
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות 

נושא שיעור
יש! אנחנו מקיימים מצוות!

אחר ההתבוננות בנפשות הפועלות באדם והתנסות בעבודת המידות הנובעת ממנה, נתחיל 
בשליחות האישית של כל אחד בעולם, שבסיסה הוא עבודת ה'. עבודת ה' מתוך שמחה 

מעגנת את הכוחות שנצברו בחגים בעשייה יומיומית מתמשכת. במערך זה נתמקד ברקע 
הרעיוני לעבודת ה' בהתלהבות.

בורא העולם ומנהיגו בחר דווקא בנו לקיים את מצוותיו. התבוננות בגודל הזכות גורמת לנו 
לעשיית המצוות בהתלהבות, מתוך הידיעה שאנו גורמים עונג לבורא. המקיים מצוות מתוך 

גישה חיובית ובהתלהבות משביח את מצוותיו, מרוויח חיים מלאי סיפוק ואושר ומשפיע 
אווירה חיובית על כל סביבתו.

התלמידים יבינו את הבסיס הרעיוני המוביל לעבודת ה' בהתלהבות. א. 
התלמידים יחוו את ההבדל בין עשייה בגישה שלילית לעשייה בגישה חיובית, בתקווה  ב. 

שתוגבר המוטיבציה לעשייה בהתלהבות וחיות.  

איך נושאים כד?               10 דקות, מליאה פתיחה  

מהו הכד?               10 דקות, יחידני פעילות 1    

פעילות 2             עשייה בהתלהבות              20 דקות, זוגות + מליאה

בוחרים בגישה חיובית              5 דקות, מליאה סיכום  

כרטיסיות פרצופים )נספח 2( – לבחירה  -

רשימת מצוות )נספח 4(   -

) סיפור "איך נושאים כד?" )נספח 1   -

 ) דפי עבודה )נספח 3   -
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ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות 

מהלך השיעור
יש! אנחנו מקיימים מצוות!

פתיחה: איך נושאים כד?

המורה יחלק ויקרא לתלמידים את הסיפור "איך נושאים כד" בשלושה חלקים )נספח 1(. 
לאחר כל חלק יזמין המורה תלמיד שיציג את האופן שבו נישא כד השתייה באותו חלק בסיפור, ויעורר דיון בכיתה.

שאלות לדיון לדוגמה:
איך הלך התלמיד שנשא את הכד?  >

מה היה סבר פניו?  >
מה הרגיש בלבו?  >

האם ייתכן שטפטפו מים מן הכד?  >
איך הניח התלמיד את המגש?  >

סיכום ביניים: פעולות דומות יכולות להיעשות בגישות שונות: גישה שלילית, גישה עניינית או גישה חיובית, גישה 
כועסת או נלהבת, גישה אדישה או אכפתית, ועוד.

הצעה לגיוון: 
במהלך הסיפור, ההצגות והדיון אפשר לשלב כרטיסי פרצופים בעלי הבעות שונות להעשרת הדיון )נספח 2(.

פעילות 1: מהו הכד?

התלמידים יקבלו דף עבודה להשלמת הנמשל מול המשל )נספח 3(. 
בחלק הימני של הדף מופיעים משפטים מן המשל, ובחלק השמאלי מופיעים המשפטים של הנמשל. 

התלמידים ימתחו קווים בין המשל לנמשל. אפשר לעשות זאת בתוך דיון משותף בהכוונת המורה. 

סיכום ביניים: 
אין די בקיום המצוות באופן טכני בלבד. יש להתבונן בזכות הגדולה שלנו ו"לשאת את הכד" – לקיים מצוות – מתוך 

התלהבות.
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ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות 

פעילות 2: עשייה בהתלהבות

המורה יבקש מן התלמידים להתפצל לזוגות. 
כל זוג יציג מצווה בשני אופני עשייה: באדישות ובהתלהבות. 

כדאי לכוון מחצית מן הזוגות למצוות שבין אדם לחברו, ומחצית מן הזוגות למצוות שבין אדם למקום. 

ההצגות יכולות להיות בפנטומימה או בדיבור. המורה יוכל להיעזר בהצעה לרשימת מצוות )נספח 4(.

סיכום: בוחרים בגישה חיובית

התלמידים יספרו על תחושותיהם כאשר הם פועלים בגישה חיובית. 

התלמידים יכירו את הרווח שמפיק מעשייתו העושה מתוך התלהבות: תחושת סיפוק, רצון לעשות עוד, השפעת 
אווירה חיובית על כל הסביבה וכן הלאה.

המורה יכתוב בגדול על הלוח: "חשוב לי לקיים מצוות בהתלהבות כי..." ויבקש מן תלמידים להשלים אותו בעל פה 
או על גבי הלוח. 

מהלך שיעור
יש! אנחנו מקיימים מצוות!

    מקורות לעיון ולהעשרה

א.  חודשי השנה משולים לקרונות הרכבת שאת כולם מוביל הקטר, הלא הוא חודש תשרי, ממנו אנו שואבים כוחות רוחניים 
למשך כל השנה. מהו ה"שלל" הרוחני שהרווחנו ב"יריד" החגים בחודש האחרון? בראש-השנה המלכנו את הקב"ה וקיבלנו 
־עלינו את עול מלכותו, הרגשה שתלוה אותנו כל השנה בקיום המצוות. ביום-כיפור התחרטנו על מעשינו ושבנו בתשובה שלי

־מה, החלטה זו תשפיע על מעשינו בשנה החדשה. בסוכות ראינו שלמרות ההבדלים בין ארבעת המינים המייצגים את כל הש
כבות בעם ישראל יש להתאגד יחד, ועל אחדות זו נשמור בכל תחום בחיינו. בשמחת-תורה שמחנו ורקדנו עם התורה ובאותה 

דביקות נמשיך לשמוח ולאהוב את התורה הקדושה.

ב.  משל מחכם ואיש פשוט, שהפשוט רחוק מאד מערכו של החכם, וכאשר החכם מצווה לאיש הפשוט לעשות משהו, הדבר 
גורם עונג עצום לאיש, על גודל זכותו לשרת אדם גדול כזה. )היום יום ח' מרחשוון(

ג.   כשיתבונן האדם כמה גדולים חסדי הבורא ברוך הוא – שקטן שבקטנים כמוהו, יכול לגרום נחת רוח לגדול הגדולים כמו 
שכתוב 'ולגדולתו אין חקר'; ואם כן – צריך האדם לחיות תמיד מתוך השראה זו, ולעשות את העבודה בלב ונפש חפצה )היום יום 

ח' כסלו(.

־ד.   כפי שמורגל בפי הטף )מתוך שנים עשר הפסוקים ואמרות חז"ל שביקש הרבי לשנן לכל ילדי ישראל( "ישמח ישראל בעו
שיו, פרוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים" )תניא סוף פרק ל"ג (.
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'

עבודת ה'
שיעור 8עבודת ה׳ בהתלהבות חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ד׳ ב״ה

נספח 4 - הצעה לרשימת מצוות

בין אדם למקום: תפילה, לימוד תורה, אמירת "מודה אני" בבוקר, נטילת 

ידיים, קריאת שמע בערב, נטילת ארבעת המינים, אכילת מצה בפסח.

חולים,  ביקור  אורחים,  הכנסת  הורים,  כיבוד  צדקה,  לחברו:  אדם  בין 

הדגשים   – בעזרה  או  בממון,  )בחפץ,  חסדים  גמילות  אבידה,  השבת 

חברתיים בהתאם לצורכי הכיתה(.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'

עבודת ה'
שיעור 8עבודת ה׳ בהתלהבות חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ד׳ ב״ה

נספח 5 - מקורות לעיון והעשרה

חודשי השנה משולים לקרונות הרכבת שאת כולם מוביל הקטר, הלא הוא חודש   .1
תשרי, ממנו אנו שואבים כוחות רוחניים למשך כל השנה. מהו ה"שלל" הרוחני שהרווחנו 
וקיבלנו עלינו את  ב"יריד" החגים בחודש האחרון? בראש-השנה המלכנו את הקב"ה 
עול מלכותו, הרגשה שתלוה אותנו כל השנה בקיום המצוות. ביום-כיפור התחרטנו על 
מעשינו ושבנו בתשובה שלימה, החלטה זו תשפיע על מעשינו בשנה החדשה. בסוכות 
ראינו שלמרות ההבדלים בין ארבעת המינים המייצגים את כל השכבות בעם ישראל יש 
להתאגד יחד, ועל אחדות זו נשמור בכל תחום בחיינו. בשמחת-תורה שמחנו ורקדנו 

עם התורה ובאותה דביקות נמשיך לשמוח ולאהוב את התורה הקדושה.

משל מחכם ואיש פשוט, שהפשוט רחוק מאד מערכו של החכם, וכאשר החכם   .2
מצווה לאיש הפשוט לעשות משהו, הדבר גורם עונג עצום לאיש, על גודל זכותו לשרת 

אדם גדול כזה. )היום יום ח' מרחשוון(

3.  כשיתבונן האדם כמה גדולים חסדי הבורא ברוך הוא – שקטן שבקטנים כמוהו, 
צריך   – כן  ואם  אין חקר';  'ולגדולתו  כמו שכתוב  לגדול הגדולים  רוח  נחת  לגרום  יכול 
האדם לחיות תמיד מתוך השראה זו, ולעשות את העבודה בלב ונפש חפצה )היום יום 

ח' כסלו(.

4.  כפי שמורגל בפי הטף )מתוך שנים עשר הפסוקים ואמרות חז"ל שביקש הרבי 
לשנן לכל ילדי ישראל( "ישמח ישראל בעושיו, פרוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו 

לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים" )תניא סוף פרק ל"ג (.




