
אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

נושא שיעור
 להודות

הכרת הטוב חיונית והכרחית לקיום העולם. הכינוי "יהודי"  מלשון הודאה מבטא את מהותו 
של היהודי. הפעולה הראשונה של יהודי בבוקר מתחילה באמירת מודה אני לפניך. ובתפילה 

ממשיכים – "מודים אנחנו לך". התודה היא הכרה בכל הטוב המורעף עלינו, וכן התחיבות 
לשלם עבור הטובה בהתנהגות ראויה, בהתנהגות המבטאת הכרה בטוב. 

ההשלכות של הכרת הטוב קיימות הן לגבי המכיר בטוב והן לגבי המעניק. המקבל והמודה 
מעורר בעצמו מודעות לטוב שקיבל וחש שמחה ורגש הודיה על הטוב שיש לו. הוא לא 

תופס את ה"מתנות" שקיבל כדברים המובנים מאליהם. ומן הצד השני המעניק רואה 
שמעריכים את נתינתו ומתעורר בו רצון  להמשיך ולהשפיע עוד.

התלמידים יפנימו כי הכרת תודה היא הכרחית. א. 
ב.  התלמידים יעמדו על ההבדל בין אמירת תודה מהפה ולחוץ לבין הכרת תודה אמיתית.

התלמידים יכירו בתוצאות הטובות של הכרת תודה. ג. 
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מהלך השיעור
 להודות

פתיחה: מה חסר? 

המורה יספר את הסיפור )נספח 1(, הוא יקריא אותו לכיתה תוך הדגשה על כל הפרטים הרבים להם דאג אורי. 
בסיום הוא יקריא בסתמיות את הגעתה של אמא.

המורה ייתן לילדים רגע או שניים לעכל את הסיפור וישאל: איך הסיפור? יתכן והילדים לא ידעו להגדיר מה בדיוק 
מפריע להם בסיפור. המורה יעורר דיון בכיתה.

נקודות לדיון:
‹ מה לא נראה לכם, ההתחלה? האמצע? הסוף? 

הערה:  התחושה של התלמידים אמורה להיות אכזבה מכך שאחרי כל מה שאורי עשה אמא לא אומרת כלום.

‹  למה כל כך חשוב לומר תודה? זו בסך הכל מלה, לא כסף, לא פרס. 
‹  מה מרגיש מי שלא אמרו לו תודה? הוא ירצה לעשות שוב משהו? 

‹  מה מרגיש מי שאומר תודה? הוא מרגיש שהכל מגיע לו, או שמישהו התאמץ בשבילו?

פעילות 1: מה זה עושה לי 

המורה יחלק לילדי הכיתה את דף העבודה )נספח 2(. 
התלמידים יימתחו קו בין הסיפור לבין ההרגשה המתעוררת בהם לגבי אמירת תודה. 

המורה יקדים ויאמר: אמירת תודה גורמת להרבה דברים טובים, בכל סיפור תגלו משהו שקורה לנו 
כשאומרים לנו תודה.

לאחר שהילדים ימלאו את הדפים כנדרש, יתלה המורה על הלוח את דף העבודה 
)נספח 2 בהגדלה(. הוא יבצע שוב את הפעילות יחד עם הילדים במליאה. 

יקריא סיפור, יבחר ילד לומר מה לומדים מהסיפור, וימתח קו. לאחר מכן יבקשו ילדים להעלות סיפורים שגרמו להם 
תחושה דומה, זה הזמן לעודד אותם לשתף!
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סיום: רב תודות

המורה יראה להם שעל התמרור סביב יש שבע נקודות ויסביר שכל יום עליהם לומר פעם אחת תודה מכל הלב  
או לעשות מעשה שמביע תודה, ולסמן בעזרת מדבקה.

המורה יחלק לילדים דבקיות.

מהלך שיעור
להודות

פעילות 2: תודה מכל הלב 

למדנו כמה חשוב לומר תודה. אבל לפעמים אנחנו אומרים תודה בפה ובכלל לא מתכוונים לזה. ולהפך, לפעמים אנו 
לא אומרים ממש את המלה תודה, אך אנו מודים על ידי מעשינו.

לכל תלמיד יש שני תמרורים: אחד "אמירת תודה" שפרושו שסתם אומרים תודה אבל כלל לא מתכוונים, והשני: 
"תודה מכל הלב".

המורה ינחה את התלמידים במשימה: הוא יקריא סיפור ועל התלמידים להרים את התמרור המתאים. כאשר הכיתה 
מוכנה יקריא המורה כל פעם מקרה אחד )נספח 4( ויחכה שהתלמידים יצביעו על התמרור המתאים. חשוב לשמוע 

את תגובות התלמידים לכל מקרה! אם מתעורר ויכוח לגבי אחד המקרים, יעודד המורה את התלמידים להביע את 
דעתם ואפילו להוכיחה...

הערה: בסיפורים ישנם דוגמאות לאמירת תודה במעשה, ולאו דוקא במלים. כדאי לפתח ולהראות לתלמידים עד 
כמה תודה שמתבטאת במעשים היא אמיתית יותר.  
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם / עבודת ה'

עבודת ה'
שיעור 8המנוע לעבודת ה׳ - הכרת הטוב חב"ד חכמה 

פותחים

כתה ב׳

נספח 1

סיפורו של אורי

אורי חזר הביתה מהלימודים וגילה שאמא ישנה במיטה. אולי הייתה מאד עייפה? אולי 
עבדה קשה כל הבוקר? אולי איננה מרגישה טוב?

הביט אורי סביבו וראה שהבית אינו מסודר. בחדרים פתוחות המיטות ופיג'מות מונחות 
על הכיסאות, בשירותים פתוחה השפופרת של משחת השיניים, שלוש מברשות שיניים 
מושלכות בכיור ומגבת זרוקה על הרצפה. בסלון מפוזרים צעצועיו של יוסי התינוק על 
השטיח ומחברות של רחלי על השולחן בין המון טושים וצבעים. במטבח חיכו כמה כוסות 

מלוכלכים על השיש, ועל השולחן התייבשו קליפות מלפפון וגם תפוז.

אורי לא התעצל והפשיל מיד שרוולים: הוא סידר את המיטות וקיפל את הפיג'מות, החזיר 
את משחת השיניים ומברשות השיניים למקומן ותלה את המגבת. אסף את הצעצועים 
מהשטיח והכניס את כל הטושים והצבעים לקלמר. את הקלמר והמחברות הניח בערמה 
יפה בפינת שולחנה של רחלי. במטבח השליך אורי את הקליפות לפח ושטף את הכוסות.

כשסיים הרגיש אורי שהוא עובד כבר שעה! הוא נהנה לשבת על הספה ולהתבונן בבית 
המסודר. בליבו ניסה לדמיין כיצד תגיב אמא כשתראה את ההפתעה שהכין לה. בדיוק אז 

שמע אורי את דלת חדר השינה נפתחת ופסיעותיה של אמא מתקרבות.

אמא נכנסה למטבח והכינה לעצמה כוס קפה. אחר כך חזרה לישון. היא כנראה ממש לא 
מרגישה טוב.
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פותחים

כתה ב׳

נספח 4  - סיפורים

סיפור מס 1:

שמוליק התינוק הקטן שלנו שכב ובכה. ניגשתי אליו וניסיתי לגלות מה מפריע לו. ליטפתי אותו, נדנדתי אותו, והוא 
עוד בוכה. נתתי לו מוצץ, קשקשתי מולו בקשקשן והוא לא נרגע. אולי הוא רעב? שאלתי את עצמי, הכנתי לו בקבוק 
דייסה והגשתי לו. שמוליק תפס את הבקבוק והחל לשתות ברעבתנות. לפתע הוא עצר, הביט בי, וחייך כזה חיוך 

מתוק. ראו עליו שהוא רוצה לומר תודה רק לא יודע איך...

סיפור מס 2:

בשבת שמתי לב שהשמש בבית הכנסת עובד מאד קשה! הוא מסדר ומנקה, מביא ספרים ומחזיר, מארגן סלטים 
ולהביא  הסלטים  צלחות  את  לאסוף  התחלתי  ההתוועדות  בסוף  לו!  לעזור  החלטתי  שתיה,  סוחב  להתוועדות, 
למטבח, שם החזרתי כל סלט לקופסא שלו. פתאום נכנס השמש ושאל: הי, ילד, מה אתה עושה פה? "אני עוזר 
לסדר" עניתי בחיוך. "תודה, יופי" הוא ענה בעצבנות, "עכשיו צא מפה, לך לאבא" השארתי את הסלטים והלכתי 

מאוכזב. "לא צריך" חשבתי לעצמי "אם הוא לא רוצה, אני לא אעזור."

סיפור מס 3:

אמא יצאה לקנות לכל הילדים בגדי חורף. כל היום היא התרוצצה בין החנויות עד שחזרה בערב עייפה. סוחבת אלף 
סלים ורגליה כואבות. עקיבא מיהר להכין לאמא כוס קפה והיא התיישבה באנחה לנשום קצת. מנחם לא הפסיק 
להשתולל, הוא צבט את אחותו והבהיל את התינוק. "די, תפסיק" צעק עקיבא. "אפילו תודה לא אמרת לאמא על כל 

המאמצים!" "תודה" חייך מנחם והחל לקפוץ על הספות...

סיפור מס 4:

לכיתה נכנס ממלא מקום. הוא ניסה להסביר למה המחנך לא הגיע אבל אפילו את זה לא נתנו לו לומר. כולם החלו 
לצעוק ולהשתולל, לצאת מהכיתה ולהיכנס, הוא היה אובד עצות. ריחמתי עליו. כשהייתה שניה של שקט, אמרתי: 
כל תלמיד חזר למקומו  נהייתה דממה.  רגע  בן  לצפון!  יבטל את הטיול  יפה, אחרת המנהל  נתנהג  בואו  "חברה, 

והשיעור התחיל. ממלא המקום הביט בי בעיניים טובות וראיתי שהוא מודה לי על שעזרתי להשקיט את הכיתה.

סיפור מס 5:

הייתי תורן ביום שני ועד שסיימתי לטאטא את הכיתה כבר הלכו כולם הביתה. כיביתי את האור ורגע לפני שיצאתי 
גיליתי שאהוד שכח את הכדור שלו. ידעתי כמה הכדור חשוב לו אז לקחתי אותו איתי כדי להחזירו. כשיצאתי מבית 
הספר ראיתי את אהוד מתקדם לעברי. "הי," שאל "מה הכדור שלי עושה אצלך?" "רציתי להחזיר לך אותו", עניתי. 
"ממש תודה" הוא ענה בזלזול "עכשיו תביא את הכדור ותסתלק." נעלבתי. עוד פעם לא אחזיר לו שים דבר בלי נדר.

סיפור מס 6:

ברוסית.  עיתון  וקרא  עולה חדש,  ישב אדם מבוגר,  בית הספר באופניים. על הספסל  שיחקנו במגרש שמאחורי 
והלך. לאחר כמה דקות שמתי לב שהוא שכח את  בשלב כלשהוא הוא קיפל את העיתון, הניחו תחת בית שחיו 
התיק שלו ליד הספסל. הרמתי את התיק וניסיתי להשיגו במהירות בעזרת האופניים. אחרי דקת רכיבה ראיתי אותו 
מתקדם לאורך הרחוב. עצרתי לידו מתנשף ואמרתי: "סליחה אדוני, זה שלך!" האיש הסתובב מופתע, לא מבין, 
אולם כשראה את התיק אורו עיניו, הוא טפח על מצחו בעודו ממלמל משפט ארוך ברוסית. אחר כך לקח אותו, חייך, 

הצדיע לי ואמר "ספסיבה!" אני לא מבין רוסית אבל יכולתי להבין שהוא רוצה לומר תודה.




