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השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 9עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות  חב"ד בינה– מתבוננים 

נושא שיעור
לא נוותר על הטוב ביותר

בשיעור הקודם דובר על ההתלהבות והשמחה בעבודת ה' בגלל הזכות להיבחר בידי ריבון העולם ולעשות כבקשתו וכדרישתו 
משהו מיוחד. מערך זה מדגיש את הרגשת ה"נבחרת" שלנו: ה' בחר בנו וממילא אנו נעשה הכל בצורה הטובה ביותר.   

אנחנו תמיד רוצים בשביל עצמנו את הטוב ביותר. הכריך הכי טעים בהפסקה, הילקוט הכי חדש על הגב, הבגד הכי יפה בבית 
הכנסת. צריך לוודא שלא נהפוך ל"מסתפקים במועט" דווקא כשמדובר בקיום מצוות – "אז מה אם זה לא הכי מהודר, העיקר 

שיצאתי ידי חובה..." 
את הרצון שלנו לטוב ביותר בעניינים חומריים עלינו להשליך על קיום המצוות. אנו מורכבים מגוף ומנפש )גם אם אנו שוכחים 
זאת לפעמים(, וגם בשביל הנפש חשוב לנו הטוב ביותר. המצוות שלנו יהיו הטובות ביותר והיפות ביותר, משום שבהיותנו בנים 

נבחרים לה' מגיע לנו הטוב ביותר. ישנו קיום מצוות מינימלי, וישנן מצוות בהידור. אנחנו - לא נוותר על הטוב ביותר! ההידור 
הוא השלכה מעשית למה שנלמד בשיעורים הקודמים – האהבה והחשיבות שאנו מייחסים לעבודת ה'.   דרך היכרות עם 

סיפורי צדיקים ועם סיפורים בני זמננו בנושא ההתעקשות על הידורים, ודרך משחק הממחיש לתלמידים כיצד ביכולתם להדר 
במצוותיהם, נגיע למסקנה: גם בקיום מצוות לא נוותר על הטוב ביותר!

התלמידים יבחינו כי בדרך כלל הם רוצים לעצמם את הטוב ביותר, ושואפים לבצע מטלות חשובות באופן  א. 
מושלם.

התלמידים יחתרו לביצוע מיטבי אף בתחום הרוחני, כהשלכה להיותם נבחרים בידי ה' למילוי שליחותו וכרצון  ב. 
לסיפוק צורכי הנפש.

התלמידים יזדהו עם דמויות מופת שמסרו נפשם על הידור מצווה. ג. 

התלמידים יבינו כיצד ובאיזה אופן שייך הידור מצווה גם אליהם. ד. 

5 דקות, מליאה איזה כרטיס אבחר?   פתיחה  

20 דקות, קבוצות + מליאה סיפורי הידור מצווה   פעילות 1    

10 דקות, מליאה פעילות 2            מקשטים מצוות   

10 דקות, יחידני מקשטים ומהדרים   סיכום  

סיפורי מסירות נפש )נספח 2(  -

 ) כרטיסי ברכה )נספח 1   -

) כרטיסי משחק )נספח 3   -

( + בריסטולים להדבקה מאחורי הסימנייה כדי לייצבה.  סימניות )נספח 4   -
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מהלך שיעור
לא נוותר על הטוב ביותר

פתיחה: איזה כרטיס אבחר?

המורה יתלה על הלוח ארבעה כרטיסי ברכה )נספח 1(: שלושה מתוכם מעוצבים ויפים, והרביעי הוא דף שורות 
תלוש ממחברת ועליו משורבטות כמה מילות ברכה בכתב מרושל. כל טור ספסלים יבחר נציג, או שהמורה יבחר 

בעצמו ארבעה תלמידים. כל נציג בתורו יבחר כרטיס אחד לעצמו. מובן שהמורה ידגיש שלא משנה באיזה כרטיס 
לבחור. התלמיד האחרון יקבל את הנייר המשורבט ויתאכזב מאוד. 

התלמידים יחזרו למקומם והמורה יפרה דיון: מהו הכרטיס? )דף ועליו ברכה(. מהו אם כן ההבדל בין הכרטיסים? )זה 
יותר יפה, זה מקושט, זה מקושקש(. אבל גם כרטיס כזה הוא כרטיס ברכה. מגיעים למסקנה: כולנו רוצים תמיד את 

הטוב ביותר. אפילו אם מדובר רק בכרטיס, בכל זאת רוצים לקבל את היפה ביותר.
הערה: את הפעילות הזו אפשר לעשות בכל ארבעה חפצים ששווים באיכותם ובמטרתם אך שלושה מהם בעלי 

חזות חיצונית מושקעת ואסתטית והרביעי לא. זאת כדי להדגיש שגם כאשר התוכן זהה, בכל זאת יש העדפה 
למראה החיצוני.

פעילות 1: סיפור הידור מצווה

כל קבוצת תלמידים תקבל סיפור של דוגמה למסירות נפש על הידור מצווה )נספח 2(, והיא תבחר כיצד להציגו 
לפני הכיתה: בציור, בפנטומימה בקריאה ועוד. לאחר כל הצגה של סיפור יתקיים דיון במליאה. לחלופין, אם הזמן 

קצר, המורה יספר סיפור או שניים ועליהם יתקיים הדיון.
במסקנת הדיון חשוב להדגיש: בכל הסיפורים היה אפשר לקיים את המצווה )או להימנע מעברה( בכל מקרה, ובכל 

זאת הייתה בהם מסירות נפש על הידור מצווה, שהמצווה לא רק תקוים אלא תהיה יפה ומהודרת. כך הוכיחו שגם 
דברים שעושים בשביל הנפש, ודווקא דברים שעושים בשביל הנפש, צריכים להיות הכי יפים והכי טובים. כי יהודי 

חפץ לעשות את השליחות שהוטלה עליו בשלמות. בזאת הוא מוכיח את החשיבות שהוא רואה בתפקיד שקיבל, את 
השמחה שלו למלא את השליחות ואת האמונה שלו כי הוא ראוי למלא שליחות זו. 

שאלות לדיון לדוגמה:

על מה מסרו נפשם הרבי ור' מענדל פוטרפס?  >
מה השתדלו כל כך יאיר וחגית לעשות?  >

האם לא היה אפשר לקיים את המצווה ללא המאמצים שלהם? למה אם כן התאמצו כל כך?  >
מהו הידור מצווה? לשם מה רצוי שהמצוות יהיו יפות?  >

מה אנו מוכיחים במאמצינו להדר במצווה?  >

מסקנה: לא נותר על הטוב ביותר! כי ה' חשוב לנו, כי הנפש חשובה לנו.
המורה יקשר זאת למערך הקודם: ה' בחר בנו ואנו מאושרים בזה, וממילא רוצים לעשות הכל הכי טוב שאפשר.

שיעור מס' 9 חב"ד בינה– מתבוננים 
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פעילות 2: מקשטים מצוות

המורה יסדר על הרצפה, על שולחן או על הלוח כרטיסים למשחק זיכרון )נספח 3(. 
בזוגות הכרטיסים מופיעות מצוות ומולן אפשרויות להדר בהן. כל המצוות וכן ההידורים הן באפשרות התלמידים, 

או שייכים לעולמם. 
המשחק יתנהל על פי הכללים המוכרים: כל קבוצה בתורה תבחר זוג כרטיסים. אם התגלו כזוג - היא זוכה בו 
ובתור נוסף. אם הכרטיסים לא התאימו, התור עובר לקבוצה הבאה. מנצחת הקבוצה שצברה את כמות הזוגות 

הגבוהה ביותר.

הערה: מטרת הפעילות היא "להוריד" את הדברים הנשגבים מן הסיפורים שבפעילות הקודמת אל חיי היומיום של 
התלמידים, שלא יצאו מהשיעור בחרדת קודש אלא גם מצוידים בכלים מעשיים יישומיים – איך להדר במצווה.

סיום: מקשטים ומהדרים

כל תלמיד יקבל סימנייה ועליה המילים "לא נוותר על הטוב ביותר" )נספח 4(. 
את הסימנייה יש להדביק על בריסטול, על מנת לתת לה יציבות וקשיחות. מאחורי הסימנייה הוא יכתוב לעצמו את 

הידור המצווה שבחר לעצמו לשבוע הקרוב, ובה יסמן כל יום אם עמד בהחלטתו. את המילים כמובן רצוי לקשט 
ולצבוע.

מהלך שיעור
לא נוותר על הטוב ביותר

שיעור מס' 9

זיקה לתאריכים החסידיים שבחודש: 

סיפור 3 בנספח 3 מתאים ליום י"ט כסלו, שבו יצא אדמו"ר הזקן ממאסר ומאז החלה הפצת החסידות, או ליום 
כ"ד טבת, יום הסתלקותו של אדמו"ר הזקן.

חב"ד בינה– מתבוננים 
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
עבודת ה׳ בהתלהבות

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 2/א

סיפורים

סיפור 1

הימים ימי מלחמת העולם השנייה. הרבי עוד היה 
הכבושה  באירופה  התגורר  והוא  צעיר,  אברך  אז 
בידי הגרמנים הנאצים ימ"ש. במשך כמה ימים לא 
נראה הרבי בעיר, ולאחר מכן הוא שב ובידו אתרוג 
להשיג  אפשר  היה  אמנם  שבאיטליה.  מקלבריה 
אתרוג כשר גם בעיר מגוריו, אבל לא הרבי יוותר 
על הטוב ביותר – אתרוג מקלבריה! בעיצומה של 
המלחמה, כשהוא מסכן את חייו, עבר את הגבול 

לאיטליה והשיג אתרוג קלבריה מהודר.
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שיעור 9 עבודת ה׳
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נספח 2/ב

סיפורים

סיפור 2

ר' מענדל פוטרפס, חסיד חב"ד בעל מסירות נפש, 
התגלגל בין מחנה עבודה למשנהו בסיביר הקפואה. 
ימים רבים לא בא מזון מבושל לפיו, משום כשרות 
לידו ההזדמנות לאכול מעט  נקרתה  והנה  כמובן. 
יותר מלחם ומים: חבית דגים כשרים הגיעה למחנה, 
וכולם מתחלקים בה. גם ר' מענדל הגיע לקחת לו 
לב לשומן  הוא שם  לחבית  ידו  דג, אך כשהושיט 
כלשהו שנמרח על שפת החבית. מהו השומן הזה? 
האם הוא כשר, אולי לא? אבל הוא רעב, והדגים 
כשרים! הוא מוציא את ידו מהחבית. לא, לא חסיד 
כמוהו יאכל דבר שאיננו כשר במאת האחוזים, גם 

אם הוא רעב מאוד.
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נספח 2/ג

סיפורים

סיפור 3

פעם  אותו  לקחו  במאסר,  הזקן  אדמו"ר  כשהי'ה 
אדמו"ר  ראה  הנסיעה  באמצע  לחקירה.  בסירה 
הזקן את הלבנה כשהיא מאירה בשלמות. "זה הזמן 
לקיים את מצוות קידוש לבנה!" חשב. מותר לקיים 
את המצווה הזו גם בנסיעה, אך אדמו"ר הזקן לא 
הסתפק בזה. הוא דרש ואף עצר את הסירה בלי 
להתייחס לנהג הגוי הכועס, כדי לקיים את המצווה 

בכוונה ובהידור. 
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מתבוננים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 2/ד

סיפורים

סיפור 4

"יאיר", ביקשה אמא, "אני נכנסת לנוח מעט, תוכל 
להוריד את האשפה?"

"בוודאי, אמא", ענה יאיר וניגש למטבח.

פח האשפה היה מלא עד גדותיו, וניירות וקליפות 
פירות התגלגלו על הרצפה סביבו. בתחילה חשב 
לקחת את השקית, להוריד אותה ולהתעלם ממה 
כך  לא? אחר  לעשות,  זה מה שנתבקש  שמסביב. 
'כשאמא עושה בשבילי,  חלף הרהור אחר במוחו: 
היא הרי עושה זאת הכי טוב. גם אני אעשה הכי 
טוב'. הוא התכופף וטאטא סביב הפח, ארז את הכל 
בשקית וירד. בדרך חזרה הוא הרגיש כל כך טוב, 
עד שמיהר למטבח לסדר שקית חדשה בפח. אם 

כבר – אז הכי טוב, לא?
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נספח 2/ה

סיפורים

סיפור 5

חגית סיימה את ביקורה אצל הרופא. עתה עליה להמשיך 
וכן  בעבורה  דברים  כמה  לקנות  כדי  חנויות  כמה  לעוד 
בשביל אמא, אבל תחילה תאכל את הכריך שהכינה לה. 
היא ניגשה לכיור בפינת חדר ההמתנה. לא היה שם ספל 
לנטילת ידיים ולא כוס או כלי אחר. כיצד תיטול? בתחילה 
עברה מחשבה מהירה במוחה: אפתח את הברז ואעביר 
את ידי שלוש פעמים תחתיו, כשאין ברירה אפשר גם כך.

אין ברירה? הרי היא לא ברוסיה ולא בזמן מלחמה, וילדה 
חסידית כמוה רוצה ליטול כמו שלמדו בכיתה! היא יצאה 
לממכר  דוכן  עמד  מולה  סביבה:  והביטה  המרפאה  מן 
קפה. 'את הבושה אשמור לפעם אחרת', אמרה לעצמה, 
וניגשה לבקש כוס אחת. המוכרת נתנה לה בשמחה. חגית 
בדקה את הכוס: שלמה ונקייה וגדולה מספיק, כך אפשר 
ליטול ידיים! בשמחה של סיפוק חזרה למרפאה ונטלה 
את ידיה כראוי. הכריך היה טעים מאוד, ובכלל – זה לא 
דרש מסירות נפש גדולה כל כך, רק החלטה תקיפה – 

שאני לא מוותרת על הטוב ביותר!
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סימניות




