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ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 9עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

נושא שיעור
למי להכיר טובה?

בשיעור הקודם עמדו התלמידים על החשיבות שבהכרת הטוב. בשיעור זה יבחנו התלמידים 
למי יש להכיר תודה ועל מה. החיים שלנו מלאים ועטופים כל טוב המורעף עלינו. לרוב 

הדברים אנו מתייחסים כאל דבר מובן מאליו. לא זוכרים אפילו שעלינו להודות עליהם עד 
שאנו מתנסים ח"ו במצב בו הם כמעט נלקחים מאיתנו. למי להודות?

ראשית, למי שאמר והיה העולם, וכן לרבי, להורים, למורים, אולי גם לחברים, שכנים ובני 
משפחה אחרים.

יש דבר נוסף שעליו עלינו להודות והוא הדברים הרעים שקורים לנו. לכל דבר רע או צרה 
ישנה מטרה או תיקון עבורנו. האמונה האמיתית של יהודי בה' משמעותה "חייב אדם לברך 

)להודות( על הרעה כשם שמברך על הטובה". החסידות חושפת את הפנימיות הטובה 
בדברים שנראים ככאלה שאינם טובים. בימות המשיח נזכה להגיע לרגע של "אודך ה' כי 

אנפת בי". נאמר תודה על הקשיים שעברו עלינו בידיעה וראיה איך הכל היה לטובתנו.

התלמידים יזהו למי עליהם להודות על הנתינה הבלתי פוסקת. א. 
התלמידים יפנימו את הצורך להודות ולא לקבל דברים כמובנים מאליהם. ב. 

התלמידים יבינו כי גם מה שלא נראה לנו כטוב, הוא לטובה. ג. 

פתיחה                         תודה!            

פעילות 1                          מה יש לי?           

פעילות 2                         ממלאים סלים       

פעילות 3                          תודה לך מסמר           

סיום                          ושוב תודה            

שלושה סיפורים )נספח 1(  .1
סיפור מהבן איש חי )נספח 2(.   .2
חטיף בהכשר טוב, בגודל בינוני.  .3

פתקים קטנים, גודל 2*4 ס"מ בערך, לפחות 20 פתקים עבור כל תלמיד.   .4
4 צלחות מרק חד פעמיות וליד כל אחת כתובה מלה: ה', הורים, מורים, אחרים.  .5

ניר מכתבים נאה, מנוקב מצידו הימני, אחד לכל תלמיד.  .6
    סרט מתנות דק באורך 40-30 ס"מ

חב"ד בינה – מתבוננים

5 דקות, מליאה

15 דקות, יחידני ומליאה

10 דקות, יחידני ומליאה

10 דקות, מליאה

5 דקות, יחידני
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מהלך השיעור
למי להכיר טובה?

פתיחה: תודה! 

המורה יודיע לתלמידים שיפתח את השיעור בניסוי קטן. לשם כך עליו לבחור בתלמיד אחד שיצא מהכיתה. כאשר 
המורה בוחר מתנדב עליו לשים לב ששולחנו של התלמיד אינו ריק, אלא יהיו עליו ספרים, מחברות או קלמר. 

אולם לא יהיו עליו ממתקים.

התלמיד יצא מן הכיתה. המורה יניח על שולחנו של התלמיד את החטיף ויבקש מהתלמידים שלא לומר דבר. הוא 
יזמין את התלמיד לחזור למקומו. התלמיד יחזור למקום, ימצא את החטיף, יופתע -וינסה להבין מאיפה זה הגיע. 

הוא יפנה לתלמידים, אולי למורה, וישאל: מי שם את זה פה? המורה יענה: אני הנחתי, זה עבורך, אתה יכול לקחת. 
התלמיד מן הסתם יאמר תודה באופן זה או אחר.

כאן ישאל אותו המורה: יש הרבה דברים על השולחן שלך - יש פה ספר, וגם קלמר, והנה מחברת, למה דווקא על 
החטיף שאלת? המורה קצת יכוון אותו להגיע לכך  שחטיף על השולחן הוא דבר לא רגיל. המורה יתעניין: מה יותר 

יקר, יותר חשוב, יותר שווה, החטיף או הקלמר? החטיף או הספר? התלמיד וחבריו לכיתה ודאי יודעים שהספר יותר 
חשוב. אז למה רק בחטיף אנו שמחים? כי לספר אנו כבר רגילים...

מסקנה: 
יש הרבה דברים טובים שאנו מקבלים ואנחנו אפילו לא חושבים להגיד תודה, כי אנחנו כבר כל כך רגילים להם 

ואפילו חושבים שאנו ראויים להם.

פעילות 1: מה יש לי?

המורה יחלק לכל תלמיד פתקים קטנים. וכל אחד יכתוב על הפתק משהו שיש לו. כל אחד בשקט. 
אחרי כמה דקות )גם אם לא כולם סיימו(, המורה יקריא סיפור קטן שאולי יעזור להיזכר בעוד דברים שיש לכתוב. 

כך מספר המורה בהפסקות קלות את שלושת הסיפורים )נספח 1( שמטרתם לעורר את הילדים לחשוב על בריאות, 
משפחה וחינוך.

לאחר שכולם יסיימו, יבקש המורה ממי שיש לו הכי הרבה פתקים להקריא אותם. כשהתלמיד יסיים להקריא, יתעניין 
המורה אם יש תלמידים שיש להם משהו שלא נאמר. המורה יודיע שכל אחד יכול להוסיף לעצמו דברים חדשים 

שהוא נזכר בהם.

חב"ד בינה – מתבוננים
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פעילות 2: ממלאים סלים 

אחרי שיש לנו כל כך הרבה דברים טובים, אנחנו צריכים לומר תודה. למי נאמר תודה על כל דבר? המורה יראה 
לילדים את הצלחות ומה שכתוב עליהן. וימיין את הפתקים בעזרת הכיתה. לדוגמא: מי נתן לי עיניים לראות? 

ה'. את הפתק הזה ישים בסל של ה'. ומי נתן לי לחמניה עם חומוס? אמא. את הפתק הזה ישים בסל של הורים. 
המורה יניח כל סל בפינה אחרת של הכיתה. הילדים יקומו וימיינו את הפתקים בסלים. )כל פתק שאינו תודה 

להורים, למורים או לה' – מכניסים בסל "אחרים"(. בסיום, בוחרים סל אחד, כרצון המורה, )אולי הכי מלא?( 
ומקריאים את כל הדברים הטובים שיש לתלמידים.

הערה:  המורה ידגיש שגם הדברים שההורים/מורים/אחרים נותנים, זה מה'. כי הכל ממנו.
בשיעור קודם דיברנו על צורת ההודיה.

 נקודות לדיון:
‹ איך נודה להורים? למורים והעיקר לה'? 

‹ מהי משמעות המלה יהודי? 
‹ מה אומר יהודי כל בוקר ? למה? 

‹ ואם לא מתחשק? 
‹ מה צריך לזכור ? 

  את כל הדברים הכתובים בסל...

פעילות 3: תודה לך מסמר 

המורה יקריא את סיפור )נספח 2(. לפני ההקראה הוא יקדים: נשמע עכשיו סיפור מענין שמזכיר לנו עוד דבר 
שצריך להודות עליו לה', אך אף אחד מאיתנו לא חשב על זה.

בעקבות הסיפור יקיים המורה דיון: 
‹ מה דעתכם? כשנתקע מסמר ברגל, זה דבר טוב או לא טוב? 

 התלמידים יענו תשובות שונות בעקבות מה שידעו עד עכשיו ואחרי ששמעו את הסיפור. 

סיכום ביניים: 
לפעמים קורה לנו משהו שנראה מאד לא טוב, אבל אחר כך אנו מגלים שהוא היה לטובתנו. זה רק נראה לנו רע. 
אנחנו צריכים לדעת שה' עושה לנו רק דברים טובים, גם אם זה נראה לנו רע. עוד מעט יבוא המשיח והוא יראה 

לנו איך כל דבר רע שקרה לנו, היה בעצם טוב. לכן כבר עכשיו אנו אומרים תודה על כל מה שקורה לנו, כי אנחנו 
מאמינים שזה טוב לנו.

מהלך שיעור
מתבוננים ומודים

חב"ד בינה – מתבוננים
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סיום: ושוב תודה 

לתלמידים בחוברת יש דף של בדוגמת נייר מכתבים. כל תלמיד יבחר לעצמו מישהו להודות לו -  כשהוא יפתח 
את מכתב הברכה שלו הוא יתחיל עם תודה לה' )גם כתיבת ב"ה זוהי מעין תודה לה'( ומוסיף עוד למי שהוא רוצה. 

הערה: 
רצוי לא לאפשר לכתוב מכתב לילדי הכיתה, אלא רק למישהו מבחוץ, להורים, לסבא וסבתא, לחבר שאינו לומד 

איתו וכדו'. אם נכתוב לילדי הכיתה יקרה מצב שהילדים הבולטים ביותר ייכתבו להם הרבה מכתבים, ואלה שאינם 
בולטים, לא ייתיחסו אליהם. אפשר לכתוב מכתב כללי: לכל ילדי הכיתה שלי.

המורה יסביר לתלמידים שמתחילים עם תודה לה' כי הוא מחייה אותנו בכל רגע ורגע. הכל ממנו והכל שלו. גם 
מה שההורים והמורים נותנים לנו זה מה'.. אפשר להיעזר בסלים כדי לקבל רעיון למי ועל מה עלינו לומר תודה. 

כשכולם יסיימו, יאסוף המורה את כל המכתבים, יחבר אותם יחד בעזרת סרט המתנה שהוא ישחיל בנקבים, והנה 
לנו ספר תודות כיתתי! 

הצעה: - ניתן לתת שם לספר: "מודה אני".

מהלך שיעור
מתבוננים ומודים

חב"ד בינה – מתבוננים
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה׳

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1 - סיפורים

לשימוש המורה

סיפור א'

וגם לא אחים  לו אבא  גר לבד עם אמא שלו. אין  יורי. הוא  בשבת ביקרתי אצל חברי 
ואחיות. שאר המשפחה שלו, דודים וסבים, נשארו ברוסיה. זה היה כל כך מוזר, סעודת 
מפסיק  לא  אני  מאז  קידוש.  שעשתה  שלו  ואמא  אני  יורי,  רק  קטן,  שולחן  ליד  שבת 
ודודות, שתמיד חשבתי  להודות לה' על האחים והאחיות שלי, על אבא, סבתא, דודים 

שהם מובנים מאליהם.

סיפור ב'

נסענו לבקר את בן הדוד שלנו שאושפז בבית רפואה בגלל דלקת ריאות חריפה. בזמן 
ביקורנו הספקנו לראות ילד עיוור שעבר כבר כמה ניתוחים בעיניים ולומד ללכת בעזרת 
מקל. היה שם גם ילד שרגלו משותקת וילדה שאינה יכולה להזיז את יד ימין. פתאום 
הבנתי כמה צריך להודות על עיניים שרואות, רגליים שהולכות וידיים שפועלות. זה לא 

מובן מאליו!

סיפור ג'

ליד הבית שלנו גרה משפחה של ילדים מסכנים. הם כבר גדולים, כמעט בחורים! אך אינם 
הולכים לבית הספר. וההתנהגות שלהם ממש בלתי נעימה. הם מקללים ויורקים, ואפילו 
מתחצפים להורים. ב"ה שזכיתי ללמוד בביה"ס חב"ד, שמלמדים אותי איך להתנהג ואיך 

לדבר יפה, תודה למורים שלי שאני לא גדל כילד רחוב!



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 9 עבודת ה׳
הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה׳

חב"ד בינה 
מתבוננים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 2 

)עפ"י סיפור הבן איש חי מן הספר 'נפלאים מעשיך'(

סוחר אחד ראה ספינה העומדת לצאת לדרכה לארץ רחוקה. רצה הסוחר להפליג 
באניה זו כי חפץ למכור את סחורתו במקום אחר, בו יוכל למכור ביוקר. מיהר 
הסוחר לביתו, ארז את סחורתו בארגז, הכין לו עצמו מזוודה ובה בגדים וכסף, 

ומיהר אל הנמל.

פוסע לו הסוחר בצעד מזורז ולפתע, מסמר ארוך פגע בנעלו, חדר את הסוליה 
ופצע אותו. התישב האיש והוציא את המסמר שהכאיב לו מאד. הוא ניסה לעצור 
את הדם וזה לקח זמן. כשסוף סוף היתה הרגל חבושה, ניסה למהר אל האניה 
האיש  צלע  לאט  לאט  מאד.  לו  כאבה  רגלו  כי  לרוץ  היה  יכול  לא  הוא  אולם 
לכיוון הנמל וכשהגיע נשאר לו רק לנופף לשלום לאנייה שכבר כמעט נעלמה 
מהאופק... האיש הצטער כל כך. עצוב וכואב חזר הביתה ולא הפסיק לשאול את 

עצמו, מדוע זה קרה לי? מה עשיתי? למה מגיע לי עונש כזה?

כעבור שלושה ימים נכנס לפתע אחד העובדים בנמל לביתו של הסוחר כשהוא 
חיוור ומבוהל, "איזה נס היה לך! האנייה שרצית לנסוע בה נקלעה לסערה עזה. 
היא טבעה במצולות וכל מי שהיה בה טבע! רק אתה ניצלת!" התרגש הסוחר 
מאד. עכשיו רצה לחפש את המסמר כדי לנשק אותו ולהודות לו כי בזכותו ניצל 
ברגע האחרון מטביעה. אולם מהר מאד הבין שלא המסמר הציל אותו כי אם ה', 
ששלח מסמר בדרכו. יותר לא שאל הסוחר למה זה קרה לי? הוא הילל ושיבח 

את ה' על הפצע שהציל אותו ממוות בטוח.




