
אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 9עבודת ה' –יהודי הודיה לה' 

נושא שיעור
מתבוננים ומודים

בשיעור הקודם  התבוננו בדברים שיש להודות עליהם בתחומים שונים. הכרת הטוב הוא 
מושג בסיסי ביהדות ובא לידי ביטוי בסיפורי התורה, בקיום המצוות. ואף בשם העם היהודי 

המבטא הודיה. בשיעור זה נעמיק בחשיבות הכרת הטוב, בתועלת שבה ובמעלתה.

התלמידים יבינו את חשיבות ההודיה לנותן ולמקבל. א. 
התלמידים יראו כיצד המושג של הכרת הטוב קשור לסיפורי התורה ולמצוות שהם  ב. 

מקיימים.
ג. התלמידים יעמדו על התוצאות החיוביות של הכרת הטוב והתוצאות השליליות הנובעות 

מכפיות טובה שהיא ההיפך ממנה.  

פתיחה                 האם אני מכיר טובה?             5 דק', מליאה.

פעילות 1                  הכרת הטוב בתורה ומצוות          15 דק', קבוצות ומליאה.

פעילות 2                 הכרת הטוב והשפעתה          15 דק', מליאה.

סיום                  למי ואני מכיר טובה וכיצד?          10 דק', מליאה.

1. חידות )נספח 2( 

2. סיפור על אדמו"ר הזקן ור' לוי יצחק מברדיצ'ב )נספח 3(

(  + נייר דבק 3. פאזלים )נספח 1 

4. חטיף או בלונים לחלוקה

חב"ד בינה – מתבוננים
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פתיחה: האם אני מכיר טובה? 

המורה יקדים שבשל ההשתתפות הפעילה של הכיתה בשיעור הקודם הוא  החליט להביא להם הפתעה ויחלק 
לתלמידים סוכריות, חטיף או בלונים וכד'. 

אחר כך כל תלמיד ישאל את עצמו  האם הוא אמר תודה במשך השבוע  או לא. 

המורה יזכיר כי בשיעור הקודם דיברנו על כך שאנו מודים  לה' בכל בוקר בתפילה. 
בשיעור הזה נבין מדוע חשוב להכיר טובה.

פעילות 1: הכרת הטוב בתורה  ובמצוות

התודה היא ערך חשוב ביהדות ואם נשים לב האותיות של המילה 'יהודי' ו'הודיה' זהות. כי יהודי צריך להודות. 
היום נראה כיצד בא ערך ההודאה לידי ביטוי  בתורה ובקיום המצוות. 

המורה יחלק את הכיתה לקבוצות וכל קבוצה תקבל פאזל )נספח  1( להרכבה )כדאי להיעזר בסלוטייפ להרכבת 
הפאזל( . 

הקבוצות ירכיבו את הפאזלים והמורה יחוד חידות לכיתה)נספח 2(.  
הקבוצה שבידה התמונה המתאימה לחידה תציג אותה לפני הכיתה ונציג מטעמה ידביק אותה על הלוח. חברי 

הקבוצה יסבירו לכיתה מה לומדים מהתמונה על הכרת הטוב. 

סיכום ביניים: ראינו כמה הכרת הטוב חשובה  אפילו בדברים  קטנים ושוליים. 
התורה מייחסת ערך רב להכרת הטוב וערך זה בא לידי ביטוי במצוות שאנו מקיימים.

התלמידים יעתיקו למחברתם את הפתגם השבועי ויעטרו אותו.

הפתגם השבועי:
חשוב מאד להכיר טובה

נלמד על כך מהתורה!

חב"ד בינה – מתבוננים
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פעילות  2:סיפור-   הכרת הטוב והשפעתה

המורה יספר סיפור  העוסק בהשפעתה של הכרת הטוב )נספח 3( ויבחר תלמידים שיציגו אותו. 
)מומלץ לקרוא את הסיפור לפני השיעור ולפשט אותו לתלמידים(. בסיומו יתעורר דיון.

 שאלות לדיון:
•   כיצד פעל חוסר הכרת הטוב של היהודי על העשיר? 

•   כיצד פעלה הכרת הטוב של הצדיקים על היהודי? 
•   מה מרגיש מי שמכירים לו טובה? )שמחה, רצון לתת יותר, תחושה נעימה...( 

•   מה מרוויח מי שמכיר טובה? )שמחה, הרגל חיובי  להודות, עין טובה על המציאות...(
•   אילו הייתם יכולים להגיד משהו ליהודי שזרק לעשיר את המטבע מה הייתם אומרים לו? 

המורה יבקש מהתלמידים לספר על מקרים שבהם אמרו להם תודה או שלא אמרו להם תודה וכיצד הם הרגישו 
בעקבות כך.

סיום: למי אני מכיר טובה וכיצד? 

המורה יצייר על פתקים  מעגלי תודה שונים: במשפחה, בבית ספר ובין החברים, יכניס אותם לקופסה ויזמין ילדים 
בזה אחר זה. 

כל ילד ישלוף 'מעגל תודה' אקראי  וידגים למי אפשר להכיר  תודה במעגל זה, כיצד אפשר להכיר לו תודה ואיך 
זה ישפיע עליו.  

מהלך שיעור
מתבוננים ומודים
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1. במכת דם אותי משה רבנו לא היכה 

כי בתוכי בתור תינוק הסתתר עד שמצאה אותו בתיה. 

)היאור(

2. במכת כינים אותי לא הכה משה

כי כיסיתי את המצרי שהרג בשם ה'. 

)העפר(

3. אותי פותחים בכל בוקר מחדש כולם 

ומודים לה' על כל הטוב שנתן לנו בעולם 

)סידור תפילה(

4. כשאני מגיע אומרים את תפילת 'על הניסים'

כדי להודות לד' על כך שמעטים ניצחו את הרבים,

 )חנוכה(

5. את אבא ואמא נכבד כמובן

כל כך הרבה טוב מרעיפים עלינו כל הזמן.... 

)כיבוד הורים(

נספח 2
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יצחק  לוי  ור'  הזקן  אדמו"ר  הגדולים  הצדיקים  שני  יצאו  אחת  פעם 
מברדיצ'ב לאסוף כסף בעבור חתן וכלה עניים. הם חלפו ליד ביתו של 
אחד העשירים הידועים בעיירה אך לא רצו להיכנס אליו  כי עשיר זה היה 

קמצן ולא נתן יותר ממטבע בודד ופשוט.

חשב  כי  העשיר  לבית  להיכנס  מעוניין  שהוא  יצחק  לוי  ר'  אמר  לפתע 
שאולי הוא ישנה ממנהגו. הם נכנסו לביתו   והעשיר קיבל אותם בכבוד 

גדול ובסבר פנים יפות והתרגש מאוד מהצדיקים שהגיעו אליו.

לאחר שסיפרו לו על החתן והכלה האומללים הוציא העשיר מכיסו מטבע 
שערכו מועט ביותר והביא אותו לצדיקים. הם הודו לו על תרומתו  במאור 
אלפי  להם  תרם  כאילו  שלו  הצדקה  מידת  את  והללו  ושוב,  שוב  פנים 

רובלים. 

הממון  את  ישיגו  מנין  חושבים  כשהם  המפואר  מביתו  החוצה  בדרכם 
וראו  לחתונה שמעו לפתע מישהו צועק לעברם שיעצרו. הם הסתובבו 
את העשיר בכבודו ובעצמו רץ אליהם. הוא הגיע לעברם מתנשף ואמר 
ולכלה האומללים"  יותר לחתן  גדול  "החלטתי לתרום סכום כסף  להם: 
לו הצדיקים ארוכות  גדול מאוד. שוב הודו  לידיהם סכום כסף  ושלשל 
נפרדו  כלה. הם  לו את מעלת מצוות הכנסת  והסבירו  על הכסף שנתן 
מהעשיר והמשיכו בדרכם כשלפתע שוב צעק העשיר שיחכו לו. כעת הוא 
הוציא  מכיסו את מלוא הסכום הנדרש להוצאות החתונה ונתן לצדיקים 
בשמחה. הם מצדם ברכו אותו בכל הברכות והוא ביקש לספר להם מדוע 

נתן להם בהתחלה רק מטבע: 

"לא מזמן הגיע אלי יהודי שביקש צדקה. באותו רגע היה לי בכיס רק 
מטבע אחד קטן מאותו סוג שנתתי לכם בהתחלה. הבטחתי ליהודי שאתן 
לו עוד כסף כשיהיה לי אך הוא כעס, זרק את המטבע בפניי והלך. באותו 
רגע הבטחתי כי לכל מי שיבקש ממני צדקה אתן מטבע זה עד שיגיע 
אליי מישהו שיודה לי עליו ואז הגעתם אתם..." בזכות הכרת הטוב והארת 
הפנים של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ואדמו"ר הזקן שב העשיר לתת צדקה 

כמקודם.

נספח 3

 סיפור




