
אני בחברה - כוחות ויכולות
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 10עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

נושא שיעור
 איך נכיר טובה?

בשיעורים הקודמים דנו בנושא של הכרת הטוב, התלמידים הבינו את מהות הכרת הטוב 
וכן הבינו למי עליהם להכיר תודה. בשיעור זה יתמקדו התלמידים במעשה בפועל: במה 

יתבטא היחס של הכרת הטוב. כאשר אנו מקבלים משהו, אנו חשים הכרה בטוב המורעף 
עלינו. והכרה זו הופכת אותנו לאסירי תודה. אנו מחויבים בתודה, ולא רק באמירתה אלא גם 
בהתנהגות המביעה את הערכתנו ותודתנו לנותן. לא נגרום צער ולא נלך נגד אדם שהעניק 

ונתן לנו.  כאשר מדובר על ה', המעניק הבלי גבולי, וכן על ההורים הנותנים את כל אשר 
להם עבורנו, והמורים המתמסרים ונותנים לנו בתחושת שליחות, אזי הכרת התודה צריכה 

להתבטא ביחס רציני ונתינת חשיבות לכל ציוויי ה', ולכל בקשות ורצון ההורים והמורים. ילד 
מעריך, מודה ומכבד, ידאג שהתנהגותו תרווה את הוריו נחת. נחת זו, היא התודה האמיתית, 

יותר מכל מכתבי התודה ומתנות סוף שנה.

התלמידים יכירו ויתנסו במספר דרכים לאמירת תודה בכתב ובעל פה. א. 
התלמידים יכירו את משמעות המושג אסיר תודה.  ב. 

התלמידים יפנימו כי הכרת תודה אמיתית היא התנהגות מתאימה למה שהמעניק מצפה. ג. 

פתיחה               דרכים שונות, מלה אחת    

פעילות 1                עושים תודה                  

פעילות 2               אסיר תודה                             

פעילות 3               "מודים אנחנו"                           

סיום                לא להגזים!                       

סיפורים )נספח 1(  .1
היגדים )נספח 4(  .2

 ) תמונה של אסיר )נספח 2   .3
) קטעי המקורות  )נספח 3   .4

פריטים: מתנה עטופה, מכתב תודה, מודעת "התודה והברכה", פרח. אם קשה, אפשר    .5
     להביא ציורים או תמונות  של המוצגים.
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שיעור מס' 8 עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

מהלך השיעור
 איך נכיר טובה?

פתיחה: דרכים שונות, מלה אחת 

המורה יניח על שולחנו את הפריטים הבאים: מתנה עטופה, פרח, מכתב תודה, מודעת "התודה והברכה". הוא ייתן 
לתלמידים כמה רגעים להתבונן. בכיתה גדולה, רצוי שירים כל חפץ ויציג אותו בפני התלמידים לטובת התלמידים 

שממוקמים במרחק ממנו. המורה יעורר דיון.

נקודות לדיון: 
‹ מה הקשר בין הדברים האלו לאמירת תודה?  

‹ מתי נותנים מתנה? מתי פרח?
‹ למי? על מה? 

‹ אם חבר עוזר לי להשלים את החומר שהחסרתי, אני אפרסם מודעת תודה בעיתון? 
‹ האם לרופא שהתאמץ והציל חיי אדם, נותנים פרח?

פעילות 1: עושים תודה

המורה יאסוף את המוצגים כדי שלא יסיחו את דעת הילדים, ויקריא את הסיפורים )נספח 1(. 
לפני ההקראה הוא יקדים ויאמר: בסיפורים שאספר לכם עכשיו נשמע על עוד דרך לומר תודה! הסיפורים אינם 
ארוכים ומודגשת בהם אותה נקודה: התודה האמיתית היא לא במכתבים או במתנות אלא בדרך חיים התואמת 

וגורמת נחת לנותן. לאחר כל סיפור ישאל המורה: 
‹ על מי סיפרנו? 

‹ מה נתנו לו? 
‹ הוא העריך את זה? 

‹ אם הוא אמר תודה? 
‹ מה הוא עשה כדי להביע תודה? 

מסקנה: המקבל הודה בכך שהתנהג כמו שהנותן היה מצפה ממנו.
בכיתות יצירתיות ומורה יצירתי ניתן בסיום כל סיפור להעמיד תלמיד או שניים שיציגו את הסיפור בתמונה קפואה. 

כך שבסיום כל הסיפורים יעמדו לפנינו שלוש "תמונות" חיות של הסיפורים שלמדנו.

שיעור מס' 10 חב"ד דעת – מתחברים
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שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה'–הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה'

פעילות 2: אסיר תודה

המורה יציג על הלוח תמונה של אסיר )נספח 2(. וישאל מה הקשר בין האסיר בתמונה לתודה? בתחילה מן הסתם, 
ינסו התלמידים לחפש קשר עניני: האסיר יאמר תודה למי שיוציא אותו, האסיר מודה לה' שהוא בכלא כי הוא יודע 
שזה לטובתו וכדומה. המורה יסביר שהקשר הוא "אסיר תודה". יש ביטוי כזה, מישהו מכיר אותו? גם אם ישנו ילד 

המכיר את הביטוי, כנראה שלא ידע להסביר אותו. המורה מכוון את הילדים: 
אסיר תודה זה מי שהתודה כאילו קושרת אותו.

למה היא קושרת?   o
מה מרגיש מי שעשו לו טובה גדולה?   o

הערה: כדאי להגיע עם הילדים למלה חייב. אם נתנו לי הרבה אני מרגיש חייב, אני אסור, אני כבר לא יכול להחליט 
מה שבא לי. דוגמה מחייהם: אם ילד קיבל אותי יפה כשהייתי ילד חדש, והכניס אותי לחברה, אני "חייב" לבחור בו 

במשחק, אני חייב לתת לו מתנה ליום ההולדת. 

למי אנחנו אסירי תודה יותר מכל?   o
איך נבטא את התודה והמחויבות שלנו אליו?  o

פעילות 3: "מודים אנחנו"

הכיתה תתחלק לשלוש קבוצות. כל קבוצה תקבל קטע מן המקורות )נספח 3( על הכרת טובה. היא תציג אותו 
לפני הכיתה בדרך בו בחרה: הצגה, פנטומימה, ציור וכדומה.

סיום: לא להגזים! 

המורה יסביר: למדנו על המון סוגים של תודה והכרת הטוב. חשוב להודות, וחשוב גם להתאים את התודה לנתינה. 
אך לא צריך להגזים! אם אחי העביר לי את המלח מקצה השולחן, אם הילד התורן בכיתה חילק לי דף, יפה לומר 

תודה. אם חבר התאמץ ובא אלי מרחוק כשהייתי חולה, אומרים יותר מזה: המון תודה באמת, אני לא יודע איך 
להודות לך. משפט כמו "אני אסיר תודה, לעולם לא אשכח זאת." אומרים רק במקרים מאד מיוחדים כשמישהו 

הציל את חיי, או למי שנותן לי בלי  גבול כמו ה', או אמא.
בואו נראה כמה מצחיק זה יכול להיות כשמשתמשים בתודה הלא מתאימה.

המורה יניח את קלפי המעשים בערימה אחת ואת היגדי התודה )נספח 4( בערימה שניה. הוא יזמין שני תלמידים. 
אחד ייקח קלף ויאמר מה הוא עשה והשני ירים היגד ויודה לו. מכיון שהמעשים וההיגדים נבחרים באקראי, נוצרים 

צרופים משעשעים כמו לומר למנתח שהציל את חיי, "אה, יופי, תודה", או למי שהעביר לי מלח, "אני חב לך את 
חיי...". אם רוצים לשתף עוד ילדים אפשר לערבב את הקלפים מחדש ויווצרו מאותם קלפים צרופים חדשים.

 הערה: מטרת המשחק לסכם את הנושא בדרך משעשעת תוך כדי נתינת מושגים של פרופורציה לגבי אמירת 
תודה וכן לגבי ערכם של מעשים הנעשים עבורנו.

מהלך שיעור
 איך נכיר טובה?

שיעור מס' 10 חב"ד דעת – מתחברים
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 1 - סיפורים

לשימוש המורה

סיפור 1

משלחת של עסקנים מן הקהילה הגיעה אל ראש העיר כדי לבקש ממנו לתת מבנה לגן 
חב"ד חדש שמעוניינים לפתוח בעיר. ראש העיר לא היה חביב כלל. הוא אמר שאין כל 
סיבה לפתוח גן חב"ד כשיש כבר גן דתי באזור. לא עזרו כל ההסברים על חשיבותו של 

חינוך חב"די.

לאחר שיצאו האנשים בפחי נפש, ישב ראש העיר וניסה להיזכר מדוע המבוגר שבמשלחת 
נראה לו מוכר. נזכרתי! קרה לפתע בהתרגשות, זה הרב ראובן! המורה שלי מכיתה ג'! 
כמה הרבה השקיע בי אז, ואני הייתי ילד קטן ועני, עולה חדש, כל כך תלוש ומבולבל. הוא 
חינך אותי, הוא עזר לי להתקבל לתיכון היוקרתי בעיר, רק בזכותו הגעתי למה שאני היום!

השבוע  להם שעוד  ותגידי  חב"ד  של  למשלחת  המזכירה. תתקשרי  לעבר  קרא  סימה! 
יקבלו מבנה לגן! ותודיעי להם שגם אשפץ אותו, ואתן להם ריהוט!

סיפור 2

יוסי למד בבית ספר חב"ד, אבל כשגדל התגייס לצבא ולאט לאט הפסיק להקפיד על קיום 
מצוות. הוא נסחף אחרי חבריו ולא הרגיש שיש לו כוח להתפלל, ולהמנע מאוכל שאינו 
בכשרות מהודרת. פעם בעת פעילות מבצעית התקיפו אותם לפתע מחבלים חמושים. 
בנס ניצל יוסי מן התופת. באותם רגעים חש הכרת תודה עצומה לה' ששמר עליו בחיים. 
הוא חשב לעצמו: איך אוכל להודות לה' על כי הציל את חיי? בהחלטה של רגע פתח את 
תרמילו והוציא את התפילין שכבר שנה לא נגע בהם. הוא הניח אותם בידיעה ברורה שזו 

התודה היפה ביותר לה'.

סיפור 3

וגם  בית  שיעורי  הכנתי  כבר  וקניות.  לסידורים  נסעה  אמא  לבד.  בערב  בבית  נשארתי 
ארגנתי את התיק למחר. קראתי ספר ושיחקתי קצת, ואז התקשרה אמא לספר שאחרי 
הרבה חיפושים מצאה קלמר שעון בדיוק כמו שבקשתי ממנה. כל כך שמחתי. שאלתי 
הרבה שאלות כדי להיות בטוח שזה באמת מה שרציתי. אמא אמרה שתגיע עוד שעה 
עוגה  אאפה  אולי  כהפתעה?  לאמא  להכין  יכול  אני  מה  לעצמי:  חשבתי  לפחות.  וחצי 
בעצמי? אולי אשטוף את כל הבית? רגע לפני שהוצאתי את החומרים לעוגה מן הארונות, 
ניסיתי לדמיין את תגובתה של אמא. היא לא תשמח, חשבתי לעצמי, היא תצטער שעדיין 
לא הלכתי לישון. ובמחשבה שניה - עדיף להיות במיטה מוקדם. אם אמא תחזור ותראה 

שאני כבר ישן, זה מה שבאמת ישמח אותה.
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נספח 3

דמות א׳

ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶאת  ְלהוִֹציא  יַע  ַמגִּ נּו  ַרבֵּ ה  מֹשֶׁ

ר ַמּכוֹת ְלַהּכוֹת  ָידוֹ ֶעשֶׂ ם נוֵֹתן בְּ ְצַרִים. ַהשֵּׁ ִממִּ

ים  נִּ ת כִּ ַמכַּ ם ְוֵכן בְּ ת דָּ ַמכַּ ְצִרים. בְּ ֶהן ֶאת ַהמִּ בָּ

אוֹר אוֹ ַעל ֶהָעָפר.  ַהּכוֹת ַעל ַהיְּ ה ִמלְּ ִנְמַנע מֹשֶׁ

יל  ִהצִּ אוֹר  ַהיְּ ילּו אוֹתוֹ.  ִהצִּ ֵניֶהם  שְׁ י  כִּ ַמּדּוַע? 

ָבה. ֶהָעָפר  תֵּ תוֹכוֹ בַּ ָהָיה ָקָטן ְוֻהנַּח בְּ שֶׁ אוֹתוֹ כְּ

ה  כֶּ ַהמַּ ְצִרי  ַהמִּ ֶאת  ָהַרג  שֶׁ ֵעת  בְּ אוֹתוֹ  יל  ִהצִּ

ֶהָהרּוג  ְצִרי  ַהמִּ ֶאת  ָטַמן  ה  ּומֹשֶׁ ְיהּוִדי  ִאיׁש 

יר טוָֹבה ְוֵאינוֹ  ה ַמכִּ ֵפס. מֹשֶׁ ּלֹא ִיתָּ ֵדי שֶׁ חוֹל כְּ בַּ

ם ִאם ֶזה ַרק  ילוֹ, גַּ ִהצִּ רוֶֹצה ְלַהּכוֹת ֶאת ִמי שֶׁ

ָעָפר אוֹ ַמִים.
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נספח 3

דמות ב׳

ם  יַע ֶאל ַאְכַסְנָיה ְוִנְכַנס ָלנּוַח. הּוא ָרָאה שָׁ ְיהּוִדי ִהגִּ

ר ֶאת ַהֶחֶדר  ה ּוְמַסדֵּ ָבר ְמַצְמֵרר. ִאיׁש ָצִעיר ְמַנקֶּ דָּ

בוֹד ֶאל ָאָדם  חֶֹסר כָּ ר בְּ ְך ִמְתלוֵֹנן ּוְמַדבֵּ ֵדי כָּ ְותוְֹך כְּ

ל  ה ַרק ֲאִני כָּ ה ְוֶנֱאָנח. "ָלמָּ טָּ וֵֹכב ַעל ַהמִּ ר ַהשּׁ ְמֻבגָּ

לּום!". ה כְּ ה ַרק ּגוֵֹנַח ְולֹא עוֹשֶׂ ר ְוַאתָּ ַהּיוֹם ְמַסדֵּ

ִעיר:  ק ְוָקָרא ֶאל ַהצָּ הּוִדי לֹא ָיכוֹל ָהָיה ְלִהְתַאפֵּ ַהיְּ

ּבּוד  כִּ ֶזה  ֵאין   ָאִביָך?  ֶאל  ְך  כָּ ר  ְמַדבֵּ ה  "ַמּדּוַע ַאתָּ

ָהָאב  ֲאִני  ה,  ַאתָּ "טוֶֹעה  ִעיר:  ַהצָּ לוֹ  ָעָנה  הוִֹרים!". 

ִעים, ְוהּוא ׁשוֵֹכב  שְׁ יל תִּ י ֶאת גִּ ָבר ָעַבְרתִּ ִני. כְּ ְוהּוא בְּ

ה!". ֲאִני ְמַנקֶּ ְזַמן שֶׁ ֶנֱאַנח בִּ

ֵקן  ַהזָּ לוֹ  ר  ִספֵּ ָאז  ְלַהֲאִמין.  הּוִדי  ַהיְּ ה  ִהְתַקשָּׁ

ם טוֹב, ּוַפַעם  ַעל שֵׁ ל ַהבַּ ֵרת שֶׁ ִעיר: "ָהִייִתי ְמשָׁ ַהצָּ

י ֶאל ַנֲעֵלי  ְעתִּ ִהגַּ שֶׁ נָּח. כְּ ָעה שֶׁ שָׁ יִתי ֶאת ַחְדרוֹ בְּ ִנקִּ

יִתי ַרק  קוָֹמם ְוִנקִּ י אוָֹתם ִממְּ ּלוֹ לֹא ֵהַזְזתִּ ִית שֶׁ ַהבַּ

ֶאת  ֵהַזְזתָּ  'ַהִאם  אוִֹתי:  ַאל  ִהְתעוֵֹרר שָׁ שֶׁ כְּ ִביב.  ִמסָּ

ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ַמח  שָׂ ּלֹא,  שֶׁ י  ָאַמְרתִּ שֶׁ כְּ ִית?'.  ַהבַּ ַנֲעֵלי 

ַאֲאִריְך ָיִמים ִמּתוְֹך  יר ִלי טוָֹבה, ּוֵבְרַכִני שֶׁ טוֹב ְוִהכִּ

ִני  י ּכוַֹח יוֵֹתר ִמבְּ ה רוֶֹאה, ֵיׁש בִּ ִריאּות. ְוִהנֵּה ַאתָּ בְּ

ְקָנתוֹ". אן ְוֶנֱאָנח ִמזִּ וֵֹכב כָּ ַהשּׁ



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 3

דמות ג׳

ת  ְרכַּ בִּ ִסּיּום  בְּ ָבר.  דָּ ל  כָּ ַעל  ְלהוֹדוֹת  יד  ִהְקפִּ י  ָהַרבִּ

ִחיַטת  שְׁ ַאֲחֵרי  ַלּכֵֹהן.  מוֶֹדה  י  ָהַרבִּ ָהָיה  ּכֲֹהִנים 

ֶהֱעִניקּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ וֵֹחט.  ַלשּׁ מוֶֹדה  י  ָהַרבִּ ָהָיה  רוֹת  פָּ ַהכַּ

ִמֵהר  ָחָדׁש,  ֵסֶפר  ַהּדוָֹלִרים  ת  ֲחֻלקַּ ַמֲעַמד  בְּ י  ָלַרבִּ

י  וֵֹטר ַהּכּושִׁ י ְוָנַתן ּדוָֹלר נוָֹסף ֲעבּורוֹ. ֲאִפּלּו ַלשּׁ ָהַרבִּ

אוֹת ּתוָֹדה. רֹאׁשוֹ כְּ י ְמַהְנֵהן בְּ ָהָיה ָהַרבִּ

ְלִהְתַוֲעדּות  ֵצאת  ִמלָּ י  ָהַרבִּ ִנְמַנע  ְמֻסיֶֶּמת  קּוָפה  תְּ

ֻאְכָזִבים  ְוַהמְּ ְדָאִגים  ַהמֻּ ַהֲחִסיִדים  ַהֲחִסיִדים.  ִעם 

ֵאַרע.  ָמה  ְלָהִבין  ִלי  ִמבְּ ִיְתַוֵעד  י  ָהַרבִּ שֶׁ ׁש  ְלַבקֵּ ִנּסּו 

נוֹ  ָכה ִלְהיוֹת בְּ זָּ ר שֶׁ יַע ִל-770 ָחִסיד ְמֻבגָּ ַאְך ָאז ִהגִּ

הּוא  ּוְכשֶׁ ִנית.  ְוָהַרבָּ י  ָהַרבִּ ֶאת  ְך  דֵּ שִּׁ שֶׁ ְדָכן  ַהשַּׁ ל  שֶׁ

ַרת ּתוָֹדה ַעל  אוֹת ַהכָּ י ְלִהְתַוֵעד כְּ ים ָהַרבִּ ׁש, ִהְסכִּ קֵּ בִּ

ל ָאִביו... ְצָלח שֶׁ ּדּוְך ַהמֻּ ַהשִּׁ



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 4

כרטיסי מעשים

ֲאִני ָהרֹוֵפא 
ֶׁשִהִּציל ֶאת ַחֶּייָך

ִהְׁשַאְלִּתי ְלָך 
ֶאת ַהַּמַחק ֶׁשִּלי

ִּגַּדְלִּתי אֹוְתָך 
ֵמָאז ֶׁשּנֹוַלְדָּת

ִוַּתְרִּתי ְלָך ַעל 
ַהָּמקֹום ְלַיד 

ַהַחּלֹון

ַרְצִּתי ַאֲחֶריָך 
ַּבֶּגֶׁשם ְלַהְחִזיר 
ְלָך ֶאת ָהַאְרָנק 

ֶׁשִאַּבְדָּת

ֶהֱעַבְרִּתי ְלָך ֶאת 
ַהּקֹוְרְנְפֶלְקס 
ִמְּקֵצה ַהֻּׁשְלָחן

ִהְלֵואִתי ְלָך 
ֶּכֶסף ְלַכְרִטיס 

ִטיָסה ָלַרִּבי

ָּתַפְסִּתי אֹוְתָך 
ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון 
ִלְפֵני ֶׁשִּנְדַרְסָּת



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
הכרת הטוב כמנוע לעבודת ה׳

חב"ד דעת
מתחברים

כיתה ב׳ ב״ה

נספח 4

כרטיסי תודות

ַמָּמׁש ּתֹוָדה, ֶזה ֹיִפי. ּתֹוָדה
ֶנְחָמד ִמִּצְּדָך

ַוואּו! ֲאִני ֹלא 
ַמֲאִמין! ֹלא ָהִייָת 

ָצִריְך...

ֲאִני ַחָּיב ְלָך ֶאת 
ַחַּיי!

ְלעֹוָלם ֹלא 
ֶאְׁשַּכח ְלָך ֶאת 

ַהֶחֶסד ַהֶּזה!

ּתֹוָדה, ֲאִני 
ֶּבֱאֶמת ַמֲעִריְך 
ֶאת ָמה ֶׁשָעִׂשיָת.

ֵטְנְקיּוֵחן ֵחן




