
ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 10עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות  חב"ד דעת– מתחברים

נושא שיעור
לא ׳צריכים׳ - ׳רוצים׳!

בעקבות שני המערכים הקודמים, בהם עסקנו בסיבות ובביטוי המעשי של עבודת ה' מתוך שמחה, נבחן כיצד רעיון זה 
מתבטא בהתמודדות יומיומית בכל התחומים. מילוי מטלות מתוך שמחה עושה את כל החיים טובים יותר ויפים יותר. מעבר 

לכל ההסברים והדוגמאות, אם נשמח – כל היום שלנו ייראה אחרת.
השמחה על פי התניא גורמת לזריזות, וזריזות שמחה היא הדרך לנצח במלחמת היצר ולהתקדם בעבודת ה'. כאשר העצבות 
מושלת באדם הוא מרגיש כבדות, ושום כוח רוחני או פיזי לא יסייע לו במלחמת היצרים. כיצד עבודה בשמחה מסייעת לגבור 

על היצר? במישור האישי: שמחה תורמת במהלך העשייה לקלות, לזרימה ולזריזות, ולתוצר טוב יותר בהתאם. במישור 
החברתי: הסובבים נוטים להתחבר עם העשייה של האדם השמח, גם הם רוצים להצטרף אליו )שמחתו מניעה אותם 

לעשייה( או סתם להיות בקרבתו. מילוי מטרה מתוך שמחה אינו תלוי רק בסוג המטלה, אלא בעיקר בתפיסה של האדם 
למשימה שעליו לבצע.

השיעור מועבר באופן חווייתי מאוד ובו התלמידים יתנסו במעשים ובאירועים יומיומיים: כיצד הם נחווים כאשר הם נעשים 

בשמחה וכיצד הם נחווים כאשר הם נעשים מתוך עצבות.

התלמידים יעמדו על משמעות השמחה כגורם מכריע בניצחון הקרב. א. 

התלמידים יחוו עד כמה עשיית דברים מתוך שמחה נעימה יותר. ב. 

התלמידים יפנימו כי יצירת דברים בשמחה מושכת אחרים לאדם השמח וגורמת להם לרצות להצטרף    ג. 
     לעשייה.

התלמידים יפנימו שעשיית מטלות מתוך שמחה תלויה בתפיסה האישית של כל אחד. ד. 

פתיחה           כוחה של השמחה             5 דקות, מליאה

פעילות 1            השמחה המשפיעה            10 דקות, קבוצות + מליאה

20 דקות, מליאה פעילות 2           הכל תלוי בך   

10 דקות, יחידני סיום           מגלים איך לשמוח  

דף ההצעות כובע שחור וכובע ורוד, או שני זוגות משקפיים – כהים ובהירים פתקיות משימה )נספח 1(.   -

דוגמאות לאירועים ואמירות )נספח 3(   -

) דקלומים )נספח 2   -

( + מדבקות חייכנים דפי משימה )נספח 4   -

שני משחקי קלפים – רצוי משחקים מוכרים, כמו רביעיות או זיכרון. יש להימנע ממשחק בקלפי אס, מלך      -

     וכו', שכן הרבי מביא בשיחותיו שבצורות קלפים אלו ישנה טומאה ואין לשחק בהם גם ללא כסף.
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כיתה ד'



ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

שיעור מס' 8 חב"ד חכמה – פותחים  עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות 

מהלך שיעור
לא ׳צריכים׳ - ׳רוצים׳!

פתיחה: כוחה של השמחה

שני תלמידים יעמדו לפני הכיתה למשחק "הורדת ידיים". כל אחד מהם יקבל פתקית שעליה הנחיה שונה 
)נספח 1(.   תלמיד אחד יצטרך לעמוד ברפיון, בכבדות, בראש שמוט וללא חשק. תלמיד אחר יצטרך לעמוד 

בשמחה, בחוזק, בחשק. בשלב זה, לאחר שהכיתה רואה את התלמידים העומדים זה מול זה, אפשר לברר מי 
לדעתם ינצח, ולוותר על ההתנסות. 

בעזרת שאלות מנחות התלמידים יגיעו למסקנה שכאשר האדם נמצא בעצבות וכבדות אין לו כוחות פנימיים ולכן 
הוא לא מצליח לנצח בקלות. לסיכום המורה יכתוב על הלוח את דברי התניא: "כגון שני אנשים המתאבקים זה עם 

זה להפיל זה את זה: הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות – ינוצח בקל ויפול גם אם הוא גיבור יותר מחברו. 
ככה ממש בניצחון היצר: אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות הנמשכות מעצבות... כי אם בזריזות הנמשכת משמחה" 
)מתוך פרק כ"ו(, יקרא אותם לכיתה ויסביר: כאשר יהודי שמח וזריז יש לו הרבה יותר סיכויים לנצח, גם אם הוא לא 

חזק כל כך גופנית. לאחר ההתנסות והסבר דברי התניא יתפתח דיון קצר.

שאלות לדיון לדוגמה:
באילו מלחמות צריך לנצח? )יש להתייחס למלחמות בתחום האישי ובתחום הרוחני(.  >

האם קרה לכם שהצלחתם או שלא הצלחתם לעשות דברים מכיוון שהייתם בעצבות או בייאוש?  >
הערה: חשוב להציף אירועים המתייחסים למילוי מטלות בכיתה, לדוגמה: כשתלמיד יושב לפני מבחן והוא אומר "אין 

לי תקווה, אני לא אצליח" – הוא לא מצליח, ולהפך – כשהוא בשמחה ובביטחון הוא יתגבר והוא עשוי להצליח. 

פעילות 1: השמחה המשפיעה

"המשחק המושך"
המורה יוציא ארבעה או חמישה תלמידים מן הכיתה. לאחר מכן יחלק המורה את הכיתה לשניים או ליותר, לפי 

שיקול דעתו. כל קבוצה תקבל משחק קלפים )רצוי שיהיה משחק מוכר כדי להימנע מהסבר, הוראות ותרגול בזמן 
השיעור(. קבוצה אחת תקבל הוראה לשחק ברצינות – שלא לדבר, לחייך או לצחוק מלבד מה שמתחייב מן המשחק. 
הקבוצה האחרת תתבקש לשחק בחיוכים. לאחר שהקבוצות יסיימו את שלב התארגנות למשחק והן כבר משחקות, 
ייכנסו ארבעת התלמידים שהיו בחוץ. עליהם להסתובב ולהתבונן בקבוצות ולבחור להם קבוצה להצטרף אליה. רוב 

התלמידים יבחרו להצטרף לקבוצה השמחה. 
בשלב זה ייפסק המשחק, וכל קבוצה תדווח על התחושה שלה בשעת המשחק ועל האווירה. לאחר מכן יסבירו 

התלמידים המצטרפים מדוע בחרו בקבוצה השמחה. התלמידים יגדירו את בחירתם בצורות שונות: את המשחק 
הזה אהבנו יותר, בקבוצה זו נהנינו, היה מעניין יותר וכדומה.

המורה יציע לכיתה: "נגלה את הסוד?" והתלמידים יספרו לנציגים שהצטרפו כי קבוצה אחת הייתה מחייכת וקבוצה 
אחת רצינית. כך יתברר שבלי לדעת נמשכו התלמידים דווקא אל הקבוצה השמחה. מצב הרוח המרומם שלה הפך 

אותה למעניינת ומושכת, ולכן הם רצו להצטרף לעשייה שלה.

מסקנה: ככל ששמחים האווירה טובה יותר, נעים למי ששמח ונעים גם להתחבר אליו ולהיות בקרבתו. עשייה מתוך 
שמחה גורמת לסביבה לרצות להצטרף אליה וכך עשייה גוררת עשייה. כדאי להביא דוגמה )יציאה למבצעים, סיוע 

בבית וכדומה(.

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



ב"ה

השליחות שלי בעולם – עבודת ה' 

עבודת ה' – עבודת ה' בהתלהבות 

פעילות 2: הכל תלוי בך

שלב א'
המורה יחלק לכל תלמיד שני שירים )נספח 2(, יקרא אותם קריאה ראשונית וידגים את ההקבלה ביניהם: שניהם 
מתארים בדיוק את אותו סדר יום, רק שאחד נעשה בחיוך ובשמחה והאחר נעשה מתוך עצבות וייאוש. כשעושים 
מתוך שמחה מהלך העשייה קל, נעים, מהיר וזורם, והתוצר משובח וטוב. ולהפך, כשעצובים, מהלך העשייה כבד 

ומעיק, והתוצר גם הוא אינו מושלם ואיננו במיטבו.
המורה ישאל: למה הדובר בשיר הראשון שמח, ולמה בשיר השני הוא עצוב? תשובות התלמידים יובילו למסקנה 

כי זוהי התפיסה שלו, כך הוא בחר לראות את הדברים. תמיד אפשר לשנות את החשיבה ולראות את הדברים 
שמביאים לעשייה שמחה.

במהלך הפעילות אפשר גם להמחיז את השירים: המורה יבחר שני נציגים שיודעים להציג היטב )על מנת שהמסר 
יופנם(, והם יציגו את השיר לפני הכיתה.

הערה: במקום דיון אפשר לבקש מן התלמידים לתת דוגמאות מהחיים שלהם ולספר כיצד עשייה בשמחה תרמה 
להצלחתו של מעשה שלהם, ולהפך.

שלב ב'
המורה יקדים ויאמר לתלמידים כי לאחר שראינו כמה חשוב לבצע מטלות בשמחה, עלינו לנסות למצוא דרכים 

שיביאו אותנו לשמחה.
המורה יציג לכיתה אירוע ויבקש את תגובת התלמידים אליו. כל מורה יוכל לבחור אירוע המתאים להתמודדויות 

שבכיתתו, ואפשר להשתמש בהצעות לאירועים )נספח 3(.
המורה יחזיק בידו שני כובעים, שחור וורוד. הוא יקרא לאחד התלמידים שיחבוש את הכובע השחור ויגיד משפטים 

שמביאים לעצבות ולאי חשק. לאחר מכן יקרא לתלמיד שרוצה לחבוש את הכובע הוורוד, והוא יאמר משפטים 
שיביאו לידי שמחה. לחלופין המורה עצמו יכול לחבוש בכל פעם כובע אחר ולבקש מן התלמידים שיאמרו 

משפטים הקשורים לראייה של האירוע באופן "שחור" או "ורוד". אם התלמידים מתקשים אפשר ליצור מראש 
משפטים )הצעות למשפטים בנספח 3(, והתלמידים יצטרכו להחליט לאיזה כובע שייך כל משפט.

סיום: מגלים איך לשמוח

המורה יחלק לכיתה דפי עבודה )נספח 4(. 
בפעילות זו כל תלמיד יבחר מעשה אחד שהוא רוצה לבצע השבוע מתוך שמחה, ויציין מהן האמירות או הפעולות 
שיסייעו לו במשימתו. יש להנחות את התלמידים לבחור מעשים רגילים ויומיומיים החוזרים על עצמם בלימודים או 

בבית, כגון הכנת שיעורי בית או ריקון פח האשפה.

מהלך שיעור
לא ׳צריכים׳ - ׳רוצים׳!

שיעור מס' 10

הערה:  לפעילות זו לא כדאי לבחור לארבעת הנציגים שיוצאים מן הכיתה תלמידים שיבחרו קבוצה מסוימת לפי 
המשתתפים בה בלי להתייחס לעניין. כמו כן רצוי לחלק את התלמידים לקבוצות על פי גורל כלשהו כדי למנוע 

היווצרות חבורה מגובשת ש"תזמין" אליה תלמידים בלי קשר להשלכות הניסוי.

חב"ד דעת– מתחברים
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שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
עבודת ה׳ בהתלהבות

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 1

תניא

"כגון שני אנשים המתאבקים זה 
עם זה להפיל זה את זה: הנה אם 
 – וכבדות  בעצלות  הוא  האחד 
ינוצח בקל ויפול גם אם הוא גיבור 
בניצחון  ממש  ככה  מחברו.  יותר 
בעצלות  לנצחו  אפשר  אי  היצר: 
כי  מעצבות...  הנמשכות  וכבדות 
אם בזריזות הנמשכת משמחה".
)תניא כו(



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
עבודת ה׳ בהתלהבות

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 2

פתקי משימה

עלייך לנסות להוריד את היד של 
חברתך. שימי לב, את צריכה 

להרגיש עייפות וחוסר חשק למילוי 
המשימה. עמדי בצורה כפופה 

ועייפה, ללא חיוך.

עלייך לנסות להוריד את היד של 
חברתך. שימי לב, יש לך הרבה 
כח ורצון להצליח. את עושה את 
המשימה ברצון ובשמחה. עמדי 
זקוף, עם חיוך על הפנים.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
עבודת ה׳ בהתלהבות

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 3 - שירים

שיר עצוב
בקושי טעמנו מנוחה,

הבוקר הגיע? השמש זרחה?

בקושי קמנו, עוד לא מתמודדים

וכבר יוצאים לעוד יום לימודים.

ה' ישמור, אני מזדעזע,

המורה על מבחן הודיע!

דמעה יורדת מכל אישון,

נפנה עכשיו לשיעור חשבון.

הילקוט כה כבד ואנו שחוחים,

הסתיימו הלימודים והביתה הולכים.

נכתת את הרגליים

לקנות לחם לארוחת צהריים,

ומן הפחת אל הפח –

לנקות את המטבח...

נגמר לו היום? לא הספקנו מאומה!

באופק הנה שוקעת החמה.

כבר נהיה חושך, איזה דיכאון,

הגיע הזמן ללכת לישון.

שיר שמח
אחרי לילה של מנוחה,

הבוקר הגיע! השמש זרחה!

קמים בזריזות, כמו חסידים,

כבר יוצאים לעוד יום לימודים.

הגיע הרגע להוכיח מה אני יודע –

המורה על מבחן הודיע.

בזמר קל על הלשון

נפנה עכשיו לשיעור חשבון.

מרימים את הילקוט, כולם מחכים

שיסתיימו הלימודים – והביתה הולכים.

בזריזות נישא רגלים

לקנות לחם לארוחת צהריים.

איזה מעשה מוצלח!

לנקות את המטבח.

כמו בתמונת נוף מדהימה

באופק הנה שוקעת החמה.

התעייפנו כל כך, הספקנו המון,

הגיע הזמן ללכת לישון.



שיעור 1

השליחות שלי בעולם - עבודת ה׳

שיעור 10 עבודת ה׳
עבודת ה׳ בהתלהבות

חב"ד דעת
מתחברים ומיישמים

כיתה ד׳ ב״ה

נספח 4

דוגמאות לאירועם ואמירות

1 צריך להכין שיעורי בית.
אמירות שמחות – מחזקות: 

ברוך ה' שיש לי כח, אני אצליח לעשות את שיעורי הבית.

לא נורא, השאלות דווקא מעניינות, אשקיע והמורה ייתן לי בונוס. 

אני אחראי, הצלחתי להתגבר.

איזה כיף, אפשר להיפגש עם חבר ולעשות יחד את השיעורים. 

כמה נחמד לשבת, להכין שיעורים ולאכול משהו טעים.

טוב שלא משעמם לי...

השיעורים ממש עוזרים לי להבין טוב יותר.

אסיים בזריזות ויהיה לי יום פנוי לדברים אחרים.

איזו הרגשה טובה להבין טוב.

איזו הרגשה טובה להצליח, להיות אחראית.

אהיה שמחה כדי שאצליח להתגבר ולנצח.
אמירות מעציבות – מחלישות:

אוף, עוד פעם שיעורי בית, נמאס לי.

הלימודים ממש מרגיזים.

אני לא אצליח לעשות את השיעורים, אני לא מבין כלום. למה אני 

צריך לבזבז זמן על שיעורי הבית?

אין לי חשק, כמה שאני מסכנן.

2. אתם עייפים. הגיע הזמן להתפלל תפילת שחרית.
אמירות שמחות – מחזקות:

אני יכול להתגבר על העייפות, יש לי כח, אנצל את ההזדמנות!

אני יכול להתרכז ולהתפלל בכוונה.

איזו הרגשה טובה יש לאחר תפילה טובה.

תפילה בקול רם ובשירה משמחת אותי.

איזו זכות להיות יהודי ולהיפגש בכל יום עם אבא שבשמים.

היום יש מבחן, ועכשיו יש לי הזדמנות לבקש שאצליח בו.

תפילה טובה בבוקר נותנת הצלחה לכל היום, אתפלל בשמחה כדי שאצליח לנצח.
אמירות מעציבות – מחלישות:

אני עייף אין לי כח.

אני לא מצליח להתרכז, כל הזמן אני חושב על דברים אחרים. 

קשה לי להסתכל בסידור, בטוח שלא אצליח להתפלל בכוונה. 

התלמידים האחרים מפריעים לי להתרכז, למה יש חזנית?נמאס 

לי, אני רוצה להתפלל בבית וזהו.




