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3. טבת )י' טבת -י' שבט(: מצפים לגאולה

מטרות:
• הילדים ייחשפו לנושא הגאולה ולפרטיו בהתאם לגיל הרך.

• הילדים יכירו את חשיבות הציפייה והבקשה לגאולה.

• הילדים ייחשפו לכוחם הרב ולכוחו של כל יהודי בהבאת הגאולה. 

 
מה שלמדתי מהרבי?

• לחיות כל העת בציפייה לגאולה.

• הכוח של כל אחד להביא את הגאולה לעולם.

• העיסוק הרב של הרבי בנושא "מיום הולכי לחיידר..."

מה יהיה בגן? 

• לימוד נושא ְימות המשיח בהתאמה לגיל הרך ולאוכלוסיות השונות. 

• הציפייה לגאולה – כיצד אני יכול לקרב את הגאולה.

חשוב לדעת
לפקוח את העיניים

ידועים דברי הרבי שתוכנו של כל דבר מתבטא בשמו. במילה "גאולה" אנו מוצאים דבר פלא, היא מורכבת מאותיות 
המילה "גולה" בתוספת האות א'.

כיצד ייתכן שהמילה "גאולה", המבטאת את תוכנה של הגאולה תהיה בנויה מאותיות המילה "גולה"? 

אלא, פירושה של המילה "גאולה" אינה זניחת המצב הקודם ומעבר למצב חדש, אדרבה, גאולה פירושה שהמצב 
הקיים משתחרר ונגאל מן הקשיים. בגאולה העתידה )בתקופה הראשונה, כדלהלן( לא יהיה שינוי מנהגו של עולם 
אלא העולם יתנהג כסדרו, אך ללא קשיי הגלות. הכול ייגאל, העולם יהיה מתוקן וטוב יותר, ללא עניינים של רע וקושי. 
כל יהודי עם כל כספו ורכושו ישתחרר משעבוד הגלות. הגאולה תשחרר גם את אומות העולם ואת כל ענייני העולם.

האמת היא, שכל דבר שקורה בעולם, גם בזמן הגלות, הוא טוב, שהרי "אין רע יורד מלמעלה". אלא שבזמן הגלות 
ישנו העלם והסתר המכסה על הטוב, כך נוצרת מציאות שנראית כשיעבוד וקושי. בגאולה, יוסרו הכיסויים והעלמות 
ויתגלה הטוב האמיתי שבבריאה. דבר זה קורה כשמוסיפים את האות א' הרומזת לקב"ה, אלופו של עולם. כשיתגלה 
בכל דבר הטוב הפנימי והתכלית לשמה הוא נברא ויוסרו הכיסויים, ִיראו כולם )"פקיחת העיניים"( את האלוקות שבו 

ואיך שדבר זה מגלה את כבודו של הקב"ה.

דבר זה איננו יכולים להבין בתקופת הגלות. אילו היינו מסוגלים לראות את הטוב שבכל דבר, לא היינו מצטערים בגלות 
ולא היינו מבקשים מהקב"ה גאולה... אך בביאת המשיח נזכה כולנו לראות בגלוי את אותו טוב נעלם, וכדברי הרבי 
במכתבו המפורסם למר יצחק בן צבי: "מיום הלכי ל'חדר', ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה 
ייסורי הגלות, הגזרות  העתידה – גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, גאולה כזו ובאופן כזה, שעל ידה יהיו מובנים 
והשמדות. . והכל יהיה באופן אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה – 'ואמרת ביום ההוא: אודך ה' כי אנפת בי' )ישעי' יב,א(" 

)אגרות קודש, חלק יב אגרת תיד(.
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הציפייה לגאולה

באחד הכפרים שבמחוזות רוסיה הלבנה, גרו כמה משפחות יהודיות.

הם היו שוכרים מן הפריץ בתי עסק שונים ומפעילים אותם, ומדי חודש היו נותנים לו דמי שכירות בעבור המקום. 
מכך הייתה פרנסתם.

יענקל'ה שכר מן הפריץ בית מרזח. בכל חודש היה משלם לפריץ את דמי השכירות כנדרש.

באחד החודשים, לא הצליח יענקל'ה להגיע לסכום הרווחים הנדרש ולא עמד בהתחייבות הכספית שלו לפריץ.

לאחר שחלפו עוד כמה חודשים והחוב כבר תפח מאוד, הפריץ כעס מאוד והשליך  את יענקל'ה עם כל משפחתו 
ל'כלא' – שהיה בעצם בור באדמה.

יכלו להישאר כך  וכך הם חיו והתקיימו בבור. הם  יום היו המשרתים של הפריץ מורידים להם אוכל עם חבל,  מדי 
לנצח, עד שמישהו ישלם את חובם לפריץ.

בתחילה, הם התקשו להתרגל לבור החשוך, לארוחות הדלות, ולהגבלת חופשיותם. אך ככל שעבר הזמן, הם השלימו 
עם המצב וסיגלו לעצמם חיים משלהם, בתוך הבור החשוך.

כעבור זמן נולדו להם עוד ילדים, וגם הם כבר ידעו שבכל יום יורידו להם משרתי הפריץ אוכל עם החבל. הם כל-כך 
שהתרגלו לחיות בבור עד שכמעט שכחו איך נראים חיים רגילים, בבית רגיל, מחוץ לבור.

במהלך השנים היו ההורים מספרים לילדיהם, שפעם-פעם הם היו מחוץ לבור, ושיש 'עולם' שלם בחוץ – השמש 
ולא ממש הצליחו להבין איך כל זה קשור  ויש עוד הרבה אנשים. אבל הילדים הקשיבו  זורחת, בעלי חיים שונים, 

אליהם. הסיפורים של אבא ואימא נראו להם דמיוניים לגמרי.

יום בהיר אחד הגיע לבור אדם לא-מוּכר והודיע להם כי שילם את חובם לפריץ והם משוחררים לנפשם...

הבשורה, שהייתה אמורה להיות משמחת, דווקא הפחידה את הילדים: "מה פתאום לצאת מהבור?", תמהו. "מי יודע 
מה יקרה בחוץ? כאן נולדנו, כאן ָחִיינו, זה הבית שלנו... למה לנו לצאת למציאות חדשה, שאנו לא מכירים ולא רגילים 

אליה? ובכלל מי אמר שהעולם בחוץ יותר טוב מהבור הקטן והחמים שאנו חיים בו?".

*

סיפור זה הינו משל לגלות ולגאולה. מי מבין שהגאולה היא דבר טוב? – מי שיודע, שלומד, שמכיר את הקב"ה ואת 
הגאולה. אך מי שלא עסוק בענייני גאולה יכול לחשוב חלילה: "מה טוב בזה?"... לעומת זאת, מי שעסוק בכך ש"הנה 

הנה משיח בא" ורוצה לראות את ההתגלות של הקב"ה, יקפוץ מיד מהבור ברגע שיתאפשר לו להיגאל.

אחת הדרכים ל'פקיחת העיניים' היא לימוד על הגאולה העתידה. בכך מעוררים את הרצון לצאת מחושך הגלות.

בדורנו הראה לנו הרבי דוגמה אישית בנושא הציפייה לגאולה, עוד בהיותו ילד רך בשנים, כפי שמציין הרבי במכתבו 
המפורסם שהבאנו קודם, וכן בתחילת נשיאותו כשהציב את תפקיד דורנו להביא את הגאולה בפועל ממש, ולאורך 
כל השנים, עד ובעיקר בשנים תנש"א-תשנ"ב, בהן עסק הרבי ותבע מכולנו לעסוק בלהט רב בהכנה אישית והכנת 

העולם כולו לקראת הגאולה השלימה, ובעיקר 'לחיות' ולהרגיש את הדברים:

"ועל-דרך המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בענייני גאולה ומשיח – לא )רק( בתור 
'סגולה' למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, אלא )גם ו(בעיקר כדי להתחיל 'לחיות' בענייני משיח וגאולה, 'לחיות 
עם הזמן' דימות המשיח . . על-ידי לימוד התורה בענייני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל לחיות 

בענייני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה ש"הנה זה בא".

)שיחת ש"פ בלק תנש"א(  
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מה יקרה בימות המשיח? האם יצמח כסף על העצים?

בשלב הראשון ייבנה בית המקדש, יהיה קיבוץ גלויות ועם ישראל יחיה בארצו ללא פחד, אבל לא יהיה שום שינוי על-
טבעי במנהגי העולם.

דבר  בכל  תתגלה.  דבר  שבכל  הפנימית  הכוונה  בעולם,  הקב"ה  של  כבודו  יתגלה  הגאולה  של  הראשונה  בתקופה 
אנחנו נבין ונרגיש את הטוב שבו ואת הכוונה הפנימית שלשמה הוא נברא. כולנו נכיר ונדע שכל פרט בעולם הוא 
פועלו של הקב"ה. למשל: רופא יראה בעבודתו רק את הכוח שהקב"ה נתן לו לרפא. איש עסקים יראה וירגיש שכל 
הכסף שיש לו נועד כדי שיוכל לתת צדקה לעניים ולנצרכים ולתמוך בלומדי התורה. בכל דבר נראה רק את הטוב שבו 
ואת הכוונה שבו. גם אם זה דבר שהיום נראה לנו כדבר לא טוב, נזכה לראות את הכוונה שבו – "וראו כל בשר כי פי 

ה' דיבר". במילים פשוטות: העולם יהיה מתוקן וטוב, ללא קושי, מעשים לא טובים, פחד ועוד.

התקופה שעליה נאמר "עולם כמנהגו נוהג", היא זו הראשונה, והיא מהווה מבוא לתקופה השנייה, המאוחרת יותר. 
בתקופה ההיא אכן ישתנו סדרי העולם, יתבטלו חוקי הטבע הקיימים, ויקוימו כפשוטן ההבטחות שבדברי הנביאים 
על "וגר זאב עם כבש" וכדומה. אז תתרחש גם תחיית המתים, שהיא אחד מעיקרי היהדות. הקב"ה בכבודו ובעצמו 

יתגלה אז במלוא זוהרו, בלי שום הסתרים.

העשרה:
'שטות  של  אתהפכא  ממש  מבחוץ,  שבא  שיר  של  'אתהפכא'  הוא  במקורו  באנגלית,  נאו"  משיח  וואנט  "ווי  הניגון 

דקליפה' ל'שטות דקדושה', ומעשה שהיה כך היה:

בשנת תש"ל המציא אזרח אמריקאי 'אקדח צבע'. זהו אקדח שיורה צבע ומשאיר סימן, למטרת סימון עצים, בעלי 
חיים וכדומה. על יסוד פטנט זה של אקדח הצבע, המציאו כמה שנים לאחר מכן, את משחק ה'פיינטבול' )'כדור 
צבע'(. במשך שנים משחק זה היה להיט גדול, ואחת הסיסמאות במחנות-קיץ הייתה בשיר הזה: "חניכים, חניכים, 

אל תדאגו, תהיה מלחמת צבעים השנה! אנו רוצים מלחמת צבעים! אנו רוצים מלחמת צבעים!".

בקעמפ 'גן ישראל' שהתקיים במוריסטאון בשנת תש"מ, התקיימה לשמחת הילדים מלחמת צבע האטרקטיבית. אך 
כיוון שהקעמפ הוא קעמפ חסידי, היה צורך לחנך את הילדים ברוח אחרת, בלהט שונה מן הלהט של הגויים. לשחק 

– אפשר לשחק, ילדים זה ילדים, אבל להחדיר בהם להט ואהדה למשחק – זה כבר יותר מדי.

הממונה על 'מלחמת הצבעים' בקעמפ באותה שנה היה ר' דוד קאנטור מלונדון, שידוע בכישוריו לכתיבת שירים 
צבע  מלחמת  "תהיה  במקום  אחרות:  במילים  הצבעים,  למלחמת  הפתיחה  שיר  מילות  את  החליף  הוא  וחרוזים. 
השנה" – "משיח יהיה כאן השנה". במקום "אנו רוצים מלחמת צבע" – "אנו רוצים משיח עכשיו!". האהדה למשחק 

הפכה לאהדה למשיח. במקום "לא מוותרים על משחק" – הילדים שרו "לא מוותרים על משיח!".

המילים הולבשו על ניגון שמחה חב"די ידוע )אפשר לשמוע אותו כניגון אחרי מאמר של הרבי בי"ט כסלו תשכ"ט, 
יותר מעשר שנים לפני כן(, וכך נולד השיר.

השיר במתכונת החדשה נתפס במהירות רבה גם מחוץ לקעמפים. בשלב כלשהו שונתה המילה הראשונה בשיר, 
ובמקום "חניכים" )משתתפי הקעמפ(, נכנסה המילה "עם ישראל" – "עם ישראל אל דאגה, משיח יהיה כאן השנה", 

וכך שייכוּ את השיר לכל יהודי בעולם.

הניגון אצל הרבי: ניגון חובה ל'צבאות השם'

מספר חודשים לאחר מכן, בכינוס 'צבאות השם' הראשון שהתקיים בכ"ח בתשרי תשמ"א, ניגנו הילדים יחד את 
השיר. כך, במהלך השנים הפך להמנון של תנועת הנוער 'צבאות השם', כאשר הסיסמה "ווי וואנט משיח נאו", אף 
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מופיעה על סמל הארגון.

בכנס ילדים שהתקיים בי"א אלול תשמ"ח, כאשר שכחו לשיר את השיר, שאל הרבי למה לא שרו את השיר, והורה 
לנגנו – מה שמלמד עד כמה שיר זה חשוב ובעל ערך בעיני הרבי. היו פעמים שהרבי עצמו החל לשיר את הניגון 

)שבתות פרשת וישלח ופרשת צו תשמ"א(.

פרפראות לניגון מדברי הרבי:

במהלך אותה שנה, תשמ"א, התייחס הרבי לא פעם לניגון "ווי וואנט משיח נאו", וביאר כמה נקודות בשייכות לניגון. 
למשל, מדוע שרים את הניגון דווקא באנגלית, שפת המדינה, ולא בלשון הקודש?

וכך הסביר בשבת פרשת וישלח – שהשיר מושר באנגלית כדי שגם הגויים ישמעו ויבינו. כמה שבועות לאחר מכן, 
ישראל  "כל אשר בשם  ליהודים: כדי שיבינו את הניגון  דיבר הרבי על כך שיש לזה תועלת גם  בשבת פרשת בא, 

יכונה", עוד לפני שילמדו לשון הקודש.

בשבת פרשת צו אותה שנה, הרבי אף למד הוראה מכך ששרים את הניגון באנגלית עבור אלו שיודעים לשון הקודש, 
שלמעלה  לחסד  הרומזים  הוי',  א-ל  השמות  של  גימטריה  שהיא  עכשיו(,  )באנגלית:  "נאו"  המילה  על  והתעכב 
מהשתלשלות שנמשך למטה כפי שהוא למעלה, וגם בגימטריה "זן", שמבחינה זו יוצאת השפעה בגשמיות וברוחניות 

לכל העולם כולו.

כמו-כן הרבי דיבר על כך שישנה מעלה בשירת הילדים )'צבאות השם'(, מצד "כי נער ישראל ואוהבהו" – החביבות 
שיש כלפי ילדים גם בשמים, ו"הם הכירוהו תחילה" – המעלה שיש לילדים להכיר את הקב"ה, ואת הגאולה, עוד לפני 
המבוגרים. וכן אצל הילדים יש את המעלה של "הבל שאין בו חטא" – לא רק בדברי תורה אלא גם בניגון שהם שרים. 

הילדים שרים בתמימות, ללא כל חשבונות.

הרבי התייחס גם לעצם העובדה שמבקשים משיח דווקא מתוך ניגון: לא רק רוצים וחושבים על אודות משיח; לא 
מסתפקים באמירה של ניחותא שמחכים למשיח, אלא האמירה היא "בקול רעש גדול, ובקול שירה וזמרה ובלהט".

https://www.youtube.com/watch?v=WnhMntRHqpo

מה אשאל את עצמי כגננת...
• מהם המוקדים המרכזיים מתוך הנושא, המתאימים במיוחד לילדי הגן שלי?

_____________________________________________________________________________________________________________

• כיצד הנושא יבוא לידי ביטוי בסביבה החינוכית?

_____________________________________________________________________________________________________________

• כיצד אַפתח שותפות בקרב ילדי הגן?

_____________________________________________________________________________________________________________

• כיצד אעודד יצירתיות ויוזמה אישית?

_____________________________________________________________________________________________________________

• כיצד ניצור שיתוף הקהילה בנושא זה?

_____________________________________________________________________________________________________________
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מצפים לגאולה

יחידה ראשונה: למה אנו מצפים?
אורית: אימא, אני רואה שאת מכינה בצק. את בטח מכינה חלות טעימות ויפות לכבוד שבת. האם נוכל לעזור לך גם 

בהכנת החלות?

אימא: בוודאי, ילדים. רק לפני-כן אנו נקיים מצווה חשובה. האם אתם יודעים מהי המצווה החשובה שמקיימים בטרם 
אופים את הבצק?

הגננת פונה אל ילדי הגן ושואלת אותם, אם הם יודעים או מכירים מצווה כזו.

הגננת תמשיך לספר:

אימא: לפני שנחלק את הבצק לכדורים קטנים, אנו נפריש חתיכה ממנו ונקיים מצוות "הפרשת חלה".

אימא מברכת: "ברוך אתה ה'.. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה", ומפרישה בידה חתיכה מן הבצק ואומרת: 
"הרי זו חלה".

לנו בית מקדש, אנו עדיין  והיום, כשאין  ניתנת לכוהן.   – אימא: פעם, כשבית המקדש היה קיים, הייתה החלה הזו 
לשוב  נוכל  המקדש,  בית  כשייבנה  שורפים.  אנחנו   – לכוהן  לתת  שצריך  החלק  את  אך  הזו,  המצווה  את  מקיימים 

ולקיים מצווה זו.

אורי: חבל מאוד שבית המקדש לא קיים. מאוד הייתי רוצה ללכת לשם כעת, עם אבא, ולהביא לכוהן חלה טעימה 
וריחנית.

אימא: עוד דברים רבים היו לנו כאשר בית המקדש היה קיים,  כמו עלייה לרגל, הבאת הביכורים, ועוד..

אורי: אני כל-כך רוצה לקיים את המצוות הללו בבית המקדש, מתי זה כבר יקרה?

אימא: כשמשיח יבוא, ממש בקרוב, ובית המקדש ייבנה בעזרת השם.

אורית: ומה עוד יהיה כשמשיח יבוא?

אימא: יהיה שלום בארץ – כל הגויים ֵידעו שה' הוא האלוקים. הם יכבדו את עם ישראל שמקיימים מצוות.

"וגר זאב עם כבש" – אפילו החיות שבדרך כלל לא מסתדרות זו עם זו, תהיינה בשלום ביניהן.

"כי מלאה הארץ דעה את ה'" – כל העולם ֵידע את ה' ואת מצוותיו. הם ירצו לכבד כמה שיותר את עם ישראל ויקשיבו 
לגדולי התורה.

"ושבו בנים לגבולם" – כל היהודים מכל העולם יבואו לחיות בארץ ישראל.

"צהלי ורוני יושבת ציון" – בעולם תהיה רק שמחה. יותר לא יהיו מקרים עצובים וכל האנשים יהיו תמיד שמחים.
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פעילות בקבוצה
הגננת תניח בכל פעם ציור מתאים לנושא של ימות המשיח.

פעילות זו מובאת כיחידה אחת, אך בהחלט ניתן לחלק אותה ליחידות קטנות על-פי שיקול דעת מקצועי ובהתאמה 
לגיל הילדים. כדאי לחלק לקבוצות ולפעול עם כל קבוצה בנפרד, ולסיכום הילדים יתארו במה עסקו.

"וגר זאב עם כבש" 

נציג בפני הילדים איור "וגר זאב עם כבש".

הילדים יתארו מה הם רואים בציור.

נשוחח בקבוצה:

• האם הם מכירים זאב שגר עם כבש?

• מדוע?

• מתי הם חושבים שזה יקרה?

• אילו חיות נוספות פוחדות מחיות אחרות?

לגיל הצעיר:

נציג בפני הילדים קופסת חיות ונבקש מאחד הילדים להוציא מתוכה חיה.

הגננת תוציא חיה נוספת ותבקש מהילד לשים את שתיהן באותו חישוק.

נשאל:

• האם חיות אלו יכולות לחיות באותו הבית?

• איך ומדוע כדאי ששני בעלי חיים שאינם מאותה המשפחה יוכלו לחיות בשלום? 

• מדוע  הם צריכים שלום ביניהן?

הילדים יענו תשובות מגוונות. לדוגמה: זאב יעזור לכבש לפתוח את השער לדיר.

וילד קטן יוכל לשחק עם חיות כל-כך גבוהות וחזקות, אבל לא יפחד בכלל.

)על-פי הפסוק: "גר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם". ישעיהו, יא.(

קיבוץ גלויות

נציג בפני הילדים איור של קיבוץ גלויות.

הילדים ידונו מה רואים בתמונה.

הילדים ישתפו האם יש להם קרובי משפחה המתגוררים בחו"ל.

האם הם מתגעגעים אליהם? כיצד יוצרים קשר איתם?

הגננת תתאר בפני הילדים את המשמעות של "קיבוץ גלויות" מכל רחבי העולם. 
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טיפ עתידני

עוגן אקטיביזם וביטוי אישי:

ילדים שיש להם קרובים או מכרים מחו"ל יכולים לספר עליהם או להביא תמונות שלהם.

עוגן יצרנות וטכנולוגיה:

על  לילדים  ויספרו  יתארו  השלוחים  יזומה.  וידאו  שיחת  לילדים  ותזמן  בחו"ל  הרבי  שלוחי  עם  קשר  תיצור  הגננת 
הפעילות המיוחדת שלהם בקהילתם בקירוב יהודים. הילדים יוכלו להכין שאלות מראש ולקבל תשובות בזמן השיחה.

"ומלאה הארץ דעה את ה'"

כעת, אנו נמצאים בדור שבו יהודים אינם מכירים את כל מצוות וזקוקים שיַלמדו אותם וידריכו אותם.

גם הגויים ֵידעו שה' הוא האלוקים ותורתו היא תורת חיים – הם יכבדו את עם ישראל. אפילו המנהיגים שלהם יכבדו 
את עם ישראל.

נשוחח בקבוצה:

• כיצד אפשר ללמד ילדים אחרים את המצוות שאנחנו כבר יודעים?

• אילו עמים אתם מכירים?

• באילו מדינות?

• האם כולם חברים שלנו?

• כיצד לדעתכם הם יתייחסו אלינו כשיבוא המשיח?

טיפ עתידני

עוגן קהילתיות:

הילדים ישאלו את הוריהם ויספרו בקבוצה מהיכן עלתה משפחתם ארצה, ומדוע? מי היה המושל שם? מה היה יחסו 
ליהודים?

)במרוקו היה למשל יחס טוב ליהודים, אך הם בחרו לעלות לארץ ישראל כי הם רצו לעלות לארץ הקודש ולקרב את 
הגאולה. בארצות אירופה לא כך היה לצערנו(

 "צהלי ורוני יושבת ציון"

נשוחח בקבוצה: 

• מתי שמח לנו?

• מי שמח?

• כיצד יודעים ששמח למישהו על הלב?

• וכיצד יודעים שלא?

• מה גורם לנו להיות מעט עצובים? )כשחולים, כשמאבדים משהו, כשלא מצליחים..(

הגננת תסכם: כשיבוא המשיח תמיד נהיה שמחים, כי ה' ידאג שיקרו לנו רק דברים טובים ומשמחים.
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כיצד נוכל להביא את הגאולה?

כעת, לאחר שאנו יודעים חלק קטן ממה שיהיה לנו בזמן הגאולה ובבניין בית המקדש – אנחנו כבר מרגישים שאנחנו 
רוצים משיח עכשיו!

הגננת תספר לילדים איך הכינו ילדי 'גן ישראל' המנון ובו שרו: "ווי ואנט משיח נאוו!".

הגננת תשאל את הילדים:

האם הם מכירים את השיר או את המשפט הזה?

באיזו שפה הם חושבים שזה?

את  אהב  הרבי  באמריקה.  מתגוררים  אותו  ששרו  והילדים  מאחר  האנגלית,  בשפה  הוא  ההמנון  כי  תרחיב  הגננת 
ההמנון וביקש מהילדים בכינוסי 'צבאות השם' – שישירו אותו שוב.

מילות ההמנון הן:  אנחנו רוצים משיח עכשיו!

הגננת תשמיע לילדים את ההמנון.

כדי להביא את הגאולה אנחנו צריכים לגרום לעוד אנשים "לדעת את השם" – ללמוד את התורה הקדושה ולקיים 
את המצוות.

מאחר והמשיח עוד לא הגיע ויש הרבה יהודים שפזורים ברחבי עולם שאינם  מכירים את כל המצוות, שלח הרבי 
שלוחים – חסידי חב"ד שיעזרו ויקרבו יהודים לה' ולמצוותיו.

היכן יש בתי חב"ד? – בכל העולם.

הילדים יספרו היכן הם פגשו בתי חב"ד.

כך גם נאיר את העולם...

כשיהודי מתקרב ליהודי אחר ומלמד אותו תורה ומצוות, הוא גורם לכך שאותו יהודי ְילמד עוד יהודי ואת משפחתו. כך 
נוצר מעגל של אור!
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טיפ עתידני

בעוגן יצרנות וטכנולוגיה:יצירת מעגל חשמלי:

הגננת תראה לילדים חוט-חשמל שמחובר לסוללה, ותסביר שהסוללה יכולה לגרום למנורה להאיר רק אם החוט 
שמחובר לסוללה יתקרב וייגע במנורה.

 

המוצרים הנדרשים:

סוללה.

2 חוטי חשמל.

נורה 1.5 וואט קטנה.

הגננת תניח את המוצרים ותגיש לילדים.

הילדים יעלו רעיונות מה הם רואים, ומה אפשר לעשות עם זה.

הילדים יסיקו כי המנורה אמורה לדלוק.

הגננת תיתן להם להתנסות.

פעילות נוספת:

טיפ עתידני

בעוגן קיימות ומרחבי חיים:

הילדים יכינו שלט "אנחנו רוצים משיח עכשיו" – ממגוון חומרים ממוחזרים.

בעוגן ביטוי אישי:

הילדים ילמדו את ההמנון באנגלית וישירו אותו כמו ששרו ילדי 'גן ישראל' לרבי.


