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גננת יקרה,
שליחת הרבי בשדה החינוך לגיל הרך,

אנו שמחים להציג בפנייך את המדריך לתוכנית החינוכית בגני חב"ד – "משקיפים אל הגאולה" לחודש חשוון.

המדריך הנוכחי עוסק ברבדים נוספים מעולם הגאולה, יחד עם העצמת כוחם של הילדים בציפייה לגאולה 
וביכולתם  בכוחם  להאמין  מסוגלים  קטנים  ילדים  גם  כי  מאמינים  אנו  אותה.  המקרבים  מעשים  ובעשיית 

להאיר את העולם באור של מצוות ומעשים טובים המזרזים את הגאולה. 

מטרתה  את  בהרחבה  הסברנו  אלול-תשרי(,  )חודשים  המדריך  של  הראשון  בחלקו  נחשפת,  שבוודאי  כפי 
הכללית של התוכנית, היעד ים השנתיים ואת המתווה כולו יחד עם חשיבה על ההתאמה לסוגי האוכלוסיות 

השונות, קהלי היעד וגיל הילדים.

כמו כן, ההמנון השנתי, הלוגו, בסיס דף הקשר ושאר חומרי הבסיס לתוכנית נמצאים אף הם באתר.

יחידות  לכלל  הנושא השנתי  יחידות התוכן של  וההתאמה של  הנוכחי, כחלק מהחשיבה הכללית  במדריך 
התוכן הנלמדות בגן סביב מעגל השנה, בחרנו לעסוק בנושא:

שגרת חיי היום יום בגאולה – חשיפה והיכרות עם עולם של גאולה, עולם ללא מחלות וצער.

חשוב! 
בחירת הנושאים השונים ומגוון הפעילויות המוצעות נועדו לסייע בתכנון העשייה החינוכית בגן. יחד עם 
זאת, במידה ושיקול דעתך המקצועי שונה, תוכלי להחליף בין נושאי הגאולה השונים בפריסתם על פני מעגל 

השנה.

אנו מאחלים לך הצלחה רבה בשליחותך החינוכית למען ילדי ישראל.

צוות אגף גני ילדים

רשת אהלי יוסף יצחק 

https://mbakodesh.org.il/lesson/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
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משקיפים אל הגאולה
חודש חשוון – איך ייראה העולם?

שגרת חיי היום יום בזמן הגאולה.

מטרות:
הילדים ייחשפו לשגרת חיי היום יום בזמן הגאולה.	 

הילדים יגלו את כוחם בדמיון חיי השגרה בזמן הגאולה.	 

הילדים 'יבנו' עולם של גאולה באמצעות אבזרים ופעולות שונות.	 

הילדים יציעו פעולות ומעשים טובים שניתן לעשות כדי לזרז את הגאולה.	 

חשוב לדעת...
בעתיד  חיינו  יתנהלו  איך  הגאולה?  בעידן  שלנו  יום  היום  חיי  שגרת  תיראה  כיצד  שואלים  מאיתנו  רבים 
הנפלא? שאלות אלו מטבע הדברים, מציגות גם את החשש מפני הבלתי נודע. מציאות החיים של ימינו, 
ידועה ומּוכרת לנו לטוב ולמוטב ואנו מורגלים להתמודד עמה. ביאת המשיח הינה מציאות חדשה ולא מּוכרת 
ומעוררת לא מעט חרדה. לכן, חשוב להבין  כי מציאות החיים תהיה טובה ומלאת אושר ושמחה לכל אחד 
מאיתנו. התמורות והשינויים שיחולו בעולם, יביאו עימם שגרה חדשה של נחת ובריאות. עולם הגאולה יהיה 

עולם מתוקן שבו שולטים הטוב והאמת. 

במקורות השונים, נכתב רבות על נושא הגאולה, אך יחד עם זאת, קשה לתאר מהי המציאות המדויקת בזמן 
הגאולה. מקובל לחשוב כי ימות המשיח נחלקים לשתי תקופות עיקריות. בתקופה הראשונה, יישאר העולם 
כפי שהוא היום אך יתנהל באופן נכון ומתוקן, ואילו בתקופה שלאחר מכן, יתבטא השינוי גם בגדרי הטבע. 
הדבר תלוי גם בנו, כלומר בעצם עשיית מעשים טובים, אנו מסוגלים לקצר את אורכה של התקופה הראשונה 

ולהגיע מייד לתקופה הניסית והמופלאה.

על התקופה הראשונה אומר החכם שמואל, מגדולי חכמי התלמוד: "אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא 
שעבוד מלכויות בלבד" )מסכת ברכות לד,ב; ועוד(. כלומר, כל ההבדל בין ימינו אלה לימות המשיח מתבטא 
בכך, שעכשיו אנו משועבדים למלכויות אחרות, ואילו בימות המשיח לא יהיה עם-ישראל נתון למרותם של 
אחרים. גם הרמב"ם מציין זאת, בספרו "הלכות מלכים" ומדגיש: "אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל 
דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג" )הלכות מלכים, פרק 

יב הלכה א(.
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על פי גישתו של הרמב"ם, שגרת חיי היום יום בזמן הגאולה תהיה שגרה של עולם מתוקן ללא עוני ומחסור, 
כלל  לבטח.  בישראל  בארץ  יחיה  כולו  ישראל  ועם  ייבנה  המקדש  בית  ורשע.  רוע  ושנאה,  מלחמות  ללא 

הפעילות האנושית בעולם כולו תופנה לקידומה של האנושות וערכי האמת, הטוב והצדק.

בתקופה השנייה, ייכנס העולם לעידן של שינוי הטבע המּוכר, עולם של מציאות ניסית חדשה לגמרי, וכפי 
שמתואר בדברי הנביא )ישעיה, לה,ה(: "אז תיפקחנה עיני עיוורים, ואוזני חרשים תיפתחנה, אז ידלג כאייל 
פיסח, ותרון לשון אילם". מציאות זו הינה מציאות ללא בעיות בריאותיות כלל, מציאות שבה אנשי הרפואה 

ייאלצו למצוא מקור אחר לעיסוקם עקב חוסר תעסוקה בריפוי חולים.   

בנוסף לכך, בזמן הגאולה, יחיו בני האדם חיים נצחיים ללא מוות כלל, כפי שמתאר זאת הנביא ישעיה: "בילע 
המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים" )ישעיה כה,ח(.

פעילות פתיחה – שיח במליאה
מטרתה של פעילות זו היא לפתוח את נושא שגרת חיי היום יום בזמן הגאולה מתוך הבנה שילדים רבים, 
מטבע הדברים, חוששים מהמחשבה על עתיד לא נודע ולעיתים רבות, מעדיפים את המּוכר והידוע )חשוב 
להדגיש, כי ילדים מטבעם מגלים גמישות והסתגלות מהירה למצבים ופחות מגלים חשש ממבוגרים, יחד עם 

זאת יש לתת לכך מקום(.

נעודד את הילדים לשוחח כיצד ייראה העולם בגאולה, נציע להם לספר מה הם יודעים על מציאות זו. נשוחח 
על החשש )הטבעי( העולה מהמחשבה מעתיד לא נודע, ונדגיש כי למרות שאנו לא מכירים עדיין את מציאות 

החיים בגאולה, ברור לנו שזו תהיה שגרת חיים מופלאה.

איך ייראה העולם?
אני כל כך רוצה לדעת

אני ממש רוצה לגעת

בתקופת הגאולה

משיח כבר יהיה כאן – כמה נפלא.

יש לי המון שאלות

שבראשי מתרוצצות

איך ייראה אז העולם,

מה ישתנה אז באדם?

שינויים כל כך גדולים, 
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אותי קצת מפחידים

אולי טובה שגרת חיים

שהטוב והרע מעורבבים?

חשבתי, חשבתי לא מצאתי תשובה

פניתי לאחי הגדול שבא מהישיבה

אולי תדע, שאלתי את אחי

אולי תעזור לי לסדר את מחשבתי

איך ייראה העולם בזמן הגאולה

מה ישתנה אצל כל ילד וילדה?

אחי הגדול הביט בי בחיבה 

חייך, נתן לי נשיקה.

מיד ניגש לארון הספרים

בדק, חיפש ושלף ארבעה כרכים

קרא, עיין, דפדף דפים לרוב,

כשמשיח יבוא, הכריז, יהיה רק טוב!!!

לא עוד מחסור, רעב ומלחמות

לא עוד סבל, כאב ומחלות.

עולם חדש עולם נפלא

מלא בשפע וברכה

מרפאות ומרכזי הרפואה 

יהפכו לבתי מלון והבראה..

אני כל כך רוצה להיות

אני כל כך רוצה לזכות

לזמן הגאולה

כשמשיח כבר בא...
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שיח בעקבות השיר
נשוחח על חששו של הילד מהשינויים הצפויים לנו בזמן הגאולה, תוך מתן לגיטימציה להביע זאת. 

נכיר את מקורות היהדות השונים המתארים את זמן הגאולה כעתיד נפלא ביותר. 

נבהיר כי מציאות זו תהווה טוב אמיתי עבור כל אחד ואחת מאיתנו. 

מפגש עם לאמפי – פעילות במליאה 
לאמפי )ומשקפת תלויה על צווארו(: הי, שלום חברים, מה שלומכם?

עברו החגים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות וגם שמחת תורה. אני בטוח שבעזרת ה' תהיה לנו שנה נפלאה 
ביחד, שנה שכולם יהיו בריאים ושמחים, בקיצור... שנה של גאולה.

אני רוצה לספר לכם משהו חשוב מאוד. אתם מקשיבים היטב?

גננת: כן לאמפי, בודאי שאנחנו מקשיבים. 

לאמפי: מצוין. אני רוצה לספר לכם על... )לאמפי מצמיד את המשקפת לעיניו(... רגע רגע, אתם לא תאמינו, 
אני מביט במשקפת ורואה כאן דברים נפלאים.. וואו... איזה עולם נפלא! 

גננת: הי, לאמפי, אולי תשתף אותנו ותספר לנו מה אתה רואה שם במשקפת המיוחדת שלך? אנחנו ממש 
רוצים לדעת, זה מאוד מסקרן. ילדים יש לכם רעיון מה לאמפי רואה במשקפת המיוחדת שלו? 

)ממתינה לתשובותיהם של הילדים(.

ראיתי...  חייב לספר לכם מה  ואני ממש  ומאושר,  נרגש  כך  כל  אני  לאמפי )מוריד את המשקפת מעיניו(: 
הכל  החדש  בעולם  חדש.  עולם  ומיוחד,  נפלא  עולם  ראיתי...  ראיתי...   ... )מנמיך את קולו כממתיק סוד( 
הכל רק טוב. למשל... אין אנשים חולים, אין בכלל. אתם מאמינים? בתי הרפואה ריקים ממש.. כל האנשים 
החולים נרפאים. ועוד משהו חשוב ממש... )לאמפי לוחש(.. אין בכלל אנשים שנפטרים... כולם כולם חיים 

בשמחה ובבריאות )וגם הקורונה תיעלם מהעולם(.

ו... אני רואה שיהיה כאן שפע!

אתם יודעים ילדים, מה זה "שפע"? הכוונה היא שלא יהיה חסר כלום. ממש כלום. כל מה שנרצה יהיה לנו.

ו... )לאמפי מצמיד שוב את המשקפת לעיניו(... אני רואה עוד דברים נפלאים ממש בעולם המיוחד הזה... אל 
דאגה, אספר לכם עליהם במשך כל השנה!

אני כל כך שמח ומאושר... ה' בבקשה בבקשה, שנזכה מהר מהר לראות את העולם הנפלא והמיוחד הזה, 
עולם הגאולה. 
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דיון במליאה בעקבות המפגש עם לאמפי
נשוחח על שגרת חיי היום יום בזמן הגאולה כשגרת חיים של בריאות איתנה ללא מחלות וללא מוות. 

הילדים יעלו דוגמאות של צער בעקבות מחלה או קושי בריאותי המּוכר להם מחיי היום יום. )אפשר להדגים 
מכך שמבקשים רפואה שלמה לחולים במהלך התפילה..(

נאפשר לילדים לדמיין כיצד תיראה השגרה כאשר לא יהיה צורך ללכת למרפאה, סבא וסבתא יהיו תמיד 
בריאים, הקורונה תיעלם מן העולם וכדומה. 

המחזה בעקבות הדיון במליאה: נאפשר לילדים לבנות המחזה קצרה המתארת סיטואציה אחת משגרה בריאה 
בחיי הגאולה. לדוגמה: עונת החורף ללא נזלת, שיעול או חום וכדומה.

יוצרים עולם של גאולה – פעילות בקבוצה
עזרים: לוח מגנט )מוצמד לקיר( + אלמנטים צבעוניים )מצ"ב(.

נניח בסלסילה אלמנטים שונים המרכיבים תמונת עולם. חלקם מתארים שגרת עולם רגילה, כגון: שמש, 
פרחים ועצים, וחלקם מתארים שגרת גאולה של בריאות איתנה.

נציע לילדים לדמיין כיצד ייראה העולם בזמן הגאולה. הילדים יבנו על גבי לוח המגנט ובעזרת האלמנטים 
השונים את 'ציור' העולם בזמן הגאולה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בדמיונם. 

אלמנטים לעיצוב צבעוני )הניתנים לגזירה(: בית מקדש, עצים, גלידה, סוכריה, שוקולד, סבא מבוגר מאוד 
הֵמרים ילד על כתפיים, אשה מבוגרת מתרוממת מכיסא גלגלים, ילד הזורק את משקפיו, ילדה זורקת את 

הקביים, שמש, עננים, פרחים, כבש, גדי.

ניתן להוסיף אלמנטים מתוך החומרים הזמינים בגן וחפצים שונים שיגוונו את העשייה של הילדים. 

 משקיפים אל הגאולה – פעילות בקבוצה 

עזרים:
'מנקה מקטרות' במגוון צבעים, דף לבן גדול, צבעים בכמה גוונים וסוגים.

מהלך הפעילות:
נעצב יחד עם הילדים משקפיים בעזרת 'מנקה מקטרות'. 

נשוחח עם הילדים ונסביר שכעת אנו מביטים דרך המשקפיים בעולם החדש, בעולם של הגאולה, בדומה 
למשקפת של לאמפי שדרכה רואים את העולם הנפלא. 

נציע לילדים לספר לחבריהם לקבוצה, מה הם רואים דרך משקפי הגאולה.
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נניח דף לבן גדול במרכז הקבוצה ונאפשר לילדים לתכנן יחד ולצייר ציור קבוצתי, תוך שיתוף פעולה ביניהם, 
המתאר את עולם בגאולה. 

כן, כולנו יכולים!! – מפגש במליאה עם לאמפי
לאמפי )עם משקפת(: שלום חברים, מה שלומכם? 

אני רואה שאתם כבר יודעים הרבה דברים על הגאולה. אתם ילדים חכמים ונבונים ממש!

)לאמפי מביט במשקפת שלו... מהרהר(

אז אני רוצה לספר לכם על בקשה מיוחדת מאוד שהרבי ביקש מאיתנו. מכו-ל-נ-ו.

גננת: מה הבקשה הכל כך מיוחדת, לאמפי?

לאמפי: הרבי ביקש מאיתנו "עשו כל אשר ביכולתכם"... מה הכוונה במילים האלו? מה לעשות? מי יכול? 
ומה יכול?

אשר  כל  "עשו  הללו,  הקדושות  במילים  הרבי  של  הכוונה  מה  באמת...  לאמפי...  טובה  שאלה  זו  גננת: 
ביכולתכם"? ְלמה הרבי מתכוון?

ילדים, יש לכם רעיון? 

נפתח דיון במליאה בעקבות שאלתו של לאמפי... לאחר מכן נמשיך עם לאמפי.

לאמפי: אני רוצה להסביר לכם, ילדים יקרים. הרבי ביקש מאיתנו לעשות כל מה שאנחנו יכולים.... אבל 
באמת, כ--ל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לזרז את הגאולה, כדי שמשיח יהיה כאן כמה שיותר מהר. וואו, 

אני כל כך מחכה לו.

מה דעתכם ילדים?

האם ילדים בגן יכולים לעשות משהו כדי לזרז את הגאולה? האם ילדים יכולים לעשות מעשים שיביאו את 
המשיח? 

)חשוב! לפני פתיחת הדיון עם הילדים, נברר עם עצמנו – כל אחת בהתאם לגיל הילדים ולאוכלוסיית היעד 
– מה אנו מצפות מהילדים? מה מתאים עבורם? ובמה מעשה טוב 'רגיל' יכול להיות שונה אם נוכל להכניס 

ולהוסיף בו את הכוונה "לשם ביאת משיח"?(

דיון במליאה 
האם ילדים קטנים מסוגלים לעשות מעשים שיקרבו את הגאולה?

ֵאילו מעשים טובים גם ילדים יכולים לעשות?

נדגיש את מעלתם הגדולה של ילדים צעירים דווקא בזירוז הגאולה )"אלו הם משיחי.."(. 
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הילדים יציעו הצעות קונקרטיות לפעילות גנית וקהילתית המזרזת את הגאולה. נתעד את ההצעות במרכז 
הגאולה בגן, נחלק תפקידים ונדאג ליישום. 

נלמד יחד המנון קבוע, אותו נשיר בכל הזדמנות של חשיבה על מעשים לזירוז הגאולה.

 

ּ יְכֹולִים! כֻּלָּנו
)לאוכלוסיית בנים / מעורב(

ָּכאן ַּבַּגן, ָּכל ַהְּיָלִדים

ְלָמִׁשיַח ְמַצִּפים.

ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים

ְּבֶמֶרץ מּוָכִנים,

ִלְפֹעל ְּבָכל ַהּכֹוַח

ִלְראֹות ֶאת ַהָּמִׁשיַח.

ּ יְכֹולֹות! כֻּלָּנו
)לאוכלוסיית בנות (

ָּכאן ַּבַּגן, ָּכל ַהְּיָלדֹות

ְלָמִׁשיַח ְמַצּפֹות.

ֲאַנְחנּו ְיכֹולֹות

ְּבֶמֶרץ מּוָכנֹות,

ִלְפֹעל ְּבָכל ַהּכֹוַח

ִלְראֹות ֶאת ַהָּמִׁשיַח.








