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כ' במרחשוון3

נושא ערכיח נר להאיר

עת
לד

ב 
שו

ח

יום הולדת האדמו"ר הרש"ב, רבי שלום דובער,
האדמו"ר החמישי בשושלת אדמו"רי חב"ד

האימו"ר הרש"ב

רבי שלום דובער שניאורסון - האדמו"ר הרש"ב הוא האדמו"ר החמישי בשושלת אדמו"רי חב"ד.

ביום ב' לפרשת חיי שרה כ' במרחשוון תרכ"א נולד רבי שלום דובער לאביו רבי שמואל ולרבנית רבקה 

שניאורסון בעיירה ליובאוויטש. כשנה לפני כן, ביום י' בכסלו שנת תר"כ חלמה אימו חלום שבו ראתה 

את  "רבקה,  שמחות:  בפנים  לה  אמרה  אמה  האמצעי.  אדמו"ר  סבה,  ואת  שרה  חיה  מרת  אמה,  את 

"ויהיה לכם בן טוב, ועל שמי אל תשכחו". אמה  ִּכתבו ספר תורה" ואדמו"ר האמצעי הוסיף:  ובעלך 

הוסיפה: "רבקה, השומעת את מה שאבי אומר לך?" וכך הסתיים החלום. לאחר תשעה ימים, בליל י"ט 

בכסלו, חלמה שוב חלום והפעם נוסף לאמה וסבה הגיע אדם זקן. אמה אמרה לה: "רבקה, את ובעלך 

ה'".  כן יאמר  בן טוב" והאיש הזקן אמר: "אמן,  "ויהיה לך  ִּכתבו ספר תורה". אדמו"ר האמצעי אמר: 

אמה סיימה: "סבא, ברך אותה" והאיש הזקן ברכה. אמה ואדמו"ר האמצעי ענו 'אמן' בקול רם והיא 

התעוררה. לאחר מכן סיפרה את חלומותיה לבעלה, אדמו"ר המהר"ש אמר כי ברצונו שספר התורה 

ייכתב על קלף מהודר מעורות של פרים שחוטים וכשרים. אדמו"ר הצמח צדק ציווה כי תחילת כתיבת 

ספר התורה תהיה בחשאי, בנוכחות אחיו בלבד ובחדרו. כעבור פחות משנה נולד הבן שנקרא 'שלום 

דובער' על שם שני סביו, רבי שלום שכנא ואדמו"ר האמצעי.

הרבי הרש"ב ייסד את ישיבת 'תומכי תמימים' בליובאוויטש, אם ישיבות חב"ד בעולם. הוא הסתלק 

ביום ב' בניסן תר"פ ) 21 במרץ 1920( ומנוחתו כבוד בעיר רוסטוב.

מאירים בירכו

תמימים'.  'תומכי  ישיבת  את  הקים  הרש"ב  הרבי 

של  העיוני  הלימוד  היה  הישיבה  של  חידושה 

בדרכיה.  וההליכה  החסידות  בתורת  הבחורים 

"תמימים"  הרבי  ידי  על  נקראו  הישיבה  תלמידי 

יראי אלוקים, עובדי  - מוקד של  על שם מהותם 

הרש"ב  הרבי  שערך  בשיחה  לבם.  מקרב  ה' 

מטרתם  את  הסביר  התמימים  תלמידיו  בפני 

נקודות  והציב  בישיבתו  התמימים  תלמידי  של 

נוספות בעבודה המוטלת על תלמידי התמימים, 

הוא  'תמים'  של  היעדים  אחד  דוד.  בית  חיילי 

מאז  אור'.  ותורה  מצווה  ב'נר  העולם  את  להאיר 

ימי הרבי הרש"ב נקראות כל ישיבות חב"ד בשם 

׳תומכי תמימים׳.
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כולנו יודעים שביום ההולדת אנו נזכרים כמה מיוחד האדם שנולד ביום 

זה, ויודעים שהקב"ה הוריד את הנשמה שלו לעולם לשליחות מיוחדת 

– עשיית מצוות ומעשים טובים.

למי יש היום יום הולדת?

הגננת תציג את תמונת הרבי הרש"ב ותציין את שמו : הרבי הרש"ב, רבי 

שלום דובער.

הגננת תספר מעט מקורות חייו של הרבי הרש"ב:

רבקה  ולרבנית  המהר"ש  לרבי  נולד  שנה  וחמישים  ממאה  יותר  לפני 

תינוק קטן. הם קראו לו שלום דובער. 

הרבי הרש"ב רצה שכל ילד וילדה ידעו להילחם עם היצר הרע ולנצח אותו.

מיקוד לגילאי 3–4:

מי יודע מה מנצח את היצר הרע?  

אם נביא מקל - האם נוכל להכות אותו? )לא, את היצר הרע לא רואים ואי אפשר להכות אותו(.  

הרבי הרש"ב לימד אותנו שאת היצר הרע מנצחים באור. 

אפשר לצרף את דמותו של למפי כרמז, ולמפי הוא זה שיסכם את התשובה הנכונה:

אור מסמל דברים טובים. כשאנחנו אומרים "אור" הכוונה לתורה, למצוות ולמעשים טובים.

כשאנו אומרים שילד הוא "נר להאיר" אנו מתכוונים שהוא עושה מצוות ומעשים טובים בכל מקום: 

בבית, בגן, בחצר. לכל מקום שהוא הולך כולם אומרים עליו: זה חסיד של הרבי! זה ילד שמקיים מצוות 

שיחה – נלמי מהרבי הרש"ב להוסיף אור

ארגון סביבה חינוכית

גילאי 3–4 יזהו את הרבי הרש"ב בתמונה שבסדר האדמו"רים ויכירו את שמו.

גילאי 5–6 ימנו שבעה דורות של אדמו"רי חב"ד וימקמו את הרבי הרש"ב כחמישי בשושלת.

י-יי-י

י-יי-י

מטרות חינוכיות / קוגנטיביות / רגשיות

הילדים יערכו היכרות ראשונית עם דמותו של הרבי הרש"ב.

הילדים ילמדו מדמותו של האדמו"ר הרש"ב להאיר את הסביבה בתורה, במצוות ובמעשים טובים.

הילדים יבררו מהו "נר להאיר" בסיטואציות מחיי הגן ומחיי החברה בכלל.

מושגים וימויות

אדמו"ר הרש"ב

צבאות ה'

נר להאיר

הצעות לפעילות בגן
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פעילות בקבוצה

נחלק את הילדים לקבוצות.

הגננת תספר לילדים מספר מקרים )להלן המקרים(, והילדים יציעו כיצד אפשר לעשות מעשה טוב 

של 'אור' בכל מקרה. לאחר שהקבוצה תענה תשובה היא תקבל ציור המתאר מעשה טוב, או איור של 

נר ותצבע אותו בצהוב, כסמל לאור שגורם המעשה הטוב.

הגננת תדגיש כי כמו שחייל מתאמן ונלחם גם כשקשה לו, גם אנו, חיילי הרבי, עושים מעשים טובים 

אפילו שלפעמים קשה לנו.

יש לך חטיף
ובא חבר ומבקש

ועושה מעשים טובים. כולם לומדים מהילד הזה כיצד להתנהג ולכן הוא נקרא ׳נר׳.

תוספת לגילאי 5–6:

הרבי הרש"ב רצה שכל חסיד יהיה חייל של הרבי. ראיתם פעם חיילים? מה החיילים עושים? )נלחמים 

באויב(. האם אתם רוצים שהחיילים הטובים ינצחו?

הרבי הרש"ב אמר שכל ילד וילדה הם חיילים - את ואתה.

הגננת תבקש מהילדים לנסות להסביר מה תפקידנו כחיילים של הרבי? 

מהו האור שאיתו מנצחים את היצר הרע )בהתבסס על ידע קודם ועל הנלמד בח"י באלול(

אור מסמל דברים טובים. כשאנחנו אומרים "אור" אנחנו מתכוונים לתורה, למצוות ולמעשים טובים.

כשאנו אומרים שילד הוא "נר להאיר" אנו מתכוונים שהוא עושה מצוות ומעשים טובים בכל מקום: 

בבית, בגן, בחצר. לכל מקום שהוא הולך כולם אומרים עליו: זה חייל של הרבי! זה ילד שמקיים מצוות 

ועושה מעשים טובים. כולם לומדים מהילד הזה כיצד להתנהג ולכן הוא נקרא נר.

 - נכיר לילדים את סמל צבאות ה' של חיילי הרבי )את צורת הסמל הציע הרבי בעצמו(.

הצעות ליצירה

 - סמל צבאות ה' בשילוב מיומנויות שונות )למשל צביעה על פי דגם, הדבקה 

וכדומה(

 - גילאי 5–6: איור של נר ובו כל ילד יצייר או יכתוב מעשה 'מאיר'.

י

י-יכיצי מאירים במקרה ש
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 שני יליים רוצים
לשחק באותו צעצוע י

כיצי מתנהגים בבית הכנסת?
י

אימא מבקשת מכל היליים 
לסיר ולנקות את הבית. מה 

תעשו?

י

יש אנשים שאינם מתלבשים בצניעותח 
לבניםח אינם לובשים כיפה וציצית. איך 

אנחנו נתלבש?

י

איך מאירים את שולחן השבת? 
י

אימא מבקשת לעשות משהו 
)לזרוק את הפח, לסיר, להיכנס 
למקלחת או לפנות את השולחן(.

י

י-יכיצי מאירים במקרה ש

הגננת תדגיש כי נר מאיר בכל מקום שבו הוא נמצא וכך גם ילד חסידי מאיר בכל מקום: בבית, בחצר, 

אפילו אם הוא נוסע לארץ רחוקה. גם שם הוא מברך בקול, מקיים מצוות, מתנהג יפה ואז הוא דומה 

לנר שמאיר את הסביבה. כולם רואים אותו ולומדים ממנו.
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סיפור

סיפורים קצרים על הרבי הרש"ב:

פעם אחת הרבי הרש"ב ביקר את התלמידים שלו שלמדו בישיבה, ואמר להם: יהי רצון שאזכה . 1

יחד איתכם לראות את המשיח – ואז אראה אתכם למשיח ואומר לו: תראה אלו חסידים גידלתי!

כשהיה הרבי הרש"ב תינוק, כמעט לא ראו אותו בוכה, כדרך התינוקות, אלא תמיד היה מחייך. . 2

הרבנית רבקה, אמו של הרבי הרש"ב סיפרה על כך לבעלה אדמו"ר המהר"ש, והוסיפה: "זהו חסיד 

מלידה"! )המסר - חסיד צריך להיות שמח(.

לילד . 3 ראשונים  סיפורים   101 בספר  )מופיע  התופרת  אצל  שמצא  והבד  בילדותו  הרש"ב  הרבי 

החסידי(. הדגש בסיפור הוא על חשבון הנפש שערך הילד כאשר הבין שאין זה ראוי להלבין פני 

אדם אחר.

פעילות בתנועה וסיפור - אור ומעשים טובים

הגננת תחלק לילדים פנסי אצבע.

רצוי להחשיך את החדר במידת האפשר.

הגננת תיתן לילדים לשחק מעט עם הפנסים. אפשר לעשות תנועת יד ולבקש מהילדים לחזור עליה 

יחד, או לבקש מאחד הילדים להציע תנועה עם הפנס וכדומה. 

הגננת תבקש מהילדים להחביא את היד עם הפנס מאחורי הגב ותספר סיפור שקשור לאור. בכל פעם 

שהגננת תגיד מילה שקשורה לאור או למעשה טוב, היא תסמן לילד אחד או למספר ילדים להוציא 

את היד מאחורי הגב ולהאיר למרכז המעגל עד שכל הגן יאיר. ]בסיפור מודגשות המילים המאירות[.

אפשר לערוך את הפעילות ללא פנסים אלא עם תנועת יד מתאימה וכדומה.  

משה היה בחור שאהב לעשות מעשים טובים.

ביום שישי אחד, הטלפון של משה מצלצל: שלום משה! אמר לו האיש בטלפון. אני המזכיר שעוזר לרבי. הרבי 
ביקש ממני להתקשר אליך ולבקש ממך לעשות משהו חשוב.

מה אני צריך לעשות? שאל משה.

ענה לו המזכיר של הרבי: אתה צריך ללכת מהר לבית הרפואה שקרוב אליך, ולהביא נרות שבת לאישה 
יהודייה שאינה מרגישה טוב ונמצאת בבית הרפואה. האישה רוצה מאוד להדליק נרות של שבת, אבל אין לה 

נרות. 

משה לקח נרות ומיהר לבית הרפואה לפני כניסת השבת. הוא נתן לאישה את הנרות והיא שמחה מאוד.

כשחזר משה הביתה הוא התקשר למזכיר של הרבי וסיפר לו שנתן את נרות השבת לאישה בבית הרפואה. 

אחרי כמה דקות, ממש לפני כניסת השבת, שוב צלצל הטלפון. משה ענה, והמזכיר של הרבי אמר לו: משה, 
הרבי מבקש לומר לך תודה על המעשה הטוב שעשית, שנתת לאישה נרות ושימחת אותה מאוד.

שאלות להבנה ולדיון

מה המעשה הטוב שעשה משה?. 1

מה אמר לו הרבי אחרי שנתן לאישה נרות?. 2

למה הרבי הודה למשה? הרי הוא לא עזר לו אלא לאישה אחרת? )כי הרבי שמח מכל מעשה טוב . 3

שאנחנו עושים(.

י-י

אביזרים ועזרי לימויח

מדבקה: כ' במרחשוון )מערכת האביזרים לילד(

נספחים:

סמל צ"ה לצביעה  

בסיס נר  
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ינספחים
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נספחים י
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ינספחים
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נספחים י
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ינספחים
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נספחים י
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ינספחים
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נספחים י
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ינספחים


