
צידה לדרך7                      
סיכום השנה וחזרה על מצוות ומעשים טובים חשובים כהכנה לימי החופשה

שנה חלפה בגן חב"ד
היה נעים, היה נחמד

למדנו עם לאמפי ועם החברים
הרבה מצוות ומעשים טובים

ומעכשיו, נוכל כולם

להאיר את העולם!

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" )דברים ד', טו( 
ורוחנית של האדם. התורה מצווה  "ונשמרתם" הוא ציווי לשמירה נפשית  לפי פשט התורה, הציווי 
ל ְיֵמי  ָבְבָך כֹּ ָבִרים ֲאשֶׁר ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמלְּ ח ֶאת ַהדְּ שְׁכַּ ן תִּ ֶמר ְלָך ּושְׁמֹר ַנְפשְָׁך ְמאֹד פֶּ אותנו: "ַרק ִהשָּׁ

ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניך." )דברים ד', ט(  יָך ְוהֹוַדְעתָּ ַחיֶּ

ומבאר הרמב"ן: אני מזהירך מאוד להישמר ולשמור עצמך מאוד מאוד לזכור מאין באו אליך המצוות, 
שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו עיניך הקולות והלפידים, את כבודו ואת גודלו ודבריו 
אשר שמעת שם מתוך האש, ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך".

במהלך השנה, אנו מקנים לילדים בגן )וגם בבית כמובן( כלים לחיים מלאים במשמעות - ערכים, תורה, 
מצוות מנהגים ודרכי החסידים. הלימוד בנושאים האלה הוא בבחינת 'כלים' שהילדים יכולים וצריכים 
רק  לא  בבית,  גם  אלא  בגן  רק  לא  אני"  "מודה  אמירת  למשל:  מקום,  ובכל  זמן  בכל  בהם  להשתמש 

כשמבוגר מבקש אלא מול הקב"ה - תמיד, לא רק בימי שגרה אלא אף בימי חופשה. 

ההלכות  הערכים,  שמירת   – בדרך"  ובלכתך  בביתך  "בשבתך  בנושא:  בגן  נעסוק  השנה  סוף  לקראת 
והמנהגים בכל מקום כדוגמת נטילת ידיים, תפילה וברכה גם שלא במסגרת הגן.

מכתב הרבי למחנכים לימי החופשה

"...בטח יתדברו באופן המתאים על דבר הכנות לסיום הלימודים בבתי ספר הרשת, ויתנו גם צידה לדרך 
לתלמידים/תלמידות לימי ההפסק בלימודים, ומה טוב שגם בהשבועות דחופש יאספו תלמידיהם איזה 
פעמים וממילא תהי' האפשרות גם להזכירם אודות העניינים דיומא, כמו ג' שבועות, וחודש אלול וכיו"ב, 

וגם להזכירם דיני ומנהגי ישראל שבערכם" )אגרת קודש, ט' סיוון תשט"ו(

עת
לד

ב 
שו

ח
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הצעות לפעילות בגן

המטרות:

הילדים יבינו את חשיבות קיום המצוות גם בחופשה מחוץ למסגרת הגן.. 1

הילדים ידונו בחשיבותה של הנהגה בדרך ארץ ויראת שמים.. 2

4-36-5יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

כתיבה בכתב פונטי

הבחנה בין דמות לרקע

מוטוריקה עדינה

התנסות במגוון חומרים

דיוק מוטורי ע"י העתקת קו מתאר של כף היד

מוטוריקה גסה

תנועות על פי הוראות ומקצבים

התארגנות במרחב

4-3

הגננת )אוחזת בידה שקית/תיק(

הגננת: היום נראה מה למדנו בגן ואפשר לקחת אתנו הביתה גם בימי החופשה.

לאמפי: הגננת אמרה שבזמן החופשה צריך לקחת דברים מהגן. אני הייתי רוצה לקחת את המכוניות, 
הבובה ואת הכיסא שלי.

אחרי  לגן  שיבואו  לילדים  יהיה  מה  ורהיטים,  צעצועים  תיקח  אם  פתאום?  מה  רגע,  רגע,  הגננת: 
החופשה? אי אפשר!

לאמפי: אבל את אמרת...

הגננת: מה אמרתי?

לאמפי: שצריך לקחת דברים מהגן הביתה.

הגננת: אה...רגע, רגע, תן לי להסביר.

הגננת תשאל את הילדים )הבוגרים( אם יש להם רעיון מה אפשר לקחת מהגן גם לימי החופשה )ייתכן 
שהילדים יציעו יצירות וכדומה...(

פתיחה – שיחה עם לאמפי
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הגננת 'תגלה' כי כל מה שלמדנו בגן וכל מה שלאמפי לימד אותנו - את כל זה אנחנו לוקחים מהגן 
לתמיד - גם בימי החופשה.

הגננת תבקש מהילדים דוגמה לדבר שלמדנו בגן או למעשה טוב שאנו מקיימים בגן ותסביר שחשוב 
לעשותו גם בהמשך החיים ובכל מקום.

הגננת תפרוש על הרצפה מסלול שעליו התמונות )או מסלול או תמונות בתוך חישוקים(: גן שעשועים, 
בית, בֵרכה, ים, גן חיות, תמונת נוף / מפל ורכב על הכביש.

בימי  לקיים  שנמשיך  הדברים  מהם  ויבינו  הילדים  ילמדו  וממנו  ילדים  שני  על  סיפור  תספר  הגננת 
שניתן  המצוות  על  יסבירו  הגננת,  בהנחית  והילדים,  המקומות,  במסלול  יעברו  ומירי  יוני  החופשה. 

לקיים במקומות השונים.

6-5

אביזרים: 

תמונות של מקומות שונים שבהם הילדים עשויים לבקר בימי החופשה. 	 

חשובות 	  ונקודות  מצוות  של  'אייקונים'  עליהם  שמצוירים  כרטיסים 
אהבת  אני,  מודה  ישראל,  שמע  סידור,  צדקה,  קופת  יהודיים:  בחיים 

ישראל, פמוטים, אוכל )ברכה והכשר(, נטילת ידיים.

בעוד כמה ימים נצא כולנו לחופשה הגדולה.

אתה  אותך?  מכבים  בחופשה?  תעשה  מה  לאמפי,  ללאמפי:  תפנה  הגננת 
הולך לישון עד לשנה הבאה?

מי  להאיר.  ממשיך  תמיד  אני  לישון.  הולך  לא  פעם  אף  אני  חה,  חה  חה  לאמפי: 
שרוצה לקחת אותי אתו לחופשה - שייקח. 

מי רוצה?

האור  את  לקחת  יכולים  הגן  של  הילדים  כל  סוד:  לכם  אגלה  לריב!  לא 
ואיך  שלי  האור  את  לוקחים  איך  לכם  אספר  רוצים?  לחופשה.  אתם  שלי 

משתמשים בו.

בחופשה – כולם נמצאים בהרבה מקומות. אילו מקומות אתם מכירים?

)בית, גן שעשועים, טיולים, גן חיות, ים וברכה(

כשהיינו בגן במשך השנה הקפדנו לקיים הרבה מצוות בכל יום וגם לעשות 
מעשים טובים – המצוות והמעשים הטובים הם האור של כל אחד מהילדים. 
מי זוכר מצוות שעשינו? )נטילת ידיים, ברכות, ויתור, אמירת פסוקים(. גם 

בבית הארתם במצוות ובמעשים טובים, אני זוכר את הפתקים הטובים שאבא ואמא כתבו לכם...

כעת כשהגן יוצא לנופש – נשאיר את כל המצוות בגן? חס וחלילה! ודאי כולם רוצים להמשיך ולהאיר  
גם בחופשה.

כיצד?

הגננת תפרוש על הרצפה מסלול שעליו התמונות )או מסלול או תמונות בתוך חישוקים(: גן שעשועים, 
בית , ברכה, ים, גן חיות, תמונת נוף / מפל ורכב על הכביש.

הגננת תסביר לילדים שבכל מקום שבו אנחנו נמצאים - ה' נמצא אתנו. אנו מקיימים מצוות כל השנה, 
וצריכים להמשיך ולהתנהג כפי שמתאים שבנים ובנות של מלך יתנהגו. כשנתנהג כך ה' יראה אותנו 

פעילות – חיי תורה ומצוות בכל מקום
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4-3

4-3

6-5

6-5

הגננת תצייד את הילדים בקופסת צידה לדרך מגן חב"ד שבתוכה דברים שיסייעו להם בקיום מצווה 
ומנהג במהלך החופשה. 

רעיונות לאביזרים בקופסה:

 יצירות בנושאים של קדושה: נטילה, ברכה, קריאת שמע וכו'	 
 מחברת הלכה ומנהג שמילאו במהלך השנה	 
 סידור	 
 פסוקים	 
 קופת צדקה	 
 תמונה של הרבי להביט בה	 
 נטלה / פמוט / נר למבצעים	 
 מבצע לימי החופשה	 

תמונה: משפחה מטיילת בטבע

הילדים יתארו את מה שרואים בתמונה.

שאלות מנחות:

Å ?היכן בני המשפחה נמצאים

Å ?מה הם סוחבים

Å ?האם האזור שהם מטיילים בו יפה בעיניכם

Å ?מי מהילדים סוחב מים? מי לא לוקח כלום

Å  האם אתם רואים בתמונה משהו שעלול לקלקל את
היופי של הטבע?

Å ?מדוע איסוף פסולת נחשב למעשה טוב

Å  ?מה יקרה אם הפסולת תישאר על הדשא

המעשה הוא העיקר

מדרש תמונה

ויאמר: "איזו התנהגות יפה, איזה ויתור, איך הוא  משחק בזהירות..., איך היא נוטלת ידיים ליד המיטה, 
רואים שהילדים האלה היו השנה בגן חב"ד. רואים שהוא היה חבר של לאמפי כל השנה. גם עכשיו 

הוא מפיץ אור של מצוות והתנהגות בדרך ארץ".

בימי  לקיים  שנמשיך  הדברים  מהם  ויבינו  הילדים  ילמדו  שממנו  ומירי  יוני  על  סיפור  תספר  הגננת 
והמעשים  המצוות  כרטיסי  בעזרת  תסביר,  והגננת  המקומות,  במסלול  יעברו  ומירי  יוני  החופשה. 
הטובים, על המצוות והמעשים הטובים שניתן לקיים במקום שהם עומדים. מובן שניתן לשתף את 
הילדים בחשיבה לגבי המצוות והמעשים הטובים שניתן לקיים בכל אתר ואתר. למשל: בגן חיות - לא 

נדחוף בתור, בקיוסק נקנה רק אם יש הכשר, לא נשכח לברך לפני האכילה ואחריה, וכן הלאה.

יש לציין גם הלכות ומנהגים למשל: ברכה לפני האכילה ואחריה, וגם הנהגה בדרך ארץ ומידות טובות 
כמו להוריד צלחת מהשולחן בסוף הארוחה ולהודות לאמא על המזון שהכינה לנו.
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מהחברים  הפרדה  לקראת  כפעילות  א:  אפשרות 
קבוצת  עם  תשב  הגננת  החופשה,  לקראת  ומהגננות, 
את  יצייר  בתורו  אחד  וכל  גדול,  נייר  גיליון  סביב  ילדים 
של  האיור  ובתוך  לו(  תצייר  שהגננת  )או  ידו  כף  מתאר 
כף היד יכתוב/יצייר דברים שהוא רוצה לקחת אתו מהגן. 
ככותרת לגיליון ניתן לכתוב: "שלום לגן - אני רוצה לקחת 

לחופשה צידה לדרך:".

את התוצרים אפשר לתלות בכניסה לגן להנאת ההורים 
בימים האחרונים של השנה.

אפשרות ב: כל ילד יקבל דמות של לאמפי ויכתוב או יצייר דבר שלמד מלאמפי במהלך השנה. אפשר 
להציע אפשרויות אחדות, והילדים יבחרו מתוכן.

יצירת מקומות שונים:

חומרים: מגוון חומרי יצירה  ובסיס בגודל A3 לכל ילד. 

רעיון: כל ילד יבחר מקום שהיה רוצה לבקר בו במהלך החופשה וימחיש אותו בסיוע הגננות )חומרים 
אפשריים: קרעי נייר, חול, צבעי גואש, מדבקות ועוד כיד הדמיון. מומלץ לתת לילדים לבחור את חומר 

היצירה שייטיב להמחיש את רעיונם(

דוגמות למקומות: גן חיות, ים, ברכה, בית, גינת משחקים

בסיום היצירה, כל ילד יגיד איזו מצווה או מעשה טוב ניתן לקיים במקום שיצר.

אפשרות נוספת: כל ילד יבחר סמל של מצווה מתוך דף סמלים וידביק במקום שיצר.

תזכורת לקיום מצוות: כל ילד יבחר מצווה שהוא רוצה לזכור לקיים בימי החופשה )למשל נטילת ידיים 
או קריאת שמע( וייצור תזכורת מתאימה מחומרים שונים.

גם שמירה על גופנו וחיינו היא מצווה מהתורה.

מפגש מוקלט עם לאמפי שבו הוא נפרד מילדי הגן ומשוחח עמם על השמירה מפני סכנות שונות.

רעיון: משחק שבו הילדים ימחיזו מצוות שהם רוצים לקיים בבית בימי החופשה. 

פעילות בקבוצות

טכניקות ליצירה

מפגש סיום עם לאמפי 

פעילות בתנועה

ב"ה

הילדים יכתבו או יציירו דבר שלמדו מלמפי במהלך השנה

הטבע  על  כיצד נשמור  צריך עזרה,  מי  למה שמסביבנו-  לב  נמצאים חשוב לשים  בכל מקום שאנו 
וכיו"ב. התנהגות יפה ומכובדת נקראת "דרך ארץ".
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כל ילד מקבל אביזר מאורך שדומה לחגורה )למשל פס של נייר קרפ, חוט, רצועת נייר וכיו"ב( ומניח 
מתחת לכיסא.

החגורה  את  מורידים  "הגענו"  מכריזה  כשהגננת  חגורה.  'לחגור'  צריך  "נוסעים"  מכריזה  כשהגננת 
ומניחים אותה מתחת לכיסא.

כשהגננת מכריזה "לאט" רוקעים ברגליים לאט.

כשהגננת מכריזה "מהר" רוקעים ברגליים מהר.

ניתן להיעזר במוזיקה קצבית או במקצב של כלי הקשה.

משחק-נוסעים בבטיחות

אביזרים ועזרי לימוד

דיסק: מפגש עם לאמפי - ונשמרתם

נספחים: 

תמונות של: גן שעשועים, בית, ברכה, ים, גן חיות, תמונת נוף / מפל ורכב על הכביש.	 

דף סמלים של מצוות	 

כרטיסי מצוות	 

איור של לאמפי לכתיבה או ליצירה	 

אביזרים מופקים:

מדרש תמונה - משפחה מטיילת בטבע
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1נספחים גן שעשועים
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2נספחים גן חיות
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3נספחים בריכה
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4נספחים ים
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5נספחים מפל
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6נספחים רכב נוסע
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7נספחים בית
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נספחים

ב"ה

הילדים יכתבו או יציירו דבר שלמדו מלמפי במהלך השנה

8 איור של לאמפי לכתיבה או ליצירה
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נספחים

תמלול מפגש עם לאמפי )הקלטה בדיסק המצורף(

ימים.  לכמה  נפרד  רק  לתמיד,  נפרד  לא  מכם.  נפרד  אני  בקרוב  שלי,  חברים  יקרים,  ילדים 
נוסע לטיול עם כל  ולכן לא אהיה בגן כמה שבועות. אחר כך אני  אני פשוט הולך לקייטנה 
המשפחה, ולכן לא אהיה בגן עוד כמה ימים. ואחר כך, אני אהיה בבית עוד יום-יומיים, ורק 

אחר כך אחזור לגן.

אתם יודעים מה מברכים מי שהולך ולא יגיע כמה ימים?

מברכים: צאתכם לשלום! 

לשלום,  )צאתך  מחכה:  אני  אז  לאמפי?"  לשלום,  "צאתך  ולהגיד  אותי  לברך  יכולים  אתם 
לאמפי!( שוב - צאתך לשלום, לאמפי.

תודה, להתראות לכם... _)מנגינה...(

הילדים בירכו אותי צאתך לשלום, לאמפי. אני חושב שהם התכוונו שאני אשמור על עצמי 
שלא להיפגע ולא להישבר, כי פנס שבור הוא לא כל כך טוב: הוא לא מאיר ולא נדלק בכלל. 
הם צודקים, הילדים. אני צריך לשמור על עצמי בריא ושלם. וגם אתה ה', בבקשה תשמור עליי 

שאשאר בריא ושלם ומאיר.

הופ. מה זה? אווו, זה בור עמוק ומעניין. מה אתם אומרים, ילדים, כדאי לי להיכנס? מה הבעיה? 
יש לי פנס! הו לא, אתם צודקים. להיכנס לבור זה מעשה מסוכן, ואני צריך לשמור על עצמי 

בריא ושלם.

להתראות, בור. אליך אני לא נכנס.

והנה גדר, גדר אבנים גבוהה ויפה. אולי, אולי אני אעלה על הגדר למעלה-למעלה ואלך לאט 
ובזהירות בלי ליפול? מה אתם אומרים?  למה לא?  אתם צודקים, אני צריך לשמור על עצמי 

כדי שאשאר בריא ושלם ומאיר.

טוב, אז להתראות לך גדר, אני אסתכל עלייך ואפילו אגע באבנים, אבל לא אטפס. את יודעת, 
גדר, הילדים בירכו אותי "צאתך לשלום". הם סומכים עליי שאחזור לגן שלם. לכן לא אוכל 

לטפס עלייך.

הופ. והנה מעבר חציה - פסים לבנים וארוכים. כל כך מתחשק לי לקפוץ על הפסים שבמעבר 
החציה ולעבור לצד השני של הכביש. מה אתם אומרים, כדאי לי? אני כבר פנס בן ארבע שנים! 
לקפוץ לכביש? ממממ... אני חושב שאחכה לאמא שלי כדי לחצות את הכביש, כך אהיה בטוח 

יותר, ואשאר בריא ושלם ומאיר. הנה אמא שלי מגיעה:

לאמפי, לאמפי, איפה היית? עלה מייד לרכב. אנחנו נוסעים לקניות!

לקניות? נהדר. אני עולה. אמא, אני שם חגורה, אל תדאגי. החגורה עוזרת לי להישאר בריא 
ושלם. הבטחתי לילדים שאחזור לגן בעוד כמה שבועות וכמה ימים בריא ושלם ומאיר, וגם 

קצת יותר גדול.

להתראות ילדים! ותשמרו גם אתם על עצמכם!

אמא, סעי בזהירות.

)רעש של רכב מתרחק(

9 תמלול
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10נספחים דף סמלים של מצוות
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11נספחים כרטיסי מצוות
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נספחים

ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה 

מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעֹקב

12 כרטיסי מצוות

100



13נספחים כרטיסי מצוות

ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו ֹמֶׁשה 

מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעֹקב
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14נספחים כרטיסי מצוות
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