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עקרונות חינוך חב"ד

גני חב"ד – שליחות ואתגר
'גני חב"ד'. גני חב"ד רבים נוספים  נכון לשנת תשע"ז נמנים בכל רחבי הארץ כ-340 גני ילדים תחת ההגדרה 
התיכוניים  החינוך  ומוסדות  הספר  בתי  של  ממספרם  יותר  רב  הילדים  גני  מספר  העולם.  ברחבי  גם  פזורים 
החב"דיים, דבר המעיד על הצורך המשמעותי של חינוך חב"ד ועל נכונות ההורים לשלוח לחינוך זה דווקא בגיל 
הרך. מיותר להרחיב על המשמעות ועל ההשפעה העצומה שיש לחינוך ילדים בגיל הרך – השפעה שנמשכת 
גם בגיל המבוגר, בבחינת "גם כי ישכיל לא יסור ממנה". בוגרים רבים של מוסדות חב"ד, גם אלה שאינם נמנים 
עם קהילת החסידים, מעידים כי לחינוך היהודי והחסידי שקיבלו בשחר ילדותם יש השפעה ונוכחות בחייהם 

כבוגרים וכבעלי השפעה.

מהו חינוך חב"ד?
חב"ד  אדמו"רי  בידי  מונהגת  והיא  הזקן,  אדמו"ר  ידי  על  שנוסדה  יהודית-חסידית-פנימית  גישה  היא  חב"ד 

לדורותיהם.

אדמו"רי חב"ד הם מנהיגים יהודיים שהנהגתם נפרשת על כלל אנשי הדור, כפי שניסח הרבי במכתביו הכלליים: 
"לכל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם". מעולם נזהרו האדמו"רים מהשתייכות מפלגתית כלשהי. תורת חב"ד, 

וכן חינוך חב"ד, לא נועדו למגזר, קהילה או מפלגה, אלא הם חשופים לכלל עם ישראל.

הערך המשמעותי ביותר, העומד במרכזה של גישת חב"ד, הוא שנשמת כל יהודי ירדה לעולם עם תפקיד מיוחד 
– לקיים את שליחות ה' ולהאיר את העולם באור התורה והמצוות. כל יהודי ללא יוצא מן הכלל.

הרבי מליובאוויטש הנחה את חסידיו לעשות הכול כדי שכל יהודי ויהודייה יהיו מודעים לתפקידם זה.  להם 
כלים לעשות זאת בהצלחה באופן שיגרום להם לחיות את החיים הטובים והמאושרים ביותר, ויחד עם זאת 
להביא אור לעולם כולו. ואכן, לא סוד הדבר שחסידי חב"ד נמצאים בעולם כולו בשליחות הרבי, כדי להאיר כל 
יהודי ויהודייה בכל מצב שבו הם נמצאים ולגלות את האור הטמון בהם. על ידי האור הזה הם יוכלו להאיר את 

סביבתם, כל אחד בדרכו הוא, בהתאם לָחזקות האישיות שניתנו לו מאת ה'.

1951, פתח הרבי בארץ ישראל רשת חינוך שתחנך  יהודי העולם, בשנת תשי"א,  לצד הפעילות הכללית עם 
יהיו מלאים  ביותר שחיי הילדים  אור'. היא תבטיח בצורה הטובה  'שגרירים של  להיות  הגן  כבר מגיל  ילדים 
בערכים יהודיים ומבוססים על אמונה ועל ביטחון בה', מתוך מודעות לתפקידם כשלוחי ה' להאיר את סביבתם. 
משפחות רבות רוצות לראות את ילדיהם גדלים כ'שגרירים של אור', בחיים מלאים בערכי התורה, המצוות 
והמורשת היהודית, בעלי מנהיגות ואחריות על סביבתם. לכן אוכלוסיית היעד של גני ובתי ספר חב"ד מייצגת 

בגאון את כל גווני האוכלוסייה היהודית בישראל, ללא יוצא מן הכלל.

חזון חינוך חב"ד מבוסס על החזון שהתווה הרבי לדורנו זה במעמד קבלת הנשיאות בשנת תשי"א: שיהיה כל 
יהודי נר להאיר לעצמו ולסביבתו. לכל איש מישראל, ואף לכל ילד וילדה, יש כוחות ויכולות להתמלא באור 

תורה ולהיות שגרירים )שליחים( של אור בכל מקום שהוא.

 

אילו כלים חינוכיים מקבלים הילדים בגני חב"ד?
כאמור לעיל, חינוך חב"ד הוא חינוך יהודי-מסורתי, ברוח החסידות, שמטרתו לסייע לכל ילד וילדה להאיר את 
העולם ולקיים את שליחותם. הנחת היסוד היא שחינוך הממלא את האדם באור ובחום יהודי וחסידי מבטיח 
את עתידו כאדם ערכי ומוסרי שישמש שגריר של אור. כדי להעניק לכל ילד וילדה את היכולות ואת הכוחות 

להיות שגרירים של אור בכל גיל ובכל מקום, גני חב"ד מיישמים כמה עקרונות משמעותיים:
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משמעותו החינוכיתהעיקרון/הערך המיושם בגן                                                                

תנאים מיטביים, טיפוח אקלים 
מיטבי, פיתוח הכישורים, היכולות 

והמיומנויות של הילדים בכל תחומי 
ההתפתחות.

התפתחות הילד בצורה המיטבית היא בבחינת 'בניית כלי' ראוי 
ושלם להכיל את 'האור' – השליחות והתפקיד בעולם. הילדים יוכלו 

בעתיד להשתמש בכוחם ובהשפעתם כשגרירים של אור, מתוך 
תחושת יכולת ופתוח תחומי החוזק של כל אחד ואחת.

חינוך יהודי בסיסי – תפילה, לימוד 
תורה, קיום מצוות, יראת שמיים 

ואהבת הזולת

בסיס של חיי תורה ומצוות בילדות מקנים יסודות איתנים לעתיד. 
זו מחויבות בסיסית וראשונה במעלה, בבחינת 'ושיננתם לבניך'. 
כאשר ערכי התורה והמצוות יונחלו לילדים בצורה החווייתית 
והטובה ביותר הם יזדהו ִאתה ויוכלו להאיר בתחומים אלה גם 

כלפי חוץ.

חינוך חסידי ספוג באור, בשמחה, 
ובמסירות

חינוך מלא באור חסידי, המציג את היהדות באופן של חיּות 
ואהבה, יסייע להפנים את היהדות בצורה שלמה ועמוקה ויאפשר 

לילדים לבטא את יהדותם בכל מצב.

התקשרות לנשיא הדור

התקשרות לרבי מעניקה יכולת לעבוד את ה' בדרך סדורה 
ומתאימה לדורנו. הרבי הוא המנהיג בדורנו, והוא מתווה את דרך 

ההתמודדות במצבים מורכבים. התקשרות לרבי מסייעת להתחבר 
לחיי שליחות ועוזרת לראות את האדם כשגריר של הקב"ה, 

המבטא את דבר ה' בעולם.

פיתוח תודעת שליחות

בימי נשיאותו חיזק הרבי את תודעת השליחות, והדגיש כי גם כל 
ילד וילדה יכולים להיות נר להאיר בסביבתם. הרבי העניק את 12 
הפסוקים לילדים, והדגיש את חשיבות החינוך הטהור בגיל הרך. 

עקב חשכת העולם, הגוברת בדורנו זה, נתן הרבי את משימת 
השליחות לכל אחד ואחת, החל מהגיל הצעיר ביותר. 

סביבה חינוכית מותאמת שבה 
באים לידי ביטוי ההיבטים התורניים 

והחסידיים בבחינת 'בכל דרכיך 
דעהו' – בסביבה החינוכית דגש 

על: ניגוני חב"ד, דמויות מתאימות 
וחינוכיות, צעצועים וספרים 

המבטאים את ערכי היהדות ואת 
קדושתה

סביבה נקייה וטהורה מאפשרת את התנאים המיטביים לשמירה 
על שלמות הנפש ועל טהרתה. ניגוני חב"ד, למשל, הם ניגונים 

ממקורות טהורים המעוררים את כוחותיה של הנפש האלוקית. 
סיפורי חסידים מחברים את הילדים לעולם של אמונה ומעשים 
טובים ולהנהגה חסידית פנימית ספוגה במסירות נפש )מסירת 
הרצון עבור ערכים נעִלים(. בכל מרכז ומרכז יבואו לידי ביטוי 

ההיבטים התורניים. למשל עיסוק בכשרות במרכז הבית, אמירות 
של הרבי, ועוד.

ציון ימי חב"ד ומנהגי החסידים

ימי חב"ד הם ימים מאירים ומיוחדים שיש להם מסר ומשמעות 
גם בימינו. תאריכים רבים מבטאים מסירות נפש למען עם ישראל 

ומחברים את הילדים לערכים שהנחילו אדמו"רי חב"ד בחייהם. 
ציון ימי חב"ד נעשה בהתאמה לכל גן וברגישות הראויה לו.
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שליחות בגני הילדים
– להאיר את עצמם באור של מידות  'נר להאיר'  תפקידו של הצוות החינוכי הוא להוביל את הילדים להיות 

טובות, יראת שמיים ויהדות, ומתוך כך להאיר גם כלפי חוץ. לשם כך על צוותי החינוך בגני חב"ד:

להוות דוגמה אישית לערכים הנלמדים בגן ולראות במעשיהם, במישור האישי והכללי, שליחות. 	 

לדבוק בדרכו ובגישתו של הרבי מליובאוויטש, המתווה בדורנו זה את הדרך הסלולה להיות שגרירים של 	 
אור.

לשמש דוגמה חיה לשמחה בדרך התורה והמצוות.	 

להשקיע בכל ילד וילדה, ללא יוצא מן הכלל ובכל מצב, כדי שהילדים יממשו את כוחותיהם ואת יכולותיהם 	 
ויהיו 'נרות להאיר' לעצמם ולסביבתם.

על פתח גנו מבחוץ
בהיותם שליחים, על צוותי החינוך בגנים לקחת אחריות מסוימת גם על קשרי המשפחה והקהילה. חלק מן 
ההורים ששולחים את ילדיהם לגן חב"ד עושים זאת מתוך הערכה לחינוך זה, ופתוחים להשפעה של הגן על 
הבית. הורים אחרים שולחים מסיבות אחרות, אך הקשר שלהם לגן פותח להם פתח להכרות עם ערכים שִעמם 
חוזרים הילדים הביתה. כאשר ההורים מזדהים עם ערכי הגן, ואין פער או ניגוד בין הבית לגן, החינוך מופנם 
יותר. להורים ההשפעה העמוקה ביותר על נפשם של הילדים, ולכן יש לצוות הגן  אצל הילד בצורה שלמה 
אחריות לשמור על קשר עם הורי הילדים בדרכים שונות: פיתוח הערכה כלפי הגן, מפגשים עם ההורים, ביקורי 
בית, שיחות, קשר אישי ועוד. הורים ששמחים לשלוח את ילדיהם לחינוך חב"ד בגיל הגן ישקלו את המשך 

חינוכם במסגרת עם ערכים דומים.

אנו תקווה להמשיך בחזונו החינוכי של הרבי ולהוסיף עוד ועוד שגרירים של אור בעולם, עד לגילוי האור הגדול 
שיבטל לגמרי את החושך – אור הגאולה, בקרוב ממש.

שבוע נרות להאיר |  רציונל 

הרבי האיר את החזון החינוכי של חינוך חב"ד: שיהיו התלמידים נרות להאיר לעצמם ולסביבתם. לכל 
בחיים   – קטנים'  ה'קטני  לילדים  אף  משמעות  יש  חב"ד  תורת  לפי  ואחריות.  תפקיד  יש  ואחת  אחד 
מושפע  והעולם  שלם,  אחד  ממערך  חלק  כולנו  שלהם.  המצוות  ובקיום  התורה  בלימוד  האישיים, 

ממצוותיו של היהודי. 

'שבוע נרות להאיר' נועד למקד ולהעצים את החזון של חינוך חב"ד בתוך הגן, ואף כלפי חוץ. המועד 
המתאים לכך הוא ימי ההכנה ל-י' בשבט, יום הסתלקות הרבי הקודם, שרשת חינוך חב"ד נקראת על 
שמו, ויום תחילת נשיאותו של הרבי נשיא דורנו. הפעילויות בפרק זמן זה יחשפו את הייחודיות של 
חינוך חב"ד כלפי הצוות החינוכי, כלפי הילדים עצמם, כלפי ההורים ואף כלפי הקהילה והסביבה. בכל 

שנה יודגש החזון בעזרת נושא נבחר.

השנה, תשע"ז, יתמקד שבוע נרות להאיר בגן בנושא שנים עשר הפסוקים. שנים עשר הפסוקים הם 
אוסף של פסוקים, מאמרי חז"ל ודברי חסידות שליקט הרבי, וכל ילד יהודי צריך לשנן אותם ולדעת בעל 
פה. השנה ימלאו 40 שנה לשיחה שבה הורה הרבי לראשונה על אמירת הפסוקים על ידי הילדים, ושבה 
הוא הסביר את חשיבותם. בימי חינוך אלה נתמקד באמירת הפסוקים ובייצוגם וכן במשמעויות השונות 

של פסוקים נבחרים.
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מטרות שבוע נרות להאיר 

מטרות על:

להאיר את העולם: הפנמה שלכל יהודי ולכל יהודייה יש שליחות מיוחדת מאת ה' בעולם, ובכוחם להאיר . 1
את עצמם ואת סביבתם.

להאיר את הקשר עם נשיא הדור: התקשרות לרבי על ידי קיום הוראותיו.. 2

להאיר באור הגאולה: העצמת הכוחות בדורנו זה להביא גאולה בפועל ממש.. 3

מטרות אופרטיביות לשנת תשע"ז:

צוות גני חב"ד יעמיק בייחודיות החזון של חינוך חב"ד לאור תורת החסידות.. 1

העצמת תחושת גאוות היחידה בקרב כל שותפי חינוך חב"ד.. 2

חב"ד. . 3 ברוח  היהודי  לחינוך  שיש  המיוחדים  ולכוח  ולאור  חב"ד,  גני  לפעילות  ייחשפו  בגן  הילדים  הורי 
הפעילויות שיתקיימו יחברו בין גן חב"ד להורים, לקהילה ולעם ישראל.

הילדים יחזקו את תחושת השייכות לגן חב"ד ולהוראות הרבי.. 4

הילדים והקהילה יעמיקו את ההזדהות עם הערכים המרכזיים שבבסיס תורת החסידות.. 5

הילדים יחוו את נושא 'שנים עשר הפסוקים' בעשייה רב תחומית.. 6

הילדים יעמיקו במשמעויות הפסוקים על פי רמתם.. 7

הילדים ישתתפו בפעילות למען הקהילה ברוח שנים עשר הפסוקים.. 8

הקהילה תהיה מודעת לעשייה החינוכית היחודיית בגני חב"ד.. 9
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שנים עשר הפסוקים 
הפעם הראשונה שבה דיבר הרבי על אמירת פסוקים ומאמרי חז"ל עם ילדים הייתה בהתוועדות של 
ערב ראש חודש אייר תשל"ו. במהלך השיחה דיבר הרבי על החשיבות לחקוק בזיכרונם של הילדים 
פסוקים יסודיים הכוללים, במשפטים קצרים, את הבסיס לחינוך היהודי. במהלך התוועדות זו בחר 
הרבי שישה פסוקים וביאר את תוכנם ואת החשיבות שלהם בחינוך היהודי. שלושה שבועות לאחר 
מכן, במהלך תהלוכת ל"ג בעומר שבה נכח הרבי, הוא ביקש להוסיף אליהם שישה פסוקים ממאמרי 

חז"ל וממאמרים שכתב האדמו"ר הזקן. 

הרבי חזר שוב ושוב על הפסוק: ״מפי עוללים ויונקים ייסדת עוז - ואין עוז אלא תורה - להשבית 
אויב ומתנקם״. כלומר, הדרך הטובה ביותר להשבית את אויבינו היא על ידי תינוקות של בית רבן 

שעוסקים בתורה.

מקור הפסוקים ומשמעותם: 

"תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב". 1

הפסוק הראשון מזכיר לנו כי קיבלנו את התורה בירושה ממשה, והוא העניק אותה לכל אחד 
בני  את  בירך  משה  כאשר  בּור.  או  חכם  ילד,  או  מבוגר  אחד,  לכל  שייכת  התורה  ישראל.  מבני 
ישראל לפני מותו הוא כלל בדבריו ברכה זו, והיא מופיעה בפרשת 'וזאת הברכה' )דברים ל"ג, ד'(.

"שמע ישראל א-דוני א-לוהינו א-דוני אחד". 2

זהו פסוק המוכר לכול והוא מדבר על עיקר אמונתנו כיהודים: האמונה שיש רק א-ל אחד בשמיים 
ובארץ. במשך אלפי שנים יהודים מסרו את נפשם על קידוש ה' כשעל שפתותיהם הפסוק "שמע 

ישראל". גם הוא מופיע בספר דברים )ו', ד'(. 

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" . 3

בנס  משם  השתחררנו  במצרים.  לפרעה  משועבד  ישראל  עם  היה  שנה  מ-3,000  למעלה  לפני 
את  לזכור  עלינו  שנים  אלפי  מאז  שחלפו  למרות  הפסח.  בחג  שנה  בכל  אותו  חוגגים  ואנחנו 
הנס שחולל הקב"ה. אילו לא היה ה' גואל אותנו משם, היינו אנו ובנינו משועבדים לפרעה עד 
עצם היום הזה. הפתגם הזה נאמר בכל שנה בהגדה של פסח ומקורו בתלמוד )מסכת פסחים, 
החיצוניות  מההגבלות  היציאה  היא  יום  שבכל  מצרים  יציאת  כי  מוסבר  בחסידות  קט"ז(.  דף 

והפנימיות ועשיית שינוי לטובה.

"כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי . 4
מעשה ידי להתפאר"

הפתגם הרביעי הוא מובאה מן התלמוד. הפרק העשירי במסכת סנהדרין פותח בהצהרה חשובה 
כי לכל יהודי יש חלק בעולם הבא, ומסתמך על הפסוק בספר ישעיהו )ס', כ"א( שממשיל את בני 
ישראל לנטיעה שנטע בורא העולם. "עם ישראל הם נטיעתי ובהם אני מתפאר!" מכריז הקב"ה. 
חשוב לזכור זאת – ולהתנהג בהתאם. פתגם זה גם מדגיש שכל יהודי הוא טוב גמור בפנימיותו, 

ויש להתייחס אליו כך. כשאוהבים את בניו של הקב"ה – אוהבים את ה' בעצמו.

"כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו". 5

לפני שמשה רבנו נפטר מהעולם הוא מזכיר לבני ישראל לשמור את מצוותיו של ה' ומבהיר: 
קרוב  כי  היא.  לים  מעבר  ולא  היא...  בשמיים  לא  היום...  מצווך  אנוכי  אשר  הזאת  המצווה  "כי 
אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו" )דברים ל', י"ד(. כלומר, המצוות שהעניק לנו הקב"ה 
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וניתנות לביצוע. בורא העולם לא מבקש מִאתנו דברים שלמעלה מכוחותינו.  הן בנות השגה 
חסידות חב"ד מעצימה את יכולתו של כל יהודי להיות במדרגת 'בינוני' – התקשרות מוחלטת 

לה' במחשבה, בדיבור ובמעשה.

"והנה ה' ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו, ומביט עליו ובוחן כליות ולב, אם עובדו כראוי". 6

גם כאשר אדם רוצה לקיים באמת ובתמים את דבריו של ה' הוא עלול להיתקל בקשיים רבים. 
ניתן להתגבר עליהם? בספר ה'תניא',  העולם שבו אנו חיים מלא בחומריות ובפיתויים. כיצד 
בפרק מ"א, מעניק רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד, 'מרשם' מועיל לכך: לזכור 
לו מִאתנו  נוכח בחיינו ושאכפת  בוחן את מעשינו. הידיעות שא-לוקים תמיד  ה'  רגע  בכל  כי 

וממעשינו יסייעו לנו לנהוג תמיד בדרך הישר.

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" . 7

תזכורת יומית )מבראשית א', א'( כי ה' הוא שברא את השמיים ואת הארץ יכולה להועיל רבות. 
האמונה בה' בורא העולם היא אמונה יסודית שצריך להחיות בכל פרט בחיי היומיום.

"ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך". 8

ה' נתן לנו את התורה על הר סיני. מה עלינו לעשות ִאתה? ללמד את ילדינו, את דור העתיד 
של עם ישראל, את דבריה, ולשנן אותם בכל עת. פסוק זה לקוח מתוך הפרשה הראשונה של 

קריאת שמע )דברים ו', ז'(.

"יגעתי ולא מצאתי – אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי – אל תאמין. יגעתי ומצאתי – תאמין". 9

זהו פתגם קל ומעשי. הוא מופיע בתלמוד, במסכת מגילה )דף ו', עמוד ב'(, ומלמד אותנו על 
אִמתות החיים. אם יגעת והשתדלת באמת – תצליח. לא הצלחת? כנראה שלא השתדלת מספיק.

"ואהבת לרעך כמוך: רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה". 10

הפתגם המוכר "ואהבת לרעך כמוך" הוא פסוק המופיע בספר ויקרא )י"ח, י"ט(, אך רבי עקיבא 
מוסיף לו נופך משלו: אהבת ישראל היא יסוד עיקרי בתורה. תורת החסידות מלמדת להביט על 

היהודי מצד שורש נשמתו בה' אחד.

דירה . 11 יתברך  לו  להיות  ותחתונים:  כל העולמות עליונים  ובריאת  בריאתו  ותכלית  כל האדם  "וזה 
בתחתונים"

למה נברא האדם? האדמו"ר הזקן מסכם בספרו: מטרת בריאת האדם, ולמעשה מטרת בריאת 
העולמות כולם, היא להפוך אותם לדירה לקב"ה, למקום שבו הוא מרגיש 'בבית'. זה מתייחס 

למובן האישי ולמובן הכללי: להבאת גאולה אִמתית ושלמה לעולם.

"ישמח ישראל בעושיו, פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח . 12
בדירתו בתחתונים" 

ל"ג(.  )פרק  הפתגם האחרון, והמסכם את שנים עשר הפסוקים, לקוח אף הוא מספר התניא 
פתגם זה מסייע לנו להיות בשמחה תמידית כאשר אנו עוסקים בהפיכת העולם למקום טוב 
בעושיו".  ישראל  "ישמח  קמ"ט(:  )פרק  מתִהלים  הפסוק  את  מסביר  זלמן  שניאור  רבי  יותר. 
לדבריו, אנו שמחים בבורא העולם שברא את העולם ובהזדמנות שהוא נותן לנו לתקן אותו. 

השמחה האִמתית והיציבה היא שמחה מתוך אמונה בקב"ה.
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מבצע חינוך
שנים עשר הפסוקים הם חלק מ׳מבצע חינוך׳. בפסוקים הללו, אמר הרבי, יש הוראות ועצות לחיי 

היום יום. ילד שישנן ויבין אותם, ישתנה ללא הכר. הוא יחנך את עצמו.

להלן מספר משמעויות של הפסוקים הנוגעים לילדים, חיילי צבאות ה', על פי שיחותיו של הרבי:

תורה ציוה: 

השם נתן לנו את התורה על ידי משה רבינו, והיא ירושה לכל היהודים בשווה. זה סוד כוחו של חיל 
בצבאות השם מול היצר הרע: התורה היא שלי ואני שמח ללמוד בה ולשמור את ציוויה.

שמע ישראל:

הפסוק ׳שמע ישראל׳ מזכיר לנו שה׳ הוא בעל הבית, האחד והיחיד בעולם. כשמזכירים את שם ה׳ - 
ההתנהגות במשך היום נעלית ומרוממת יותר. בתורת החסידות מבוארות דרגות ברמת ההבנה של 

אחדות ה'.

בכל דור ודור:

חיל בצבאות השם יודע: כשם שיצאו בני ישראל מארץ מצרים לפני אלפי שנים, כך צריך בכל יום 
לצאת מה״מיצרים״ של היצר הרע לחירות, עד שינצח את הגלות הכללית ותבוא הגאולה.

כל ישראל:

כל יהודי, גם ילד קטן, מיוחד בעיני הקדוש ברוך הוא, האומר עליו נצר מטעי  ומתפאר בו! ידיעה זו 
מעודדת ונותנת כוח במלחמה מול היצר הרע.

והנה ה׳ ניצב עליו:

כאשר חיל בצבאות השם אומר את הפסוק הזה, הוא יודע שהקב״ה מביט בו כל הזמן, נמצא יחד אתו 
ממש ובודק אם החיל הוא עובד את ה׳ כראוי. מה שגורם לחיל לשפר את הנהגתו. הידיעה שה׳ אתנו 
יוצא  השם  בצבאות  מהחזית.  הרחק  יושב  העליון  המפקד  צבא,  בכל  גדולה.  שמחה  מביאה  תמיד, 

המפקד העליון יחד עם החילים לקרב ועוזר להם לנצח.

בראשית ברא אלוקים:

פסוק זה מבטא את תפקידם של חילי צבאות השם - לפרסם ולהחדיר בעולם שיש ״בעל הבית לבירה 
זו״, הקב״ה. ידיעה זו מחזקת ונותנת כוח לכל חיל בצבא השם, באומרו ליצר הרע: השם אינו רוצה 

זאת, ואני מקשיב רק לו! 

)ערוך על פי שיחותיו הקדושות של הרבי(
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אז מה עושים בשבוע נרות להאיר?

מייעדים את ימי תחילת חודש שבט לשבוע חב"ד בגן והם יהיו הכנה ל-י' בשבט. )רצוי לסיים ב-ט בשבט . 1
כדי להקדיש את י' בשבט ליום התוועדות מיוחד(

בונים לוח פעילות יחד עם צוות הגן )אפשר לשתף את ועד ההורים, גורמים קהילתיים ועוד(.. 2

מכינים את הפעילויות ונעזרים ברעיונות ובעזרי הפעילות שהפיקה הרשת.. 3

מיידעים את ההורים על ידי הודעה הביתה ותליית כרזת הסבר. על לוח המודעות ניתן לתלות לוח פעילות . 4
שבועי.

מרוממים את הגן בשבוע "נרות להאיר" חווייתי ועוצמתי, בדגש על שיתוף מעגלים נוספים )הורים וקהילה(.. 5

מתעדים ומשתפים.. 6

הצעות לפעילות בנושא: שנים עשר הפסוקים

הערה חשובה: כל הרעיונות הם בגדר הצעות. כל גננת תוכל להשתמש, לפי ראות עיניה, בחלק מן ההצעות 
לפעילות בהתאם לאפשרויות ובהתאם לאוכלוסיית היעד. הרעיונות וחומרי הלמידה הם סיוע של הרשת לימי 

האור המיוחדים לכל גן וגן! לכל גן יש מרחב ליצור 'שבוע נרות להאיר' בגוון המיוחד שלו. 

יש לתת את הדעת לכך שהפעילות בימים אלה תתרחש בשלושת המעגלים: הגן, המשפחה והקהילה.

מעגל הגן:
פעילות מעצימה בגן. 

יצירה, שירה, דרמה, לימוד.

מעגל המשפחה:
 מידע להורים: הודעות להורים, 

גיליון הסבר בפתח הגן.

מפגש עם הורים.

מעגל הקהילה:
פעילות יחד עם הקהילה. 

יציאה למבצע. 

הזמנת אורח לגן.
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רצוי להעצים את נושא השבוע - שנים עשר הפסוקים - על ידי אירוע פתיחה.

ידי  כי דווקא להם יש הכוח להאיר את העולם על  ייסדת עוז". נסביר לילדים  ויונקים  "מפי עוללים 
אמירת שנים עשר הפסוקים שהורה לנו הרבי לומר. 

נדגיש כי הרבי בחר את הפסוקים במיוחד עבורנו, הילדים. אמירת הפסוקים נותנת לנו כוח להאיר, 
ומאירה את העולם באור של תורה.

ג'ינגל שבוע נרות להאיר )במנגינת 'בך ה' חסיתי'(:

קיבלנו, הילדים,

מהרבי משימה

להאיר את העולם באור הגאולה.

אקיים הרבה מצוות

ומעשים טובים,

בכל יום בפי אגיד שנים עשר פסוקים.

בגן חב"ד בקול גדול פסוקים מכריזים,

זוהי השליחות שלנו, הילדים.

לפסוקים שלנו כוח אדיר

את העולם כולו להאיר

אירוע פתיחה

שיר

"ושיננתם לבניך"

הצעות לפעילות בגן

מטרות חינוכיות: 

הילדים יעמיקו היכרותם עם נושא הפסוקים. 1

הילדים ישננו את הפסוקים. 2

הילדים יקשרו בין הפסוקים לבין חיי היומיום שלהם. 3

מושגים:

שנים עשר הפסוקים. 1

להאיר את העולם. 2
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4-36-5

סיפור על כוחם של הפסוקים באמצעות דמות לאמפי 

)הקלטה בדיסק שבוע נרות להאיר תשע"ז(

תמלול ההקלטה:

ילדים וילדות, חביבים וחביבות,  

שלום עליכם! תענו לי – עליכם השלום.

שלום עליכם!  ֲעֵלי...

קדימה אני ממהר היום, ואני לוקח אתכם ִאתי, לגן אחר, קדימה צעד! )נשמעים 
כמה  בדרך  לכם  להראות  היום  רוצה  אני  מתנשף(  קצת  ולאמפי  צעדים  של  קולות 

דברים שאני מאוד אוהב. הנה, הגעתי לגן השעשועים. מה אתם אוהבים פה? בטח את 
הנדנדה. אוהו! איזה כיף בנדנדה. ומי אוהב את המגלשה הגבוהה? ומי אוהב לשבת על 

הדשא? כן, כן. אבל אני הכי אוהב את זה. אתם רואים? לא, אתם בטח רק שומעים. זה 
משהו גבוה, שנמצא על עמוד ברזל. הוא נמצא ממש ליד השביל בגן השעשועים.

 בערב, כשהשמש שוקעת, הוא מאיר. כן, כן, אני, בגן המשחקים, הכי אוהב את הפנס, 
כי גם כשחשוך הוא מאיר את כל הסביבה. קדימה, נקפוץ פה קצת על המקפצה ונמשיך הלאה )קולות 

של קפיצות(.

)צעדים( הנה אוטובוס! אולי הוא ייקח אותנו לגן אחר? "היי, עצור לי, נהג!" )קול של אוטובוס נעצר 
בחריקת בלמים( הנהג צועק: "לאמפי, קדימה, עלה! לא ראיתי שאתה בתחנה!"

מה שלומך הנהג שלמה? לאן נוסעים היום? )רעש של נסיעה(

"מה השאלה? עולים לירושלים! אתה בא ִאתי, לאמפי? או שאתה יורד בדרך באיזה גן?"

שלמה, בינתיים אני בא ִאתך. אני יושב בספסל ממש מאחוריך. בדרך נראה הרבה גנים של ילדים, אבל 
)וווונ( שלמה,  אם נראה את הגן המיוחד, הכי מיוחד, אני אגיד לך לעצור לי, טוב? אז נסיעה טובה! 

סליחה. אני רוצה לקרוא ספר בנסיעה. יש לך אולי פנס בשבילי?

"אתה צריך פנס, לאמפי? אתה בעצמך פנס!"

נכון, שלמה, אבל הפנס שלי על הראש, ואני רוצה פנס שיאיר לי מלמעלה למטה, ככה, ממש לתוך 
הספר, כדי שאני אוכל לקרוא.

"זו לא בעיה. תרים את העיניים למעלה, תסתכל שבאוטובוס לכל מושב יש למעלה פנס קטן. רק צריך 
ללחוץ על הכפתור השחור והוא מאיר לך ישר על הספר".

ננסה. )קליק( נהדר! עכשיו יש לי אור! אתה יודע, שלמה, מה אני הכי אוהב באוטובוס שלך?

"מה?" 

את הפנס, כי אם מישהו רוצה לקרוא הפנס מאיר לו )ממלמל כאילו הוא קורא(.

מממ אנחנו בדרך לירושלים, ילדים. אני רואה גנים, הרבה גנים של ילדים. בזה משחקים, בזה מקשיבים 
לגננת, שם אוכלים יפה ומברכים... נחמד, אבל עדיין לא מצאתי את הגן המיוחד.

שלמה! עצור! עצור לי! )חריקה( אני רוצה לרדת כאן!

"כאן, לאמפי? עוד לא הגענו לירושלים, אתה לא רוצה להמשיך ִאתי?"

פתח לי את הדלת, שלמה. אני חייב לרדת כאן )קולות של צעדים(. ראיתי כאן מהחלון גן מאוד מיוחד, 
אפילו יותר מיוחד מאוטובוס עם פנסים. אני חייב לרדת כאן. להתראות! תודה לך על הנסיעה. ילדים, 

אתם בואו ִאתי. אתם חייבים לבוא ִאתי לגן שנמצא כאן.

ראיתי בחצר הגן ילדים שעומדים על ספסל ומכריזים  ילדים מכריזים פסוקים(  )נשמעים קולות של 

סיפור
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ומיד  פסוקים  מכריזים  מהאוטובוס  אתכם  ראיתי  פשוט  אני  מפריע.  שאני  סליחה  ילדים,  פסוקים. 
ירדתי ובאתי אליכם. אני אוהב אתכם יותר מכל הפנסים שפגשתי בגן השעשועים, ובאוטובוס, ובכל 

מקום. אתם פשוט פנסים מתוקים!

ילד: "לאמפי, אנחנו לא פנסים. אנחנו ילדים!"

יודעים שכשאתם  ילד-פנס. אתם בטח  ילדים מאירים. תראו אותי,  גם  יש  ילדים! אבל  בטח שאתם 
עכשיו  שאמרתם  הפסוקים  של  האותיות  נכון?  בעצמכם.  פנס  כמו  נעשים  אתם  פסוקים  מכריזים 
עפות באוויר ומגיעות לכל מקום, והפסוקים שאמרתם מאירים את כל האזור ומגיעים עד השמיים 

ממש! גן שאומרים בו פסוקים זה גן מיוחד. זה גן חב"ד!

שומעים, ילדים? פסוקים זו השליחות שלכם. הרבי מליובאוויטש בחר את הפסוקים האלה במיוחד 
את  תכריזו  הילדים,  אתם,  שדווקא  ביקש  הרבי  הרבי(.  של  משפט  )נשמע  לרבי  הקשיבו  בשבילכם. 

הפסוקים האלה, ותמלאו את העולם באור של קדושה.

אז אתם מוכנים? מוכנים להכריז פסוקים?

אתם פשוט נהדרים!!! 

4-36-5

הצעות להעצמת ההכרזה של הפסוקים:

אמירה על ידי מנגינה )למי שרגיל ללא מנגינה( ותנועה.	 
ליווי אמירת הפסוקים בכלי נגינה שייצרו הילדים, או שינגנו בהם.	 
צירוף חוגים שונים בגן, כמו ריתמיקה, תנועה, ריקוד וכו', לנושא הפסוקים.	 
בניה של במה קטנה בגן או בחצר להכרזת פסוקים תוך משחק סוציודרמטי. ניתן להוסיף רמקול, 	 

כסאות וכיו"ב

פעילות

4-36-5

יצירת מקהלה של הפסוקים )אם יש אירוע יישובי או קהילתי אפשר לשלב בו את מקהלת 	 
ילדי הגן(.

ליווי אמירת הפסוקים בכלי נגינה שייצרו הילדים, או שינגנו בהם.	 
הזמנת הורים או אנשים אחרים, עם כלי נגינה, לגן, כדי ללוות את הכרזת הפסוקים.	 

יוזמות

4-3

4-3

6-5

6-5

הכנה של כרזות הפסוקים על ידי הילדים, או קישוט כרזות הפסוקים בקבוצות.	 
בפינת 	  ברא"  "בראשית  לדוגמה:  מתאימות.  כרזות  והכנת  השונות  הגן  לפינות  פסוקים  התאמת 

המדעים, "שמע ישראל" במרחב התפילה, "יגעתי ומצאתי" בלוח פעיל, "ושיננתם" במרחב שבו 
לומדים אותיות או תורה, "ואהבת" במרכז המשחקים או בחצר וכן הלאה.

מניה עד 12. שנים עשר הפסוקים.	 
הצמדת מספרים לפסוקים.	 

ארגון סביבה חינוכית

ארגון סביבה - מרכז חשבוני
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4-3

4-3

6-5

6-5

בנית מרכז תוכן בנושא הפסוקים. ניתן לקשט בתמונות הילדים אומרים פסוקים.	 

בנושא "ושיננתם" אפשר ליצור בית מדרש, פינת שינון וכיו"ב.	 

זיהוי אותיות בכרזות פסוקים בהתאמה לרמת הילדים.	 

זהוי הברה פותחת בפסוקים. 	 

מרכזי פעילות בגן

ארגון סביבה - מרכז אוריני

אביזרים ועזרי לימוד:

בדיסק: 

ג'ינגל הפסוקים	 

הקלטה לאמפי	 

אביזרים:

כרזות עם שנים עשר הפסוקים לצביעה או לקישוט        	 
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"ואהבת לרעך כמוך..." – אהבה לכל יהודי

הצעות לפעילות בגן

מטרות חינוכיות: 

הילדים יישמו את ערך אהבת ישראל במעגלים קרובים ורחוקים.. 1

הילדים ילמדו על מידת אהבת ישראל מהרבי.. 2

מושגים:

אהבת ישראל

6-5

הרבה פעמים אנו שומעים את הכלל "אהבת ישראל", "צריך לאהוב כל יהודי",

מה זאת אהבת ישראל?

נשאל את הילדים: כיצד נראה לאדם שאנו אוהבים אותו?

ניתן לילדים לענות ונוסיף:

בתורה אנו מצווים על מצוות "ואהבת לרעך כמוך". 

איך אנחנו מקיימים את זה? )הילדים יענו(

לא תמיד זה כל כך קל. לפעמים זה אפילו די קשה ממש לאהוב את השני כמו שאני אוהב את עצמי. 
אנחנו אוהבים את עצמנו, את האחים, את ההורים, ואת החברים/החברות. אבל לאהוב את כל ישראל? 
וואו! זו ממש משימה לא פשוטה! בכל יום אנחנו צריכים להשתדל עוד קצת ועוד קצת, עד שנצליח 
יש  יהודי  כי בכל  )ניתן לילדים לענות ולאחר מכן נסכם:(  יהודי?  ה'. ומדוע עלינו לאהוב כל  בעזרת 
נשמה קדושה שניתנה לו מאת ה'. אנו יודעים שכל יהודי הוא כמו בן של ה'. ה' אוהב כל יהודי, ולכן גם 

אנחנו משתדלים לאהוב את כל עם ישראל.

מי אהב ממש ממש כל יהודי? הרבי כמובן.

רוצים לשמוע על אהבת ישראל של הרבי?

)רצוי ללוות את הסיפור בתמונה של הרבי ממעמד חלוקת דולרים.(

הרבה אנשים רצו להגיע אל הרבי, לראות אותו ולבקש ממנו ברכה. הרבי רצה לעזור לכולם ולברך 
את כולם. מה עשה? בכל יום ראשון היה עומד הרבי בחדר קטן סמוך למשרדו ומחלק שטר של דולר 
לברכה והצלחה לכל האנשים שהגיעו. כמו שאמרנו, המון אנשים רצו לראות את הרבי – אנשים מכל 
- תור של בנים ותור של בנות. כל אחד  גויים, ולכן עמדו כולם בתורות ארוכים  וגם  העולם, יהודים 

ועוד שעה,  וחילק דולרים. עוד שעה  וקיבל ברכה. הרבי עמד שעות ארוכות  ניגש לרבי  בתורו 
לפעמים עד אמצע הלילה ממש. הוא כל כך רצה לעזור לכל אחד ואחת שהגיעו אליו.

ביום ראשון אחד הגיעה לרבי אישה מבוגרת, סבתא ממש. היא עמדה בתור לקבל 
ברכה ודולר מהרבי. היו הרבה אנשים והתור ארך זמן רב. היא התחילה להתעייף, 

וגם רגליה היו כואבות. כשהגיע תורה היא ראתה שגם הרבי הוא איש מבוגר, 
רבי,  האישה:  לו  אמרה  שעות!  הרבה  כך  כל  עומד  יושב.  ולא  עומד  הוא  וגם 

איך אתה לא מתעייף? ענה לה הרבי: כל יהודי הוא כמו יהלום, וכשסופרים 
יהלומים יקרים לא מתעייפים. הרבי הסביר לה שכל אדם הוא כל כך יקר לו, 

ולכן הוא לא מתעייף לפגוש ולברך כל כך הרבה אנשים.

שיחה וסיפור
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4-36-5

פעם אחת לא ירד גשם. כל האנשים התפללו לה': אנא ה' תוריד לנו גשם. אבל הגשם לא הגיע.

רגיל,  ירד. פתאום הוא ראה איש  צדיק אחד, ששמו היה רב, התפלל גם הוא לגשם אבל הגשם לא 
לא רב ולא תלמיד חכם, אלא ממש ממש פשוט. האיש אמר "משיב הרוח" ופתאום ממש באותו רגע 
נשבה רוח חזקה. הוא המשיך להקשיב לאיש ושמע שהאיש הזה ממשיך ואומר "מוריד הגשם" וממש 

באותו רגע התחיל הגשם לרדת, ולרדת. ממש פלא! דווקא תפילתו של האיש הזה נענתה.

רב היה סקרן מאוד לדעת מהו המעשה הטוב שעשה אותו אדם שבזכותו ה' הוריד גשם. שאל אותו 
רב: מה מעשיך? במה אתה עוסק?

ענה האיש: אני מלמד ילדים. אני מלמד את כל הילדים, גם בני העשירים, וגם בני העניים. אפילו מי 
שאין לו כסף לשלם לי עבור הלימוד - אני מלמד אותו ללא תשלום.

אני כל כך אוהב את הילדים.

דגים  עם  קטנה  בריכה  לי  יש  צועק.  ולא  כועס  לא  אני  אותם  מלמד  וכשאני 
יפים. אם יש תלמיד שלא מצליח ללמוד - אני לא כועס עליו. אני לוקח אותו 
יפה, אתן לך דג חמוד אחד מהבריכה  לו: אם תלמד  לבריכת הדגים ואומר 

שלי.

הבין רב, שהגשם ירד בזכות האהבה של המלמד לילדים שלימד. ראו מה כוחה 
הגדול של אהבה. גם הגשם יורד בזכותה! )ע"פ הגמרא, תענית כ"ד, ע"א(

איך התייחס המלמד לילדים שלימד?

מה קרה בזכות המעשים הטובים של המלמד?

4-3

6-5

6-5

חומרים: מגוון חומרים	 

רעיונות: 1. הבעה חופשית של  המושג אהבת ישראל בציור או ביצירה.	 

                2. עיטור הפסוק "ואהבת לרעך".

רעיונות לפעילות אהבת ישראל ברוח חב"ד:

Å  כגון ילדים',  ל'מבצעי  המתאים  מוסד  או  מקום  עם  רציף  קשר  לקשור  יתחיל  הגן   – מבצע  אמץ 
לצדקה;  מטבע  ויתנו  שלמה  רפואה  פתקי  יכינו  הילדים   – למרפאה  וכו'.  חיילים  בסיס  מרפאה, 
בפעם אחרת יכינו קישוט, תזכורת לחג, נרות שבת וכן הלאה; לחיילים – הילדים יכינו חבילות או 

מכתבים עם מטבע לצדקה וכן יבקרו את החיילים עם תוכן חסידי במהלך השנה.

Å .יציאה חד־פעמית למבצע, כמו: נרות שבת, צדקה, חלות לקשישים ועוד

Å .כינוס של כמה גנים יחד לפעילות, הצגה או מופע משותף סביב הערך אהבת ישראל

Å  דברים או  שליחות  עזרי  יחלקו(  )או  וימכרו  יכינו  וילדים  הורים  שבו  הורים-ילדים-קהילה  יריד 
אחרים, כגון עציצים מקושטים או מאכלים, והכסף תמורתם ייתרם לצדקה.

Å  פרחים )עם  מקושטים  עציצים  יכינו  למשל:  שונים.  למקומות  משמחת  מתנה  יעניקו  הגן  ילדי 
אִמתיים או מלאכותיים( ויחלקו אותם במרפאה, בתחנת אוטובוס וכו'. 

טכניקות ליצירה

יוזמות

סיפור
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4-3

4-3

6-5

6-5

המחשת המילה אהבה בצורת לב.

לב כצורה סימטרית – צורה המורכבת משני חלקים זהים. אפשר להמחיש על 
ידי קיפול הלב לשניים, העתקה סימטרית וגזירה.

לימוד צורות הנדסיות סימטריות נוספות ושמותיהם: ריבוע, עיגול, אליפסה, 
מעוין ועוד.

הקמת מרכז מתחלף בגן שיתחלף לפי תוכנם של פסוקים שתבחר הגננת.

בנושא "ואהבת" ניתן ליצור בית חב"ד שממוקד בסיוע לכל יהודי - פרוספקטים, אביזרים, או כל רעיון 
אחר שמביע עזרה גשמית או רוחנית ליהודי אחר.

ארגון סביבה חינוכית - קיר פעיל בחשבון

מרכזי פעילות בגן
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"וזה כל האדם ותכלית בריאתו"......" – חיים גאולה 

הצעות לפעילות בגן

מטרות חינוכיות: 

הילדים ידעו על דברים שיתרחשו בזמן הגאולה. 1

הילדים יחזקו יצפו לבוא הגאולה השלמה. 2

מושגים:

משיח. 1

גאולה. 2

4-3

4-3

6-5

6-5

6-5

מהי דירה? )הילדים יענו - בית( היכן אתם גרים?

היכן גרים הפרה? העז? הדוב? החילזון? הצב? הציפור?

לכל אחד יש בית, דירה, מקום להיות. כל אחד אוהב את הבית שלו.

ואיפה נמצא ה'? ה' נמצא בכל מקום. ה' נמצא גם בשמיים, וגם בארץ, אבל הפסוק אומר לנו 
"...בדירתו - בתחתונים"

הכי הכי הקב"ה נמצא פה, אצלנו, אתנו, בעולם הזה התחתון. כשאנחנו מקיימים את 
מצוות ה' אנו עושים לה' דירה בעולם ואז הוא יכול לשכון פה.

ומי יודע מה נקרא 'הבית של ה''? )בית המקדש(

בעולם  לקב"ה  השלמה  הדירה  תהיה  אז   - הגאולה  ותבוא  המקדש  בית  כשייבנה 
שלנו. לכן אנחנו רוצים שהגאולה כבר תבוא וה' יתגלה וישכון פה בעולמנו.

בית מדרש גִני בקבוצות, בנושא משיח וגאולה. כדי להתחבר לנושא הגאולה כדאי ללמוד עוד ועוד. 
את הלמידה בגן מומלץ לעשות באמצעות כרטיסי לימוד והמחשות. הצעות לפעילות ונספחי פעילות 

בחלק הנספחים.

הפיכת הגן ל'ימות המשיח': נמר עם כבש, אתים למזמרות, מאכלים ובגדים על העצים, עשירות, ענני 
שמיא, עסק ישראל בתורה ועוד.

- תלית בגדים ומאכלים בחצר, או 	  התמקדות במרכז אחד שבגן, שיהפוך למרכז גאולתי. למשל 
הפיכת הספרייה לספרייה של סידורים וספרי קודש בלבד ליום אחד, "עסק ישראל בתורה".

מרכז מתחלף - בית מדרש גני בנושא גאולה.	 

שיחה

לימוד

 מרכזי פעילות בגן

אביזרים ועזרי לימוד:

נספחים: כרטיסי לימוד ודפי עבודה לבית מדרש גני בנושא משיח וגאולה	 
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"...כל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה', אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים"                                     
שמחה של מצווה  

הצעות לפעילות בגן

מטרות חינוכיות: 

הילדים יתעוררו ברגש של שמחה. 1

הילדים יקשרו בין מצווה לשמחה. 2

מושגים:

שמחה	 

4-3

4-36-5

6-5

הגננת תציג לילדים תמונה שמבטאת שמחה. הילדים יתארו את מה שהם 	 
רואים בתמונה. מי שמח? מדוע לדעתכם?

לאחר מכן, הגננת תציג לילדים תמונה שמבטאת עצב. הילדים יתארו את 
מה שהם רואים בתמונה. מי עצוב? מדוע הוא עצוב לדעתכם?

יותר להיות בשמחה.  ולעיתים שמחים. טוב  גם אנחנו לעיתים עצובים, 
שמחים.  להיות  חשוב  בשמחה.  עוסק  אומרים  שאנו  מהפסוקים  אחד 

כשאנו שמחים יש לנו יותר כוח לעשות מעשים טובים.

מה משמח אותי? 	 

אפשר להעביר סמיילי גדול בין הילדים. מי שמקבל את הסמיילי צריך להגיד: "אני שמח כי...", או: 
"אני שמח כש..."

ומה משמח את הקב"ה? )לשמוע רעיונות מהילדים(

לשמח את הקב"ה: קבלת החלטה טובה )אישית או גנית( בדבר שישמח את הקב"ה, למשל: ברכה 
בחיּות, הוספה בצדקה וכו'.

עזרים: בובת תאטרון

ילד/ילדה שבדרך כלל היה מכבד קצת מהדברים שלו. קצת מהחטיף, קצת  הגננת תספר סיפור על 
מהפרי, קצת נותן לחברים במשחקים שלו וכיו"ב. קצת נותן לאחרים והרבה משאיר לעצמו. יום אחד 
הייתה לאותו ילד שמחה. למשל- יום הולדת, הולדת אח וכו', ולשמחה הגיעו הרבה חברים ודודים. 
ואותו הילד היה כל כך שמח שהוא ביקש מאימא להביא עוד כיבוד לאורחים, והציע לחברים את כל 

הצעצועים שלו.

יותר כוח לתת לאחרים, כשאנחנו  נבין יחד עם הילדים מה גורמת השמחה. כשאנו שמחים יש לנו 
שמחים אנחנו רוצים שגם אחרים יהיו שמחים.

חשוב מאוד להיות בשמחה תמיד.

שיחה ופעילות 

סיפור 
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4-3

4-3

6-5

6-5

כל ילד יכין ציור עם מחמאה לחבר. כל אחד ייתן ציור ומחמאה, ויקבל ציור, וכך ְנשמח זה את זה.	 

יצירת עוגיות מחייכות על ידי קישוט עוגיות עגולות בריאות.	 

הרקדה מונחית בגן או בחצר של ניגוני חב"ד שמחים.

טכניקות ליצירה

פעילות בתנועה

אביזרים ועזרי פעילות:

עזרים מסביבת הגן: 

סמיילי גדול	 

ניגוני שמחה	 

4-36-5

סדנת צחוק בגן: תרגילים קבוצתיים שגורמים לצחוק ולשמחה. למשל:

יושבים במעגל, ילד אחד מתחיל לצחוק וצריך להדביק את הילד שאחריו.. 1

צחוק לפי הנחיה: כמו מבוגר; כמו ילד ביישן; כמו אפרוח. אפשר גם ריקוד לפי הנחיה: כמו פר גדול; . 2
כמו תינוק; כמו אפרוח קטן וכו'.

פעילויות נוספות:

'כיסא המחמאות'- בכל יום יוזמנו לכיסא ילדים ויתר החברים יחמיאו ליושב על הכיסא וישמחו 	 
אותו.

המחזת מאורעות משמחים בהצגה או בפנטומימה. למשל: לקבל מתנה ליום ההולדת, כשמראים 	 
את הציורים שלי בסעודת השבת, כשמגיע תורי בנדנדה

פעילות
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פעילויות נוספות במעגל המשפחה והקהילה

פעילות הורים וילדים

הילדים  בחינוך  אִמתית  שותפות  תחושת  מתוך  בגן,  הנעשית  הברוכה  בפעילות  ההורים  את  לשתף  חשוב 
ובמטרותיו. ההורים שמחים לראות את ילדיהם גדלים בגוף בריא ובנפש בריאה.

אפשר לערוך פעילות משותפת של ההורים והילדים בימי שישי, או בכל בוקר או ערב אחר שיוחלט )בשיתוף 
ההורים(. אפשר לערוך פעילות קצרה להורים ולילדים בנפרד ואז להתרכז לפעילות משותפת, אפשר להתמקד 

בפעילות להורים בלבד, וכן בפעילות משותפת להורים ולילדים בלי הפרדה.

בדרך כלל פעילויות הורים וילדים נערכות ללא אחים, אך בשבוע חב"ד ניתן לחשוב על אפשרות משפחתית 
רחבה יותר שאליה יוזמנו גם אחים.

הצעות לפעילויות:

קבלת שבת – שיתוף פעיל של ילדים והורים וכן ִנראות של ערכי חב"ד בגן.	 

פעילות להורים – ערב הורים או לימוד והפעלה בנושא שנים עשר הפסוקים.	 

בחלק הנספחים מופיעים רעיונות שהפיקה הרשת עבור פעילות לילדים ולהורים:	 

Å  .סרטון וידאו, אנימציה, להקרנה בנושא שנים עשר הפסוקים

Å .הצעה ללימוד ולפעילות עם ההורים

Å .הצעה לפעילות משחקית של הורים וילדים

Å  בהוצאת שמע  בהקלטת  ומלווה  לביצוע  קלה  ההצגה  הגננת.  עם  יחד  הילדים  שיפיקו  להצגה  הצעה 
הרשת. להצגה זו ניתן להזמין גן אחר, או גן שכן.

Å .צילום הילדים מכריזים פסוקים והצגת התמונות בערב ההורים

הגן מארח / מפגש עם דמות

הורה וילד שליחים יספרו על שליחותם.	 

אירוח דמות או משלחת מהקהילה או מהעיר. הילדים יארגנו הכנסת אורחים וחוויה חסידית, כגון: ניגון, 	 
דבר תורה, הכרזת פסוקים וכו'. 

23



24



נספחים



שון
יום רא

שני
יום 

שי
שלי

יום 
יום רביעי

שי
יום חמי

שי
שי

יום 
ש

שבטשבת קוד
א' 

שבט
ב' 

שבט
ג' 

שבט
ד' 

שבט
ה' 

שבט
ו' 

שבט
ז' 

שבט
ח' 

שבט
ט' 

שבט
י' 

פעילות 
תכנון מקדים 

שותפים לפעילות 
מטרת הפעילות

איר
ה

ת ל
ע נרו

שבו
ם

קי
סו

פ
שר ה

ע
ם 

שני
מן: 

סי
ע"ז, ב

ש
ת

חב"ד – 
חינוך בגני 

מי 
 י

ב"ה

26



שון
יום רא

שני
יום 

שי
שלי

יום 
יום רביעי

שי
יום חמי

שי
שי

יום 
ש

שבטשבת קוד
א' 

שבט
ב' 

שבט
ג' 

שבט
ד' 

שבט
ה' 

שבט
ו' 

שבט
ז' 

שבט
ח' 

שבט
ט' 

שבט
י' 

פעילות 
תכנון מקדים 

שותפים לפעילות 
מטרת הפעילות

איר
ה

ת ל
ע נרו

שבו
ם

קי
סו

פ
שר ה

ע
ם 

שני
מן: 

סי
ע"ז, ב

ש
ת

חב"ד – 
חינוך בגני 

מי 
 י

ב"ה

הצעה ללימוד משותף | נספחי פעילות
סדנה על הערכים העולים מתוך שנים עשר הפסוקים והזיקה שלהם לחינוך הילדים בגן ובבית

גננת יקרה,

לפנייך מערך למפגש עם הורי הילדים שבגן. המערך הוא בנושא שנים עשר הפסוקים והוא יועבר במסגרת 
'שבוע נרות להאיר' בגן חב"ד.

לשנים עשר הפסוקים שבחר הרבי עבור ילדי ישראל יש נוכחות יום יומית בגן הילדים, והילדים שרים, מדקלמים 
ומתפללים אותם. מפגש זה הוא הזדמנות נפלאה להכיר להורים את החלק החשוב הזה בסדר היום של ילדיהם, 

ולחשוף אותם לערכים היסודיים העומדים מאחורי הפסוקים האלה. 

הכנה ואביזרים:

דף מקורות לפסוקים )מספר עותקים כמספר ההורים(	 

20-10 כרטיסים ריקים	 

מכשירי כתיבה	 

דף לימוד מסכם )מספר עותקים כמספר ההורים(	 

הצעה לתכנון הלימוד:

Å .חלק א': דברי פתיחה של הגננת

הגננת תספר על החוויה היהודית והחסידית בגן ועל המקום שתופסים שנים עשר הפסוקים בהווי הגן.

Å .חלק ב': חשיבה על ערכי שנים עשר הפסוקים בעזרת עיון בדף המקורות

לכל אחד לבחור פסוק שאליו הוא מתחבר. ההורים  בין ההורים או תאפשר  הגננת תחלק את הפסוקים 
יוזמנו לעיין בחלק הראשון של דף המקורות ובו מופיעים הפסוקים עם הסברים. 

המרכזי  הערך  את  המייצגים  ביטוי  או  מילה  לבחור  ויתבקשו  אחד  בפסוק  יתמקדו  הורה/זוג/קבוצה  כל 
העולה מן הפסוק )בעמוד הבא מופיעה רשימה של מילים וביטויים מתאימים, ותוכלי להיעזר בה במקרה 
לדעתם,  שמתאים,  מה  את  יבחרו  וההורים  הערכים,  את  כרטיסים  על  או  לוח  על  לרשום  אפשר  הצורך. 

לפסוק שבחרו(. ההורים ירשמו את הביטוי שבחרו על כרטיס ויניחו אותו על השולחן במרכז המעגל.

ההורים יציגו בסבב את הערכים וינסו להבין עם הגננת את הקשר שלהם לפסוק.

Å  .חלק ג': דיון בעזרת שאלות מנחות

מטרת השאלות היא לכוון את הדיון לחשיבה על מידת הנחלת הערכים האלה בגן ובבית. 

אילו ערכים )מתוך הרשימה( אנחנו מרגישים שהגן מצליח להנחיל לילדים?	 

אילו ערכים אנחנו מרגישים שהבית שלנו מצליח להנחיל לילדים?	 

באילו ערכים היינו רוצים שהגן ישקיע יותר?	 

באילו ערכים היינו רוצים להשקיע יותר בבית? 	 

טיפים מניסיון של הורים להורים, כדי להעצים את הערכים האלה בבית.	 

איך שיתוף פעולה בין ההורים והצוות יכול לתרום להנחלת הערכים? 	 

Å .חלק ד':  עיון ולימוד מתוך דף מקורות בנושא חשיבות החינוך בגיל הרך, על פי שיחה של הרבי

הלימוד מובא בשני סגנונות – גני אנ"ש וגנים עם אוכלוסייה מגוונת. 

•  על פי שיקול דעתה של הגננת אפשר להעביר את הלימוד בעל פה, ולא מתוך הכתוב.
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לפנייך רשימה של מילים/ביטויים שבה תוכלי להיעזר בפעילות )בחלק ב'(: 

ערךפסוק

לימוד תורה"תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב"

אמונה"שמע ישראל, ה' א-לוקינו ה' אחד"

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא 
יצא ממצרים"

חירות
גאולה

קשר אל העבר

"כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר: ועמך 
כולם צדיקים, לעולם יירשו ארץ, נצר מטעיי מעשה 

ידיי להתפאר"

יהודי
ערך של יהודי

עולם הבא

"כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו"
קיום מצוות

התמודדות עם שמירת מצוות
קרבה לה'

"והנה ה' ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו, ומביט עליו 
ובוחן כליות ולב, אם עובדו כראוי"

יראת שמיים
קבלת עול תורה ומצוות

"בראשית ברא א-לוקים את השמיים ואת הארץ"
השגחה פרטית
ערך הבריאה

"ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך 
בדרך ובשכבך ובקומך"

חינוך יהודי
התמדה בלימוד התורה
קשר בין הורים לילדים

"יגעתי ולא מצאתי – אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי – 
אל תאמין. יגעתי ומצאתי – תאמין"

חריצות
עמל

"ואהבת לרעך כמוך – רבי עקיבא אומר: זה כלל גדול 
בתורה"

אהבת ישראל

"וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות 
עליונים ותחתונים: להיות לו יתברך דירה בתחתונים"

דירה לה'
בין קודש לחול

גאולה

"ישמח ישראל בעושיו, פירוש שכל מי שהוא מזרע 
ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח 

בדירתו בתחתונים"

שמחה
שמחה כיהודי
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שנים עשר הפסוקים
ת רו מקו דף 

נעיין בהסברי הפסוקים המופיעים לפנינו ונחשוב על הערך המרכזי העולה מכל פסוק.

שנים עשר הפסוקים – רקע:
בשעת  הייתה  ילדים  עם  חז"ל  ומאמרי  פסוקים  אמירת  על  מליובאוויטש  הרבי  דיבר  שבה  הראשונה  הפעם 
ההתוועדות בערב ראש חודש אייר תשל"ו. במהלך השיחה דיבר הרבי על הצורך לחקוק בזיכרונם של הילדים 

פסוקים יסודיים הכוללים, במשפטים קצרים, את הבסיס לחינוך היהודי. 

משמעות שנים עשר הפסוקים ומקורם:

  תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב
כאשר משה רבנו בירך את בני ישראל לפני מותו הוא כלל בדבריו ברכה זו, והיא מופיעה בפרשת וזאת 
הברכה (דברים ל"ג, ד'). הפסוק מזכיר לנו כי התורה שקיבלנו ממשה רבנו היא 'ירושה' רוחנית, שכל 
יהודי קיבל באופן אישי. כאשר בן מקבל דבר בירושה מאביו הדבר הופך להיות שלו, בלי קשר למצבו 
– קטן או גדול, חכם או בּור. לכן לכל אחד מבני ישראל יש קשר חזק עם התורה ויש לו חלק בה. מובא 

בתלמוד (מסכת סוכה דף מ"ב): "קטן... (ה)יודע לדבר, אביו לומדו... 'תורה ציווה לנו'"

  שמע ישראל ה' א-לוקינו ה' אחד
שחרית  בתפילת  יום  בכל  אותו  אומרים  אנו  ד').  (ו',  דברים  בספר  מופיע  והוא  לכול  מוכר  זה  פסוק 
ובתפילת ערבית. תוכן הפסוק מתייחס לעיקר אמונתנו כיהודים: האמונה שיש רק א-ל אחד בשמיים 
ובארץ. במשך אלפי שנים יהודים שנהרגו על קידוש ה' מסרו את נפשם לבורא עולם כשעל שפתותיהם 
וכל  זה. בקריאת שמע אנו מקבלים עול מלכות שמיים, מתוך התבוננות בכך שהשמיים, הארץ  פסוק 

הבריאה כולה הם מציאות אלוקית.

  בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
מילים אלה נאמרות בכל שנה בהגדה של פסח, ומקורן בתלמוד (מסכת פסחים, דף קט"ז). לפני למעלה 
משלושת אלפים שנה היה עם ישראל משועבד לפרעה במצרים. השתחררנו משם בנס ואנחנו חוגגים את 
השחרור מדי שנה בשנה. למרות שחלפו מאז אלפי שנים עלינו לזכור את הנס שחולל ה', שאם לא היה 

גואל אותנו ממצרים – היינו אנחנו ובנינו משועבדים לפרעה עד עצם היום הזה. 
המשמעות הפנימית של פסוק זה מתייחסת גם לגבולות הפנימיים המונעים מן האדם להתקדם בעבודתו 
הרוחנית ובמעשיו הטובים. יהודי צריך לזכור שאין מקומו ב"ִמצרים". עליו להשתחרר, בכל יום מחדש, 

משעבוד היצר הרע, ולצאת מן המחסומים המקיפים אותו. 

                                   ,כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר: ועמך כולם צדיקים
לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר

פסוק זה הוא מובאה מן התלמוד. הפרק העשירי במסכת סנהדרין פותח בעניין החשוב שלפיו לכל יהודי 
יש חלק בעולם הבא. הוא מסתמך על פסוק בספר ישעיהו (ס', כ"א) שממשיל את בני ישראל לנטיעה 
שנטע בורא העולם ובה הוא מתפאר. כל אחד מִאתנו צריך להכיר בכוחו המיוחד, כיהודי היקר מאוד 

בעיני ה', ולהתאים את התנהגותו לרצון ה'.

 כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו
אנו שבים לדבריו של משה רבנו בטרם נפטר מן העולם. כאשר משה מזכיר לבני ישראל לשמור את 
מצוות ה' הוא מבהיר: "כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום... לא בשמים היא... ולא מעבר לים היא. 

ב"ה
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כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו" (דברים ל', י"ד). כלומר, המצוות שנתן לנו ה' הן בנות 
השגה וניתנות לביצוע. בורא העולם לא מבקש מִאתנו דברים שלמעלה מכוחותינו. 

זכירת העובדה הזו מסייעת בשעת קושי, כאשר נדמה לנו שקיום מצווה מסוימת הוא אתגר גדול מדי. 
לאִמתו של דבר "קרוב אלינו הדבר", והוא אפשרי.

                              ,והנה ה' ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו, ומביט עליו ובוחן כליות ולב
אם עובדו כראוי

אדם העומד לפני מלך, ויודע שהמלך מביט בו ובמעשיו, מתמלא ביראה וברצון למלא אחר רצון המלך. 
כך, והרבה יותר מכך, צריך לגשת לעבודת ה', שבוחן את מעשינו בכל רגע. הידיעה שא-לוקים תמיד נוכח 

בחיינו, ושאכפת לו מִאתנו וממעשינו, תסייע לנו לנהוג תמיד בדרך הישר.

 בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ
התורה פותחת בפסוק זה (בראשית א', א'), המתאר את תחילת מעשה הבריאה. שינון הפסוק מסייע לנו 
להגיע לידיעה תמידית כי ה' הוא בורא העולם, מן השמיים העליונים ועד לרבדים הנמוכים ביותר בארץ. 

ידיעה זו מסייעת לנו לחיות מתוך אמונה בה' ומתוך נכונות למלא את רצונו. 

 ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך
פסוק זה מופיע בפרשה הראשונה של קריאת שמע (דברים ו', ז'). ה' נתן לנו את התורה על הר סיני, 
והיא מבטאת את חכמת ה' ורצונו. עלינו ללמוד אותה בכל הזדמנות: בבית, בדרך, בערב ובבוקר. מה 
הדבר הנוסף שעלינו לעשות עם התורה? ללמד את ילדינו, את דור העתיד של עם ישראל, את הדברים 

הכתובים בה, עד שיהיו קולחים ו'שנונים' בפיהם. 

                                                                   .יגעתי ולא מצאתי – אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי – אל תאמין
יגעתי ומצאתי – תאמין

מאמר חז"ל זה מופיע בתלמוד, במסכת מגילה (דף ו, עמוד ב), ומלמד אותנו כלל מאוד מעשי וחשוב 
לחיים: אם יגעת והשתדלת באמת – תצליח. לא הצלחת? כנראה שלא השתדלת מספיק. פסוק זה מתייחס 
במקור ללימוד תורה, שהמתייגע בלימוד תורה מובטח לו שלבסוף ירכוש ידע והבנה. עם זאת, כמובן 

שאנו למדים ממנו לגבי ערך העמל באופן כללי. 

 ואהבת לרעך כמוך – רבי עקיבא אומר: זה כלל גדול בתורה
פסוק זה מופיע בספר ויקרא (י"ח, י"ט), אך רבי עקיבא מוסיף עליו קומה: אהבת ישראל היא יסוד עיקרי 
בתורה. כדי לאהוב יהודי אחר כמו שאני אוהב את עצמי עליי לחשוב היטב על מעלתו כיהודי, שהוא בן 
אהוב של ה', ולנסות להתעלם מחסרונותיו. עליי להתייחס אליו בדיוק כפי שאני מתייחס לעצמי: ממעיט 

את החסרונות ומדגיש את המעלות. 

                             :וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים
להיות לו יתברך דירה בתחתונים.

למה נברא האדם? רבי שניאור זלמן מליאדי מסכם זאת בספר ה'תניא' כך: מטרת בריאת האדם, ולמעשה 
מטרת בריאת העולמות כולם, רוחניים וחומריים, היא כדי שאנחנו נהפוך אותם לדירה לה', למקום שבו 

הוא מרגיש 'בבית'. כלומר, היהודי אמור להאיר ולקדש כל חלק בעולם באמצעות קיום מצוות. 

                                        ישמח ישראל בעושיו, פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח
בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים

הציטוט האחרון, והמסכם, לקוח אף הוא מספרו של רבי שניאור זלמן מליאדי, ה'תניא' (פרק ל"ג). פסוק 
זה מסייע לנו לשמוח בשעה שאנו עסוקים בהפיכת העולם למקום טוב יותר. רבי שניאור זלמן מצטט את 
הפסוק מתִהלים (קמ"ט), "ישמח ישראל בעושיו", ומסביר שאנו שמחים בכך שבורא העולם ברא אותנו 

והעניק לנו הזדמנות להאיר ולקדש את העולם החומרי הנמוך.
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פשט
מצוות הפרשת חלה היא אחת מן המצוות הנלמדות מפרשת שלח. המצווה היא 
להפריש חלק מסוים מכל עיסה ולמסור אותה לכהן. מצוה זו נוהגת גם היום, אך 

במקום למסור אותה לכהן שורפים אותה בתנור.
חיוב הפרשת חלה מן התורה הוא רק בארץ ישראל, כמו שכתוב בפרשה: "בבואכם 
אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה... חלה תרימו". כיום נוהגים להפריש חלה גם 

בחו"ל כדי שלא תישכח מצווה זו.

חסידות
מסביר הרבי: בפסוק נאמר "ראשית עריסותיכם (הבצק שלכם) חלה תרימו תרומה... 
מאלפת  הוראה  יש  בפסוק  לדורותיכם".  תרומה  לה'  תתנו  עריסותיכם  מראשית 

לכללות חיי האדם, וגם לפרטיות חיי היום יום.
'עריסה' (עריסותיכם) היא גם מיטה, ובמיוחד מיטת תינוק, והתורה מלמדת אותנו 
שאת "ראשית עריסותיכם" – ראשית חיי האדם – צריכים לתת תרומה לה'. יש לתת 
חינוך יהודי כשר מקטנות ולהשריש בלב הילדים את יסודות האמונה היהודית בה' 
ובתורתו. התנהגותו של האדם במשך כל ימי חייו תלויה במידה רבה בחינוך שקיבל 

בצעירותו, שנאמר: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה".
הוראה נוספת לחיי היום יום נלמדת מפסוק זה: ראשית עריסותיכם – מיד כאשר 
האדם קם ממיטתו בבוקר – תרימו תרומה לה' – יש למסור את השעות הראשונות 
של היום לעבודת ה', להתפלל ולקבוע שיעור תורה. דבר זה יביא להצלחה ולברכה 

בעסקים, ובכל אשר יעשה האדם במשך היום.
רבי יהושע בן חנניה היה מגדולי התנאים בתקופת חורבן בית המקדש. הוא היה 
צדיק גדול ופיקח עצום, אהוב מאוד על קיסר רומי ועל בני משפחתו. חכמי דורו 

היו משבחים אותו ואומרים עליו "אשרי יולדתו!" מדוע? 
בתי  וארבעה  לעשרים  הלכה  היא  בהיריון  ִאמו  כשהייתה  במדרש,  האמור  לפי 
מדרשות כדי שיתברך מפי חכמי ישראל. לאחר מכן, כשנולד, הייתה ִאמו לוקחת 
אותו לבית המדרש כדי שישמע את החכמים לומדים תורה וייכנסו דברי התורה 
באוזניו. מסיפור זה אפשר ללמוד שחז"ל קושרים את גדולתו של רבי יהושע בן 

חנניה לקורותיו בשנות חייו הראשונות, ואף קודם לכן.     (מעובד משיחותיו של הרבי)

 "הם בסך הכול ילדים קטנים..."
למה חשוב להשקיע בחינוך יהודי בגיל הרך?

ב"ה
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כשהייתה ִאמו של רבי יהושע בן חנניה בהיריון ִעמו היא רצתה מאוד שבנה יהיה 
תלמיד חכם וגדול בתורה. מה עשתה? הלכה לעשרים וארבעה בתי מדרשות וביקשה 
מתלמידי החכמים לברך אותה שיהיה העובר חכם וירא שמיים. כשהיה רבי יהושע 

תינוק לקחה ִאמו את עריסתו והעמידה אותה 
בבית המדרש כדי שישמע את דברי התורה 
מאוד  חשוב  לה  היה  בנשמתו.  ייקלטו  והם 
שבנה ייקשר אל התורה הקדושה כבר מגיל 
צעיר. ואכן התינוק גדל והפך לנער, ולצדיק 
גדול. רבי יהושע בן חנניה היה אהוב מאוד 
על בני עמו וגם על קיסר רומי ובני משפחתו. 

חכמי דורו של רבי יהושע היו משבחים אותו ואומרים עליו: "אשרי יולדתו!" (אבות 
ב', ח') - אשרי האם שילדה אותו. 

חנניה  בן  יהושע  רבי  של  גדולתו  את  קושרים  שחז"ל  ללמוד  אפשר  זה  מסיפור 
לקורותיו בשנות חייו הראשונות, ואף קודם לכן.

חשוב להשקיע בילדים מהגיל הצעיר ביותר
הפסיכולוגיה סוברת כי השנים הקריטיות לבניית התודעה של האדם הן מגיל לידה 
ועד 6 שנים. הרפואה מגלה כי לתזונה נכונה ולהשלמת חסרים בוויטמינים בגיל 

הצעיר יש השפעה קריטית על תפקוד הילד בהווה ובעתיד.
– החינוך לקיום מצוות  ודיברת בם"  "ושיננתם לבניך  התורה דורשת מן ההורים 
ולקשר עם התורה מתחיל בגיל הצעיר ביותר, אפילו לפני שהבן או הבת מחויבים 

לקיים מצוות מצד עצמם. 
מסביר הרבי: בפסוק נאמר "ראשית עריסותיכם (הבצק שלכם) חלה תרימו תרומה... 
מצוות  על  מדבר  זה  פסוק  לדורותיכם".  תרומה  לה'  תתנו  עריסותיכם  מראשית 

הפרשת חלה, אך ממצווה זו יש הוראה מאלפת לכללות חיי האדם.
"עריסה" (עריסותיכם) היא גם מיטה, ובמיוחד מיטת תינוק. התורה מלמדת אותנו 
שאת "ראשית עריסותיכם" – ראשית חיי האדם – צריכים לתת תרומה לה'. יש לחנך 
חינוך יהודי כשר מקטנות ולהשריש בלב הילדים את יסודות האמונה היהודית בה' 
ובתורתו. התנהגותו של האדם במשך כל ימי חייו תלויה במידה רבה בחינוך שקיבל 

בצעירותו, כשנאמר: "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה".

 "הם בסך הכול ילדים קטנים..."
למה חשוב להשקיע בחינוך יהודי בגיל הרך?

ב"ה

רבי יהושע בן חנניה – תנא, 
מגדולי ישראל. חי בתקופת 

חורבן בית המקדש השני. נוסף 
על התורה שלימד הוא עסק 

לפרנסתו במכירת פחמים. 
תלמידו הידוע היה רבי עקיבא.



הצעה לפעילות הורים וילדים | משחק
אפשר לשחק בזוגות )הורה ילד( או בקבוצות קטנות של 3-2 ילדים והוריהם.

אביזרים: 

קוביית משחק	 

רצועות הפסוקים	 

כרטיסי איורים בהתאמה	 

הוראות:

כל אחד מהמשתתפים מקבל שני פסוקים )לא משנה אילו. אין מניעה שיהיו פסוקים זהים לכמה שחקנים(. 
מניחים את כרטיסי האיורים במרכז.

מטילים קובייה לפי התור. מי שיוצא לו המספר 6 צריך לבחור איור שמתאים לפסוקים שלו. 

המנצח: מי שהצמיד שני איורים מתאימים לכל פסוק. 
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בית מדרש גִני בנושא משיח וגאולה + עזרי פעילות
כרטיסי לימוד מאוירים + דפי עבודה לילדים )לשיקול דעתה של הגננת: אפשר לעבוד בסבב עם קבוצות, או שכל קבוצה ְתלמד 

נושא אחד ותמחיז אותו לפני כולם בסיכום( 

דוגמה 1: הנושא: קיבוץ גלויות

אביזרים: 

גלובוס	 
כרטיסים עם המילים: 'קיבוץ', 'גלויות'	 
דף עבודה לילדים	 

מהלך הפעילות הלימודית: 

נשאל את הילדים אם הם מכירים שמות של ארצות רחוקות. נספר )ונדגים בעזרת גלובוס או בעזרת בובות 
קטנות על השולחן( שכאשר חרבו בתי המקדש הראשון והשני )על ידי בבל ורומי( עם ישראל הוגלה מארצו. 
היהודים התפזרו בארצות השונות בעולם: תימן, רוסיה, אמריקה, מרוקו, צרפת ועוד. מיליוני יהודים. בארצות 
השונות הם בנו בתים ובתי כנסת, נולדו להם ילדים ונכדים, וכך חיים היהודים בכל העולם עד היום. בכל מקום 
ישראל  גרים היהודים מחוץ לארץ  ומעשים טובים. המקומות שבהם  יהודים מפיצים אור של תורה, מצוות 

נקראים 'גלויות' והארץ האִמתית שלנו היא כמובן ______________ )ארץ ישראל(.

משה רבנו הבטיח לעם ישראל שכאשר הם יחזרו בתשובה ה' יחזיר את כל היהודים לארץ ישראל:
יֲחָך  ָכל-ַהּגֹוִים ֲאשֶׁר ִהדִּ י ְלָפֶניָך ַוֲהשֵׁבָֹת ֶאל-ְלָבֶבָך בְּ ָלָלה ֲאשֶׁר ָנַתתִּ ָרָכה ְוַהקְּ ה ַהבְּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ל-ַהדְּ "ְוָהָיה ִכי-ָיבֹאּו ָעֶליָך כָּ

ָכל-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ַנְפשֶָׁך.  ה ּוָבֶניָך בְּ ָך ַהּיֹום ַאתָּ כֹל ֲאשֶׁר-ָאנִֹכי ְמַצוְּ ַמְעתָּ ְבקֹלֹו כְּ ְבתָּ ַעד-ה' ֱאֹלֶהיָך ְושָׁ ה. ְושַׁ ה' ֱאֹלֶהיָך שָׁמָּ

ה". דברים פרק ל'. ים ֲאשֶׁר ֱהִפיְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך שָׁמָּ ל-ָהַעמִּ ְצָך ִמכָּ ְושָׁב ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת-שְׁבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְושָׁב ְוִקבֶּ

אפשר לאסוף )לקבץ( את דמויות היהודים מהמרחב שעל השולחן אל ארץ ישראל. אם יש בגן איור של בית 
המקדש אפשר לשים גם אותו על ארץ ישראל.

בהלכות מלכים כותב הרמב"ם כי לאחר ביאת המשיח ייבנה המקדש והיהודים יחזרו לארץ: "המלך המשיח 
עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל".

נוסיף למילה "גלויות" את המילה "קיבוץ" ונסביר את משמעותו – איסוף, חִבירה יחד. ַנקנה לילדים את הביטוי 
"קיבוץ גלויות". הילדים יקבלו דף צביעה המתאר את קיבוץ הגלויות וכן את המילים 'קיבוץ' ו'גלויות' בכרטיסים. 
על הילדים למתוח קו מכל קבוצות האנשים אל ארץ ישראל, ולהשלים את המשפט הכתוב תחת האיור בעזרת 

כרטיסי המילים:

ה' הבטיח שכאשר המשיח יבוא יתרחש _____  _____ ולא יישארו יהודים בגלות! 

הצעה להפעלה במליאה: 

הילדים ימחיזו ילד תוקע בשופר שאליו מתקרבים ילדים בתלבושות שונות מכל קצוות הגן. כל הילדים צועדים 
יחד אל ארץ ישראל.
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דוגמה 2: הנושא: בית המקדש

אביזרים: 

חומרים לבניית בית המקדש )לגו, קפלות, פלסטלינה, קוביות וכו'( 	 
דף עבודה לילדים 	 
עיגולי בריסטול צבעוניים בשלושה גדלים: גדול, בינוני וקטן.	 

מהלך הפעילות הלימודית:

כדי להבין בפשטות את נושא הקדושה נשאל את הילדים: מי הכי קדוש? כמובן, הקב"ה. ואיזה מקום הוא הכי 
קדוש? מקום קדוש הוא מקום שבו הקב"ה מתגלה יותר.

הגננת תניח את עיגול הבריסטול הגדול, זה העולם. הקב"ה רצה שהעולם יהיה לו כמו בית, שנקיים פה מצוות 
ומעשים טובים, ולכן מי שמקיים מצוות הופך את העולם למקום קדוש יותר. 

איזו ארץ הכי קדושה בעולם? ארץ ישראל. הגננת תניח במרכז העולם את העיגול הבינוני, שיסמל את ארץ 
ישראל, ותספר על מעלותיה של הארץ. 

ואיזו עיר הכי קדושה בארץ ישראל? ירושלים! הגננת תניח את עיגול הבריסטול הקטן במרכז ארץ ישראל. 
אפשר לספר על ירושלים בעבר ובהווה, ועל קדושתה של העיר.

ועכשיו – מהו המקום הכי קדוש בירושלים?

בית המקדש. היו לנו בתי מקדש שנחרבו, אבל בית המקדש שייבנה בקרוב יהיה בית מקדש נצחי. הוא ייבנה 
בגאולה האִמתית והשלמה ויהיה במרכז ירושלים. ממנו תתפשט קדושה על כל העולם.

דף עבודה: צביעת בית המקדש ושרטוט שלושה מעגלים סביבו

משימה: בניית בית המקדש. 

הצעה לפעילות במליאה: הצגת בתי המקדש שנבנו או יצירת מעגלים מהילדים, אחד בתוך השני, המסמלים את 
הקדושה מהעולם ועד לנקודת האמצע – בית המקדש. אפשר ליצור את המעגלים סביב דגם של בית המקדש.

דוגמה 3: הנושא: מייעודי הגאולה – חיים בשלום

אביזרים:

תחפושות	 
דף עבודה לילדים	 

מהלך הפעילות הלימודית:

כשתבוא הגאולה לא יהיו מריבות ולא יהיו מלחמות. יהיה שלום בין כל בני האדם ובין בעלי החיים. אילו מריבות 
יש היום? מי רב עם מי? )הילדים יעלו הצעות ודוגמאות(.

מה יקרה כשתבוא הגאולה? )נפרט את ההפך של המריבות שעלו קודם. למשל: אם יש מריבות בגן, או בין 
ילדים בחצר, כשתבוא הגאולה כולם ישחקו יפה זה עם זה(. 

גם בקרב בעלי החיים שעכשיו לא מסתדרים, ואפילו טורפים, יהיה שלום בגאולה.

שיהיה  ובמצב  העכשווי  במצב  אריה-עז,   / חתול-עכבר   / זאב-כבש  יציג:  זוג  וכל  לזוגות  תתחלק  הקבוצה 
בגאולה. אפשר להציג גם באמצעות בובות: כל ילד יקבל בובות של בעלי חיים )למשל כבש ודוב(, ויציג את 

המצב העכשווי ואת המצב בגאולה.

 דף עבודה: וגר זאב עם כבש. בדף העבודה יודפס מצד אחד זאב ומצד שני כבש. אם מקפלים את הדף לשניים, 
כמו אוהל, בהתאם לקווים, ניצבים הזאב והכבש בשני ִצדי הדף כחברים.
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נספחים

ה' ִהְבִטיַח ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהָּמִׁשיַח ָיבֹוא ִיְתַרֵחׁש 

 _________  __________
וא ִיּשֲָׁארּו ְיהּוִדים ַּבָּגלּות!

בית מדרש גני | דוגמא 1
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נספחים

ה' ִהְבִטיַח ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהָּמִׁשיַח ָיבֹוא ִיְתַרֵחׁש 

 _________  __________
וא ִיּשֲָׁארּו ְיהּוִדים ַּבָּגלּות!

ת 
ִקּבּוץ     ָּגלּויֹו

ת 
ִקּבּוץ     ָּגלּויֹו

ת 
ִקּבּוץ     ָּגלּויֹו

ת 
ִקּבּוץ     ָּגלּויֹו

ת 
ִקּבּוץ     ָּגלּויֹו

ת 
ִקּבּוץ     ָּגלּויֹו

ת 
ִקּבּוץ     ָּגלּויֹו

ת 
ִקּבּוץ     ָּגלּויֹו

ת 
ִקּבּוץ     ָּגלּויֹו

ת 
ִקּבּוץ     ָּגלּויֹו

בית מדרש גני | דוגמא 1
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נספחים

9.11.2016 כבשה פרוותית  דפי צביעה  חיות  אייקיד

http://www.ikid.co.il/%d7%93%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%94/%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%9b%d7%91%d7%… 1/1

קיפול לפי קווקוו כך שהזאב והכבש יעמדו זה לצד זה בשלום.בית מדרש גני | דוגמא 3
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הצגת הפסוקים בשיתוף הילדים
טקסט להצגה שאפשר להפיק בקלות עם הילדים, בצירוף הקלטה מלווה בהוצאת הרשת.

אביזרים: 

פרחים לילדים )לשים על הראש/על הבגד, להחזיק ביד וכו'(	 

קוביות משחק	 

סידורי תפילה	 

דמות לאמפי או תחפושת לאמפי, לשימוש הגננת	 

שי לחלוקה )לילדים או להורים(	 

)מנגינת בוקר, אפשר להשמיע ציוץ ציפורים(
השמש זורחת, העולם מתעורר משנתו,

ולאמפי הקטן סוף סוף קם ממיטתו.
איזה בוקר נעים, איזה בוקר נחמד!

היום ילך לאמפי עם אמא לגן חב"ד.
הוא נוטל ידיים, מצחצח שיניים

ואוכל משהו קטן.
זהו – הגיע הזמן!

)מנגינת בוקר(

 לאמפי לא מוותר, הוא מתעקש
לקחת לגן כמה דברים שבהם ישתמש

)לאמפי והגננת מביאים שק או קופסה יפה ובה כמה אביזרים(.
מה, מה יש פה בפנים?

מממ... תכף תגלו, כולכם מוזמנים!

)אפשר ללוות בנקישות או מחיאות כף בהתאם לקצב(
אחת ושתיים, שלוש ארבע,

הנה-הנה לאמפי בא.
חמש, שש ושבע גם,

לאמפי הוא פנס שמאיר את העולם.
באור מצוות ומעשים טובים
את הגאולה לעולם מביאים.

הקראה: הגיע הזמן, יצא לאמפי הקטן אל הגן.
ביד סוחב ִעמו את החפצים שהביא

ובלב – מביא ִאתו אור ושמחה.
)צעדים(

אך נכנס לאמפי לשער הגן, ועמד ממש נרגש.
בחצר צמחו פתאום פרחים רבים, יפים וצבעוניים, שלא היו שם אתמול!

ִבן לילה )מריח(!  ייכנסו( וואו! התפעל לאמפי, אילו פרחים יפים צמחו פה  )קבוצת ילדים מחופשים לפרחים 
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אחח, איזה ריח נפלא מפיצים הפרחים. מי אתם? ומהיכן הגעתם?

עונים הפרחים )הילדים מוזמנים לעשות תנועות מתאימות(: "לאמפי, לאמפי, אתה בטח זוכר את שנים עשר 
מאת  בא  שהכול  זוכרים  יום  כל  אנחנו  ברא.  שה'  פרחים  אנחנו  אנחנו?  מי  אומר.  אתה  יום  שבכל  הפסוקים 

הא-לוקים. וכך אנו אומרים: 'בראשית ברא א-לוקים את השמיים ואת הארץ'" )עם מנגינה שיש בדיסק(.

פרחים יקרים, אתם צודקים! כל מה שיש ונראה הם דברים שה' ברא!

כמה טוב שיש לנו פסוקים, שאת הבריאה של ה' לנו מזכירים.

להתראות פרחים קטנים, אנחנו אל הגן כעת נכנסים.

סידורי תפילה, כמתפללים, מתקרבת(. ומה עושים   ילדים עם  )קבוצת  ופגש את הילדים  נכנס לאמפי אל הגן 
הילדים? אה?

הילדים: "לאמפי, לאמפי, אתה בטח זוכר את שנים עשר הפסוקים שבכל יום אתה אומר. מה אנחנו עושים? 
מתפללים. אל ה' הטוב אנחנו פונים. הילדים יודעים: ה' הוא אלוקינו, אנחנו לא לבד. שמע ישראל ה' אלוקינו 

ה' אחד". 

ילדים יקרים, אתם צודקים! אנחנו לא לבד, יש לנו ה' אחד.

כמה טוב שיש לנו פסוקים, שאת ה' הטוב לנו מזכירים.

חיכה לאמפי בסבלנות עד שסיימו הילדים את תפילתם, ואז ניגש אל מרכז הבנייה בגן. הוא רצה ממש לבנות 
בית, או בית מקדש, אבל מה הוא ראה? שהפינה תפוסה. הרבה ילדים כבר בונים ומשחקים. כל הקופסאות כבר 

ריקות. לא נשארו קפלות ולא קוביות.

)קבוצת ילדים משחקים(

לאמפי היה עצוב, ואפילו דמעה קטנה זלגה מעיניו: "כולם כבר משחקים, כולם כבר בונים. כל המשחקים כבר 
תפוסים וכל הילדים חברים. ומה ִאתי? מי יהיה חבר שלי? האם מישהו ִאתי יתחלק? האם גם אני אוכל לשחק?" 

שמעו הילדים את לאמפי הפנס ואמרו מיד: "לאמפי, לאמפי, אתה בטח זוכר את שנים עשר הפסוקים שבכל 
'ואהבת  וליילל. בגן שלנו יש אהבת ישראל. כמו שאומר הפסוק:  יום אתה אומר. בגן שלנו אין צורך לבכות 
לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר: זה כלל גדול בתורה, זה כלל גדול בתורה' )במנגינה משנים עשר הפסוקים( קח 

לך, לאמפי, משחק, ותשתתף. אתה מוזמן להצטרף. כשיש מקום בלב, יש מקום לכ-ו-ל-ם, לכל מי שאוהב".

חייך לאמפי ואמר: ילדים יקרים, אתם צודקים! כמה טוב שיש חברים מתחשבים ומשתפים!

כמה טוב שיש לנו פסוקים, שלנו אהבת ישראל מזכירים.

עכשיו חייך לאמפי חיוך גדול. הוא ידע שהיה שווה להגיע לגן חב"ד, זה באמת גן מיוחד. גן שבו אומרים בכל 
יום את שנים עשר הפסוקים, וגם מקיימים. 

רגע, לאמפי, מה יש לך בשק? זו הפתעה לכולכם. מגיע לכם! )חלוקת שי(
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