
מפגש סיום עם אורי ואורית 

אורי ואורית:
שלום לכם ילדים  יקרים,

זוכרים אותנו? אורי ואורית?
יחד למדנו כל השנה, 

כיצד גם אנחנו הילדים 
את העולם מאירים.

השנה הזו,  שנת השבעים
מאז שהרבי, נענה לחסידים 

מאז אותו יום, את העולם מאירים
במצוות ובמעשים טובים

ביחד אנחנו בגן הילדים
למדנו להאיר, כל הימים. 

למדנו מהרבי להתפלל מתוך הסידור
למדנו כיצד לחבר, אפשר לוותר על כדור. 

שוחחנו על השגחה פרטית ונפלאות
הבנו כמה חשוב לעניים לתת מעות. 

אחד לשני היינו קשובים
למדנו כיצד נכבד את ההורים
מהרבי למדנו כיצד מבקשים 

להביא גאולה- כי משיח אנו רוצים"

שיח במליאה:
ÅÅ נשוחח על הילדים משמעות המושג שעסקנו בו במהלך השנה  - 70 שנות

נשיאות של הרבי. 

ÅÅ נמקד את השיח בשאלה: "מה אנו הילדים לומדים מהרבי?" נעודד את הילדים
לספר מה הם למדו מהרבי במהלך השנה בעקבות הפעילויות השונות בגן 

בנושא "שנים שמאירות". 

ÅÅ נדגיש את כוחם של הילדים ללמוד מהרבי ולהאיר את העולם במעשים
טובים.

ÅÅ נניח בפני הילדים תמונות של הרבי המסמלות מושגים שונים שנלמדו השנה
בגן במסגרת הנושא השנתי כגון: הרבי נותן מטבע לצדקה לפני התפילה, 

הרבי מתפלל, הרבי מחייך אל הילדים וכד'. נשוחח על התמונות ונזכר 
במושגים השונים שלמדנו במהלך השנה: צדקה, תפילה, השגחה פרטית, 

כיבוד הורים וכו'. 

נפרדים מאורי ואורית - יוצרים ונהנים:
ÅÅ כתיבה ילדית )גיל 5-4( - נעודד את הילדים לכתוב מכתב פרידה לאורי

ואורית בו יתארו דברים שלמדו מהם במהלך השנה. 

ÅÅ מציירים לאורי ואורית )גיל 4-3( - הילדים יציירו ציור בו הם מתארים מושג
אחד שלמדו במהלך השנה מאורי ואורית. 

ÅÅ דרמה בגן - נזמין את הילדים לבצע "דו שיח" בין אורי ואורית בעזרת
הדמויות. נבקש מהילדים לתאר איך אורי ואורית מרגישים בסיומה של השנה 

הנפלאה בגן. 

770  - הבית של כולם

במהלך שבוע "נרות להאיר" עסקנו ב770. הקמנו בגן מרכז חדש, למדנו על המבנה 
של 770, החדרים השונים בבניין תוך כדי חשיפה למושגים חדשים והפעילויות השונות 



שנערכו בכל חדר. 

לפניכן טעימות של מושגים מיוחדים שנעסקנו בהם במהלך שבוע "נרות להאיר". 

המושג: יחידות עם הרבי 
חדר הרבי - קודש הקודשים
"יחידות" היא מילה מיוחדת

אל חדר הרבי היא נכנסת
ילדה קטנה כל כך מתרגשת

עם אבא ואמא מול הרבי עומדת

אבא מגיש את הפתק ועליו שאלות
ואמא…מרוב התרגשות… מזילה דמעות

הרבי מביט בהם בעיניו הכחולות
מבט של עיניים אוהבות, 

והיא מרגישה שהרבי מבין ויודע
ואת אהבתו לכולם הוא מביע

אבא ואמא עומדים נרגשים
עוד רגע קט, יוצאים

את ברכת הרבי לעולם לא שוכחים
גם אחרי שנים רבות - בליבם תמיד שומרים.

נשוחח על…
ÅÅ."משמעות המושג "יחידות

ÅÅנרחיב על ההקשבה של הרבי לכל יהודי 

ÅÅ נספר על  ההזדהות של הרבי עם הכאב, השמחות והצרכים האישיים של כל 
אחד.

ÅÅ.התחושה של כל יהודי שהרבי רק איתו

ÅÅ נדון: מה אנו יכולים ללמוד מהרבי. נשוחח על המושג הקשבה. מהי הקשבה
אמיתית? כיצד מקשיבים לחבר/ה? מדוע אנו אוהבים שמקשיבים לנו?

ÅÅ.דאגה בלב איש ישיחנה"  - כאשר מקשיבים למישהו, זהו כבר חלק מהפתרון"

ÅÅ .נכתוב כללי הקשבה לחברים

המושג: תפילה עם הרבי 
תפילה עם הרבי

לתפילה עם הרבי אני ניגש

כל הקהל עומד לו נרגש

שקט, דממה

עולה כאן תפילה

770 מלא במתפללים

כולם עומדים, תפילה לוחשים



ואני אל הרבי מביט

הרבי שלנו אוהב כמו תמיד

מתוך הסידור אומר כל מילה

תפילתו בכוונה עצומה

עיניו הקדושות בסידור שקועות

הרבי בתפילתו מתקן עולמות.

גם תפילה של כל ילד וילדה

לפני הקב"ה מאוד חביבה

נקבל על עצמנו החלטה טובה

נתפלל מתוך הסידור מילה במילה.

תפילה זו הזדמנות עם הקב"ה לדבר

להודות, לשבח, לבקש יותר.

תפילה של ילד קטן

הגננת לי הסבירה

ובכל בוקר לי הזכירה 

שתפילה של ילדים 

היא החשובה במרומים

כי ה' ' אוהב ומקשיב במיוחד

לתפילה של ילדים קטנים כאן יחד.

אז אני מבקש,

מתפלל ודורש,

אנא ה' שמע תפילתנו

ושלח לנו כבר גאולה לעולמנו.

בית המקדש, בקדושה, בתפארה

ואנו מהגלות נצא במהרה. 

נשוחח על…
ÅÅ.'משמעותה של תפילה - הודיה, בקשה וכד

ÅÅ תפילת הרבי ב770 - תפילה מתוך הסידור, השקט המוחלט ב770 למרות הקהל
העצום. 

ÅÅ .נסביר על חשיבותה המיוחדת של תפילת ילדים צעירים

ÅÅ מה עושים בחופשה? גם בחופשה לא שוכחים להתפלל… כיצד נזכור? נציע
לילדים רעיונות שונים. 


