


מכתב הרבי



"עשו כל אשר ביכולתיכם"



הרבי  לבקשת  שנה  שלושים  בסימן  עומדת  ה'תשפ"א   שנת 
"עשו כל אשר ביכולתכם":

עשו  אליכם:  העניין  למסור   - לעשות  שיכולני  היחידי  "הדבר 
כל אשר ביכולתכם - עניינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, 

בכלים דתיקון - להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש! 

)שיחת הרבי ליל כ"ח ניסן ה'תשנ"א(.

"עשו כל אשר ביכולתיכם"



מהם היכולות שלי?

מהם הכוחות והיכולות של הילדים בגיל הרך לזרוז הגאולה?

מה התפקיד שלי כגננת?

כיצד תבוא לידי ביטוי בקשתו הקדושה של הרבי בגן הפרטי שלי?

"עשו כל אשר ביכולתיכם"



מטרת על: 
העצמת כוחם של הילדים בזרוז וקרוב הגאולה. 

מטרות משנה: 
א. הילדים יכירו בכוחותיהם ויכולותיהם האישיים בהפצת אור קדושה סביבם.

ב. הילדים יחשפו למשמעות האדירה של כל פעולה קטנה שלהם - "מכריעים עולם"..

ג. הילדים יחושו את הרצון והציפייה לגאולה ע"י חשיפה והכרות עם מושגי הגאולה. 

ד. הילדים יקשרו בין מושגי הגאולה למצוות היומיות בהתאמה לגיל הרך.  

ה. הילדים יפעלו בתוך מרחבי הגן השונים בהתאם למושגי הגאולה השונים. 

מטרות התוכנית



מבנה התוכנית:
תוכנית הנושא השנתי ה'תשפ"א שוזרת בתוכה ערכים חסידיים, מיומנויות התפתחותיות 

ומושגים יהודיים תוך העצמת הילדים והאדרת כוחם ויכולתם בהבאת הגאולה.  

כדי שהילדים יחושו את הרצון והצפייה לגאולה וכדי שיוכלו לדמיין בעיני רוחם, עליהם 
להבין מהי הגאולה, להכיר את המושגים ועולם התוכן הרחב בנושא זה.  

משקיפים אל  הגאולה
צופים אל העתיד 



אלול  - תשרי
עוד רגע... גאולה

"ויתקע בשופר גדול"  -שופרו של משיח, שופר הגאולה.
"תשובה תפילה וצדקה"  - לזרוז הגאולה.

עולים לרגל – העלייה לרגל לבית המקדש. 

חשוון 
"איך יראה העולם?"

שגרת חיי היום יום בזמן הגאולה 
הקץ למחלות, בריאות איתנה, רפואה לחולים. 

כסלו – טבת 
בית המקדש - בקדושה בתפארה

מבנה המקדש, כלי המקדש, הכהנים, הניסים במקדש 
בית המקדש השלישי - בנייתו, לא יחרב לעולם 

נצחיותו של בית המקדש השלישי 

שבט 
"מעדנים מצויים כעפר"

שפע פירות, צמיחה משובחת. 

גאולה במעגל השנה
אדר  

"וכתתו חרבותם לאיתים" ו"גר זאב עם כבש"
הרמוניה בין בני אדם, בעלי החיים.

ניסן
גאולה  - עבר ועתיד.

בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל.
ניסי הגאולה 

אייר 
כל העולם – ארץ ישראל

קיבוץ גלויות, הרחבת הארץ, העולם כארץ ישראל, עתידה ירושלים..

סיון
תורה חדשה מאיתי תצא

תורתו של משיח

משקיפים אל  הגאולה
סביב מעגל השנה 



"עשו כל אשר ביכולתכם..."
כיצד מסייעים לילד לגלות את כוחותיו?
כיצד מעצימים את כוחם של הילדים?

ו...
איך הופכים זאת לשגרת חיי הגן?

כן, כולנו יכולים 
את הגאולה מביאים! 



לזה, התחיל  קודם  ועוד  ל'חדר'  הלכי  "מיום 
 - העתידה  הגאולה  ציור  בדמיוני  להתרקם 
גאולת עם ישראל מגלותו האחרונה - גאולה 
כזו באופן כזה, שעל-ידה יהיו מובנים ייסורי 

הגלות, הגזרות והשמדות".



מהו דמיון בגיל הרך? 

כיצד ניתן לפתח את הדמיון? 

מה החשיבות של הדמיון בגיל הרך?

דמיון בגיל הרך



ציור ככלי התפתחותי 

כיצד נפתח את נושא הגאולה בגן באמצעות הציור?

הציור כחלק בלתי נפרד מאומנות בגיל הרך?

ציור בגיל הרך



לוגו 

המנונים
מפגשי פתיחה להורים לחשיפת הנושא השנתי 
התייעצות עם השליח המקומי / נציגת הרשת.

התאמה לאוכלוסיות
"באופן המתקבל" 



צוות אגף גני ילדים ב"רשת אהלי יוסף יצחק"
מאחל לך בהצלחה רבה בשליחות החינוכית.

שנה טובה ומתוקה! 

יוצאים לדרך...


