
רציונל
שלושים שנה לשיחה הידועה – "עשו כל אשר ביכולתכם"...

מייד כשקיבל את הנהגת חסידות חב"ד, הכריז הרבי כי תפקידו של דורנו לסיים את עבודת הגלות ולהביא את הגאולה.

ּ פעולה קטנה שבכוחה להביא את הגאולה. הרבי ציטט את  במהלך השנים, דיבר הרבי פעמים רבות על חובתו של כל אדם לפעול ולו
דברי הרמב"ם )הלכות תשובה ג, ד(: "צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו 

זכאי וחציו חייב... עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה".

הרבי בישר לעם ישראל ולעולם כולו כי הגאולה המובטחת קרובה לבוא, וכי עלינו להיות שותפים בהכנות האחרונות לקראתה. 
על כל יהודי להתכונן לביאת המשיח על-ידי לימוד והכרה של הנושא, תפילה לזירוז הגאולה, ובעיקר הוספה בלימוד תורה, קיום 

מצוות ומעשים טובים.

את  על השומעים  והטיל  בנושא הבאת המשיח,  על האדישות  צערו  את  הביע  בה  מיוחדת  הרבי שיחה  נשא  תנש"א,  ניסן  בכ"ח 
האחריות לפעול את ביאתו: "הדבר היחידי שעוד יכולני לעשות, הנני מוסר זאת לכל אחד מכם, עשו כל אשר שביכולתכם לפעול 

ביאת משיח בפועל ממש".

השיחה גרמה להתעוררות רבה בקרב החסידים בנושא הבאת הגאולה, וליצירת גל של יוזמות ופעולות לזירוז הגאולה. חלקן זכו 
להתייחסויות חיוביות ועידודים מהרבי.

מאז, חיים החסידים עם הידיעה כי הגאולה הקרבה אינה רק בשורה גדולה וחדשה, אלא זו מציאות שהולכת וקורמת עור וגידים 
לנגד עינינו, והיא תלויה במעשינו ובהשתדלויותינו. עלינו להתכונן לקראתה ולעשות הכול כדי לזרז את בואה.

משקיפים אל הגאולה – צופים אל העתיד 
כמידי שנה, מפיק אגף גני הילדים ב"רשת אהלי יוסף יצחק" תוכנית חינוכית המאגדת ומחברת בין כל גני חב"ד בארה"ק. התוכנית 
לשנת הלימודים הת'שפ"א היא "משקיפים אל הגאולה", מתוך מטרה ליישם את בקשתו הקדושה של הרבי "עשו כל אשר ביכולתכם".

בשנה זו נעסוק בע"ה בגילוי הכוחות הייחודיים של הילדים בציפייה ובהכנה לגאולה, מתוך הבנה כי דווקא אצל הילדים הרכים, 
תינוקות של בית רבן, כוחות הנפש אינם מפותחים וממילא גם אינם מעלימים על הנקודה הפנימית של עצם הנפש, ולכן ניצוץ משיח 
אצלם גלוי יותר, כפי שחז"ל  מכנים את ילדי ישראל – "משיחי". כמו כן, דיבר הרבי פעמים רבות על החיוּת המיוחדת שיש דווקא 

לילדים בתביעת הגאולה וצעקת "ווי וואנט משיח נאו".

ב"ה

משקיפים אל הגאולה
צופים אל העתיד  

הנושא השנתי של גני חב"ד בארץ הקודש ה'תשפ"א
כן, כולנו יכולים! את הגאולה  מביאים!



מטרות התוכנית השנתית:
מטרת על: 

העצמת כוחם של הילדים בזירוז וקירוב הגאולה.

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

ב. הילדים ייחשפו למשמעות האדירה של כל פעולה קטנה שלהם – "מכריעים עולם"..

ג. הילדים יחושו את הרצון והציפייה לגאולה על-ידי חשיפה והיכרות עם מושגי הגאולה.

ד. הילדים יקַשרו בין מושגי הגאולה למצוות היומיות, בהתאמה לגיל הרך.

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

משקיפים אל הגאולה סביב מעגל השנה 

אלול  - תשרי
• עוד רגע... גאולה.

• "יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל" – שופרו של משיח, שופר הגאולה.
• "תְּשׁוּבָה תְּפִלָּה וּצְדָקָה" – לזרוז הגאולה.

• עולים לרגל – העלייה לרגל לבית המקדש.

חשוון 
• איך ייראה העולם?

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

כסלו – טבת 
• בית המקדש – בקדושה, בתפארה.

• מבנה המקדש, כלי המקדש, הכוהנים, הניסים במקדש.
• בית המקדש השלישי – בנייתו. לא ייחרב לעולם.

• נצחיותו של בית המקדש השלישי.

שבט 
ּיִים כֶּעָפָר". ִּים מְצו • "מַעֲדַנ

• שפע פירות, צמיחה משובחת.

אדר  
ּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים", "וְגָר זְאֵב עִם כֶּבֶשׂ". • "וְכִתְּתו

• הרמוניה בין בני אדם, בעלי החיים.

ניסן 
• גאולה – עבר ועתיד.

• בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל.
• ניסי הגאולה.

אייר 
• כל העולם – ארץ ישראל

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

סיון
• תורה חדשה מאיתי תצא.

• תורתו של משיח.



התאמה לאוכלוסיות השונות
הנושא השנתי לשנה"ל ה'תשפ"א מותאם במיוחד עבור האוכלוסיות השונות והמגוונות בגני חב"ד, מתוך מטרה להנגיש את 

הנושא החשוב כל-כך לקהלי היעד בגני חב"ד בארה"ק. כל גננת תבחר את ההתאמות המיוחדות מתוך היכרות אישית עם משפחות 
הגן. כך למשל, שמה של התוכנית מופיע בשני אופנים: "משקיפים אל הגאולה" ו"צופים אל העתיד". בנוסף, יופקו שני המנונים 

שנתיים שונים וכו'.

לאמפי שוב חוזר לגן... בתוספת מיוחדת
הדמות המלווה את התוכנית השנה היא לאמפי המוכר והאהוב כל-כך על הילדים. והפעם הוא שב אלינו ובידו משקפת מיוחדת, 

משקפת של גאולה.

מרכז חדש נולד בגן 
מרכז חדש נולד בגן חב"ד... יחד נבנה עם הילדים את מרכז הגאולה בגן.

ניוזלייטר חודשי 
לפני תחילת שנת הלימודים ובמהלכה, יופק ניוזלטר – ידיעון מקוון מיוחד, בו יופיעו המדריך לגננת, השירים, הדקלומים, ההפקות 

וכו'.

כן! כולנו יכולים! את הגאולה מביאים!


