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מהות היום
י' בשבט תש"י )1950( הוא יום הסתלקותו של הרבי הקודם, הרבי הריי"צ, רבי יוסף יצחק שניאורסון, 
האדמו"ר השישי בשושלת חסידות חב"ד. ביום זה, שנה לאחר מכן, קיבל על עצמו הרבי מליובאויטש, 

חתנו של הרבי הקודם )נשוי לִבתו, הרבנית חיה מושקא(, את הנשיאות. 

סמל  הוא  הרבי  אישיים.  חשבונות  ללא  כולו,  ישראל  עם  למען  הפועל  ישראל  בני  ראש  הוא  הרבי 
לאהבה ולנתינה אין סופית לעם ישראל לגווניו השונים, לכל יהודי ויהודי בכל מקום שהוא. הרבי תבע 
מהשליחים ששלח לכל עיר ומדינה לתת מעצמם לכלל עם ישראל, אף למעלה ממה שהם חושבים 

שביכולתם. 

במאמרו הראשון שאמר במעמד קבלת הנשיאות, "באתי לגני", התווה הרבי את חזונו ואת תפקידו 
כנשיא הדור – להוריד את השכינה לעולם ולהכין את העולם לגאולה. כהמשך לפעולותיו של הרבי 
הקודם פיתח הרבי את מפעל השליחות העצום של חב"ד בכל רחבי תבל להפצת היהדות והחסידות. 
בגשמיות  שבסביבתם,  ויהודי  יהודי  לכל  לדאוג  שתפקידם  כולו,  העולם  לכל  שליחים  שלח  הרבי 
כוח  יש  והאמין שלכל אחד  ובסביבתו  יהודי להיות שליח במקום מגוריו  כל  וברוחניות. הרבי עודד 
להאיר את עצמו ואת הסובבים אותו מתוך אהבת ישראל. לפי גישתו של הרבי, כל יהודי, אפילו ילד, 

הוא לא רק חייל אלא מפקד ומנהיג, המסוגל לפעול גדולות ונצורות. 

קבלת הנשיאות
הריי"צ  אדמו"ר  הסתלקות  על  לחסידים  כשנודע 
שצריך  כך  על  לדבר  החלו  הם  הקודם(  )הרבי 
רבי מנחם מנדל שניאורסון,  למנות את "הרמ"ש", 
ההסתלקות  שלאחר  בחודשים  מקומו.  לממלא 
כתבו חסידים רבים מכל העולם מכתבי התקשרות 
היו  ההתקשרות  ממכתבי  חלק  ל-770.  ושלחום 
מכתבים כלליים, שעליהם חתמו קהילות שלמות, 
במשך  זאת  למרות  פרטיים.  מכתבים  היו  וחלקם 

שנה שלמה סירב הרבי לקבל את עול הנשיאות.

על אף הסירוב החסידים לא ויתרו והחלו לתת לרבי 
בלבד.  לאדמו"רים  לתת  שמקובל  נפש,  פדיונות 
הרבי ראה בכך שליחות, להקריאם על ציון אדמו"ר 
להתקבל  שהתעקשו  חסידים  היו  לא.  ותו  הריי"צ, 
לאחר  לבסוף,  לקבלם.  סירב  הרבי  אך  ליחידּות, 
בודדים  חסידים  לקבל  הרבי  החל  רבים,  שידולים 
ליחידות, ובמשך הזמן נקבע סדר מיוחד לכניסה אל 
ונתן הוראות. באותה  הקודש. הרבי ענה לשאלות 

תקופה היו גם כמה מופתים.

במשך השנה התגברו הפניות והבקשות של החסידים, עד שבמוצאי יום י' בשבט )ליל י"א בשבט( 
אחד  קם  ההתוועדות  תחילת  לאחר  כשעה  הריי"צ.  הרבי  ההילולא של  התוועדות לרגל יום  נערכה 
בשעה  ואכן,  מאמר(.   = חיים  אלוקים  )דברי  דא"ח  לומר  הקהל,  כל  בשם  מהרבי,  וביקש  החסידים 

הרבי בקבלת הנשיאות
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עשר וארבעים דקות נשא הרבי את המאמר הפותח במילים "באתי לגני", וכך קיבל באופן רשמי את 
נשיאות חב"ד.

מאמר באתי לגני

"באתי לגני" הוא חלק מפסוק ממגילת "שיר השירים", והוא הפתיחה למאמר הראשון שהרבי אמר 
לגני אחותי כלה" דרשו חז"ל שזו אמרתו של הקב"ה על  בעת קבלת הנשיאות. על הפסוק "באתי 
אודות התגלותו בעולם במתן תורה. מהמילה "גני" משמע שעיקר התגלותו של הקב"ה היתה  בעולם 
הזה הגשמי, כבר בתחילת הבריאה, ועל כך נאמר: "עיקר שכינה בתחתונים הייתה". אלא שעל ידי 
ידי שבעה צדיקים שהמשיכו  חטאים שנעשו בעולם הסתתרה השכינה, ושוב חזרה והתגלתה על 
אותה מטה מטה, עד שמשה רבנו הורידה בחזרה לארץ, בעיקר על ידי בניית המשכן שעליו נאמר: 

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

במאמרו מבאר הרבי את משמעותה של עבודת ה'משכן' בעבודת כל אחד מישראל – על ידי העבודה 
של "אתכפיא" ו"אתהפכא". אלה מושגים בחסידות שמשמעותם: 

Å  .אתכפיא" – כפיית היצר הרע והתנזרות מהדברים שליליים הקיימים בעולם"

Å  .אתהפכא" – שימוש נכון בדברים המותרים הקיימים בעולם והפיכתם לקדושה"

במאמר זה קובע הרבי את תפקיד דורנו זה, "הדור השביעי" )שביעי מהאדמו"ר הזקן, מייסד חסידות 
חב"ד(: "והנה זה תובעים מכל אחד ואחד מִאתנו, דור השביעי, דכל השביעין חביבין. דעם היות שזה 
שאנחנו בדור השביעי הוא לא על פי בחירתנו ולא על ידי עבודתנו, ובכמה עניינים אפשר שלא כפי 
רצוננו, מכל מקום, הנה כל השביעין חביבין, שנמצאים אנחנו בעקבתא דמשיחא, בסיומא דעקבתא, 

והעבודה – לגמור המשכת השכינה. ולא רק שכינה כי אם עיקר שכינה, ובתחתונים דווקא". 

במילים פשוטות, אנו נמצאים על סף הגאולה ועל כל אחד ואחת לעשות מאמץ מיוחד לזירוז ביאת 
משיח צדקנו תכף ומיד.

תוכן  נושאי  שלושה  מתוך  זה,  ליום  הקשור  אחד  תוכן  בנושא  בשבט  י'  סביב  להתמקד  אפשר  בגן 
מוצעים. אפשר לבחור אותם על פי הגיל, הרמה והאוכלוסייה:

אלמד מהרבי – הנהגות וערכים שנוכל ללמוד מסיפורים על אודות הרבי.. 1

אני השליח – עיסוק בנושא שליחות, משמעות המושג 'שליח של הרבי' וקיום הוראותיו.. 2

'באתי לגני' – לימוד מקוצר על פי המאמר )מותאם בעיקר לגיל הבוגר בגני אוכלוסיית חב"ד(.. 3
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מטרות חינוכיות/קוגניטיביות/רגשיות:

הילדים יכירו את מהותו של י' בשבט כיום קבלת הנשיאות.. 1

הילדים יכירו את הגדרת השליחות ויבינו את מהות השליחות שלהם עצמם, כמקושרים לרבי.. 2

הילדים ילמדו הנהגות חשובות מהרבי לחיי היומיום.. 3

מושגים ודמויות:

הרבי	 
הרבי הרי"צ	 
באתי לגני	 
שליחות	 

הצעות לפעילות בגן

4-36-5

אמצעים: 

שתי צורות של שמש ושתי סיכות משרד להצמדת תמונות: תמונת הרבי הריי"צ, תמונת הרבי.	 

ובא השמש וזרח השמש

שני ילדים ייקראו להחזיק שתי צורות של שמש )אפשר להצמיד את השמשות למוט שיקל על 
הילדים להעלות ולהוריד אותן(. הגננת תסביר והילדים ידגימו: ילד א' הוא יום ראשון. בבוקר השמש 

עולה מההרים, זורחת, עולה, מאירה את העולם, ובסוף היום שוקעת בים. ביום שני )ילד ב'( שוב 
זורחת השמש – עולה מההרים, מצד מזרח, מאירה את העולם, ובסוף היום שוקעת בים בצד השני, 

במערב. הגננת תצמיד לכל שמש תמונה: הרבי הריי"צ והרבי. שוב הגננת תסביר והילדים ידגימו 
בהתאם:

)ילד א'( בדור הקודם הקב"ה שלח לעולם את הרבי הריי"צ. הרבי גדל ונהיה רבי שהאיר את העולם 
באור של תורה וחסידות, ואז הסתלק ונעלם מעינינו. אך העולם לא נשאר ללא שמש! הקב"ה שלח 
לדור שלנו את הרבי )ילד ב'(. הרבי היה ילד קטן, חכם, צדיק וירא שמיים. הוא גדל והפך לרבי שהאיר 
את העולם כולו באור של תורה וחסידות )ילד ב' יחזיק את תמונת הרבי גבוה(. הרבי הוא נשיא הדור 
מה  מה לחשוב,  על  לנהוג,  צריך  כיצד  לנו  ומראה  תורה  מלמד אותנו  הוא  לנו.  גם  והוא מאיר  שלנו 
לעשות וכו'. היום, י' בשבט, הרבי הריי"צ הסתלק כמו שמש ששוקעת, ואחרי שנה הרבי שלנו התמנה 

לרבי, כמו שמש שעולה.

שיחה ופעילות – מה קרה ב-י' שבט?

4-3

מתאים לגיל 4-3 ולאוכלוסייה הכללית.

אמצעים: 

תמונת הרבי בילדותו, תמונת הרבי מתפלל, תמונת הרבי בחלוקת דולרים/כוס של ברכה.	 

פעילות זו נועדה לכך שהילדים יפנימו שלושה דברים שהם יכולים ללמוד מהרבי.

ובסיכום  בלימוד  ונסיים  הרבי,  על  בסיפור  נמשיך  קול-תנועה,  בתרגיל  נפתח  מהדברים  אחד  בכל 
ההנהגה.

מיקוד נושא 1 –  אלמד מהרבי
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תפילה. 1

משחק: הגננת תגיד מילה באינטונציה )צליל קול( של דקלום ותצרף אליה תנועה. 

למשל: להתפלל + תנועה. התנועה יכולה להיות מחיאת כף, למשל, או תנועה של תפילה – הידיים 
כסידור ומתנדנדים קדימה. הגננת תוודא שהילדים יודעים את התנועה ואז עושים מעגל: הגננת 
תחבר את המילה והתנועה, אליה יצטרף הילד שלִצדה והילד שלִצדו – עד שכולם יצטרפו למעגל. 

תמונה: הרבי מתפלל
השתתפו  שבה  גדולה  תהלוכה  בעומר  ל"ג  לכבוד  ארגנו  יורק,  ניו  הרבי,  גר  שבה  בעיר  סיפור: 
שנים-עשר  את  בקול  שקראו  אחרי  מיוחדת.  חוויה  לילדים  שיארגנו  רצה  הרבי  הילדים.  כל 
וערכו  ישראל...(,  שמע  ציווה...  )תורה  היטב  מכירים  אנחנו  וגם  מכירים,  שכולם  הפסוקים 
וגם  מיוחדות,  ומגלשות  ענקיות  נדנדות  בו  שיש  פארק  ללונה  הילדים  כל  הלכו  תהלוכה, 
לילדים  פארק  הלונה  את  שִארגן  האיש  ניגש  היום  שנגמר  אחרי  שמסתובב.  ענק  גלגל 
בזה?"  טוב  מה  פארק?  לונה  לילדים  לארגן  שווה  היה  "האם  אותו:  ושאל  הרבי   אל 
סיפר לו הרבי: "אתה יודע? באמצע הפעילות בלונה פארק הייתה הפסקת חשמל למשך כמה דקות. 
הגלגל הענק, שעליו ישבו ילדים, נתקע באמצע. איזה פחד! היה ילד יהודי שישב למעלה-למעלה 
בגלגל הענק ופתאום הוא היה תקוע בגובה עצום! אתה יודע מה הוא עשה?" שאל הרבי, "הוא לא 
צעק: 'אמא!' הוא צעק: 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!' התפילה שלו עשתה רעש גדול בשמיים, 
כי כשילד יהודי מתפלל מכל הלב זה עושה רעש גדול בשמיים והתפילה מגיעה עד לכיסא הכבוד 

של ה'" )עפ"י הספר "לחיים ולברכה", עמ' 239(.

לימוד: כאשר אנו מתפללים אנו בעצם מבקשים מה', או אומרים לו תודה. אליו תמיד אפשר לפנות, 
בכל מצב.

גאולה. 2
משחק: הגננת אומרת מילה/ביטוי באינטונציה )צליל קול( של דקלום ומצרפת אליהם תנועה. 

למשל: רוצים גאולה + תנועה. התנועה יכולה להיות רקיעה ברגל, למשל, או תנועה של יד )כמו 
באמירת פסוקים(. הגננת תוודא שהילדים יודעים את התנועה ואז עושים מעגל: הגננת תחבר את 

המילה והתנועה, אליה יצטרף הילד שלִצדה והילד שלִצדו – עד שכולם יצטרפו למעגל. 

תמונה: הרבי בילדותו

סיפור: כבר מגיל קטן היה הרבי קדוש ומיוחד. כשהיו מחשבותיו משוטטות היה חושב על ה', על 
המצוות, על עם ישראל ועל הגאולה. כשהיה הרבי בן 3 הוא התחיל ללכת לחיידר )גן של בנים(. 
כיצד תיראה הגאולה כשתבוא. הוא  בבוקר, כשהיה צועד בשביל אל החיידר, היה הרבי מדמיין 
ראה עולם זוהר, שיש בו בית מקדש ומשיח. ובעולם הזה, בזמן הגאולה, אין צרות או גזרות. כולם 
יבינו למה היו צרות לעם ישראל בתקופת הגלות )ע"פ אגרת ששלח הרבי לזלמן שז"ר, י"א ניסן 

ה'תשט"ז(.

לימוד: הרבי אומר שבכל דבר שאנחנו עושים אנחנו צריכים לחשוב כיצד הוא מקרב את הגאולה. 
אם ילד נטל ידיים הוא יודע שקיים עוד מצווה, ולעם ישראל יש עוד זכות להבאת משיח. אם ילד 
נתן צדקה – הוא יודע שמצוות הצדקה מקרבת את הגאולה. כמו הרבי גם אנחנו צריכים לחשוב על 

הגאולה בכל יום, ולבקש אותה בכל יום.

אהבת ישראל. 3

משחק: הגננת אומרת מילה/ביטוי באינטונציה )צליל קול( של דקלום ומצרפת אליהם תנועה. 

למשל: באהבת ישראל + תנועה. התנועה יכולה להיות לחיצת יד לעצמי, יד על הלב וכדומה. הגננת 
ואז עושים מעגל אהבת ישראל: הגננת תחבר את המילה  יודעים את התנועה  תוודא שהילדים 
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והתנועה, אליה יצטרף הילד שלִצדה והילד שלִצדו – עד שכולם יצטרפו למעגל. 

תמונה: הרבי עם חסידים

סיפור: ביום שישי, לפני שבת, הרבי היה יוצא מהחדר שלו ונכנס לתפילת מנחה. בזמן זה היה הרבי 
מחלק מטבעות צדקה לילדים שעמדו שם. פעם אחת, הגיעה ילדה קטנה, כבת שנתיים, לרבי, יחד 
עם בני משפחתה. כל בני המשפחה עמדו ליד החדר של הרבי וחיכו שהרבי יצא. כולם הסתכלו על 
הידית של החדר של הרבי, מתי היא תזוז? והנה הידית זזה, והרבי יצא! כל ילד ניגש לרבי ביראת 
כבוד וקיבל מטבע. גם הילדה הקטנה הושיטה את היד הקטנה שלה, והרבי הניח בעדינות מטבע 
ביד המושטת שלה. הרבי סיים לחלק מטבעות אבל לא הלך. הוא צעד צעד קדימה וסימן לילדה 
הקטנה להכניס את המטבע שלה לקופת הצדקה שהייתה קבועה בקיר ליד חדרו של הרבי. הילדה 
התקרבה לקופה ונעצרה. הקופה הייתה גבוהה מדי, והיא לא הצליחה להכניס לתוכה את המטבע. 
התקרב הרבי לילדה, הרים אותה בשני המרפקים גבוה, ורק אז היא הצליחה להכניס את המטבע 

לקופה. 

וזה לא סוף הסיפור. לאחר מכן הלך הרבי לתפילה וכל החסידים הלכו אחריו. הילדה הקטנה עמדה 
ליד קופת הצדקה, אך פתאום היא לא ראתה את ההורים שלה, שעמדו בצד השני, וקצת נבהלה. 
הרבי עצר והסתכל לצד כאילו הוא מחפש משהו שאבד. כל הבחורים והאנשים זזו מהר כדי לראות 
מה הרבי מחפש ונוצר כמו שביל פנוי, ריק, שבקצהו עמדה הילדה. הרבי חייך אל הילדה וסימן לה 
ורק אז הרבי המשיך ללכת  יכולה לעבור. הילדה הקטנה צעדה בשביל אל ההורים שלה,  שהיא 

לתפילה עם כל האנשים.

לימוד: אהבת ישראל היא לכל יהודי, לא רק למי שחבר שלנו. כל אחד צריך להסתכל סביב ולראות 
אם יש מישהו שזקוק לעזרה. אם אני יכול לעזור לו – אז זה מה שאני צריך לעשות.

למשל, יש אנשים שחסר להם בגד חם ללבוש, או שאין להם מטרייה, ואני יכול לתת להם להיות 
מתחת למטרייה שלי, או להשאיל להם סוודר. יש אנשים שלא יודעים שצריך לשמור את השבת, 

אז אני יכול להזכיר להם ולומר להם שבת שלום. 

גם בגן שלנו אנו מקיימים מצוות אהבת ישראל )הגננת תבקש מהילדים להדגים(: למשל, לעזור 
אהבת  מצוות  מקיימים  לאחרים  כשעוזרים  ישראל.  אהבת  זה  בו  ששיחק  משחק  לאסוף  לחבר 

ישראל, כמו הרבי.
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אמצעים: תג "אני השליח/ה"

משחק: מרוץ שליחים עם חפץ קדוש או עם אותיות.

הקניית המושג שליח: אתה מקבל משהו ומעביר אותו למישהו אחר. לעשות דבר שמישהו מבקש. 
כשאמא אומרת: "קח את הציור ותכניס למגירה" אתה צריך לקיים את שליחותה של אמא. כשהדוור 

מעביר מכתב ממני אל מישהו אחר – הוא השליח שלי להעביר את המכתב.

מיהו שליח של הרבי?

הסבר )אפשרי ע"י דמות לאמפי(: שליח של הרבי הוא אדם שקשור לרבי, אוהב אותו ורוצה לעשות 
מה שהרבי מבקש. הרבי מלמד אותנו הרבה דברים. אנו לומדים מהרבי תורה, מצוות, חסידות, לחשוב 

על הגאולה ולהביא אותה, לאהוב את הזולת ולעשות בשבילו מעשים טובים...

גם אנחנו שליחים. אנו מקיימים את בקשותיו של הרבי וגם אנחנו רוצים להאיר לאחרים ולגרום להם 
לעשות יותר מעשים טובים. למשל, ילדה שנותנת נרות שבת לשכנה, או ילד שמלמד את חברו את 

האות א'.
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תחנות או אפשרויות שונות לעשיית שליחות בגן:. 1

נרות 	  במשחק סוציו-דרמטי מכינים דוכנים שונים בגן: דוכן לחלוקת עלונים, דוכן להכנת מארז 
שבת על פי מקרא )למשל: שני נרות, קופסה אחת ומטבע אחד(, דוכן לחלוקת נרות שבת, דוכן 
תפילין וכו', והילדים יציגו את השליחות. אפשר ליצור דוכן התקשרות שבו כותבים מכתבים ופדיון 

נפש לרבי.

אפשר להכין שלט "בית חב"ד" )גדול לגן או אישי לבית( ולבדוק יחד עם הילדים אם הגן שלנו הוא 	 
בית חב"ד. האם יש בו תורה, תפילה, מצוות ומעשים טובים? האם אנחנו מלמדים אחרים, מקרבים 

אותם ומאירים גם להם? 
הילדים יכולים לצייר את הרעיונות שלהם לשליחות בחיי היום יום. למשל: לעזור לשכנה, ללמד 

חבר חדש וכד'.

יציאה משותפת לשליחות, כמו חלוקת נרות שבת או זמני כניסת ויציאת השבת.	 
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את  וביום עצמו להעצים  י' בשבט,  בימים שלפני  ובהמשכים  את הלימוד באופן עקבי  כדאי לערוך 
הלימוד ולסכם אותו בדרכים יצירתיות.

הצעות לתכני הלימוד ולהמחשתם:

סילוק השכינה והחזרתה לארץ – מתוך סעיפים א'-ב' במאמר:

הזה.  בעולם  היה  הקב"ה  של  הגילוי  עיקר  הבריאה  בתחילת  הסעיפים:  תוכן 
לרקיע  עד  השכינה  הסתלקה  הדעת,  עץ  חטא  בגלל  ובעיקר  החטאים,  בגלל 
כאשר  לרקיע,  מרקיע  השכינה  את  הורידו  צדיקים  שבעה  כך  אחר  השביעי. 
עיקר הורדת השכינה נעשה מהרקיע לארץ, על ידי משה רבנו, ש"כל השביעין 

חביבין".

הצעות לפעילות: הכנת קיר נושא המסמל עליונים ותחתונים )ארץ ורקיעים( 
באופן מוחשי; ְספרות בסדר עולה ויורד; הסבר מה זה "הסתלקות השכינה" 
 – השביעי"  כ"דור  תפקידנו  הדגשת  פחות;  נראית  פחות,  מורגשת  שהיא   –

ולהבאת  משיח  לביאת  לפעול  קרובה,  ממש  שהיא  כיוון  התחתון,  בעולם  פה,  השכינה  את  להוריד 
הגאולה האִמתית והשֵלמה יחד עם הרבי.

עבודת הדור השביעי, פרסום אלוקות בשליחותו של נשיא הדור – מתוך סעיפים ח'-ט' במאמר:

על  חז"ל  כדרשת  אבינו,  אברהם  כמו  אלוקות  לפרסם  היא  השביעי  בדור  עבודתנו  הסעיפים:  תוכן 
הפסוק: "ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם": "אל תגיד יקרא אלא יקריא, שאף אם הזולת לא יודע דבר 

יכריז מעתה ש-ה' הוא אלוקי העולם, ואין עוד מלבדו".

כל אחד שייך לעבודה זו, מחויב לה, וניתנו לו כוחות לכך. נשיא הדור יוציאנו מהגלות, יקשר אותנו 
לעצמּות אין סוף )הקב"ה בעצמו(, והוא יגאלנו.

הצעות לפעילות: הצגה בשיתוף הילדים של אברהם אבינו מפרסם את שם ה'; תמונה של כל ילד עם 
בלון דיבור שבו הילד ישלים דיבור שמגלה אלוקות.

נתינת כוח לעבודתנו מעבודת האדמורים – מתוך סעיף ו' במאמר: 

תוכן הסעיף: להמשכת השכינה נדרשת עבודה מיוחדת בעולם. שטות דקדושה משמעותה לשמוח 
ולצאת מהגבולות למען מצווה, בשביל הקב"ה )בלשון הילדים: לעשות הרבה מצוות, כמה שאפשר, 
תבעו  נשיאינו  שרבותינו  מה  כל  החברים(.  את  הרבה  ולכבד  אורחים  הרבה  להזמין  למשל  כמו 

מיקוד נושא 3 – לימוד מהמאמר "באתי לגני"

70



מהמקושרים אליהם – הם קיימו בעצמם. מה שהגיע אלינו הוא כדי שנלמד ממעשיהם של רבותינו 
נשיאינו. הרבי סיפר כאן גם על מעשי אהבת ישראל של אדמו"רי חב"ד לכל יהודי באשר הוא. 

הצעות לפעילות: סיפורים בהמחשה:  אדמו"ר הזקן עוזר ליולדת  ה'צמח צדק' נותן הלוואה לאדם 
שצריך אף קודם התפילה  אדמו"ר המהר"ש נסע לשכנע בחור יהודי צעיר לאכול מאכלות כשרים, 
 האדמו"ר הרש"ב עזב את כל עיסוקיו ונסע למוסקבה כדי לבטל גֵזרה  עד שחזר הבחור בתשובה. 

שהייתה על יהודי המקום.

אפשר לתת לילדים לחשוב מה הם יכולים לעשות למען יהודי אחר – חבר, שכן, הורה, מכר.

ספרון המאמר שלי

מה בספרון?נושאעמ'

שער1
י'-י"א בשבט: ספרון המאמר שלי.

עמוד פנימי: צביעת האותיות: "באתי לגני"

סילוק השכינה והחזרתה לארץ2
איור שבעה פסים של רקיע, ממוספרים מ-1 עד 7. 

הילדים יציירו את העולם שלנו למטה.

3
 עבודת הדור השביעי, פרסום 
א-לוקות בשליחות של נשיא

פעולות שאנחנו יכולים לעשות בהוראת 
האדמו"רים כדי לפרסם את שם ה' )+ אביזרים(.

אהבת ישראל לכל יהודי4
השלמת ציור או הדבקה של מטבע בעקבות 
הסיפורים על האדמו"רים על אהבת ישראל 

)מהמאמר(.

הרבי והחסידים5
תמונת הרבי + מקום שבו הילד יצייר את עצמו 

כחסיד של הרבי.
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כל ילד יבחר נושא אחד שבו הוא מקבל החלטה טובה ויספר אותה לכולם. אפשר להציע לילדים 
נושאים: תפילה/גאולה/אהבת ישראל וכו'. 

להכניס  אפשר  הרבי:  של  דמותו  בעקבות  הילדים  שקיבלו  הטובות  ההחלטות  את  תכתוב  הגננת 
לקופסת מתנה כפתקים, אפשר לכתוב לרבי את ההחלטות, אפשר לערוך רשימה ולתלות בגן כקישוט, 
אפשר לתת לכל ילד את ההחלטה שלו הביתה, אפשר להצמיד את הפתקים כמסלול עד לתמונת הרבי 

וכך לראות שעל ידי לימוד מהרבי והנהגות טובות אנו קשורים אליו.

יישום –  החלטה טובה

עזרים לפעילות:

תג "אני השליח/ה" )לכל ילד או ילדה(. 	 

כתר י' שבט )לכל ילד או ילדה( – בהפקת הרשת.	 

תמונת הרבי בילדותו, תמונת הרבי מתפלל, תמונת הרבי בחלוקת דולרים/כוס של ברכה. 	 

תמונות הרבי והרבי הריי"צ בתוך עיגול בצורת שמש )כל דמות בנפרד(.	 

ספרון "המאמר שלי" לגני חב"ד בלבד, גיל בוגרים – בהפקת הרשת.	 
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