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 יום חתונת הרבי והרבנית - "היום שקישר אותי עמכם ואתכם עמי"

תמימים'  'תומכי  ישיבת  בחצר  דורנו,  נשיא  הרבי,  של  הנישואין  חגיגת  התקיימה  בכסלו  י״ד  ביום 

בוורשא. מסדר הקידושין היה אדמו"ר הריי"צ שגם אמר את כל שבע הברכות בדביקות. 

על יום נישואיו אמר הרבי:

חתונה בכלל אצל כל איש פרטי — הוא עניין כללי. אבל אצלי — הרי על ידי החתונה הוכנסתי אחר כך בענינים 
כלליים כו'. זה היום שבו קישרו אותי עמכם, ואתכם עמי, וביחד נתייגע ונביא את הגאולה האמתית והשלימה, 

יעזור ה' יתברך שנראה פרי טוב בעמלינו.

 – תרגום מדברים שנאמרו בשיחה מיום יד בכסלו שנת תשי"ד 

נפתח  היום  את  בכסלו.  בי"ט  שיסתיים  החסידות  שבוע  את  בגן  בו  לפתוח  מתאים  יום  הוא  זה  יום 

באווירה מיוחדת ורצוי לקבוע 'מבצע חסידי' כדוגמת הוספה בשינון תניא, ניגון או ריקוד יומי, לימוד 

יומי מתורת החסידות וכדומה. 
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שיחהח חתונת הרבי והרבנית

הגננת תציג בתמונות שלושה זוגות:

הרבנית חנה ור' לוי יצחק – הורי הרבי

הרבי הרי"צ והרבנית נחמה דינה

הרבי והרבנית חיה מושקא בצעירותם.

הגננת תסביר את השושלת: מי ההורים ומי החתן והכלה.

נהיה  וכאשר הרבי התחתן עם בתו, הוא בעצם  5–6 תסביר הגננת שהרבי הריי"צ היה הרבי  לגילאי 

קשור בקשר משפחתי לרבי הריי"צ ולכלל החסידים. לאחר שנים, כאשר הרבי הרי"צ הסתלק מילא 

הרבי את מקומו כנשיא הדור.

אפשר לדון עם הילדים בדרכי התקשרות שונות לרבי.

רעיון ליצירה - "היום שבו קישרו אותי עמכם ואתכם עמי"

כל ילד יקשט מסגרת לתמונה של הרבי ומסגרת של תמונת עצמו. אפשר לתת לילד לצייר את עצמו.

לאחר הקישוט הילד יקבל שני חבלים ובעזרתם תיקשר תמונתו לתמונת הרבי.

אפשר להוסיף כתוביות כגון:

"היום שבו קישרו אותי עמכם ואתכם עמי"

"אני קשור לרבי!"

פעילות - המחשת חתונה חסייית 

בבוקר אפשר לחפש את הבנות לכלות )אודם וטול מאלבד לבן(

ואת הבנים לחתנים )ציור זקן ועוד אביזר חגיגי שיזדמן לגננת: אפודה מאלבד שחור כמו וועסט, גרטל 

מאלבד שחור וכד'(

הכלה,  לצניעות  לבם  תשומת  את  ולהסב  אמתית  חסידית  חתונה  של  סרט  לילדים  להראות  אפשר 

להפרדה בין בנים לבנות, להתרגשות בזמן החופה, לשמחה הגדולה השוררת בזמן הריקודים, לקהל 

הגדול שבא במיוחד לשמח חתן וכלה ביום שמחתם )=אהבת ישראל(... 

יקשטו  והילדים  מרובע  גדול  בד  לילדים  תביא  הגננת  חופה:  הילדים  עם  להכין  אפשר   – מכן  לאחר 

אותו בעזרת אביזרים שונים שהגננת תביא )אפשר שהגננת תכתוב "קול ששון..." והילדים ידביקו על 

האותיות אבני פסיפס או כל חומר אחר. בקצוות הבד אפשר להדביק סרטים מיוחדים ונוצצים ועוד 

כל העולה על הדעת(.

לאחר שהילדים מסיימים לקשט – הגננת תקשור את החופה ל - 4 מקלות )מקלות מטאטא, במקבוקים 

וכד'( ותיתן לילדים את החופה ל'משחק חופשי'.

אפשר לשים לילדים מוזיקה חסידית לריקודים.

אביזרים מסביבת הגןח

תמונות:

הרבנית חנה ור' לוי יצחק – הורי הרבי

הרבי הרי"צ והרבנית נחמה דינה

הרבי והרבנית חיה מושקא בצעירותם.

אביזר מלווה:

  קופסה קטנה לעוגה - 

)מערכת האביזרים לילד - אנ״ש(

מטרות חינוכיות / קוגניטיביות / רגשיות

הילדים ידגימו חתונה חסידית.  

הילדים יבינו שחתונת הרבי קשרה את החסידים אליו ואותו אליהם.  


