
 

 בס"ד

 !שבוע חמ"ד שמח לכולנושלום וברכה. גננות וגננים 

 יישר כוח על עשייה ברוכה, על פעילות שיא הנובעת מייחודיות הגן!

 נפלא לראות את היצירתיות הנהדרת, דרכי ההבעה של הילדים ושיתופי גן וקהילה. 

 לגננת  "בין אדר לניסן כשהטבע צוהל בכל פה..." מצטרפת לספריית החמ"ד שלנו חוברת מהודרת

 על רבי עקיבא, רשב"י, בר כוכבא וספירת העומר. "תורה אהבה וגבורה"

 שמחה לבשר המדריך בדרכו אליכם.

ת להרחיב את הידע על התקופה שלאחר חורבן בית וגנננו הכתיבת החוברת עלתה במטרה לאפשר ל

 דש השני, להכיר את גדולי הדור, ללמוד עליהם וללמוד מהם.המק

המדרשים בתוכנית מאפשרים לחוש את הלכי הרוח של התקופה, ואת הדילמות הערכיות. מפעימה 

מסירות הנפש של רבותינו להעביר את שושלת התורה, גם בתקופה של גזרות קשות האוסרות על לימוד 

אפשרת מעורבות רגשית, ביטוי אישי וקהילתי בתחומי תוכן התוכנית מ תורה וסמיכת חכמים חדשים.

הסיפורים במדריך  שונים בחיי הגן, ומאפשרת הקנייה רלוונטית של הערכים שהם נכסי צאן ברזל.

מפגישים אותנו עם ערכים ומצוות, נוטעים תחושת הזדהות ומקנים כלים לביסוס הקשר לרצף הדורות 

 .הלימוד לאורך כל שנת הלימודיםהמדריך יכול ללוות את בעם ישראל. 

על מנת להכיר ולהתיידד עם דמויות רבותינו, חשוב ללמוד עליהם, גם מתוך הספרים "כה עשו חכמינו", 

 . "מספרים בפיוט"מתוך ההגדה של פסח וגם מתוך התוכנית החדשה 

ובכך לייצר מפגש  "בבני ברק ןהחכמים שהיו מסובי"ספר ולעסוק בסיפור על לקראת חג הפסח מומלץ ל

 נוסף עם דמותו של רבי עקיבא.

 מומלץ לעודד את הילדים להתחיל בספירת העומר, במוצאי יום טוב ראשון, ולהציע להם לוח אישי.

המדריך מלווה אתר )קישור לאתר( ובו מאגר של סרטונים המרחיבים למידה וחקר כמו צילומי  את

מטבעות, סרטונים על עבודת רועה הצאן, עבודת בית המקדש והנפת העומר, מאגר של שירים ופיוטים 

 הקשורים לנושא.

ישראל, על ההיענות לוזית אודסר, ראש מסלול הגיל הרך במכללת אורות  "ראנו מבקשות להודות לד

 לבקשתנו וכתיבת המדריך. ולצוות המדריכות שלנו על השותפות המשמעותית.

 בברכת פסח כשר ושמח

 אסתר חטב

 מפקחת ארצית
 דילדים בחמ"-גני

 
 רלוונטיים לפסח: פיוטים

 "בואו לגני" כניתולהלן קישורים מתוך אתר הת
  מן המיצר

  אלי אתה ואודך
    אודך כי עניתי

 בצאת ישראל ממצרים
 אחד מי יודע

 ואהבת לרעך כמוך
 (בתוכנית )אינויוחאי  -בר :הפיוט
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