
גני חב״ד הולילנד

להשקיע  
להאיר  

להצליח!
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הורים יקרים,
מעונות וגני חב''ד הולילנד מיועדים לכלל האוכלוסייה המעוניינת בחינוך 
וצוות,  ילד הורה  ומעצים. מסגרת הרואה  את המשולש   איכותי, ערכי, 

כאחד מול טובת הילד וחינוכו.
לערכים  וחינוך  יכולותיו  ליטוש  ידי  יקרה שעל  אבן  ילד  בכל  רואים  אנו 

מתגלה כיהלום המנצנץ ומפיץ אור למרחקים.

 ה׳אני מאמין׳ שלנו

הגיע  איתו  פוטנציאל  ילד   שלכל  ההנחה  על  מבוססת  שלנו  התפיסה 
ופיזית על  ועלינו לספק מעטפת כוללת רגשית, מנטלית, נפשית  לעולם 
מנת לאפשר לו למידה, התפתחות וצמיחה מיטבית. פיתוח דימוי עצמי 

וביטחון חיובי.
בהתאם לחזון זה, אימצנו גישה הוליסטית בתחום הגיל הרך המתבטאת 
הלימודית תואמת  ותוכניות; הסביבה  פעילויות  יום; בבחירה של  בסדר 
גיל; גישה חינוכית בסביבה הפיזית ובמטרות וייעדים של כל כיתה, שכבת 

גיל ושל כל ילד כאינדיבידואל בתוך הקבוצה.

גישה תואמת התפתחות: 
גישה זו מייחסת לכל גיל )מגיל 0 ועד 6( צרכים רגשיים מנטליים פיזיים 

ונפשיים שונים.

זרימת פעילות: 
אנו מאמינים שבכל ילד רצון טבעי להתפתחות דרך אינטליגנציות שונות. 
הגן מאפשר בחירה רחבה של פעילויות ממגוון האינטליגנציות, בתוך סדר 

יום מובנה וברור החוזר על עצמו יום יום המקנה ביטחון וארגון.
 

צוות העובד מתוך תחושת שליחות ומסירות. 



להשקיע < להאיר < להצליח!

ילד כאינדיבידואל 
המתפתח בתוך קבוצה, 

מקבל מקום, הכלה, 
שייכות, חום ואהבה 

במסירות רבה.

הרבי מליובאוויטש

כדי להגשים את עקרונות הליבה, הצבנו מטרות –יעד יסוד 
המובילים כל ילד להגשים את מלוא הפוטנציאל שלו בתחום 

הפיזי, רוחני, נפשי, מנטלי וערכי.

דגש חיובי, העצמת 
החוזקות של הילד תוך 
עידוד ללמידה חוויתית, 

לאור ערכי היהדות 
הנצחיים ומסורת 

ישראל סבא.

סיפוק בסיס 
התפתחותי איתן ויציב 

לשאיפה למצויינות, 
לשותפות וללקיחת 

אחריות

להשקיע

 "כל יהודי הוא יהלום.
 כשסופרים יהלומים לא מתעייפים" 

להצליחלהאיר



מה זה גן חב''ד?
אנו מאמינים, לאור חזונו של הרבי מליובאוויטש, כי היהדות אינה נחלה של מגזר 

אחד או אחר. כל הורה יכול וצריך להרגיש בנוח עם האמונות והערכים שהוא 

נתינה,  כמו:  יסודיים  יהדות  לאור ערכי  ויחונכו  יחשפו  הילדים  מעוניין להעביר. 

ישראל.  וחגי  שבתות  תפילה,  משפחה,  והארץ,  התורה  אהבת  ישראל,   אהבת 

מתוך אמונה שחיבור עמוק ויסודי לאמונה בה' ולמסורת ישראל, יעניק חוסן נפשי, 

מנטלי, רגשי ומשמעות בהווה ובעתיד.

גן חב״ד מקדם: אורח חיים בריא, יוזמות עתידיות, פעילויות חברתיות ושיתופים 

קהילתיים.

אנחנו  היום  במהלך  מכבד.  ולבוש  הנהגה  המקדמת  חינוכית  חממה  הוא  הגן 

מעודדים את הבנים לכבוש כיפה וציצית. 

הילדים בגן מגיעים ממגוון רחב של האוכלוסייה הישראלית.  האווירה, הכבוד 

והערכה בין כלל ההורים, הצוות והילדים ראוי להערכה גדולה.

הצהרון הינו חלק אינטגרלי של הגן, ופועל כהמשך חינוכי פדגוגי ורגשי של היום. 

בצהרון פועל תוכנית חינוכית ייחודית.

מי מלווה אותנו?
מערך  הגננות  על   ופיקוח  ליווי  המהווה  החינוך,  ומשרד  למנח''י  שייכים  הגנים 

הסייעות והתכנים.בנוסף הגן זוכה לליווי  ופיקוח מטעם רשת חב״ד הארצית.

גב' אסתי בר כוכבא, מנהלת הגנים, בוגרת תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך 

M.A. מנחת הורים. מאמנת בשיטת הלייזר מנהלים ומפקחים בתחום הגיל הרך.

את  בפועל  מנהלת  ומאז  שנים   12 לפני  הראשון  הפעוטון  את  הקימה  אסתי, 

המערכת המונה מעון יום ושלוש כיתות גן. 



סדר יום
צהרון

 7:20

14:00

8:00

14:30
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15:30

10:45

16:00

11:30

12:15

13:00

13:30

קבלה – משחקים דידקטיים

ארוחת צהריים

עבודה בקבוצות, למידה פרטנית

ניקיון – התארגנות

תפילה -  מפגש - נושא היום

נושא היום

להתראות!

ארוחת בוקר

שעת סיפור / תיאטרון

חצר

התארגנות לקראת סוף היום / מפגש סיכום / שירים / פסוקים

יצירה / עבודות / חוגים

הפסקת פירות / משחק דודקטי / משחקים על השטיח

שעת סיפור / פעילות ותנועה/ פינות סוציו דרמטיות.

מפגש צהריים /התארגנות לקראת סוף היום

סדר היום בגן



תקשורת עם ההורים: אנו מאמינים שתקשורת היא סוד ההצלחה. 

הילד. של  ונעימה  זורמת  תקינה  להתפתחות  הכרחי   מרכיב 

אנו מעודדים כל הורה לשמור על קשר במסגרת האפשרויות שהגננת 

מעבירה בתחילת שנה באסיפת הורים פרטנית. 

חוגים: מתקיימים בגנים חוגי העשרה במוזיקה ותנועה, ליטוף חיות, ביקור 

 של מדען, לימודי אנגלית, סדנת מלך האותיות, חוג הכנה לכיתה א' וחוג מוגנות. 

חוגי חוויה סביב חגי ישראל כגון: שופר, שמן זית בחנוכה, מצות וכדומה.

שיתופי פעולה: במהלך השנה הצוות מחפש הזדמנות ליצור חיבור בין הבית לגן, 

ההורים מוזמנים לעקוב כל שבוע בדף קשר. וכן בהזדמנויות נוספות כמו לדוגמא - 

להביא חומרים למחזור, או פיזור וחלוקה של ערכות שהילדים הכינו לבתי רפואה 

או לחיילים. 

ביקורים  ומעורבות בקהילה. כמו  סיוע  הגן מקדם תוכניות  שיתופים קהילתיים: 

לקראת  ערכות  הכנת  נזקקות,  למשפחות  עזרה  רפואה,  בבתי  ילדים  במחלקת 

החגים לחיילים, ועוד.

ספרייה: בגן קיימים ספרים המיועדים לקריאה עם ההורים בבית. בכל יום שישי  

נשלח הביתה ספר לקריאה בתיקיית קשר .

לילדים  מחלקים  ולכן  בריאות,  מקדם  הגן  שבת:  של  אמא  אבא   / הולדת  ימי 

הפתעות ולא ממתקים. חוגגים עם תוכנית ייחודית סביב הילד, במטרה להעצים 

אותו ולתת לו מקום. ימי ההולדת בהשתתפות ילדי הגן ללא הורים. בנוסף ניתן 

לשלוח לגן מגש פירות, חטיפים בריאים ושתיה ללא סוכר. 

בימי  ואירועים  מסיבות  לקבוע  משתדל  הגן  צוות  כלל  בדרך  ואירועים:  מסיבות 

שישי, ולהודיע להורים מבעוד מועד כדי שיוכלו להיערך מראש.

שעות פעילות: 7:15-14:00 צהרון עד 16:30

דגשים



הורים מספרים:
אני  לגן  בבוקר  הילד  את  מביאה  כשאני 
שכל  מלא  בביטחון  עבודה  ליום  ממשיכה 
שיאכל  וישמח.  יהנה  שהוא  יסופקו.  צרכיו 
שיביא  שהתכנים  היגיינה.  על  וישמור  בריא 
כל  את  שימלאו  כאלה  יהיו  הביתה  איתו 

הבית באור. 

ההוכחה הכי עוצמתית לכך היתה בתקופת 
הסגר- כשראיתי כמה הילד צמא למסגרת 
של הגן. כמה הוא מעריץ את הגננות שלו 
ובאיזה שמחה והתרגשות הוא רץ בחזרה 

לכיתת הגן כשחזרנו לשגרה.

גננות הצהרון אינן " בייביסטריות" אלא גננת 
וצוות מוסמך הממשיך  עם תעודת הוראה 
פעילויות  במגוון  הילד  של  יומו  סדר  את 

מחכימות וחווייתיות.

ליאת הויזמן בן לולו.

בשבילי גן חב״ד הולילנד זה חממה ומשפחה. 
מקום שבו ידאגו לילד שלי בכל תחום גם מה 
ותכנים  לימודית  לגן, בנוסף לרמה  שלא קשור 
הרגיל....  מגדר  יוצא  יומי  יום  ויחס  משגעים, 
מי  אבל  שם.  להתקבל  מאד  מאתגר  בקיצור 

שהתקבל פשוט זכה בפיס!

דנה כהן

אם אתם מחפשים:
צוות איכותי וערכי שמשקיע  בילד...

תקשורת נכונה ושיתוף פעולה עם צוות הגן...
תורה וערכי יהדות… זה רק בגן חב״ד. 

אני ממליצה על גני חב״ד ובפרט על צוות הגן 
של הגננת המוערכת לאה לוין.

שירן דנגור

ממליצה בחום על גני חב"ד, המתנהלים ביד 
רמה על ידי אסתי בר כוכבא הנהדרת! צוות 
הגנים מורכב מנשים אוהבות, חמות, עוטפות 
ומקצועיות! הגנים מלאים במשחקים, בספרים, 
בציוד, ביצירות, בשפע של הכל מכל.  הילדים 
נכנסים כל בוקר לגן בשמחה, עטופים בחום 
ויהדות.  לימוד  וערכים,  ידע  ומקבלים  ואהבה 
את  שולח  שאתה  בטחון  של  כמו תחושה  אין 
מגיע  שהילד  ובטוח,  טוב  מקום  אל  ילדך 
בשמחה ונשארת לו חוויה חיובית מהמסגרת 
בה שהה במשך שנים. גם עם סיום הגן האוירה 
המשפחתית נשארת ועוטפת והקשר החם עם 

הצוות ממשיך לאורך שנים רבות. 

כל ילדיי היו במסגרות של חב"ד הולילנד וזכינו 
להיות במסגרות נהדרות!

יסמין שניידר

הנהלה  עם  ואמין.  מקצועי  ואוהב,  חם  צוות 
המלווה כל הורה וילד כאילו הוא יחיד בגן.

שנים במוסדות הגן, ממליצים בחום  לאחר 5 
מארגון  להיות חלק  גדולה  זכות  הלב.  ומכל 

נפלא זה בהולילנד.

אסנת וגאי אסקיו

בנינו  של  הזכות  על  מאיתנו  מאושרים  אין 
להתחנך על הערכים, המסורת ואהבת השם. 
חווה  שהילד  המדהימים  התכנים  את  לראות 

והשמחה להגיע יום ביומו לגן.  

בידודים  עם  מתמודדים  אנו  בה  בתקופה 
יום ביומו עם  וסגרים צוות הגננות ער ופעיל 
הפתעות תכנים ושיחות כדי לשמור על שגרה 

עם הילדים. 

הנחת לדעת שלכל שאלה או בעיה יש לנו לאן 
לפנות ולקבל פיתרון זה לא מובן מאליו. 

כן ירבו אשריכם רוב תודות.

אופיר אלוף



 יש לקבוע פגישה טלפונית עם אסתי

במספר 050-3809936

1. להרשם באתר העירייה

2. למלא את טופס ההרשמה ולמסור אותו 

באחד הגנים – בדגש על הקפדה על כל 

פרטי התקשרות.

הצהרון הינו חלק בלתי נפרד מהגן ומתנהל 

באותה מתכונת

 לפרטים נוספים:

chabadholyland.com

 גן רחלי

2279

גן לאה 

2079

גן ברוריה 

12279

למעון

לגנים

איך נרשמים?

מחכים לכם באהבה,
צוות גני חב״ד הולילנד


