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לשהבות חב"ד  - נעים להכיר!
גני 'שלהבות חב"ד' של רשת חינוך חב"ד בישראל מציעים חינוך איכותי 
ולילדים  מסורתיות  ממשפחות  הבאים  לילדים   - ישראל  ילדי  לכל  וערכי 

הבאים  ממשפחות שאינן דתיות, לילדי ותיקים ולילדי עולים חדשים.  

הגישה החינוכית שלנו מבוססת על חזונו של הרבי מליובאוויטש, שלפיה 
ילד יהודי בוערת שלהבת אור פנימית ומיוחדת שניתנה לו מאת ה',  בכל 
ובעזרתה יוכל להביא לעולם אור בגוון הייחודי שלו. תפקידנו כאנשי חינוך, 
את  צעיר  מגיל  בילדים  לחזק  עמוקה,  שליחות  תחושת  מתוך  הפועלים 
ההכרה ביכולותיהם ובכישוריהם הייחודיים ולספק להם את המיומנויות 
והידע שבעזרתם יוכלו להביא את החוזקות שלהם לידי ביטוי ולמלא את 

תפקידם הייחודי בעולם.

בדומה לבתי חב"ד בכל רחבי העולם, גם בגני שלהבות-חב"ד מקבלים הילדים 
יהדות במידה המתאימה, מתוך שמחה ובצורה חווייתית. קהילת ההורים 

מתקבלת באהבה ומבלי דרישה לשנות את אורח החיים.

בגני 'שלהבות חב"ד' אנו משקיעים משאבים רבים בפיתוח המקצועי של 
הצוות החינוכי, בפיתוח שיטות חינוך ולמידה חדשניות, בהקניית תכנים 

ברמה גבוהה ובעיצוב הגן והעזרים החינוכיים.
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הצוות לשנו:
צוותי החינוך בגני 'שלהבות חב"ד' רואים בגישה החינוכית של 'שלהבות' 
ילד וב'שלהבת האור' הטמונה בו.  דרך חיים, ומאמינים ביכולותיו של כל 
צוות הגן פועל מתוך תחושת שליחות ומסירות גדולה כדי שכל ילד וילדה 
יכירו בכוחות שלהם, וכדי להעניק לילדי הגן את כל אבני הדרך הנדרשות 

להם לחיים איכותיים וערכיים, מלאי אור ואהבה.

הגננות שלנו הוכשרו לעסוק בחינוך לגיל הרך במוסדות אקדמיים בישראל, 
להשתלם  ממשיכות  הן  החינוך.  משרד  ידי  על  המוכרים  תארים  ובידיהן 
ומשתתפות בקביעות במפגשים התורמים לפיתוחן המקצועי ומקנים להן 
ידע והעשרה בתחומי העשייה החינוכית בגן בהתאם לגישת 'שלהבות חב"ד'.

לצד הגננות והסייעות, פועלת בגני 'שלהבות חב"ד' גם 'מנהלת קשרי הורים' 
חשיבה  מקיימות  הן  הילדים.  לצורכי  הוליסטית  בראייה  מתייחסת  אשר 
וגורמים  הקיץ  קייטנות  צוותי  הצהרונים,  צוות  הגן,  צוות  עם  משותפת 
קשרי  מנהלת  ילד.  לכל  המיטבי  החינוכי  המענה  את  למצוא  כדי  נוספים, 

הורים משמשת להורים כתובת להיוועצות ולהכוונה.

הדרך לשנו להלצחה 
אנו מאמינים כי כל ילד וילדה מיוחדים, ובכל אחד מהם טבע הבורא כישורים 
ייחודיים, שבכוחם להעצימם ולהביאם להישגים משמעותיים בתחומים מגוונים 

ומלבד זאת לגרום להם להאיר לסביבתם, לעם ולעולם בהווה ובעתיד. 

כמערכת חינוך מעצימה, תוכנית 'שלהבות חב"ד' מציבה שלוש מטרות יסוד 
לפיתוח היכולות האישיות של כל ילד וילדה:

"עידוד הוא הנקודה החשובה ביותר בגידול ילדים –
כל ילד זקוק לעידוד מתמיד, כשם ששתיל זקוק למים"   

)דרייקורס, מתוך ספרו "ילדים האתגר"(

להאמין

יהודיים  ערכים  הקניית 
אדם  שבין  להיבטים 
לאלוקיו ובין אדם לחברו, 
ולחגי  למסורת  חיבור 
חווייתית  בדרך  ישראל 

ומתוך שמחה.

להאיר

חיובית  חינוכית  גישה 
החוזקות  בגילוי  הדוגלת 
ילד  כל  של  האישיות 
ובחתירה לפיתוחן המיטבי 
מתוך עידוד מתמיד.  הגישה 
מבוססת על תאוריית העידוד 

של ד"ר דרייקורס. 

להצליח

המיומנויות  כל  למידת 
הנדרשות בצורה מיטבית, 
מתוך נתינת מקום ליזמות 
אישית ולשותפות הילדים 

בעשייה החינוכית. 
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הניסיון לשנו:
גני שלהבות-חב"ד שייכים לרשת חינוך חב"ד בישראל, המונה מאות גני ילדים 
ובתי ספר בכל רחבי הארץ אשר פועלים במסגרות הפיקוח הממלכתיות של 

משרד החינוך והרשויות המקומיות. 

זה כבר למעלה משישה עשורים, שעשרות אלפי משפחות בישראל נותנות 
ומתפתחים  שהולכים  שלנו  החינוך  למוסדות  ומצטרפות  האמון  את  בנו 

בעקביות.

תוכניות הילמודים בגן:

תוכנית העבודה של הגננת והצוות החינוכי בכל תחומי הלמידה 
וההתפתחות בגן מבוססת על תוכניות הלימודים ויעדי האגף 
הקדם-יסודי במשרד החינוך, והיא מאפשרת לילדים התנסות, 

יוזמה ולימוד מתוך חוויה משותפת.

תוכני הלמידה בגן נבנו באופן שהלימוד יקנה לילדים ערכים, 
ישראל  וחגי  השבת  ובכללה  היהודית  למסורת  ייחשפו  והם 

שבמעגל השנה.

"תוכנית העידוד" - תוכנית חינוך שיטתית להעצמה אישית 
מתוך עידוד. התוכנית מבוססת על שיטתו של ד"ר דרייקורס, 

מפתח תאוריית העידוד בפסיכולוגיה החינוכית.
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התשובות לשלאות לשכם:

מיהו קהל היעד?

האם הגן דתי?

ילדים בני 6-3 מכל גוני האוכלוסייה הישראלית.

גני חב"ד הם גנים כלל-ישראליים, אשר מיועדים 
דתיות  עצמן  מגדירות  שאינן  משפחות  לילדי 

ולילדי משפחות מסורתיות.  

בהתאם לגישת חב"ד, ערכי יסוד ומסורת יהודיים- 
עזרה  הרע,  מלשון  הימנעות  הורים,  כיבוד  כגון: 
לזולת, אהבת ישראל, חגי ומועדי ישראל אינם- 
שייכים לקבוצות מסוימות אלא לעם ישראל כולו. 
שגרת הגן כוללת תפילת בוקר יומית, קבלת שבת 
יסוד  ערכי  של  ולמידה  חג(  ובערבי  שישי  )בימי 
יהודיים הקשורים למעגל השנה. כל הלימוד נעשה 
הבנים  התפילה  בזמן  ומחברת.  חווייתית  בדרך 

חובשים כיפה, כפי שנהוג בכל טקס יהודי.

לבתי  בדומה  פועלת  חב"ד'  'שלהבות  תוכנית 
חב"ד בכל העולם - מקבלים כל אחד כפי שהוא 
גן  כך  בשל  ואהבה.  אור  של  ערכים  לו  ומציעים 
'שלהבות חב"ד' אינו מעורר בלבול אצל הילדים, 
לאורח  בגן  החינוך  בין  סתירה  שום  נוצרת  ולא 
החיים שבחרה  המשפחה. אנו מחדירים בילדים 
את ההכרה בחשיבות כיבוד הורים ומבוגרים מבלי 

ליצור קשר בינה לדרך ההנהגה שבחרו. 

בוגרים  אלפי  ועשרות  חינוך  שנות  עשרות 
שמשולבים כיום בציבוריות הישראלית והיהודית 
בריאות,  חינוך,   – התחומים  בכל  העולם  ברחבי 
ביטחון, כלכלה, רווחה ועוד, הם ההוכחה הטובה 
ומגשרת  המחברת  זו  גישה  של  להצלחה  ביותר 

בין עולמות.

אם איני דתי ואשלח את ילדיי ללמוד בגן 
'שלהבות חב"ד', האם לא ייגרם להם 
בלבול בין המסרים שהם מקבלים בגן 

לדרך שבה מתנהל הבית?
??
?
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תחושת  חדור  שלנו  המקצועי  החינוך  צוות 
ובשיטתיות  בעקיבות  פועל  והוא  שליחות, 
להעצמת כל ילד ולעידודו להביא את הכישורים 

שניחן בהם לידי ביטוי ולפתחם ככל יכולתו. 

בגנים מושקעים משאבים רבים בהעצמת החוויה 
והחיבור של הילדים לגן, בעיצוב חללים מזמנים 
חדשניים  חינוכיים  עזרים  בפיתוח  ואסתטיים, 
ובקיום פעילויות יצירתיות לעידוד הילדים לחקר 

ויזמות.

המסגרות  של  בפיקוח  פועלים  הגנים  בוודאי. 
הם  זאת  ומלבד  החינוך,  במשרד  הממלכתיות 
מהשורה  מקצוע  אנשי  של  מליווי  גם  נהנים 
של  חב"ד'  'שלהבות  תוכנית  מטעם  הראשונה 

רשת חינוך חב"ד.

תוכלו פשוט להגיע ולהתרשם.

איך אדע שהגן מתאים לילד/ה שלי?

מה מיוחד בגן הזה?

האם יש ליווי מקצועי?

?
?

?
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בואו לבקר
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את הצוות
ולהתרשם
מהאווירה
הייחודית


