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ו' בתשרי  10
יום הסתלקות הרבנית חנה, אמו של הרבי

נושא ערכי: כיבוד הורים

ביום ו' בתשרי  חל יום  הסתלקותה של הרבנית חנה שניאורסון ע"ה, רעייתו של רבי לוי יצחק שניאורסון 

ואמו של הרבי.

השתתפו  חסידים  אלפי   .)1964( תשכ"ה  בתשרי  ו'  השבת  ביום  המנחה  בעלות  הסתלקה  הרבנית   

בהלווייתה. מנוחתה כבוד בחלקת הרבניות הסמוכה ל"אוהל" ברובע קווינס שבניו יורק. ביום הסתלקותה 

עלה באש כסאה שבמקום מושבה ב'עזרת נשים' בבית מדרשו של הרבי, 770. בנות רבות נושאות את 

השם חנה על שמה של הרבנית, ולזכרה נוסדו מוסדות חינוך רבים הנושאים את שמה.

לאחר פטירתה החל הרבי לבאר בהתוועדויות השבת את פירושי רש"י על התורה. כמו כן הדפיס הרבי 

חוברת של אגרת התשובה עם הקדשה לזכרה.

שלוש שנים לאחר שהרבנית חנה הגיעה לניו יורק הסתלק הרבי הריי"צ. בנה הבכור, הרבי, מילא את 

מקומו. 

מאירים בדרכה

הרבנית חנה שניאורסון נולדה ביום כח בטבת תר"מ בעיר רומנובקה, לאביה ר מאיר שלמה ינובסקי, 

שהיה רבה של ניקולייב ולאמה הרבנית רחל.  הוריה העניקו לה חינוך חסידי שורשי מגיל צעיר. באותם 

ימים הייתה העיירה ניקולייב משכן לקהילה תוססת של חסידי חב"ד, וכאשר היה מתקבל מאמר חסידות 

מליובאוויטש  הייתה חנה מעתיקה אותו בכתב יד נאה לתועלת החסידים כולם.

העיר  של  הראשי  כרבה  כשכיהן  לצדו  ועמדה  שניאורסאהן  יצחק  לוי  לרב  חנה  נישאה  עשרים  בגיל 

רוחות  מול  בתוקף  ועמד  היהודית  הקהילה  את  הנהיג  יצחק  לוי  רבי  פעולותיו.  בכל  יקטרינוסלב 

הקומוניזם.

כאשר השלטונות הסובייטים החלו לרדוף את חיי הדת בברית המועצות נלחם רבי לוי יצחק על שמירת 

ו הוגלה  המצוות. עקב פעילותו נשלל מהרב מעמדו והוא נחשב מסוכן בעיני השלטונות. הוא נאסר 

לקזחסטן  ושם הוחזק בתנאים קשים בכפר עלוב של גויים. הרבנית חנה כיתתה רגליה  כדי לאתר את 

בעלה ולסייע לו בעת הימצאותו בכלא, ולאחר מכן התלוותה אליו לגלות המרה והקשה בקזחסטן. את 

הקשיים שלהם אין לשער ואת מסירות נפשם על שמירת התורה והמצוות כשאין יהודים בסביבתם אין 

לתאר. הרבנית רקחה מעלים דיו כדי שבעלה יוכל לכתוב דברי תורה. לאחר פטירת בעלה הרב, נשאה 

הרבנית את הכתבים על גופה וכך שמרה אותם מעיני השלטונות עד הגעתה לארה"ב. 

בימים אלו, כהכנה ליום הכיפורים, אנו מעודדים את הילדים בגן להוסיף במעשים טובים בתחום ש"בין 

אדם לחברו" וש"בין אדם למקום".

הרבי  של  אמו  ע"ה,  חנה  הרבנית  של  הסתלקותה  יום  הוא  תשובה,  ימי  בעשרת  שחל  בתשרי,  ו' 

מליובאוויטש. התכנים שלפנייך יסיעו לך לקשר את תוכן היום עם מצוות שבין אדם לחברו ומצוות 

שבין אדם למקום. 

ציונו של יום זה יאפשר לך להאיר את הגן ולגרום לילדים להמשיך את האור גם בבית במצווה החשובה 

– מצוות כיבוד הורים.

ישנה חשיבות לקריאת הלכה לפני הילדים מתוך ספר מקור )שבח המועדים או קיצור שולחן ערוך( כדי 

לעורר יראת שמים והרגל עיון בקריאה בספרי הלכה.

מנהג התשליך:

שבח המועדים הלכות ימים נוראים, פרק יז

קצוש"ע עם פסקי אדמו"ר הזקן סימן קכט סעיף כא

"ביום הראשון של ראש השנה הולכים אל הנהר...וטוב שיהיה בו דגים...ומנערים שולי הבגדים והוא 

רמז לתן לב להשליך את החטאים".

הגננת תרחיב בלשונה על מנהג ה'תשליך' ומשמעותו.

מי גשמים, מים שמילאו אנשים,  את מקור המים: מעין,  נבדוק  אל מקור מים.  לסיור  אפשר לצאת 

נחפש בו דגים אם יש, ונדגים ניעור של שולי הטלית קטן או הבגד והכיסים.

מה מזכירה לנו המילה תשליך? להשליך.

בואו נחשוב יחד על מילים נרדפות )או דומות( למילה 'להשליך'.

מילים דומות למילה להשליך: לזרוק, לפנות, להסיר ועוד.

ולתלותה במרכז אוריינות. בקשי מהילדים לצייר דברים  'תשליך' בגדול  אפשר להדפיס את המילה 

שאנו משליכים ומפנים. לדוגמה: חפצים מקולקלים, בגדים שאינם בשימוש.

לימוד הלכה ומנהג

פעילות באוריינות ומוכנות לקריאה ולכתיבה
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מטרות חינוכיות/ קוגניטיביות/ רגשיות

הילדים יתוודעו לדמותה של הרבנית חנה.	 

הילדים יכירו בחשיבותה של מצוות כיבוד הורים.	 

הילדים יציעו רעיונות  שונים כיצד לכבד אתה הורים, ויישמו את הדברים בבתיהם.	 

הילדים יחושו רצון לקיים כיבוד הורים.	 

מושגים ודמויות

הרבנית חנה	 

הרבי	 

כיבוד הורים	 

מומלץ בכניסה לגן לערוך שולחן עם מפה לבנה, כיתוב: ו' בתשרי, ותמונת הרבנית חנה

הגננת תקריא או תשמיע  לילדים טקסט )נספח מס' 1( שבו למפי  מדבר עם הילדים ומספר שהתגעגע 

אליהם ושהם כל כך מאירים! למפי יעבור וילטף ילדים שהאירו את הסביבה בראש השנה ובעשרת 

ימי תשובה ובמיוחד באור של אהבת ישראל שלמדנו בחי באלול.

למפי יודיע לכולם שהוא מתרגש להציג בפניהם משהו מאיר ומיוחד.  אבל כדי לספר משהו מיוחד 

צריך לערוך שולחן יפה. שולחן של התוועדות!

נכין את אביזרי ההתוועדות הקבועים. ניתן להכין מקרא מרכיבי ההתוועדות ולפעול על פיהם: מפה 

לבנה, כיבוד, כוסיות, פרי הגפן, שתייה, נר נשמה, תמונת הרבנית חנה. 

הגננת תסביר לילדים שהיום נערוך בגן התוועדות לכבוד יום מיוחד. היום נערוך התוועדות לכבוד... 

הגננת תציג תמונה של הרבנית חנה, ותספר לילדים על מהות היום.

אם טרם עסקתם בגן בנושא ההתוועדות זה הזמן לעשות זאת )הרחבה בנושא נמצאת ביחידת התוכן 

'חי באלול'(

מישהו היה פעם בהתוועדות? )כן, בבית כנסת, בגן בשנה שעברה, ביום ההולדת של חברה בגן(. 1

מה ראיתם בהתוועדות? )שולחן ערוך, כיבוד , שירה וברכות(. . 2

איפה הייתה ההתוועדות? )בבית, בגן, בבית הכנסת...(. 3

לכבוד מה ערכו התוועדות? )יום הולדת של הרבי, בשבת, תאריך חסידי...(. 4

לסיכום, הגננת תגדיר את המושג התוועדות חסידית.

ניגונים  זמן של התכנסות לישיבה בצוותא המשלבת סיפור חסידי בעל מסר, שירת  התוועדות היא 

וברכות איש לרעהו.  

שיחה- מהותה של התוועדות 
5-6 3-4
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הרבי נהג בכבוד רב באמו הרבנית חנה. על אף סדר יומו העמוס היה הרבי מקפיד לבקר את אמו מדי יום 

ביומו ללא יוצא מן הכלל!

על גודל כיבוד ההורים של הרבי כלפי אמו הרבנית מובאות אפיזודות שונות בספר "אם בישראל": )הוצאת 
קה"ת, תשמ"ג עמ' 139–140(.

בניו יורק נהג הרבי שמדי יום ביומו, בימי שבת כבימי החול היה מבקר אצל אמו הרבנית, שואל בשלומה 

ומוזג לה כוס חמין. למרות סדר יומו הדחוס, כאשר כל דקה יקרה מכל יקר, מעולם לא עבר עליו יום 

שלא כיבד את אמו בביקורו!

בכל שבת וחג אחרי התפילה, הרבנית הייתה מבקרת אצל הרבי בחדרו. לאחר הביקור הרבי בעצמו היה 

יוצא ומלווה אותה עד לדלת הכניסה של  770 ולא זז משם עד שדמותה התרחקה מעיניו. הקהל כולו 

היה ממתין יחד עם הרבי. 

בחג הפסח, הרבנית חנה הייתה עורכת את ליל הסדר  בקומה השנייה של בניין 770 יחד עם הנשים 

בחדר נפרד מהסדר שערך הרבי. לאחר הסדר , היה הרבי מחזיק בידה של  אמו ויורד אתה  במדרגות 

מדריגה אחר מדרגה.

יום ו' בתשרי  מזכיר לנו ללכת בדרכי הרבנית חנה ובנה הרבי. גם בזמן משחק מרתק או בזמן עיסוקים 

חשובים ביותר יש לנו כוח להאיר את הבית שלנו כשנכבד את ההורים שלנו  וכך נקיים את ציווי ה' 

בעשרת הדברות: "כבד את אביך ואת אמך". אהבת ישר 

ימלא  יתברך  והשם  רב,  עונג  לי  וגרם  לידי  הגיע  "המכתב שלכן  צעירות:  לילדות  באיגרת  כותב  הרבי 
משאלות לבבכן לטובה להצליח בלימוד התורה הנקראת תורת חיים, כי היא הוראה בחיי היום-יום ומקור 
הברכה לחיים טובים באמת... מובן כמה חשוב הוא לילדי ישראל להתנהג על פי מצוות והוראות התורה, 
ולראש ולראשונה בכיבוד הורים ומורים ובהתמדה ושקידה בלימודים. והנני מקוה שכל אחת מכן תהי' 

דוגמא חי' של בת ישראל, בת אמותינו שרה רבקה רחל ולאה..."

הרבנית חנה כתבה איגרת לחסיד ר' יעקב יוסף רסקין בז' מרחשון תשי"א. היא כותבת בנימת אושר 

וסיפוק: 

ה'  יחזק  יתירה.  במידה  גדולה  שלו  אם  הכיבוד  שליט"א,  בני  שנות  ה'  יאריך  שלום,  לקל  תודה  "אתנו 
בריאותו בהצלחה ברוב טוב". 

)מתוך הספר 'ימי מלך' בהוצאת מערכת אוצר החסידים , תש"נ(
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 - הכנת "דיו" מעלים )גילאי 5–6(: 

נרקח עלים כהים ופירות סרק עם מעט מים וננסה לצייר מהתוצר עם האצבע על דף לבן.

-  הכנת מסגרות מגוונת לתמונת הרבנית.

 כרטיס כיבוד הורים מ-ו' בתשרי ועד לאחר יום הכיפורים.

טכניקות ליצירה – יצירה בנושא כיבוד הורים:

המשך פעילות 

5-6

אמצעים מסביבת הגן

אביזרי התוועדות	 

תמונת הרבנית חנה	 

אביזרים מופקים

 מדבקה: ו' בתשרי	 

תמונות שונות עם מצבים שבהם יש אינטראקציה בין ילדים להוריהם.  	 

הגננת תציג הצגה קטנה עם בובת למפי ותבקש שכולם ישבו בשקט כי למפי מגיע! הגננת תקריא  

טקסט של למפי )נספח מס' 2 לגילאי 3-4, נספח מס' 3 לגילאי 5-6 + הגננת תתחפש לאימא של למפי 

למשל באמצעות חבישת מטפחת בולטת(  

נשוחח

איך קיים הרבי מצוות כיבוד הורים?

נבקש מהילדים דוגמות – איך הם מכבדים את ההורים?

נדגיש שמצוות כיבוד הורים היא מצווה מהתורה – אחד מעשרת הדברות. כל אחד חייב בקיום מצווה 

זו, גם המבוגרים וגם הילדים. גם אבא ואמא מכבדים את סבא וסבתא.

צעירים )3–4(: הגננת תניח על הרצפה תמונות ובהן  מעשים שונים של כיבוד הורים. כל ילד בתורו 

יגיע ויתאר את המעשה שהוא רואה בתמונה. 

להוריהם.   ילדים  בין  אינטראקציה  יש  שבהם  מצבים  עם  שונות  תמונות  תניח  הגננת   :)6–5( בוגרים 

התמונה  מתוך  ההלכה  את  יספרו  והילדים  הורים  כיבוד  מהלכות  הלכות  מקצוש"ע  תקריא  הגננת 

המתאימה.

"צריך להיזהר מאוד בכבוד אביו ואמו.. בזמן שאדם מכבד את אביו ואימו אומר עליו הקב"ה: מעלה 

אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני"

"לא ישב במקום המיוחד לו"

"לא יכלים אותם, ולא יצער אותם ולא יכעס כנגדם"

"היו אביו או אימו ישנים...אסור להקיצם משנתם"

גדול  כבוד  ובמעשים טובים, שזהו  יעסוק בתורה  ואת אימו  רוצה באמת לכבד את אביו  "מי שהוא 

להורים שאומרים הבריות: אשרי לאב ולאם שגידלו בן כזה"

לסיום, הגננת תכין יחד עם הילדים כללים לכיבוד הורים שהילדים מעלים ויוכלו ליישם בבית.

הרב לוי יצחק ואשתו הרבנית חנה גרו ברוסיה הרחוקה. רבי לוי יצחק לימד תורה, עזר לאנשים לקיים 

לשמור  ליהודים  יסייע  יצחק  לוי  שרבי  רצו  לא  הרשעים  הרוסים  קדושים.  תורה  דברי  וכתב  מצוות 

מצוות. לכן, הם שלחו אותו לגור בכפר קטן בארץ רחוקה )קזחסטן(. בכפר לא היו  יהודים, לא היה 

בית כנסת ולא היה ספר תורה. היו בו רק בתים קטנים, שדות עם גידולים, בוץ, ומעט גויים שגרים בו.

הרבנית חנה לקחה מעט אוכל וכמה חפצים ועברה לגור עם בעלה בכפר הרחוק בקזחסטן. רבי לוי 

יצחק רצה להתפלל בבית הכנסת, אבל לא היה שם בית כנסת והוא נאלץ להתפלל לבד. בשמחת תורה 

הוא רצה לרקוד עם ספר תורה אך לא היה ספר תורה, אז הוא רקד בסלון לבד בעיניים עצומות כאילו 

יש ספר. רבי לוי יצחק רצה לכתוב דברי תורה אבל לא היה לו עט לכתוב. ראתה הרבנית חנה שבעלה 

את  בישלה  היא  שונים.  עשבים  וקטפה  השדות  אל  הלכה  עשתה?  מה  מאוד.  מצטער  יצחק  לוי  ר' 

העשבים עד שיצא מהם צבע. רבי לוי יצחק לקח מקל קטן ומילא אותו בצבע שיצא מהעשבים, וכך 

השתמש בו כמו בעט לכתוב דברי תורה.

שיחה - סיפור מאת למפי על כיבוד הורים 

משחק - לימוד פעיל של הלכות כיבוד הורים

סיפור - על דמותה של הרבנית: 

5-6

5-6

3-4
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נספחים

נספח מספר 1

למפי מספר: 

שלום ילדים!

מה שלומכם היום?

התגעגעתי אליכם מאוד!

אני רואה שהפנים שלכם זוהרים וזורחים. אני חושב שאתם פשוט עשיתם הרבה מאוד דברים מאירים מאז 

הפעם האחרונה שנפגשנו!

הייתי רוצה ללטף פנים מאירות במיוחד!

מי פה אכל רימון בראש השנה?

ומי עשה מעשה של אהבת ישראל?

מי שמע את קולו של השופר?

איזה כיף!

אתם ממש מאירים את העולם!!!

היום אני רוצה לספר לכם על משהו מאיר במיוחד על אהבת ישראל בתוך הבית!

בשביל לספר לכם על הדבר החשוב כל כך אני רוצה שנערוך שולחן יפה ומכובד, שולחן להתוועדות!

התוועה מה??

חחח כן זאת מילה קצת מצחיקה אבל אולי כבר שמעתם אותה?

נספח מספר 2- כיבוד הורים )גילאי 3–4( 

איזה שולחן יפה הכנתם להתוועדות!

ממש עושה חשק להצטרף.

מה יש כאן? )מסתכל על הדברים שיש על השולחן(- מה זה? )הילדים יוכלו לספר(

אני רואה כאן תמונה של אישה צדיקה.

האישה הזו - היא הרבנית חנה.

הרבנית חנה היא אמא של הרבי שלנו.

היום - ההתוועדות לכבודה.

אוהו! איזו אישה יקרה.

אם הרבנית חנה היא אמא של הרבי אז הרבי הוא... הבן שלה!

והרבי כיבד את אמא שלו מאוד מאוד.

)כממתיק סוד...(

כשהרבנית חנה היתה זקנה היא גרה לא רחוק מהבית של הרבי.

בכל יום הרבי היה הולך לבקר אותה. כן, בכל יום.

הוא מזג לה מים  לשתות,

 נתן לה יד ועזר לה לרדת במדרגות.

הוא ישב ושוחח אתה.

הוא סיפר לה דברים שישמחו אותה.

הוא דאג לכל מה שהיא צריכה. כן, כך מכבדים הורים מבוגרים!

אני מסתכל עליכם, ילדים יקרים, 

ואני רואה שגם אתם יודעים לעשות מעשים מאירים.

אז תספרו לי, ילדים, כיצד אתם מקיימים כיבוד הורים?

האם אתם עושים מה שהם מבקשים?

במה אתם עוזרים לאבא ולאמא?

נספח מס 3 - כיבוד הורים )גילאי 5–6( 

למפי: שלום!

איזה שולחן יפה הכנתם להתוועדות!

אמא: לפתע מתפרצת...

למפי למפי איפה אתה? אני ממש צריכה עזרה להניח את המצרכים מהחנות במקום!

רגע אמא אני ממש עסוק! אני פה עם הילדים בגן אני באמצע לספר להם משהו מאוד חשוב!

אמא: למפי למפי!!

למפי: אני באמצע משהו מאוד חשוב אמא אני לא יכול!!!

אמא ניגשת ללמפי. 

אמא: למפי אתה יודע מה? יש לי משהו מאוד חשוב לספר לך!

טוב אני בא.... )בקול נרגז מעט(

למפי יושב על הברכיים של אמא...

אמא מספרת:

אתה יודע למפי היום זה יום מיוחד. יום פטירתה של הרבנית חנה אמא של הרבי. לפני שאספר לך עליה אני 

רוצה שנדליק נר נשמה לעילוי נשמתה, נר מיוחד שמזכיר לנו את הנשמה של הרבנית חנה וכשאנחנו מדליקים 

את הנר זה עושה טוב לנשמה שלה שלמעלה!

למפי: איזה נר מאיר! בדיוק כמוני

אמא: כן נכון ואספר לך משהו מאיר מאוד!

שומעים את קולו של הרבי בזמן שירת ניגון עם כל החסידים...

אמא: מי זה?

למפי: אני יודע!! זה הרבי מליובאויטש. הוא מנגן ניגון עם החסידים שלו!

אמא: נכון למפי! הרבי עסוק מאוד. יש לרבי הרבה מאוד יהודים שמנגנים אתו בהתוועדות, אנשים מגיעים מכל 

העולם ללמוד תורה, לבקש ברכה ועוד הרבה מאוד דברים!

למפי: נכון אמא המון אנשים מכירים את הרבי ואוהבים אותו. בטח אין לו זמן לעשות כלום!

אמא: נכון למפי אתה צודק אבל לדבר אחד לרבי תמיד היה זמן!

למפי: למה?

אמא: לבקר את אמא שלו, הרבנית חנה. כאשר היא היתה גרה לבד כמה רחובות מביתו של הרבי!

הנה תמונה שלה!
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נספחים

מתכוננים ליום הכיפורים11
ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

"אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכפורים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם 
אשה לה'. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני ה' אלוקיכם. ]ויקרא, 

פרק כ"ג פסוקים כ"ז-כ"ח[

יום הכיפורים הוא היום שבו נחתם דינו של כל אדם ושל העולם כולו למשך השנה הבאה. זהו יום קדוש 

ובזכות קדושתו העצומה  מתכפרים חטאיו של האדם. אנו מצדנו, מקדשים את היום בצום, בתפילה 

ובתשובה. בתקופת בית המקדש נעשתה עבודה מיוחדת ביום זה על ידי הכהן הגדול ועוזריו. עבודה זו 

מתוארת ב'סדר העבודה' שאומרים בתפילת מוסף של יום הכיפורים.

מדוע צמים?

יום הכיפורים הוא היום היחיד בשנה שהציווי להתענות בו נאמר בתורה במפורש.

הצום לא בא רק כדי לכפר על העוונות. יש לו משמעות נוספת: ביום הכיפורים כאשר אצל כל יהודי 

האכילה  החומר.  מעולם  לחלוטין  להתנתק  צריך  הנשמה(,  )עצם  הפנימית  היהדות  נקודת  מתגלה 

והשתייה, צרכים טבעיים של הגוף, מפריעות לנפש להתגלות ולפרוץ החוצה. לכן אנו צמים, מתנתקים 

מעולם החומר, לובשים לבן ודומים למלאכים.

נוסף למצוות הצום יש איסורים נוספים השייכים ליום זה ומנהגים רבים הקשורים למהות היום כדוגמת 

לבישת  הכנסת,   בבית  הקודש  ארון  על  לבנה  פרוכת  החג,  בערב  דבש(  )עוגת  לעקח  חלוקת  כפרות, 

בגדים לבנים ועוד. 

ואת  היום  מהות  את  אליהם  ונקרב  לגילם  בהתאמה  והמצוות  מהמנהגים  חלק  הילדים  לפני  נחשוף 

קדושתו.

יום כיפור, ציור מ- 1900 לערך

עת
לד

ב 
שו

ח

למפי: היא נראית אישה מאוד צדיקה!

אמא: נכון למפי. ואתה יודע שבכל יום הרבי היה הולך לבקר אותה בעצמו?

למפי: מה, אפילו אם הרבי היה מאוד מאוד עייף אחרי יום עמוס?

אמא: כן נכון. והוא רצה בעצמו לעזור לאמא שלו! הוא אפילו דאג למזוג לה שתיה בעצמו כדי שאמא שלו לא 

תצטרך לטרוח ולעבוד קשה!

ואתה יודע למפי כשהרבנית חנה הייתה מבוגרת היא התקשתה לרדת במדרגות, והרבי בעצמו דאג לתת לה יד 

ולרדת אתה בסבלנות רבה.

למפי: וואו אמא זה ממש מרגש לשמוע על מעשים מאירים כל כך במיוחד בעשרת ימי תשובה זמן שאנחנו כל 

כך משתדלים להוסיף במצוות ומעשים מאירים!

אמא: למפי!

ובושה( אני קצת מתבייש. אני רוצה לבקש ממך סליחה. הייתי כל כך עסוק בסיפור  )בהיסוס  למפי: אמא... 

לילדים בגן ולא באתי אלייך מיד כשקראת לי לעזור לך עם המצרכים...

אמא: למפי חמוד שלי זה בסדר. זה זמן של חזרה בתשובה! אני מקבלת את הסליחה שלך אתה מאוד אמיץ!

עייף.  או  עסוק  כשאני  גם  ולאבא  לך  ולעזור   הרבי  כמו  להיות  רוצה  אני  גם  אמא  אמא(:  את  )מחבק  למפי: 

אשתדל מאוד להתפנות אליכם, ולעזור לכם ולשמוע בקולכם!
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