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 יוצא לאור ע"י
 רשת אוהלי יוסף יצחק באה"ק

אגף גני הילדים 

יו"ר: הרב יוסף יצחק אהרונוב 

מנכ"ל: הרב אליהו קריצ'בסקי

ריכוז נושא שנתי: חני וילנקין

הפקה: מושקי ריבקין 

כתיבת תוכן ומערכי למידה: חני וילנקין 

יעוץ פדגוגי: המפקחת הגב' רבקה מלוב, רבקה חביב, פזית רחמים, חווה 
מיכאלאשוילי, עופרה בן סימון, אסתי ולנר.

עריכת לשון: אבי פרלשטיין

גרפיקות: ברייני לוריא, עקיבא פרידמן 

הקלטות: אולפני חיה גדסי 

© כל הזכויות שמורות

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה, מוגנות. אין לשכפל, 
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או בחלקים ממנו, אלא אם כן ניתנה לכך רשות מפורשת בכתב מעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אוהלי יוסף 
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ניקוד והגהה: הרב אב"י פרלשטיין
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גננת יקרה,
שליחת הרבי בשדה החינוך,

את שנות ילדותו תיאר הרבי כזמן בו התגבשה אצלו השקפת עולמו. בעיני־רוחו הציב את  המטרה והיעד 
הסופי – הגאולה, וכמו שכתב על כך )בשנת ה'תשט"ז(:

"מיום הלכי ל'חדר' ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה – גאולת עם־ישראל מגלותו 
האחרונה – גאולה כזו, באופן כזה, שעל־ידה יהיו מובנים ייסורי הגלות, הגזרות והשמדות".

מרגע קבלת הנשיאות, הכריז הרבי כי תפקידו של דורנו לסיים את עבודת הגלות ולהביא את הגאולה. הרבי 
לכל  ושליחת שלוחים  מוסד השליחות  הרחבת   – שונות  הבאת הגאולה, בדרכים  אל המטרה,  לחתור  החל 

העולם כדי להקים בתי חב"ד בכל מקום אפשרי, פרסום עשרת המבצעים,  ועוד.

שלושים שנה לשיחה הידועה – "עשו כל אשר ביכולתכם"...
במהלך השנים, דיבר הרבי פעמים רבות על חובתו של כל אדם לפעול ולּו פעולה קטנה, שבכוחה להביא את 
הגאולה. הרבי ציטט את דברי הרמב"ם )הלכות תשובה ג, ד(: "צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו 
חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב... עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל 

העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה".

הרבי בישר לעם־ישראל ולעולם כולו כי הגאולה המובטחת קרובה לבוא, וכי עלינו להיות שותפים בהכנות 
האחרונות לקראתה. על כל יהודי להתכונן לביאת המשיח על־ידי לימוד והכרה של הנושא, תפילה לזירוז 

הגאולה, ובעיקר תוספת בתורה, במצוות ובמעשים טובים.

בכ"ח בניסן תנש"א נשא הרבי שיחה מיוחדת, בה הביע את צערו על האדישות בנושא הבאת המשיח והטיל 
על השומעים את האחריות לפעול את ביאתו: "הדבר היחידי שעוד יכולני לעשות, הנני מוסר זאת לכל אחד 

מכם, עשו כל אשר שביכולתכם לפעול ביאת משיח בפועל ממש".

השיחה גרמה להתעוררות רבה בקרב החסידים בנושא הבאה הגאולה, וליצירת גל של יוזמות ופעולות לזירוז 
הגאולה. חלקן אף זכו להתייחסויות חיוביות ועידודים מהרבי.

מאז, חיים החסידים עם הידיעה כי הגאולה הקרבה הינה מציאות ההולכת וקורמת עור וגידים לנגד עינינו, 
והיא תלויה במעשינו ובהשתדלותנו. עלינו להתכונן לקראתה ולעשות הכול כדי לזרז את בואה.



י ר ש ת - ל ו ל א  – ת  נ נ ג ל ך  י ר ד מ

4

יוצרים גאולה בגיל הרך
 – ה'תשפ"א  הלימודים  לשנת  בארה"ק  חב"ד  גני  של  החינוכית  התוכנית  את  בפנייך  להגיש  שמחים  אנו 

"משקיפים אל הגאולה", מתוך מטרה ליישם את בקשתו הקדושה של הרבי "עשו כל אשר ביכולתכם".

בשנה זו נעסוק בע"ה בגילוי הכוחות הייחודיים של הילדים בצפייה ובהכנה לגאולה, מתוך הבנה כי דווקא 
אצל הילדים הרכים, תינוקות של בית רבן, מאירה הנקודה הפנימית של עצם הנפש וניצוץ משיח גלוי אצלם 
יותר, כפי שחז"ל מכנים את ילדי ישראל – "משיחי". כמו־כן דיבר הרבי פעמים רבות על החיּות המיוחדת שיש 

דווקא לילדים בתביעת הגאולה וצעקת "ווי וונט משיח נאו".

 בהצלחה רבה,
 צוות אגף גני ילדים
רשת אהלי יוסף יצחק
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מטרות התוכנית "משקיפים אל הגאולה":

מטרת על:
העצמת כוחם של הילדים בזירוז וקירוב הגאולה.

מטרות משנה:
א. הילדים יכירו בכוחותיהם ויכולותיהם האישיים בהפצת אור וקדושה סביבם.

ב. הילדים ייחשפו למשמעות האדירה של כל פעולה קטנה שלהם – "מכריעים עולם".

ג. הילדים יחושו את הרצון והציפייה לגאולה על־ידי חשיפה והיכרות עם מושגי הגאולה.

ד. הילדים יקשרו בין מושגי הגאולה למצוות היומיות, בהתאמה לגיל הרך.

ה. הילדים יפעלו בתוך מרחבי הגן השונים בהתאם למושגי הגאולה השונים.

משקיפים אל הגאולה סביב מעגל השנה

אלול־תשרי

עוד רגע... גאולה

"יתקע בשופר גדול" – שופרו של משיח, שופר הגאולה.

"תשובה תפילה וצדקה" – לזירוז הגאולה.

עולים לרגל – העלייה לרגל לבית המקדש. 

חשוון

איך יראה העולם?

שגרת חיי היום יום בזמן הגאולה.

הקץ למחלות, בריאות איתנה, רפואה לחולים. 

כסלו־טבת

בית המקדש – בקדושה ובתפארה

מבנה המקדש, כלי המקדש, הכוהנים, הניסים במקדש.

בית המקדש השלישי – בנייתו, לא ייחרב לעולם.

נצחיותו של בית המקדש השלישי.

שבט
"מעדנים מצויים כעפר"

שפע פירות, צמיחה משובחת.
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אדר 
"וכתתו חרבותם לאיתים", "וגר זאב עם כבש"

הרמוניה בין בני אדם, בעלי החיים. 

ניסן

גאולה – עבר ועתיד

בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל.

ניסי הגאולה.

אייר
כל העולם – ארץ ישראל

קיבוץ גלויות, הרחבת הארץ, העולם כארץ ישראל, עתידה ירושלים..

סיוון
"תורה חדשה מאתי תצא"

תורתו של משיח

 

התאמה לאוכלוסיות השונות
התוכנית השנתית לשנה"ל ה'תשפ"א מותאמת במיוחד עבור האוכלוסיות השונות והמגוונות בגני חב"ד מתוך 
מטרה להנגיש את הנושא החשוב כל כך לקהלי היעד בגני חב"ד בארה"ק. הפעילי את שיקול דעתך בבחירתך 
את הלוגו, ההמנון והתכנים המתאים במיוחד עבור אוכלוסיית הגן שלך. כך למשל, שמה של התוכנית מופיע 

בשני אופנים: "משקיפים את הגאולה" ו"צופים את העתיד".

לאמפי שוב חוזר לגן... בתוספת מיוחדת
הדמות המלווה את התוכנית השנה היא "לאמפי" המוכר והאהוב כל כך על הילדים. והפעם הוא שב אלינו 

ובידו משקפת מיוחדת, משקפת של גאולה.

מרכז חדש נולד בגן
מרכז חדש נולד בגן חב"ד... יחד נבנה עם הילדים את מרכז הגאולה בגן.

כן! כולנו יכולים! את הגאולה מביאים!
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המנון הנושא השנתי
לפנייך שני המנונים שנתיים לנושא השנתי "משקיפים אל הגאולה".

בחרי את המתאים ביותר עבור ילדי הגן ומשפחותיהם.

 המנון נושא שנתי
 אוכלוסיית אנ"ש

המנון אוכלוסיית אנ"ש - להאזנה

הנה יחדיו יוצאים

אל המסע

משקפת מיוחדת לכולם

ההתרגשות כאן עצומה

לפנינו – משימה.

 

כולנו בשמחה שותפים,

את הגאולה מביאים

בגן חב"ד כבר יודעים,

תשאלו את כל החברים,

 

משיח  מגיע,

כולנו נריע

עוד רגע גאולה,

אנחנו כאן בפעולה!

 

עולם חדש, עולם נפלא

מלא בשפע וברכה,

החלום כאן מתגשם

מוזמנים להירתם.

יש בנו את הכוחות,

הילדים הילדות,

https://mbakodesh.org.il/lesson/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
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לבקש, לצפות

משיח – מבקשים לראות!!

 

נוותר לחברים

נכבד ההורים

נבקר את החולים,

צדקה ניתן לעניים.

עוד רגע השופר

ייתקע בעיר, בכפר

העולם כולו מואר

בבית מקדש המפואר.

 

 המנון נושא שנתי
 אוכלוסייה כללית

המנון אוכלוסייה כללית - להאזנה

הנה יחדיו יוצאים

אל המסע,

משקפת מיוחדת לכולם

ההתרגשות כאן עצומה

לפנינו – משימה.

 

כולנו בשמחה שותפים

את הגאולה מביאים.

בגן חב"ד כבר יודעים

תשאלו את כל החברים.

 

אור נפלא כאן יאיר

כל ילד בשמחה ישיר.

קול שופר בעולם

גאולה לכולם.

https://mbakodesh.org.il/lesson/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
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עולם חדש, עולם נפלא

מלא בשפע וברכה.

החלום כאן מתגשם 

מוזמנים להירתם.

יש בנו את הכוחות,

הילדים הילדות,

לבקש, לצפות,

את העתיד כאן לראות.

נוותר לחברים

נכבד ההורים 

נבקר את החולים,

צדקה ניתן לעניים.

 

עוד רגע השופר

ייתקע בעיר, בכפר

העולם כולו מואר

בבית מקדש המפואר.

משקיפים אל הגאולה 
כמו בכל תוכנית לגיל הרך, גם בתוכנית זו נעשה שימוש בעזרי המחשה. לאמפי המוכר והאהוב על הילדים 
מופיע שוב בגן, והפעם בליווי משקפת מיוחדת מאוד, משקפת של גאולה, אותה קיבל מסבתא כמתנת יום 
הולדת ובאמצעותה הוא צופה אל הגאולה. אנו ממליצים להוסיף לבובת לאמפי בגן משקפת שתשמש אותנו 

במהלך התוכנית כולה.

שמה של התוכנית מופיע בשני אופנים שונים המהווים רעיון זהה. כמו כן, גם עיצוב הלוגו מופיע בהתאם.
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חשוב לדעת...

"אני מאמין באמונה שלמה" – גאולה במקורות
מראשית הווייתו של עם ישראל, מלווה אותנו האמונה והציפייה לגאולה. האמונה בביאת המשיח, הינה אחד 
ומוזכרת פעמים רבות  בתורה, בספרי הנביאים, במשנה,  מי"ג העיקרים עליהם עומדת האמונה היהודית 

בתלמוד ובספר ה"יד החזקה" לרמב"ם.

משה רבנו מנבא את מה שעתיד לקרות לעם־ישראל, את הגלות והפיזור בכל קצווי תבל, ולאחר מכן הוא 
מנבא על הגאולה, שבה ישובו ויתקבצו כל נדחי ישראל לארץ־ישראל. "ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך, 
ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה" )דברים, ל,ג(. גם נבואת בלעם מדברת מפורש על 
המלך המשיח, שיופיע ויזרח ככוכב המאיר פתאום את שמי הרקיע: "אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, 
דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל" )בלק, כד,יז(. בספרי הנביאים אנו מוצאים נבואות רבות על הגאולה. 
בין הנביאים בולט במיוחד הנביא ישעיהו, שזכה לכינוי 'נביא הישועה', שמתאר בהרחבה רבה את ימי אחרית 

הימים, ימי הגאולה, ואת צמיחתו ופועלו של המלך המשיח.

הרמב"ם בספרו ה"יד החזקה" מקדיש מספר פרקים המתארים את תהליך ביאת המשיח ובניין בית המקדש 
ואכן, נהוג בקהילות  ישראל,  השלישי. הרמב"ם מונה את האמונה בגאולה כעיקר השנים־עשר של אמונת 
רבות בישראל לומר בכל יום אחר התפילה: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה 

– עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".

בעיון בסידור התפילה ניתן להבין את מידת מרכזיותה של הגאולה בחיי כל יהודי. בסידור ישנם אזכורים 
רבים  על הגאולה. מתוך  תשע־עשרה ברכות  ובקשות  שבתפילת העמידה – הנאמרת שלוש פעמים ביום, 
בניין  הסנהדרין,  השבת  ישראל,  נידחי  קיבוץ   – הגאולה  של  השונים  להיבטיה  ברכות  שש  מייחדים  אנו  
ירושלים והמקדש, ביאת המשיח, השבת עבודת המקדש והשכינה לציון ועוד. שלוש פעמים בכל יום אנו 
מבקשים ומתפללים: "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנו תרום בישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום".

אפילו בפתחי  ביותר.  והאפלות  גם בשעות הקשות  לעם־ישראל  ועידוד  כוח  היא שנתנה  בגאולה  האמונה 
הכבשנים שרו יהודים "אני מאמין בביאת המשיח", וביטאו בכך את עוצמת האמונה והתקווה.

עלינו לטפח אמונה זו, להסביר את מרכזיותה בחיי האדם היהודי, ללמוד את משמעותה ולצפות לרגע הגדול 
שבו תתממש ותתגשם, בקרוב ממש.

"לכשיפוצו מעיינותיך חוצה"
גדולי החסידות עסקו רבות בציפייה לביאת המשיח ולגאולה קרובה. אחת הסיבות העיקריות לכך שתורת 
החסידות התגלתה דווקא במאות השנים האחרונות, היא על־מנת להכין את העולם לקראת גילוי פנימיות 
ידועה גם תשובתו של המשיח למייסד החסידות רבי ישראל הבעל שם טוב,  התורה – תורתו של משיח. 
בעליית הנשמה שעשה, כי יבוא לגאול את עם ישראל "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה", כלומר, כאשר מעיינות 

תורת החסידות יפוצו. מתשובה זו בולטת עוד יותר הזיקה בין תורת החסידות ובין ביאת המשיח.

ככל שהתקדמו הדורות, גברה הציפייה לגאולה הקרובה, והדבר מצא את ביטויו בהתבטאויותיהם של גדולי 
ומאורי החסידות בעניין זה. ניתן למנות את  המאמצים שעשו כמה וכמה מצדיקי החסידות, עד מסירות־נפש 
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ממש, להחיש את בוא הגאולה, גם בדברי תורתם ובשיחות־הקודש שאמרו, ניכרת  עוצמת הציפייה והתחושה, 
שביאת המשיח ממש מתרחשת.

האדמו"ר הרש"ב, החמישי בשושלת אדמור"י חב"ד, התבטא בשיחותיו על קרבתה של הגאולה. "משיח כבר 
מוכן להגיע. כל עיכובו אינו אלא מפני עניין מסויים שיש לו לגמור עם מישהו . . על כל אחד ואחד לחשוב, 
שמא הוא האחד הזה" )ספר השיחות 'תורת שלום' עמ' 15(. פעם אחרת הכריז: "דור זה הוא דורו של משיח, 

ללא כל ספק! כעת הוא הבירור הכי אחרון" )שם עמ' 74(.

בנו, אדמו"ר הריי"צ, הוסיף לדבר ביתר־שאת על הגאולה הקרובה. וכך אמר: "משיח כבר קרוב. מי שיש 
לו חוש שמיעה טוב וחוש ראייה טוב – שומע את קולו ורואהו" )ספר השיחות תרצ"ו עמ' 316(. עוד אמר: 
"עומדים אנו על סף הגאולה, וצריך להתחזק כדי שלא להחמיץ את הזמן בתרדמה )בשעת הלילה האחרונה, 
לפני שמאיר היום, מתחזקת השינה, כידוע(. כאשר פוגשים יהודי, יש לומר לו: שמע־נא אחי! אל תירדם בטרם 

יאיר היום! עוד מעט־קט, כאשר יגיע אור היום, תתחרט על כך" )ספר השיחות תרצ"ו עמ' 317(.

בצרות האיומות שעברו על עם־ישראל בדור הקודם, ראה אדמו"ר הריי"צ חלק מחבלי משיח: "כל הצרות 
שעברו ושעוברים עלינו, הן 'טבילה ברותחין', טבילה המעבירה כל זוהמה. אחרי־כן נוכל לקבל את פני האורח 

שלנו, משיח־צדקנו" )איגרות־קודש, האדמו"ר הריי"צ, כרך ב, עמ' תקלא(.

ההתעוררות העצומה שעורר הרבי בעניין האמונה והציפייה לביאת המשיח – ידועה ומפורסמת. ככל שחלפו 
נדרש  ההתוועדויות  באחת  בפתח.  ממש  והעומדת  הקרובה  הגאולה  בדבר  התבטאויותיו  התעצמו  השנים 
הרבי  לשאלה, איך אומרים שהגאולה קרובה כל־כך, והרי לפני ארבעים שנה גם־כן אמר כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
וודאי  ודאי  קרובה,  הגאולה  הייתה  שנה  ארבעים  לפני  כבר  אם  "אדרבה,  הרבי:  השיב  קרובה?  שהגאולה 

שעכשיו היא מוכרחה לבוא"...

אפשר לזרז את ביאת המשיח?!
מתי יבוא משיח? זו שאלת מיליון הדולר...

הגמרא  מתארת לנו את אופני התגלות המשיח. "זכו – אחישנה, לא זכו – בעיתה". כלומר, אמנם יש לגאולה 
מועד סופי, שאז יבוא המשיח בכל מקרה, גם אם הדור יהיה במצב של "לא זכו"; אך עם זאת, יש אפשרות 

לזרז את הגאולה ולהביאה בכל יום, "זכו – אחישנה".

יסוד בסיסי באמונת הגאולה הוא ההבנה שכל אחד ואחת יכולים לזרז את הגאולה. איננו יכולים להסתפק 
רק באמונה במשיח ובציפייה לבואו, אלא מחובתנו לעשות פעולות של תורה ומצוות המזרזות את בואו. זהו 
אחד ההסברים לכך שהקב"ה לא גילה לנו את זמן הגאולה, כדי שלא נרגיש שהעניין כבר סגור וחתום, אלא 

שכל אחד ואחד ישתדל לפעול ולעשות כדי לקרב את הגאולה.

חז"ל ציינו כמה מצוות שיש בהן סגולה מיוחדת לקירוב הגאולה. הבולטת ביניהן היא הצדקה, שעליה נאמר: 
"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה". גם התשובה יכולה להביא את הגאולה כדברי הרמב"ם: "הבטיחה תורה 
שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגאלין". כמו־כן עצם הציפייה לגאולה מזרזת את בואה, 
כמו שנאמר: "יש דור שהוא מצפה למלכותי – מיד הם נגאלים". ובמיוחד התפילה והבקשה על הגאולה, 
שהיא חובה ממש על כל אדם מישראל ויש בה כוח מיוחד להביא את הגאולה. בנוסף על אלה, ישנן מצוות 
ופעולות המזרזות את ביאת משיח. והן, חיזוק האמונה, אהבת ישראל, לימוד פנימיות התורה, לימוד משניות 

וריבוי הילודה.
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בשבת פרשת שמיני תנש"א אמר הרבי: "כל יהודי, אנשים נשים וטף, יש לו אחריות להוסיף בעבודתו להביא 
את משיח־צדקנו בפועל ממש. אין לסמוך על אחרים ואין להטיל עבודה זו על אחרים, זו היא עבודה של כל 
אחד ואחת, כל אחד ואחד צריך לעשותה בעצמו. במה מתבטאת עבודה זו? בהוספה בתורה ובמצוות, בלימוד 
התורה )נגלה ופנימיות( וקיום המצוות בהידור, וכן – להשפיע על אחרים שיוסיפו אף הם בתורה ובמצוות".
)מבוסס על הספר "ימות המשיח" / הרב מנחם ברוד, הוצאת "צעירי אגודת חב"ד, תשע"ד(

דמיון ויצירתיות בגיל הרך
"מיום הולכי לחיידר, החל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה..."

דמיון של ילד קטן, רק בן שלוש, דמיון של רבי קדוש...

כבר בגיל צעיר כל־כך הצליח הרבי לראות ולצייר בדמיונו את ציור הגאולה. השימוש במונחים הללו אינם 
עניין של מה־בכך. אכן, בדרך זו, הרבי מבהיר לנו על חשיבותו של הדמיון בכלל ובגיל הרך בפרט.

ממשפטו הקדוש של הרבי, ניקח צידה לדרך:

והדמיונות  ולבטא את התחושות, הרגשות  הילדים להבין את העולם שסביבם  זו דרכם של  ציור..  דמיון.. 
הצעירים.

ציור הינו אחד מדרכי הביטוי שלנו, ילדים ומבוגרים. כאשר נגיש בפני ילדים דף לבן חלק וצבעים, נגרום 
להם מייד להושיט יד ולצייר. הציור הינו 'כלי' שבאמצעותו יכולים הילדים לבטא את עצמם; להביא, לתאר 
רגשות ומחשבות וליצור עולם על פי מידותיו שלו. חשוב לציין כי בנוסף לחלקים המודעים בציור, מסתתרים 

גם סימנים ומסרים לא מודעים הבאים לידי ביטוי ללא שליטתו של הילד.

בנוסף, במחקרים רבים נמצא קשר הדוק בין ציורי ילדים להתפתחותם הרגשית, החברתית והקוגנטיבית. 
הציור מעורר את סקרנותם והתעניינות בכל גיל והלהט שלהם לצייר עומד בעינו לאורך השנים, על אחת 

כמה וכמה בגיל הרך.

לכן, חשוב מאוד לא התערב בציורם של הילדים. אם אנו מתערבים, אנו בעצם מאלצים את הילד להתאים את 
עצמו לאמות המידה, לחוקים ולכללים של אחרים ולא של עצמו. יתרה מכך, היכולת של כל אחד ואחת מהם 
להביע באמצעות צבע את עולמם הפנימי היא נפלאה כל־כך וחשובה לאין־ערוך עבורם, וגם לנו המבוגרים, 

שרוצים קצת להבין אותם ולאו־דווקא דרך מילים.

על כן, נעודד את הילדים, בכל גיל, לחוות את ההנאה שביצירה. נתייחס לדרך ולאו־דווקא לתוצאה הסופית, 
נעריך ונעודד אותם להמשיך לצייר על־ידי מחמאות אמיתיות ולא מוגזמות מידי.
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מה תורם הציור לילד ?
1. ביטחון עצמי – באמצעות הציור הילד לומד להכיר את היכולות שלו. דרך המפגש עם צורה וצבע, נפגש 

הילד עם עצמו. ההתנסות העצמאית מפתחת את בטחונו העצמי.

2. פיתוח יצירתיות – בציורו בונה הילד 'עולם'. עולם שמשקף את חוויותיו וחלומותיו, עולם שאינו צריך 
לחלוק עם אחרים.

3. פיתוח כישורים חברתיים – הילדים אינם מתחרים ביניהם, הם בני־אדם אינדיבידואלים שעוסקים בפיתוח 
אישיותם, הם לומדים שאפשר להיות חזק ומלא ביטחון עצמי בין שווים. הילדים בעצם מציירים בטבעיות, 
במהלך העבודה מתפתחות שיחות תוך כדי ציור, השיחה אינה מהווה הפרעה אלא חלק מהאווירה הנינוחה 

והיא זורמת מתוך כבוד כלפי האחר.

4. הרגשת רוגע והנאה – באמצעות הציור יכול הילד להביע את רגשותיו ולפרוק את הכעסים שלו והאגרסיות 
שהצטברו אצלו במהלך היום או אפילו בתקופה האחרונה. ההנאה קשורה גם לפיתוח היכולת שלו ותחושת 
הסיפוק, והן להנאה בשימוש בחומרים השונים )צבעים, מכחולים ועוד(. לפי הגישה הפסיכואנליטית, העיסוק 
היצרי בחומרי הציור השונים יכול לעודד את הילד לפתח אישיות פתוחה, מסתגלת וגמישה, ולהיפך: הימנעות 

ממגע עם חומרים כאלה עלולה לעודד נטייה לפיתוח אישיות סגורה ונוקשה.

5. חיזוק המוטוריקה העדינה – הילד מפעיל בפעולת הציור את השרירים במפרקים העדינים של כף היד 
והאצבעות, וכך מתחזק תפקודם. בנוסף מתחזקת גם הקואורדינציה שבין השרירים העדינים.

6. תרומה קוגניטיבית – הילד המצייר לומד להכיר את התוצרים של פעולתו על הנייר וגם את כישוריו, לכן 
כל חזרה על פעילויות תנועתיות־חושיות כאלה מביאה לזכירה ולהבנה של הקשרים ביניהם. רוצה לומר, 
הילד מפתח מודעות לציור שלו וזה תורם להתפתחות חשיבתו האנליטית: ההבנה שדברים מורכבים מחלקים 
שונים במרחב. למשל: קווים באורכים שונים, צורות, צבעים השונים זה מזה. ההבנה הזו עשויה לתרום לו 

בלימודיו בבית הספר: בקריאה וכתיבה של אותיות שונות, במתמטיקה, בגיאוגרפיה ועוד.
)מבוסס על מאמרה של דיקלה גולסה־חליווה (
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מפגש פתיחה וחשיפת הנושא השנתי בגן 
לאמפי )דמות לאמפי עם המשקפת עליו( מגיע מתנשף...

היי, שלום חברים... כל כך התגעגעתי!

זמן רב שלא נפגשנו...!

מה שלומכם חברים?

סוף־סוף מתחילה לה שנה חדשה, שנה של חוויות מיוחדות בגן... אבל בעיקר, תהיה זו שנה נפלאה כאן בגן 
חב"ד, שנה של נחת ושלווה, שנה של בריאות.

בקיצור... שנה של גאולה.

כן, כן, כמה נפלא זה יהיה!

)לאמפי מסתכל במשקפת(:

הו... כמעט שכחתי לספר לכם על המשקפת החדשה שלי! המשקפת שסבתא קנתה לי לכבוד יום ההולדת.

סבתא אומרת שזו משקפת מופלאה, כזו שאפשר לראות דרכה את הגאולה.

גאולה.. אתם שואלים?

רגע... אביט במשקפת ואנסה להבין ְלמה סבתא התכוונה?

)לאמפי מצמיד את המשקפת לעיניו(: וואו... אני לא מאמין! איזה עולם נפלא ! וואווו...

)לאמפי מסיר את המשקפת מעיניו(: ילדים יקרים, האם אתם יודעים מה ראיתי במשקפת כעת?

נדון במליאה: 

מה לדעתכם לאמפי רואה במשקפת?	 

מה הכוונה במושג "גאולה"?	 

ננסה לתאר כיצד נראית הגאולה דרך משקפתו של לאמפי. 	 

נחזור ללאמפי, נשאל אותו מה הוא ראה במשקפת...	 

לאמפי:

אתם רוצים לשמוע מה אני רואה במשקפת המיוחדת, משקפת הגאולה? אלו באמת דברים נפלאים ומיוחדים.

למשל... למשל... את בית המקדש הגדול והמפואר, בית המקדש של הוד והדר, בית המקדש שבו כוהנים 
מקריבים קורבנות ולוויים מנגנים בכינורות...

למשל... עולם שבו יש אהבה בין כולם, אין קנאה, אין תחרות, כולם אוהבים אחד את השני ולא רבים כלל.
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למשל... עולם שבו הפירות משובחים וגדולים כל כך.

למשל... עולם שבו אין חולים ומחלות. כולם יהיו בריאים!

וואו... כמה נפלא יהיה העולם!

ילדים חביבים, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למסע מיוחד! מסע אל העתיד! מסע אל הגאולה. 

מסע שבו נגלה את הכוחות המיוחדים שלנו, הילדים, להאיר את העולם באור של מעשים טובים ויחד את 
הגאולה נזרז.

אז... קדימה!

מוכנים?

דיון במליאה:

נשוחח על משמעותה של הגאולה בעיניהם של הילדים .

נרחיב על סיבת הבחירה של נושא הגאולה דווקא בשנה זו.

הילדים יתארו מהו הדבר החשוב להם ביותר בגאולה )סבא יהיה 
בריא, יהיה לנו כסף לקנות בית(...

נסביר מדוע נבחרה המשקפת ללוות אותנו במהלך הלמידה השנה. 
מה רואים במשקפת שבלעדיה אי־אפשר לראות. 

נגיש  אותה.  מדמיינים  כפי שהם  הגאולה  את  לצייר  לילדים  נציע 
מגוון סוגי צבעים לבחירה. 



י ר ש ת - ל ו ל א  – ת  נ נ ג ל ך  י ר ד מ

16

מפגש הורים 
חשיפת הנושא השנתי באסיפת הורים

במהלך מפגש ההורים, נשוחח על משמעותה של התוכנית החינוכית שנבחרה על־ידי "רשת אהלי יוסף יצחק" 
ומאחדת את כל גני חב"ד בארה"ק.

לפנייך שתי תוכניות להצגת הנושא השנתי. בחרי את המתאימה לך על־פי אוכלוסיית משפחות הילדים בגנך.

הצעה למפגש הורים – אוכלוסיית אנ"ש 

נשוחח על...
שלושים שנה לבקשתו של הרבי "עשו כל אשר ביכולתכם"... ציפייה והכנה לגאולה מתאימה גם לגיל הרך. 
הרבי כתב על עצמו: "מיום הולכי ל'חדר', החל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה – גאולת עם ישראל 

מגלותו האחרונה. גאולה כזו באופן כזה, שעל־ידה יהיו מובנים ייסורי הגלות, הגזרות והשמדות".

נדמה לעיתים כי  נושא הגאולה  מופשט במהותו ורחוק מעולמם של הילדים. אך הרבי מלמד אותנו כי גם 
בגיל צעיר ניתן לדמיין, לחשוב ולשאוף לגאולה.

"מדמיינים גאולה"
נניח במרכז המעגל שתי קבוצות של כרטיסים. על גבי הקבוצה האחת נכתוב : "מה יחלוף מכאן", ועל גבי 

הקבוצה השנייה יהיה כתוב: "היינו כחולמים".

נזמין את ההורים לכתוב על הכרטיס "מה יחלוף מכאן" דברים שהם מאחלים לעצמם שייעלמו ויחלפו מן 
העולם כשתבוא הגאולה, ועל הכרטיס "היינו כחולמים" יכתבו  דברים שיתרחשו בעולם ולהם באופן אישי 

כאשר תבוא הגאולה. 

יניחו ההורים את הכרטיסים  והציפיות האישיות. לאחר השיתוף  נזמין את ההורים לשתף את המחשבות 
במרכז המעגל בקבוצות שונות, כך יוכלו להתרשם עד כמה הגאולה תהיה משמעותית בחיי היום היום של 

כל אחד. כמה דברים נפלאים יקרו כאן, הן באופן כללי והן בחיים האישיים.

"מציירים גאולה"
)פעילות זו מתאימה לקבוצת אימהות(

נפרוש דף גדול לבן )בריסטול גדול( על הריצפה, סביבו נניח מבחר צבעים מסוגים שונים ורבים ככל האפשר.

נזמין את אחת האימהות לצייר פרט אחד שהיא מדמיינת ומאחלת לעצמה שיקרה בגאולה. לאחר מכן, נזמין 
אימא נוספת להמשיך את הציור ולצייר פרט נוסף שהיא מדמיינת ומאחלת בגאולה. כך נבנה אט־אט את ציור 
הגאולה הכללי של אימהות ילדי הגן שלנו. נתלה את הציור בגן כחלק בלתי נפרד ממרכז הגאולה בגן ובכך 

נשתף את האמהות בתהליך הלמידה של הנושא השנתי. נוכל לשוחח על הציור גם עם הילדים בגן.
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לסיכום:
נציג בפני ההורים את הסרטון של הנושא השנתי שהופק במיוחד עבור מפגש זה ונרחיב אודות העשייה סביב 

מעגל השנה. לצפייה

הצעה למפגש הורים – אוכלוסייה כללית

נשוחח על... דמיון ואמונה יוצרים מציאות.
נזמין את ההורים לדמיין את העתיד. כיצד היינו רוצים לראות את העתיד האישי והלאומי...

"מדמיינים עתיד"
נניח במרכז המעגל שתי קבוצות של כרטיסים. על הקבוצה האחת ייכתב: "מה יחלוף מכאן", ועל הקבוצה 

השנייה ייכתב: "מדמיינים עתיד".

נזמין את ההורים לכתוב על הכרטיס "מה יחלוף מכאן" דברים שהם מאחלים לעצמם שייעלמו ויחלפו מן 
העולם, ועל הכרטיס "מדמיינים עתיד" יכתבו  דברים שהם מאחלים שייקרו כאן בעולם ולהם באופן אישי.

יניחו ההורים את הכרטיסים  נזמין את ההורים לשתף את המחשבות והציפיות האישיות. לאחר השיתוף, 
במרכז המעגל בקבוצות שונות. נביט יחד על הכרטיסים ונאפיין את כל הדברים הטובים שאנו מתארים שיהיו 

כאן בעולם הן ברמה האישית והן ברמה הלאומית.

"מציירים עתיד"
)פעילות זו מתאימה לקבוצת אימהות(

נפרוש דף גדול לבן )בריסטול גדול( על הרצפה, סביבו נניח מבחר צבעים מסוגים שונים ורבים ככל האפשר.

נזמין את אחת האימהות לצייר פרט אחד שהיא מדמיינת ומאחלת לעצמה שיקרה בעתיד. לאחר מכן, נזמין 
אימא נוספת להמשיך את הציור ולהוסיף פרט אחר שהיא מדמיינת ומאחלת לעצמה. כך נבנה אט־אט את 

ציור העתיד הנפלא הכללי של אימהות ילדי הגן שלנו.

נסכם את הפעילויות הללו בהבנה כי כל התחזיות והחלומות הנפלאים שלנו לעתיד, יתממשו בגאולה העתידה.

במידה ומתאים, נוכל לתלות את ציורן הקולקטיבי של האימהות כחלק בלתי נפרד ממרכז הגאולה בגן.

לסיכום:
נציג בפני ההורים את הסרטון של הנושא השנתי שהופק במיוחד עבור מפגש זה ונרחיב אודות העשייה סביב 

מעגל השנה. לצפייה

במידה ומתאים, ניתן להקרין גם את סרטון ה"גאולה" )יהדותון(. לצפייה

https://mbakodesh.org.il/lesson/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://mbakodesh.org.il/lesson/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90-%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=UeVDzbEBhw0
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חודשים אלול־תשרי
מטרות:

הכרת המושגים "שופר", "תשובה, תפילה וצדקה" ו"העלייה לרגל" בהקשר לגאולה. 	 

הכרת התהליך של "מגלות לגאולה" באמצעות מבנה השופר.	 

"תקע בשופר גדול" – שופרו של משיח.	 

חשוב לדעת...

"תקע בשופר גדול" – שופרו של משיח, שופר הגאולה
במקורות, אנו מוצאים שלושה סוגי שופרות: א( השופר בו תוקעים בראש־השנה. ב( השופר אותו שמעו 
עם ישראל במעמד  מתן־תורה, שעליו נאמר )שמות יט,יט(: "ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד". ג( השופר 
האובדים  ובאו  גדול,  בשופר  ייתקע  ההוא  ביום  "והיה  כז,יג(:  )ישעיה  שנאמר  בזמן הגאולה, כמו  שיישמע 
בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים". כך אנו גם מתפללים שלוש פעמים 

בכל יום: "תקע בשופר גדול לחירותנו".

חזקה המחרידה  תרועה  היותו משמיע  מלבד  השופר,  מיוחדים?  בזמנים  בו  בשופר, שתוקעים  מיוחד  מה 
ומעוררת את הלב, השופר בצורתו החיצונית – כשצידו האחד צר וצידו השני רחב, ועל־ידי הלחץ שמפעיל 
התוקע בצידו הצר בוקעת התקיעה מן הצד הרחב – מבטא תהליך של יציאה מן 'המיצר' אל 'המרחב'. לכן, 
לפני תקיעת השופר בראש־השנה אומרים את הפסוק )תהילים קיח,ה(: "מן המיצר קראתי י־ה, ענני במרחב 

י־ה".

בראש־השנה אנו תוקעים בשופר ומבקשים שתחל שנה וברכותיה, שהשנה החדשה תביא בכנפיה 'הרחבה' 
בכל התחומים.

בראש־השנה, בנוסף לתקיעת השופר, אנו מתפללים ומבקשים על הגאולה – "תקע בשופר גדול לחירותינו". 
בזמן הגלות נמצא עם־ישראל במצב של 'מיצר' – הצרות הגשמיות והירידה הרוחנית העצומה גורמות לכל 
יהודי לחוש תחושה עמוקה של 'מיצר'. והתפילה היא שנזכה לשמוע את ה'שופר גדול' המבשר את היציאה 

מהמיצר.

שופר של גאולה
את השופר של מתן תורה,

הנשמה שלי שמעה.

בחודש אלול, בכל בוקר מחדש

לשמוע שופר אני נרגש.
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הוא מזכיר לי להשתפר

ובשנה החדשה להיות טוב יותר.

בראש השנה, בית הכנסת מלא מתפללים

אני עומד ליד אבא, ממש כמו הגדולים.

כולם מאזינים ברוב קשב ודממה

לקול השופר הנישא ברמה.

אבל...

לקול שופר אחד אני עדיין מחכה

בקוצר רוח, ממתין מצפה.

מבקש מה' שכבר נשמע כולנו

את שופרו של משיח –

המכריז כי נגאלנו.

"והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול"

נדון במליאה:

תקיעות השופר השונות: במתן תורה, בחודש אלול, בראש־השנה, 	 
וכשתבוא הגאולה בעז"ה.

ההבדלים בין תקיעות השופר השונות.	 

תקיעת השופר המיוחדת שאנו ממתינים לה כבר אלפי שנים, היא 	 
תקיעת השופר של משיח, המסמלת את יציאתנו מהגלות לגאולה.

נציע לילדים לדמיין כיצד יישמע קול השופר של משיח? האם הוא 	 
יהיה דומה לזה שאנו מכירים? מה נרגיש כאשר נשמע אותו? איך 

נדע שזהו שופר של משיח?

נשוחח על מבנה השופר )מהחלק הצר אל החלק הרחב( המציין את 	 
היציאה מן המיצר אל המרחב.

נציע לילדים לצייר את שופרו של משיח. האם יהיה דומה לזה שאנו 	 
מכירים? מאילו חומרים הם בוחרים לצייר אותו? מדוע?
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"תשובה תפילה וצדקה" – לזירוז הגאולה
תפילת "ונתנה תוקף" שחוברה על־ידי רבי אמנון ממגנצא, הנאמרת בראש־השנה וביום הכיפורים,  מתמצתת 
את מהותם של 'הימים הנוראים' הקובעים את גורלו של כל אחד ואחת. לפי המנהג, לאחר שהחזן מסיים את 
אמירת "ונתנה תוקף", מכריז הקהל: "ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה". משמעותה של הכרזה 

זו: גם אם נגזרו חלילה גזרות קשות, ניתן לשנות את רוע  הגזרה על־ידי תשובה, תפילה וצדקה.

גם את גזירת הגלות הארוכה בה אנו נמצאים ניתן לשנות ולבטל. לתשובה, תפילה וצדקה יש כוח ועוצמה 
לסיים הגלות ולהחיש את ביאת המשיח והגאולה.

החשת ביאת המשיח על־ידי תשובה
חז"ל אמרו: "ישראל עושים תשובה – ומיד הם נגאלים". משמעות המילה תשובה – תשוב ה' – לשוב אל ה'. 
ההחלטה שמקבל האדם להשתפר, לתקן את עצמו ולשוב ולהתקרב אל ה' על־ידי הוספה במעשים טובים, 

תחיש ותביא את הגאולה.

החשת ביאת המשיח על־ידי תפילה
וערבית. התפילה היא הדרך בה האדם מתקרב לקב"ה  יום אנו מתפללים את תפילת שחרית, מנחה  בכל 

– מודה לה' על כל הטוב שיש בעולם ומבקש את בקשותיו הפרטיות והכלליות.

דוד המלך אומר בספר התהילים: "ואני קרבת אלוקים לי טוב" )תהילים עג(. הִקרבה לקב"ה על־ידי התפילה 
יכולה לשנות גזרות ולהפוך מצב רע לטוב. בתנ"ך אנו מוצאים תפילות ששינו גזרות: אברהם אבינו התפלל 
על אבימלך וביתו ועל סדום ועמורה, יצחק התפלל על רבקה כי עקרה היא, יעקב התפלל ביציאתו ובחזרתו 

מחרן, תפילת חנה, ועוד.

גם אנו נתפלל לקב"ה שיסיים את הגלות הקשה, בה סובל עם־ישראל בגשמיות וברוחניות, וישלח לנו את 
משיח צדקנו שיגאל אותנו.

הרבי  מליובאוויטש האריך רבות בשיחותיו הקדושות על מעלת הבקשה "עד מתי". עם־ישראל הסובל במשך 
שנות הגלות המרה מתחנן לקב"ה "עד מתי" לגלות – מתי כבר תבוא הגאולה האמיתית והשלימה. בהזדמנות 
אחת אמר הרבי שהדבר היחיד שמעכב את הגאולה הוא – שיהודים יתבעו ויבקשו  מה' את הגאולה, בקשה 
מעומק הלב ומפנימיות הרצון, ואז "דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב". במשך השנים עודד הרבי רבות 

את שירת והכרזת "עד מתי".

החשת ביאת המשיח על־ידי מצוות הצדקה
לנתינת צדקה יש  סגולה מיוחדת לקרב את הגאולה, וכפי שנאמר )ישעיה א,כז(: "ציון במשפט תיפדה ושביה 

בצדקה". וכן אמרו חז"ל )בבא בתרא י,א(: "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה".

את מצוות הצדקה  יש לקיים  בכל יום חול )בערבי שבתות וחגים – לתרום סכום כפול, גם עבור השבת או 
החג(. חשוב מאוד שתימצא בבית וברכב קופת־צדקה, אשר לתוכה אפשר לתרום מידי יום.
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תשובה
על מה תשובה?

על מה תשובה?

אם לא נשאלה כאן שאלה.

על מה תשובה?

על מה תשובה?

אם אין כאן, אין כאן בעיה.

בחודש אלול המילה "תשובה"

מקבלת משמעות קצת שונה.

תשובה מזכירה לנו לשוב,

לה' לחזור, להתקרב שוב.

לימוד תורה, קיום מצווה

מעשים טובים, מתוך שמחה.

על מה תשובה?

על מה תשובה?

כך מתכוננים לשנה החדשה.

פעילות בקבוצה

נשוחח על משמעות המילה "תשובה" בהקשר שונה מתשובה 	 
לשאלה.

תשובה וגאולה – יחסי הגומלין בין תשובה לגאולה.	 

במעשים 	  הוספה   – יום  היום  מחיי  ידגימו "תשובה"  הילדים 
טובים.
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עולים לרגל – העלייה לרגל לבית המקדש
לבית־ לעלות  עם־ישראל  נצטווה  שבהם  וסוכות,  שבועות  פסח,  המועדים:  שלושת  הם  הְרָגִלים"  "שלושת 
המקדש בירושלים. עלייה זו נקראת 'עלייה לרגל'. על־פי ההלכה, עלייה לרגל כוללת הגעה אל בית־המקדש 
)מצווה המכּונה גם "ראייה", כי החובה היא "להיראות לפני ה'"(, והבאת שלושה קרבנות שונים: עולת ראייה, 

שלמי חגיגה, ושלמי שמחה.

המשנה מתארת את העלייה לרגל כחגיגה גדולה. כצפוי, בזמן העלייה לרגל הייתה צפיפות עצומה בירושלים, 
ובכל זאת אומרת המשנה: "מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאלין בירושלים".

בימינו לא ניתן לקיים את מצוות העלייה לרגל, אך ישנם הנוהגים לעלות לירושלים להתפלל בכותל המערבי 
בחגים אלו.

בזמן הגאולה, כמובן  שנוכל לקיים את מצוות העלייה לרגל כבעבר בזמן שבית המקדש היה קיים. לפי דעות 
רבות בחז״ל, בזמן הגאולה יתחדש עניין העלייה לבית־המקדש גם בשבתות ובראשי־חודשים  כמו בשלושת 
הרגלים, על־פי הפסוק בספר ישעיה )פרק סו(, "והיה מדי חודש בחדשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר 

להשתחוות לפני, אמר ה׳".

עולים לרגל 
בחול המועד סוכות אבא הודיע:

מחר בבוקר לירושלים נגיע.

נתפלל בכותל המערבי, נחוש את  הקדושה

במקום בו עמד בית המקדש לתפארה.

ואני חושב לי ומהרהר בלב:

הרי בית המקדש חרב.

בעבר, בחגים, שלושת הרגלים,

הגיעו לירושלים כל היהודים.

הביאו קורבנות, היו בשמחה גדולה

 ולכולם היה מקום שינה...

וכעת, לא מזבח, לא קורבנות

לא לוויים וכינורות –

מביט אני אל אבא

בעיניים שואלות.
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אבא חייך והשיב בשמחה:

בקרוב, בבית המקדש השלישי, בזמן הגאולה

נעלה לרגל, עוד יותר מכפי שהיה.

גם בראשי חודשים ובשבתות

נעלה לבית המקדש – להתפלל, להשתחוות. 

 

נשוחח על...

נתאר את התחושה של הילד לקראת העלייה לירושלים, האכזבה, 	 
הצפייה לגאולה.

"רגל"(, 	  )המושג  הרגלים  בשלושת  לרגל  העלייה  על  נשוחח 
צפופים  )"עומדים  הניסים  המשותפת,  התפילה  ההתרגשות, 

ומשתחווים רווחים", "לא אמר אדם, צר לי המקום...(.

העלייה לרגל כיום, ברכת הכוהנים, התפילה בכותל המערבי.	 

של 	  מופע  מפיקים  הילדים  עם  יחד   – המקדש  לבית  לרגל  עולים 
ההתרגשות,  וטף(,  נשים  )אנשים,  לבית־המקדש.  לרגל  העליה 

התפילה.


