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גננת יקרה,
קייטנת הקיץ עם ליבי וישראל מַכוונת את הילדים לגלות את ההזדמנויות הרבות להתקדם ולהוסיף אור 
מבט  מעמיקים  אנו  הקייטנה  במסגרת  בשמיים.  וטיול  טיסה  של  חווייתי  מסגרת  סיפור  בעזרת  בעולם 
ומגלים יחד עם הילדים את נקודות האור - את התכנים והכלים הרוחניים - שאותם אנו, שליחֹות הרבי 

בשדה החינוך, חפצות להעניק לילדי ישראל אף בימות החופשה.

הרבי הדגיש פעמים רבות את חשיבות הקשר עם הילדים בזמן החופש: 

"שיהיה קישור עם התלמידים-ות שי' גם בימי החופש... וכמה אופנים ודרכים בזה" )אג"ק כרך כב עמ' רסב-רסג(.

תקופת הקיץ היא הזדמנות נפלאה לפעול עם הילדים ולהעמיק את הידע שלהם בדרכים חווייתיות.

לפנייך מדריך עזר מפורט להפעלת הקייטנה, ובו מגוון נושאי הקייטנה עם פירוט המפגשים, אופן המסירה 
ורעיונות לפעילויות נוספות ולמשחקים מלווים.

הפעילויות המוצעות במדריך יסייעו לך במהלך הקייטנה ברעיונות ובביצועם, ועל כן נשתדל מאוד לחדד 
את התכנים ולהעבירם לילדים בצורה חווייתית ומהנה.

קריאת המדריך והיערכות מראש יסייעו לך בהצלחת הפעילויות, בארגון החומרים הנדרשים לפעילות 
הבאה ובאיסוף נתונים.

חשוב להפעיל שיקול דעת בבחירת היחידות ובהתאמתן לגיל הילדים ולאופי הגן.

את הקייטנה מובילות שתי הבובות שליוו את הגן במשך השנה- 

'ליבי וישראל- שלי שלך שלנו'.

בכל יום הילדים מלווים את ליבי וישראל היוצאים למסע במטוס 'שלי שלך שלנו' ולומדים על נושא חדש 
בעקבות אירועים ומפגשים מעניינים שחווים ליבי וישראל.

חשוב לפעול בשיתוף פעולה עם הבית: לשלוח עם הילדים בכל יום מזכרת שתסמל את הנושא שבו 
עסקנו, לשמור על תכתובת של פתקים טובים על התגברות וחיזוק בנושא מסוים, קריאת פתק מההורים 

על כיבוד הורים לאחר שלמדנו על כך ועוד.

כי חלק מהחומרים מצורפים בערכה לרוכשים, הערה על כך תופיע במקום המתאים. שאר  שימו לב 
החומרים מצורפים בקובץ הנספחים והם מיועדים להדפסה. יש לקרוא בעיון את המדריך ואת הפעילויות 

ולהיערך בהתאם להדפסת הנספחים ולשימוש בהם.

וכן להכין את הנדרש כדי להגיע  ולוודא שכל החומרים נמצאים,  חשוב לקרוא כל תוכנית בעיון מראש 
דעת  ושיקול  יצירתיות  הפעילי  ולכן  הצעה,  בגדר  היא  התוכנית  כי  זכרי  התוכנית.  של  מרבית  להצלחה 

בהעברת התכנים והפעילויות ומצאי פתרונות חלופיים במידת הצורך.

כמובן שרעיונות נוספים אשר יוסיפו לילדים תוכן והנאה יתקבלו בברכה.

 
- לרוכשים את הערכה לילד, יינתנו מוצרים המובאים במדריך ומוצרים נוספים בהם תוכלי להשתמש על דעת 

עצמך ועל פי שיקול דעתך.

- כל יום נפתח בסיפור המסע היומי של ליבי וישראל במטוס, מהסיפור נלמד הנושא של היום, הסיפור משולב 
בקטעים מחורזים. מומלץ לערוך את הסיפור כהצגה, מלווה בבובות אצבע הניתנות לרוכשים את הערכה.

- בכל מפגש סיכום עלייך לשים לב לסכם את הנושא הנלמד בנוסף לפעילות המסכמת המובאת.

- מצורף דיסק שמע עם המנון הקייטנה, 12 הפסוקים, שיר התעמלות ועוד נספחים למהלך הימים.

בהצלחה רבה בעבודת הקודש!
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מבנה סדר יום:
מצורף מבנה בסיסי לסדר יום. יש ימים שבהם, בהתאם לפעילות, ייתכנו שינויים

בסדר היום:

9:00-8:00          קבלת הילדים משחק חופשי בהרכבה וחשיבה

9:15-9:00           ארגון הגן לתפילה

9:45-9:15           תפילה ומפגש- סיפור יומי ליבי וישראל

11:00-10:15     חצר

11:15-11:00      כניסה לגן+ שיר התעמלות+ פעילות בתנועה

12:00-11:15      יצירה

12:00-12:45     משחק חופשי ופתיחת חלון לפעילויות נוספות לבחירה מתוך המגוון שבמדריך

12:45-1:00        ארגון הגן

13:00-13:30      פסוקים +מפגש סיכום

המנון שנתי
ליבי וישראל- שלי שלך שלנו

אני ליבי הבובה

רוצה תמיד להיות טובה

להשתדל יותר

לחשוב על האחר

אני ישראל כאן נמצא

זריז אני לכל מצווה

שומע וזוכר

מה שהרבי אומר

לחבק כל יהודי

נשמח איתו זה הדדי

תמיד נביט עליו בעין טובה

נגמול ביחד חסדים

נשמח נרקוד כמו חסידים

נאהב כל יבודי

כי זוהי המצווה

אחת שתיים שלוש ארבע

"שלי שלך שלנו"

בגן חבד כולנו

נשיר ביחד פה במקהלה

אחת שתיים שלוש ארבע

"שלי שלך שלנו"

הצטרפו איתנו

ביחד כך נביא הגאולה

המנון-  רצועה 1 בדיסק

פסוקים-  רצועה 2 בדיסק

שיר התעמלות- רצועה 3 בדיסק
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יום פתיחה- ליבי וישראל יוצאים למסע שלי שלך שלנו

מפגש בוקר:
ליבי מכניסה פריטים אחרונים למזוודה ותוך כדי ממלמלת לעצמה:

"נעליים, מכנסיים, חצאית וגם חולצה

הנה הכול מוכן ואני כה מרוצה

נוסיף אולי גם כובע, מפני השמש הוא יגן

והנה סוף סוף, גמרנו להתארגן

ליבי סוגרת את המזוודה וישראל בדיוק נכנס לחדר.

"וואוו! ליבי! את כל-כך חרוצה, אני רואה שכבר הספקת לארגן הכל, בכזאת מהירות. עכשיו סיימתי להתפלל והייתי בטוח 
שעוד אספיק לעזור לך לארגן, אבל אני רואה שאת ממש זריזה והמזוודה מוכנה".

ליבי: "הכל בסדר, ישראל, אמנם לא הספקת לעזור לי, אבל אני שומעת ממך שהיה לך ממש רצון טוב לעזור, ואתה יודע 
מה שמעתי פעם את אמא שלי אומרת?"

ישראל: "מה? מה? אימהות תמיד אומרות דברים טובים".

ליבי: "פעם שמעתי את אמא אומרת שאם חושבים לעשות מצוה, או משהו אחר טוב, אפילו שבסוף לא מצליחים לעשות 
את זה, ה' מחשיב את המחשבה והרצון, כאילו שעושים זאת ממש".

ישראל: "שימחת אותי מאד, ליבי. ואני בטוח שיהיה לי עוד הרבה הזדמנויות לעזור לך בדברים אחרים".

למפי מצטרף ונכנס לדבריהם:

למפי: "י-ש-ר-א-ל! ל-י-ב-י! איזה כייף לראות אתכם..."

עוצר לרגע, מסתכל מסביב וממשיך...

"אבל....רגע....מה זאת המזוודה שאני רואה כאן? יש איזה אורח שהגיע להתארח אצלכם ואני עוד לא הספקתי לראות 
אותו?" מביט לצדדים לחפש את האורח

ליבי: "שלום למפי, כמה טוב לראות גם אותך".

ישראל: "נכון, גם אני ממש שמח שאתה פה אתנו, כשלמפי בשטח, כולנו תמיד מרגישים לבטח, הכל מאיר ומיוחד, כי 
למפי יש רק אחד".

ליבי: "ישראל?! אתה כבר שר שירים וחורז חרוזים, אבל רגע, שכחת שצריך לענות ללמפי על השאלה?"

)פונה ללמפי( תקשיב למפי, ממש עוד מעט, ישראל ואני נעלה למטוס ואנחנו ממריאים..."

למפי: "איזה יופי!!! להיכן אתם טסים?"

ליבי: "רגע, למפי, ס-ב-ל-נ-ו-ת! נענה לך על כל השאלות, לאט, לאט... אז ככה, במשך שלושה שבועות, נעלה כל יום 
למטוס 'שלי, שלך, שלנו' ונטוס לבקר במקום אחר בארץ. בכל מקום שאליו נגיע נלמד דברים חשובים שיעזרו לנו

לקיים הכי טוב את מצוות אהבת ישראל".
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ישראל: "הבנת, למפי, מה ליבי אומרת? כל יום נכיר מצוה חדשה חשובה ובסוף

נחזור לכאן עם המון, המון אהבת ישראל".

למפי: ממש מקסים! אתם יודעים מה עוד עולה בדעתי?

ליבי וישראל ביחד: "מה? מה?"

למפי: "כמו שהמטוס ממריא גבוה כדי להגיע למקום אליו רוצים לטוס, כך גם אתם, בכל מצוה שתוסיפו ועוד מצוה ועוד 
מצוה תתקדמו ותמריאו לגאולה וכך ביחד תצליחו לבנות את בית המקדש ולהביא את המשיח".

ליבי: "איזה יופי!!! אז קדימה !!! בוא נצא לדרך....ככה נספיק להמריא לכמה שיותר מקומות ונוכל לאסוף יותר ויותר מצוות...".

למפי: "הי, רגע אחד, לפני שאני נפרד מכם, ליבי וישראל, אני רוצה גם להספיק לקיים מצוות אהבת ישראל, אני אעזור 
לכם לסחוב את המזוודה".

למפי ישראל וליבי פונים לצאת לדרך ולמפי מחזיק במזוודה.

למפי: "אוי ליבי, המזוודה ממש כבידה, מה הכנסת שם, אבנים???"

ליבי )צוחקת(: "למה אתה חושב, למפי, שאכניס שם אבנים?"

ישראל: "נו! אז מדוע המזוודה כל-כך כבידה? ספרי לנו".

והנעליים,  ולמפי, אני רואה שאי-אפשר להסתיר מכם שום דבר....אז אגלה לכם.....חוץ מהבגדים  ליבי: "טוב ישראל 
הכנסתי למזוודה עוד כמה חפצים מעניינים...."

ישראל קוטע את ליבי ואומר:

"חפצים מעניינים?! זה ממש מסקרן...צעצועים למשל? בובות?"

ליבי: "לא ישראל, לא צעצועים ולא בובות, אך לא אוכל לגלות לך עכשיו מה הם החפצים, זה אני אשאיר כהפתעה למהלך 
המסע שלנו. כל יום נוציא חפץ אחד מהמזוודה עד שנגלה את כל החפצים.... ועכשיו, ישראל, צריך למהר.....המטוס 

'שלי, שלך, שלנו' תיכף ממריא, צריך לצאת מהר לדרך... להתראות למפי".

נפרדים מלמפי וצועדים לכיוון המטוס.

)ליבי וישראל ביחד(:

המזוודה סגורה הכל בפנים מונח,

)רק ליבי(: ראשו של ישראל, לרגע לא נח.

)ישראל( מה הכניסה ליבי חוץ מהבגדים?

ספרים? צעצועים? ואולי קצת ֵמ גדים.

)ליבי( ישראל תמהר,

)ישראל( ליבי מהרי,

)ביחד( המטוס יוצא לדרך ותיכף הוא ממריא....

מצוה ועוד מצוה ביחד נאסוף,

אהבת ישראל, נקיים כאן בלי סוף.....
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פעילות בתנועה:
חבילה עוברת

להכין מראש:

- פתקי משימות
- פרסים- הצעה: להכניס בתוך החבילה עוברת את ערכת היצירה של לוח הנקודות של ליבי וישראל.

במהלך המשחק משמיעים מוזיקה ומעבירים חבילה עטופה מילד לילד. כאשר עוצרים את המוזיקה הילד שאצלו נעצרה 
החבילה צריך להוריד עטיפה אחת )כדאי להשתדל לשתף כמה שיותר את כל ילדי הגן(. לאחר שהילד מוריד את העטיפה 
הגננת קוראת את הפתק שעליה והילד מבצע את המשימה. הגננת מעבירה את החבילה לילד הבא בתור. בסיום המשחק 

מגיעים לפרס המוטמן בפנים. 

מסלול ההמראה שלנו -משחק מסלול קבוצתי במרחב המפגש. 

ליבי וישראל רוצים להגיע למטוס ולהמריא כדי שיוכלו לעשות זאת עליהם לעשות את המסלול ולבצע את המשימות 
שבדרך.

להכין מראש:

- 30 עיגולי בריסטול או דבקיות עגולות גדולות -  מתוכן יש לסמן 10 בכוכב
- בובות ליבי וישראל בתמונה או בובת תאטרון מולבשת על בקבוק שתיה גדול

- תמונת מטוס
- קוביה גדולה

על רצפת המפגש ניצור מסלול עם  כ- 30 עיגולי בריסטול צבעוני 

יש להתאים את אורך המסלול לגיל הילדים.

בנקודת התחלה: בובות ליבי וישראל בתמונה או בובת תאטרון מולבשת על בקבוק שתיה גדול )כדי לשמור על יציבות 
הבקבוק יש למלא אותו עד למחצית(

ביעד: תמונת מטוס

בגני חובה ניתן לחלק את הגן ל-2 קבוצות: קבוצת ליבי וקבוצת ישראל זה יהפוך את המשחק לתחרותי ומלהיב.

כל ילד בתורו מטיל קובייה וצועד בהתאם על המסלול. 

נעצר על עיגול חלק? התור עובר לקבוצה הבאה. 

נעצר על עיגול כוכב/אות? אומר מעשה טוב שמקרב גאולה. 

עם כל מצווה או מעשה טוב שאמר מתקדם צעד נוסף במסלול.

בגן בוגרים ניתן לכתוב על העיגולים אותיות במקום כוכבים וכשעוצר על אות מסוימת יש לומר מצוה/מעשה טוב המתחיל 
באות זו

המטרה: להגיע בהקדם ליעד, המטוס.
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יצירה:
להכין מראש:

- לוח קרטון דחוס של ליבי וישראל בתאטרון כמספר הילדים )מצורף לרוכשים את הערכה(
- לוח נקודות הניתן לצביעה וקישוט כמספר הילדים )מצורף לרוכשים את הערכה(

הילד יצבע, יקשט ויכתוב את שמו על הלוח נקודות.

כל ילד יקבל הביתה את ליבי וישראל לאחר שיודבקו על מקל ארטיק. 

אפשרות נוספת: להדביק את ליבי וישראל על לוח הנקודות משני הצדדים. 

מפגש סיכום:
משחק אישיות 

ליבי, ישראל וחברים - מי עוד יוצא למסע של מעשים טובים ביחד איתם? 

)זו הזדמנות לצוות להכיר את שמות הילדים(

בכל תור הגננת בוחרת ילד אחד מילדי הגן ולא מגלה לילדים מי הוא. 

הילדים שואלים שאלות והגננת עונה רק ב 'כן' ו'לא'. האם יש לו משקפיים? האם הוא לובש חולצה לבנה? האם יש לו 
סיכה בשיער? וכו'. לפי התשובות הילדים יגלו מיהו הילד, ואז כולם מכריזים ביחד: 

"גם דני יוצא למסע של מעשים טובים עם ליבי וישראל!" 

וכך הלאה, עד שעוברים את כל ילדי הגן.
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יום בנושא ביקור חולים
 

מפגש פתיחה:
ישראל וליבי יושבים במטוס ולפתע נשמעים קולות של בכי.

ישראל: "ֵהי ליבי, את שומעת מה שאני שומע?"

ליבי: "מה אתה שומע ישראל?"

ישראל: "נו! ליבי! באמת, אני שומע קולות של בכי, איך יכול להיות שאת לא שומעת?"

ליבי עוצרת לרגע, מנסה להתרכז ואומרת:

"נכון, ישראל, הייתי עסוקה בכל מיני מחשבות וכלל לא שמעתי מה קורה סביבי, אבל עכשיו אני בהחלט שומעת, שומעת 
קולות בכי של ילד".

ישראל: "יש לך אולי רעיון למה הוא בוכה?"

ליבי: "יכולות להיות הרבה סיבות, אולי אבד לו משהו, אולי הוא נפל וקיבל מכה..."

ישראל: )קוטע את ליבי(  "ואולי הוא רוצה משהו ואמא שלו לא מרשה...ואולי..."

ליבי: "ואולי...אתה רוצה שנלך לבדוק מקרוב ואז נדע הכי טוב את הסיבה לבכי, וכמובן אם צריך נוכל גם להושיט לו עזרה".

ישראל: "רעיון ממש מצוין, קדימה..."

ליבי וישראל קמים וצועדים לכיוון ממנו נשמע קול הבכי ומפזמים תוך כדי: "ִמשהו שם בוכה, בן חמש, אולי בן שש,

מ-ע-נ-י-י-ןןן מדוע, אולי מעט חושש? ַברגל, או ביד, אולי פשוט כואב, אולי אבד לו משהו שהוא ממש אוהב, אולי...אולי....
אולי....הרבה רעיונות, נלך אליו מהר ונוכל כך לענות".

ישראל לוחש לליבי: "תראי ליבי, אמא שלו מחזיקה אותו ומלטפת לו את הרגל, אני חושב שאולי הוא לא מרגיש טוב, מה 
את אומרת?"

ליבי: "גם אני חושבת כך, בוא ניגש אליהם, ננסה לברר מה קרה ואולי נוכל גם לעזור להם ולהרגיע אותו".

ליבי: "ילד כה יקר מדוע זה תבכה?

ישראל: משהו כואב, אל נא תחכה,

ליבי: ספר לנו הכל, בשמחה פה נעזור,

ישראל: עם סיפור, עם משחק, נדביק ואף נגזור.

ילד: )מביט עליהם עדיין בוכה ונרגע(

"תודה לכם ילדים יקרים שבאתם לשמח אותי, אני לא מרגיש טוב ויש לי בעיה ברגל שמידי פעם גורמת לי שהרגל תכאב 
מאד. עכשיו אני טס עם אבא ואמא לרופא מיוחד שיטפל בבעיה ויעזור לי להבריא. אתם נראים לי ממש חמודים, וזה 
ממש ישמח אותי שתהיו כאן על-ידי ונשחק ביחד ונעשה עוד הרבה דברים מעניינם, אולי זה יעזור לי להרגיש פחות את 

הכאב ברגל".

ישראל: "רעיון מצוין, בשמחה רבה, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, במטוס 'שלי שלך שלנו' צריך לעזור ולשמח כל אחד".

ליבי: "רגע! אני שומעת שמודיעים שתיכף ממש נוחתים, אנו נלך לשבת מהר במקומות ואנו מבטיחים לך שנבוא לבקר 
אותך בהמשך גם אחרי שנרד מהמטוס".
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ליבי וישראל חוזרים מהר למקומם:

ישראל: "את יודעת ליבי מה אני חושב?"

ליבי: "ח...ח...ח.... אם הייתי ישראל, הייתי יודעת מה אתה חושב, אבל אני

ליבי, ליבי שתשמח שישראל יספר לה מה הוא חושב".

ישראל: "אני חושב שקיימנו עכשיו מצווה מאד חשובה, ממש כמו שהגננת בגן סיפרה לנו".

ליבי: "עכשיו ישראל אני יכולה להמשיך ולומר למה את מתכוון, אפילו שאני לא ישראל, אתה בטח מתכוון למצוות 'ביקור 
חולים'".

ישראל: "נכון ליבי, בדיוק לזה התכוונתי. עוד מעט שנרד מהמטוס, נברר היכן הבית בו הילד החמוד הזה יגור ואנו נדאג 
לבקר אותו ולשמח אותו עוד".

ליבי: "ואתה יודע מה עוד אסור לשכוח?"

ישראל: "נו?! נו?!"

ליבי: "לא נשכח גם לפתוח את המזוודה שלנו ונוציא משם הפתעה מההפתעות שהכנסתי, כך נוכל לשמח אותו עוד 
יותר".

ישראל צוחק: "ואז המזוודה כבר לא תהיה כל-כך כבידה..."

ליבי וישראל יורדים מהמטוס ומפזמים:

"לקרקע כבר יורדים, אך במצוות עולים,

מוכנים ומזומנים למצוות ביקור חולים.

וכפי שבתורה למדים מן הפסוקים,

שאת אברהם אבינו ביקר האלוקים.

כך אנו כאן נדאג, בחיוך ואהבה,

לתת לכל חולה הרגשה ממש טובה".

פעילות בתנועה:
להכין מראש:

- בלונים צהובים 
- טושים לצייר על הבלון. 

כל ילד יקבל בלון וטוש, על גבי הבלון יציירו הילדים חייכן, הילדים ישבו על הרצפה ולאחר מכן יחלצו נעליים. בעזרת כפות 
הרגליים בלבד הם יעבירו את הבלון החייכן מאחד לשני. )הם יוכלו לתמוך בכפות ידיהם ברצפה שמאחורי גבם(

יצירה:
פונפון מחייך

להכין מראש:

-  צמר בצבע צהוב
- עיניים זזות\ פה ממנקה מקטרות- לבחירה

U חיתוכי קרטון בצורת -
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כל ילד יקבל חוט צמר, חיתוך קרטון בצורת U ואיברי פרצוף לבחירה. הילד ילפף חוט על שתי רצועות הקרטון ולאחר 
שניכרת שכבה מספיק עבה הגננת תקשור חוט באמצע ותוציא את הסליל מהקרטון. 

לאחר מכן תגזור באמצע את כפל החוט. 

ניתן להוסיף עיניים זזות או פה ממנקה מקטרות.

מפגש סיכום:
סיפור 

"פעם קרה שאחד מתלמידיו של רבי עקיבא חלה, ואיש מחבריו לא בא לבקרו כדי לראות מה שלומו ולעזור לו. הרגיש 
רבי עקיבא שאותו תלמיד לא בא ללמוד בבית המדרש כרגיל, שאל עליו, ונודע לו שהוא חולה. הלך רבי עקיבא לבקר אצל 

תלמידו החולה, ולכבודו של רבם הלכו עמו אחדים מתלמידיו.

כאשר הגיעו לביתו של החולה, מצאו אותו שוכב במיטה.

התבונן רבי עקיבא בתלמידו וראה שהוא חולה מאוד. פניו חיוורות, שפתיו יבשות מצמא ורק בקושי הוא נושם. רבי עקיבא 
גם ראה שהחדר אינו מסודר ואינו נקי. אבק רב כיסה כל מה שהיה בחדר ואפילו האוויר היה מלא אבק. ציווה רבי עקיבא 
לנקות את החדר, לטאטא ולנגב את האבק ואף לזלף מים על הרצפה, כדי לטהר את האוויר ולרעננו. מיד הוטב לתלמיד 

החולה, נשימתו נעשתה קלה יותר, ושוב היה בכוחו גם לדבר.

"רבי", אמר בקול חלוש, "החייתני! אילולא באת לבקרני מי יודע אם הייתי נשאר בחיים".

ניחם רבי עקיבא את החולה בדברים טובים. הרגיע אותו ובירכו ברפואה שלמה. כאשר יצא רבי עקיבא מבית החולה, קרא 
לכל תלמידיו ואמר להם: "מי שאינו מבקר אצל החולה, גורם לו חס ושלום שלא יחיה. לו באתם לראות את שלום חברכם, 
בוודאי הייתם קוראים לרופא, מביאים לו אוכל ומסייעים לו בכל דבר שהוא צריך, וגם הייתם מתפללים אל ה' שירפא אותו.

מעתה זכרו ואל תשכחו, שמצווה גדולה לבקר חולים". )כה עשו חכמנו, על פי נדרים מ', ע"א(
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יום בנושא וויתור

מפגש פתיחה:
ישראל: "בחוץ כל-כך חם, כמה טוב שעלינו למטוס וסוף סוף נוכל להנות מן המזגן. )עוצר, מסתכל על ליבי וממשיך( נו! 

ליבי! באמת! על מה את חושבת כל היום? אני רואה שאת בכלל לא איתי".

ליבי: "אוי! סליחה ישראל, פשוט חשבתי על מה שהיה אתמול, על הביקור שביקרנו את הילד החמוד שפגשנו במטוס, ועל 
מה שאמא שלו אמרה לנו בסיום, לפני שיצאנו, שכאשר אנחנו נמצאים אצלו, הוא מרגיש כל-כך שמחה עד שהוא ממש 
לא זוכר בכלל שהוא חולה. ועכשיו ישראל, מה אמרת לי? אני חושבת שקצת אולי כן שמעתי, אמרת לי שטוב להיות בפנים 

עם המזגן...?"

ישראל: "את ממש כמו מלאך, אבא תמיד אומר שמלאך יכול לעשות שני דברים ביחד ואני רואה שגם את מצליחה".

ליבי וישראל צוחקים...

ליבי: "אתה יודע ישראל יש לי ממש הרגשה חמימה בלב".

ישראל: "אז את רוצה שנכוון את המזגן לכיוון הלב שלך?"

ליבי: "לא ישראל, נו, באמת?! התכוונתי לומר, שאחרי שאתמול הצלחנו כל-כך לשמח את הילד, יש לי עכשיו הרגשה טובה 
בלב ולזה קוראים הרגשה חמימה בלב".

ישראל וליבי מפזמים:

ליבי: "ישראל תוֶדה, ישראל: ליבי, תודי, מחמם הלב, לעזור ליהודי. נסייע, נשֵמַח , כמה שיכולים, בהכנסת אורחים ובביקור 
חולים.

ישראל: "את יודעת ליבי, אני לומד ממך ממש הרבה דברים חשובים ועכשיו ליבי אולי נשחק קצת ביחד עד סיום הטיסה?"

ליבי: "רעיון מצוין! במה אתה מציע שנשחק?"

ישראל: "ב-ר-ו-ר, בקליקס, שכחת שלקחנו איתנו את חלקי הקליקס שנוכל לשחק בהם אם יהיה לנו משעמם".

ליבי: "רגע, יש לי רעיון יותר מוצלח, נשחק במשחק איקס עיגול".

ישראל: "דווקא אני חושב שהרעיון שלי יותר מוצלח ואם לא משחקים את בקליקס, אז אני לא משחק".

ליבי: "אני חושבת דווקא ההיפך, שיהיה קשה לנו במקום כזה קטן לשחק בקליקס, עדיף איקס עיגול. אם לא משחקים את 
המשחק שהצעתי אז אני לא משחקת".

ישראל: "טוב ליבי לא נשחק, אביט לי במקום זה בחלון עד סוף הטיסה, ואהנה לי לפחות מהנוף".

ליבי: "התבלבלת ישראל, זה תורי לשבת על-יד החלון היום".

ישראל: "לא נכון ליבי, היום אני אמור לשבת על-יד החלון..."

ממשיכים להתווכח ואף מרימים את הקול.... לאחר שנרגעים, מתביישים ומרכינים ראש.

ליבי: "אתה יודע ישראל מה קרה לנו עכשיו? הפסדנו משחק נחמד כי אף אחד לא רצה לוותר, אף אחד לא נהנה גם 
מהצפייה בחלון, אם כל אחד היה מוכן קצת לוותר, היה לנו הרבה יותר נחמד".

ישראל: "נכון, יכולנו לשחק קצת במשחק שאת הצעת וקצת במשחק שאני הצעתי, ואם שנינו ממש רצינו לשבת על-יד 
החלון, יכולנו לחלק את הזמן ביננו וכך שנינו היינו מרוויחים".

ליבי: "אתה ממש צודק ישראל, לפעמים צריך לדעת לוותר....רגע, רגע! אני חייבת להוציא משהו מהמזוודה.... "
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ניגשת למזוודה ושולפת תמונה של קבר רחל

ישראל: "מה זה ליבי? איזו הפתעה הוצאת הפעם מהמזוודה?"

ליבי מראה לו את התמונה

ישראל: "למה את מראה לי את התמונה הזאת? אולי מתנה על זה שרבנו ועכשיו מתפייסים?"

ליבי: "תראה ישראל, זוהי תמונה של קבר רחל, פתאום ככה בזמן שרבנו ואף אחד לא רצה לוותר, נזכרתי ברחל אמנו, 
שוויתרה לאחותה לאה".

ישראל: "מה, הם גם רבו?"

ליבי: "לא, ישראל, הם לא רבו, רחל וויתרה לאחותה על הזכות להתחתן עם יעקב והיא אפילו גילתה לה סימנים מיוחדים 
שרק היא ויעקב ידעו אותם וכך יעקב לא יגלה שלבן מרמה אותו ונתן לו את רחל במקום לאה". תיכף אנו נוחתים ישר 

בקבר רחל ושם נפגוש את האנשים שיספרו לנו את הסיפור כולו".

ישראל: אם רחל מוותרת על דבר כזה חשוב ומסכימה שלאה תתחתן עם יעקב, אז בטח אנחנו צריכים לוותר על דברים 
פשוטים יותר".

ליבי: "נכון מאד ישראל, אז אני מציעה שעד הנחיתה נשחק ביחד בזמן שנותר ונוותר כל אחד לשני אז מתחילים להרכיב 
בקליקס?"

ישראל: לא, אני חושב שנתחיל דווקא באיקס עיגול....קדימה מתחילים...!"

משחקים ביחד ותוך כדי מפזמים

"ישראל מעדיף להרכיב בקליקס.

ליבי תעדיף משחק עיגול ואיקס,

ישראל יעדיף על יד חלון לשבת,

היום התור שלי, ליבי כך חושבת,

היא תגביה קול והוא ירים יותר,

והנה הם יבינו שצריך כאן לוותר.

מידת וויתור נלמד, מרחל אימנו,

אחדות ואהבה נוסף כך בעמנו.

פעילות בתנועה:
להכין מראש:

- כלי מוזיקה )שליש, תוף, רעשן ועוד(
כל ילד יקבל כלי מוזיקה, משמיעים מוזיקה ומקישים בכלים לפי הקצב. כאשר המוזיקה נעצרת כל ילד צריך לוותר הכי 

מהר שהוא יכול ולהעביר את הכלי בשמחה לילד אחר.

אפשרות נוספת:
כל ילד יקבל

- בלון
כל ילד ינפח ויקפיץ אותו לפי המוזיקה. כאשר המוזיקה נעצרת מוותרים על הבלון שהיה ומעבירים אותו לילד אחר.
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יצירה:
פתק לחבר

להכין מראש:

- פתק
- פרס קטן סמלי

- שקיות 
כל ילד יקשט את הפתק ויחד עם הגננת יחליט למי הוא רוצה להעניק )אח גדול/קטן, במידה ואין ילדים נוספי במשפחה 

אז יחשבו על חבר( ויכתוב על הפתק את שם האח/החבר וכמובן את שמם.

כל ילד ישים בשקית את הפרס ביחד עם הפתק וייתן כמתנה.

מפגש סיכום
סיפור- מקום המקדש. 

מומלץ לעשות בצורת הצגה דרמטית- לקחת קצת חציר ולפזר במרכז המפגש ולשים במרכז המפגש משהו שיסמל את 
הגדר ובמהלך ההצגה להזיז את החציר והגדר בהתאם לסיפור. הגננת תיקח שני כובעים שונים שכל אחד יסמל אח אחר 

ובכל פעם תציג את דמותו של אח אחר בהצגה.

מדוע בחר ה' בהר המוריה דווקא כמקום לבית המקדש?

בספר "מעשה ניסים" מובא סיפור על אודות בחירת המקום, שעליו נבנה בית המקדש:

ובנים, והשני עוד לא  איכר אחד נפטר. שדה אחוזתו היה לנחלתם של שני בניו. לאחד הייתה משפחה ענפה, אישה 
התחתן ולא היו לו ילדים.

האחים התגוררו בבית אביהם בשלום ובשלווה ועיבדו יחדיו את חלקת השדה. הם חרשו וזרעו, השקו ועדרו בזיעת אפם, 
וקצרו ברינה. אלמו אלומות ועימרו עומרים, חבטו את השיבלים ועשאום שתי ערימות גורן שוות בגודלן. לאחר מכן שבו אל 
הבית שמחים בעמלם. בלילה נדדה שנתו של האח הרווק. )שלא התחתן( אמר לנפשו: "אין זה הוגן. הוצאותי מועטות. לא 

כן אחי, יש לו אישה ובנים, וחייב הוא לפרנסם. כיצד אטול לעצמי מחצית מן היבול?"

כך אמר, וקם ממיטתו. חמק החוצה באישון לילה, התגנב אל השדה, נטל אלומות מגורנו ונשאן לגורן אחיו. אותה עת נדדה 
גם שנת אחיו. אמר לאשתו: "אין זה הוגן! אני, אושרי רב! חנני ה' באישה, בבנים ובבנות, ואילו אחי רווק הוא, טרם זכה 

לאושר. גם חייב הוא לחסוך כסף לקראת נישואיו. אין זה הוגן שנתחלק בשווה".

קמו בלאט, הלכו לשדה, ונשאו אלומות מגורנם לגורנו. קמו האחים בבוקר והלכו לשדה, וראה זה פלא: שתי הערימות 
שוות כביום אתמול! השתאו ולא אמרו מאומה. החליטו לתקן את המעוות בלילה הבא. קמו באישון לילה ונשאו אלומות 
מכאן לשם ומשם לכאן. ובבוקר – היו הגרנות שווים! עשו כן בלילה השלישי והרביעי, ולא הועילו מאומה. החליטו, כל אחד 
לחוד, לחקור את הדבר. הסתתרו בגורן, ולא אירע דבר. הגיחו ממחבואם, ופגשו זה את זה באמצע הדרך... השליכו את 

האלומות מכתפיהם וחיבקו איש את אחיו. אמרו: "אכן, נודע הדבר!"

ה' משמים השקיף, ובחר באותו מקום שבו חשבו האחים איש על טובת אחיו. מקום זה נבחר להשראת השכינה. במקום 
ששוררת בו אחוות אחים, שוכנת השכינה!

באהבת אחים נבנה בית המקדש, ובשנאת אחים, חרב. בית המקדש השני חרב מפאת שנאת חינם. והשבר טרם נרפא! 
כל עוד לא נבנה בית המקדש השלישי, נמצאים אנו בעיצומו של החורבן.
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האחדות, האחוה, האהבה בין איש לרעהו, המסירות והחסד אחד לשני הם האבנים שבעזרתם בונים אנו לאורך השנים 
את בית המקדש. באמצעותם הולכת ומתקרבת הגאולה השלימה שאנו מצפים לבואה.

הצעות לפעילוית חלופיות:

בר-בצק

להכין מראש:

- בר בצק
כל ילד יוצר צורה מיוחדת או לב עם הבר-בצק ומעניק אותה לאחד החברים.

אני עומד במעגל ומוותר

להכין מראש:

- חפץ אהוב על הילדים
בכל תור הגננת תבחר ילד שיעמוד במרכז, הוא מקבל לידיו חפץ משחק כלשהו. הוא עוצם עיניים ומסתובב במרכז המעגל 

תוך כדי אמירת המילים – אני עומד במעגל ומסתובב סביבי, אני מוותר לחברים שלי".

כאשר הוא מסיים את הסיבוב הוא נעצר בהצבעה על ילד אחר. עליו לוותר לו על החפץ ולהעניק לו את התור לעמוד 
במרכז ו'לוותר' לילד אחר.
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יום בנושא הרבי- סמל לאהבת ישראל

מפגש פתיחה:
ליבי: "ישראל! תוכל אולי לעזור לי לחפש משהו שנעלם לי?

מביטה לצדדים, מחפשת את ישראל

רגע, ישראל איפה אתה? לאן נעלמת?"

ישראל: נכנס לחדר "ליבי, ליבי! אני כאן, אל דאגה! לא ברחתי לשום מקום".

ליבי: אה...אתה פה לידי, איפה היית?".

ישראל: "האמת, מקודם שפתחתי את המזוודה להוציא את הכובע שמש לפני שאנו יוצאים לדרך, מצאתי איזו תמונה 
מעניינת..."

ליבי: קוטעת את דבריו "מעניין? איזו תמונה?"

ישראל: "תמונה של בניין שנראה מעניין וקצת שונה מבניינים ובתים שאני מכיר ורציתי לחפש את למפי ולשאול אותו אולי 
הוא מכיר את המקום הזה, למפי בדרך כלל מכיר את כל המקומות ואת יודעת מה ליבי, שווה לשאול אותו אם כדאי ללכת 

לראות ולבקר בבניין הזה".

ליבי: "י-ש-ר-א-ל! זאת בדיוק התמונה שאני מחפשת, עכשיו אני מבינה לאו היא נעלמה. למקום הזה אנחנו בדיוק טסים 
היום, בא נתקדם מהר לכיוון המטוס וכשנשב במטוס רגועים, אספר לך הכל".

ישראל: "מצוין, קדימה!"

יוצאים לכיוון המטוס ומפזמים:

ישראל: "מצאתי כאן תמונה מעוררת עניין,

ליבי: עליה מצולם מראה של בניין,

ביחד: אז הבה ונצעד, למטוס נעלה, ומה שם מסתתר? נטוס ונגלה".

ישראל: "זהו ליבי, הגענו. אני חייב כבר שתספרי לי מה זה הבניין המעניין הזה".

ליבי: "אל דאגה ישראל! אספר לך הכל. היום אנו נטוס לכיוון כפר חב"ד. בכפר חב"ד יש בניין מיוחד שונה מכל הבניינים, 
הבניין הזה הוא ממש כמו בניין באמריקה שם יש בית מדרש של הרבי מליובאוויטש, זה גם מקום התפילה וההתוועדות 
של הרבי בו הוא אומר דברים חשובים לכל האנשים שמגיעים לשם, הרבה מאד אנשים מכל העולם מגיעים לבניין הזה 

וכאן בכפר חב"ד בנו בניין כזה בדיוק ואליו נטוס היום".

ישראל: "ומה אנחנו נעשה שם?"

ליבי: "בבניין הזה אנחנו נשמע הרבה סיפורים מעניינם על הרבי, ובעיקר על אהבת ישראל שהייתה לו לכל יהודי".

ישראל: "נכון, הגננת סיפרה לנו בגן שהרבי שלח הרבה אנשים.... הממממ.... אני חושב שקוראים להם שליחים... הוא 
שלח אותם לכל מיני מקומות הכי רחוקים בעולם, כי הוא רצה שהם ידאגו לכל יהודי, אפילו ליהודי שגר ממש רחוק, זה 

ממש אהבת ישראל גדולה".
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ליבי: "ממש כך ישראל, הרבי חשב על כל יהודי ויהודי. ואתה יודע מה עוד?"

ישראל: "מה? מה? אני חייב לשמוע!!!

ליבי: "אתה זוכר שהכנסתי למזוודה כל מיני הפתעות?"

ישראל: "ברור!!!"

ליבי: "תיכף שנרד מהמטוס, אראה לך חפץ נוסף שיש לי במזוודה שמראה כמה הרבי דאג לכל יהודי, לברך אותו, לענות 
לו על שאלות שיש לו".

ישראל: "וואוו! באמת ממש מסקרן לדעת לאיזה חפץ את מתכוונת".

ליבי: "טוב ישראל, עד שנרד מהמטוס ואראה לך את החפץ, בוא אלמד אותך בינתיים שיר על הרבי".

ישראל: "מצוין, אני ממש אוהב לשיר".

ליבי: "יש לנו רבי מיוחד וצדיק,

אליו כולם פונים כשמשהו מציק.

דואג לכל אחד, בכל מקום, בכל פינה,

מבט לו מיוחד, כך נראה בתמונה.

חלוקת דולרים, כוס של ברכה...

ו....."

ישראל: "ֵהי ליבי, עצרי! מה זה כל הדברים שאמרת שם בשיר? דולרים? כוס? ברכה? אני בכלל לא מבין מה את שרה...."

ליבי: "זהו ישראל, נ-ו-ח-ת-י-ם, ומיד אענה לך על כל השאלות.....

פעילות בתנועה:
להכין מראש: 

- תמונה של הרבי
- פנסים

מניחים בחדר תמונה של הרבי. הילדים מסתובבים בחדר, וכשהגננת מוחאת כף כל ילד רץ לעמוד ליד התמונה. הגננת 
מחליפה את המקום של התמונה. הגננת מכריזה 'ראש', 'בני', 'ישראל', וכשהיא מגיעה למילה 'ישראל' כל הילדים מגיעים 

במהירות לתמונה של הרבי. 

הגננת תספר לילדים כי הרבי הוא ראש בני ישראל, והוא מזכיר לנו ומלמד אותנו, במיוחד את הילדים, איך להאיר  את 
העולם ולקרב את הגאולה. 

מחלקים לילדים פנסים או מדבקות מאירות בחושך, מחשיכים את החדר ומאירים עם פנסים לפי הקצב – מדליקים 
ומכבים, מאירים לכיוון מסוים לפי הוראות הגננת, מאירים על מצוות מסוימות בחלל החדר, מעבירים את הפנסים מיד 

ליד וממלאים את החדר באור.

יצירה:
770 בית הכנסת של הרבי- קולאג' 
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נכיר את מראה בית הכנסת של הרבי. נסביר לילדים כי בבית הכנסת נבנה החדר של הרבי, שבו היו נפגשים עם הרבי 
ליחידות )פגישה אישית(. הרבי היה עומד בכל יום ראשון ליד פתח החדר שעות ארוכות, ומחלק לכל יהודי שביקש דולר 

לצדקה. 

כל ילד מקבל: 

- מסגרת המבנה 770 )מצורף לרוכשים ערכה(
- בריסטול לבן 

- חתיכות צלופן צבעוני
- חתיכות קרפ

כל ילד מקבל בריסטול לבן והילד ידביק על הבריסטול הלבן חתיכות צלופן צבעוניות או קרפ. כדאי לכסות כמה שיותר את 
המשטח, כך שיתקבל קולאז' צבעוני יפה. מעל הבריסטול מהדקים את המסגרת 770 ונוצר קולאג יפהפה.

מפגש סיכום: 
סיפור

סיפור המלמד איך הרבי דואג לכל יהודי ויהודי, כי הרבי הוא 'ראש בני ישראל': מיכאל ואשתו עטרה היו יהודים ישראליים 
גם  שם  ויש  יהודיות  משפחות  כשלושים  מתגוררות  בטסמניה  אוסטרליה.  ליד  אי  בטסמניה,  ילדיהם  עם  לגור  שעברו 
בית כנסת מקומי, הפעיל בעיקר בשבתות ובחגים. מיכאל ואשתו לא היו מעורים בחיי הקהילה מאחר שהם התמסרו 
ללימודיהם באוניברסיטה. מיכאל למד מתמטיקה ואשתו למדה פסיכולוגיה. יום אחד ביקשו אנשי הקהילה לשוחח עם 
מיכאל. הם הודיעו לו שהחזן המקומי של בית הכנסת נפטר, ולכן החליטו שהוא יהיה החזן והקורא בתורה בבית הכנסת. 
מיכאל נדהם למשמע הבקשה ולא ידע איך להגיב. הוא הסביר לאנשי הקהילה שאין לו שום קשר לחיים דתיים ולא 
לבית הכנסת. "מעולם לא ביקרתי בבית כנסת", אמר מיכאל, "ואינני יודע כלום". אך אנשי המקום לא קיבלו את דבריו. 
הם טענו שהם מחפשים רק חזן שיקרא להם בתורה, ומיכאל יודע עברית אז הוא יכול לעשות זאת טוב יותר מכולם. 
"ובכן", הם סיכמו ואמרו, "אתה תהיה החזן והקורא בתורה". כדי שמיכאל ידע כיצד להתפלל הביאו לו חברי הקהילה את 
הספר 'קיצור שולחן ערוך', כדי שילמד את הלכות התפילה. בלית בררה קיבל מיכאל על עצמו את התפקיד, ולקח את 
הספר כדי ללמוד את ההלכות ואת סדר התפילה. יום אחד נסעו מיכאל ואשתו לעיר הסמוכה והפקידו את הילדים בידי 
מטפלת. כשחזרו הם הופתעו לראות את המטפלת יושבת וסורגת להנאתה בחצר הבית, אך את הילדים הם לא ראו. 
והיה קשה להרגיע אותם.  כי בתחילה השתוללו הילדים מאוד  "היכן הילדים?" שאלו ההורים. המטפלת סיפרה להם 
כעבור זמן מה הם מצאו ספר מעניין בבית, ומאז הבן הגדול מקריא לאחיו הקטנים, שיושבים ומאזינים בשקט. אחוזי 
סקרנות נכנסו ההורים לחדר הילדים, ונדהמו לראות את הספר 'קיצור שולחן ערוך' בידי בנם הבכור, שישב והקריא אותו 
לאחיו הקטנים. השלושה היו כה שקועים בספר, ואפילו לא הבחינו שההורים נכנסו. "אבא!" קפץ הבן בשמחה, "זה נכון 
שאנחנו יהודים?" "ודאי", השיב האב. "אם כן", הקשה הבן, "למה אנחנו לא שומרים תורה ומצוות?" "אנחנו לא דתיים", 
השיב האב בקצרה. "נכון", אישרו האחים את דברי האב. "אנחנו לא יודעים איך עושים את זה", פלטה האם. הילד הבכור 
התפלא על דברי אימו: "מה הבעיה? הכול כתוב פה בספר". "טוב", אמרה האם ולא התכוונה לכך ברצינות. "בהזדמנות 
נלמד מהספר ונראה מה לעשות". הילדים לקחו ברצינות את דברי האם. עוד באותו יום, בארוחת הערב, הזכירו הבנים 
ימים הם נאלצו לשבת עם  ניסו להתחמק בטענה שאין להם זמן, אך לאחר שלושה  להורים את הבטחתם. ההורים 
הילדים וללמוד עימם איך לחיות כיהודים. ערב-ערב ישבו בני המשפחה ולמדו, ובהדרגה הלימוד הפך להיות רציני והם 
החלו לקיים מצוות בפועל. במשך הלימוד הם נתקלו בכמה עניינים שלא הצליחו לברר בכוחות עצמם, וכמובן שלא היה 
להם את מי לשאול באי הנידח. "אני חושב שצריך לפנות לרב", אמר הבן הבכור. "הרי כך כתוב בספר, שכאשר לא מבינים 
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משהו צריכים לפנות לרב". "אבל איפה נמצא רב?" שאלה האם, "באי הזה אבא הוא הרב הכי גדול!" "נתפלל לקדוש ברוך 
הוא", אמר הבן הבכור, "הרי כתוב שהוא שומע תפילת כל פה. נתפלל שישלח לנו רב". נעמדו ההורים עם בניהם והתפללו 
לקדוש ברוך הוא שישלח להם רב. יום למחרת קרה הנס. מיכאל יצא לרחוב, ופתאום ראה לפניו יהודי הדור פנים ועטור 
זקן – רב! היה זה הרב גוטניק, שליח חב"ד באוסטרליה. מיכאל ניגש אל הרב בשמחה, חיבק אותו והזמין אותו לביתו. 
"האם אתה אליהו הנביא?" שאל מיכאל בהתרגשות. הוא סיפר לו שבדיוק אתמול ביקשו הוא ובני ביתו מהקדוש ברוך 
הוא שישלח להם רב. הרב גוטניק נכנס אל בית המשפחה. הוא ענה בסבלנות לבני המשפחה על שאלותיהם ואף הדריך 
אותם בשמירת תורה ומצוות. בני המשפחה הקשיבו קשב רב לדברים ואף רשמו אותם. לבסוף הם נפרדו ממנו בסיפוק, 
אך מרוב התרגשות שכחו לשאול לשמו. כך נעלם ה'מלאך' שה' שלח להם. יודעים אתם, ילדים, איך הגיע הרב גוטניק, 
חסיד חב"ד מהעיר מלבורן שבאוסטרליה, לטסמניה? יום אחד קיבל הרב מכתב דחוף מהרבי מליובאוויטש, שם הוא כתב 
לו לנסוע מיד לטסמניה. הרב גוטניק התפלא מה יש לו לעשות שם, בסוף העולם, אך הרבי ביקש ולכן נוסעים מיד ולא 
שואלים שאלות. הרב גוטניק נסע לטסמניה, והסתובב ברחוב בלי לדעת מה לעשות. לפתע ניגש אליו מיכאל, חיבק אותו 
והזמין אותו לביתו ללמד תורה ומצוות. עם השנים התחזקה המשפחה ועברה לגור בעיר קנברה, הסמוכה למלבורן, שם 
היו בקשר עם חסידי חב"ד והיו חלק מהקהילה הדתית. יום אחד פגשה עטרה את פנינה, בתו של הרב גוטניק, ושוחחה 
איתה. בין השאר היא סיפרה לה שגרו קודם בטסמניה. פנינה סיפרה לה על המברק המעניין שקיבל אביה ועל ההגעה 
שלו לטסמניה, ועטרה גילתה: "זה אנחנו! המשפחה שלנו! הרבי שלח לנו את אבא שלך כמו מלאך!" לאחר הגילוי נסעה 
המשפחה לראות בעיניהם את האיש שבזכותו נולדו מחדש – הרבי מליובאוויטש. הם ראו, התפעלו ואף שוחחו עם הרבי 
ביחידות, וקיבלו ממנו הדרכה מפורטת ומשימות רוחניות רבות. מיכאל, שהפך להיות פרופסור חשוב באוניברסיטת סידני, 
הפך להיות שליח חב"ד. הוא זכה להעביר הרצאות מרתקות ברחבי העולם בנושאי תורה ומדע, וכך הצליח למצוא דרך 

מיוחדת להגיע ליהודים רבים ולהחזיר אותם למסורת ישראל.

משחק
בכל תור נבקש מילד אחד לצאת מהחדר. נחלק את הילדים לשתי קבוצות וכל קבוצה צועקת מילה אחת או חצי מילה. 

הילד שיצא מהחדר חוזר, שתי הקבוצות צועקות בו זמנית, ועליו לגלות את המילה. 

המילים לדוגמא: רבי, גאולה, בית מקדש, אור, נשיר את הניגון שלמדנו, שלימד אותנו הרבי.

הצעות לפעילויות חלופיות 
הצעה לשעת הבוקר

מחזיק מפתחות עם תמונה של הרבי שאפשר לתלות ברכב או כל מקום אחר

להכין מראש לכל ילד:

- תמונה של הרבי
- חרוזים

- חוט דיג
- מחזיק מפתחות

כל ילד ישחיל חרוזים על החוט שנקשר למחזיק המפתחות בקצה אחד, ובקצה השני קושרים תמונה של הרבי.

משחק- ראש

להכין מראש:

- ציור של גוף ללא ראש )נספח(
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הגננת מראה לילדים ציור של גוף בלי ראש. היא שואלת את הילדים מה חסר וממשיכה לשאול: האם אפשר לחיות בלי 
ראש? למה אנחנו צריכים את הראש? מה מתחיל מהראש? הכול – כל פעולה, כל מחשבה, כל תנועה שאנחנו עושים 
לו לבחור פעולה  ומאפשרים  ילד אחר  בגוף. בוחרים בכל תור  ומשם נשלחת פקודה לאיבר המתאים  מקורה בראש, 
מסוימת בגוף. עליו להנחות את כל הילדים לבצע את הפעולה הזו: להזיז רגליים, להזיז ידיים, לגעת בגב, להריח עם האף 
וכו'. שואלים את הילדים איך הצלחנו לעשות את הפעולות, ומגלים כי כל פעולה שעשינו התחילה מהוראה במוח, ורק 
אחר כך האיבר המתאים היה יכול לבצע אותה. הגננת מסבירה: הגוף הוא כמו כל עם ישראל, הוא אנחנו, והראש הוא 
הרבי שלנו. הרבי הוא המנהיג שלנו, כולנו קשורים אליו. כמו שכל האיברים קשורים לראש, כך גם אנחנו. הרבי מלמד 

אותנו, מנחה אותנו, מלווה אותנו ודואג לכל אחד ואחד מאיתנו!

יצירת מניאטורות

להכין מראש:

- פלסטלינה
- קרטון

נסביר לילדים כי כמו למשפחה היהודית שגרה באי טסמניה, כך הרבי דואג לכל אחד ואחד מאיתנו, לא משנה אם הוא 
קטן או גדול. כל אחד מאיתנו קשור לרבי ומחובר אליו. גם אנחנו רוצים להתנהג לפי הרצון של הרבי ולעשות לו נחת. הרבי 
רוצה שאנחנו, הילדים, נאיר את העולם ונקרב את הגאולה! איך אפשר לקרב את הגאולה? )נשמע את תשובות הילדים: 

ניתן צדקה, נתנהג באהבת ישראל, נקיים מצוות, נלמד תורה...( 

ליצור  מעניינת  ליציר  נהדרת  הצעה  בוגרים  בגני  זה  משחק  מצוות.  של  צורות  יוצרים  בצק  בר  או  פלסטלינה  בעזרת 
מיניאטורות של מצוות מפלסטלינה בגוונים שונים ולהניח על בסיס קרטון קטן ממש. ילדי חובה יכולים לעבוד על זה פרק 

זמן ארוך. 

מקהלת הגן

להכין מראש:

- תלבושות למקהלה
הרבי לימד אותנו הרבה ניגונים. אחד הניגונים הוא הניגון 'הוא אלוקינו', שאנחנו שרים ושומעים בבית הכנסת בתפילת 
שבת. נלמד יחד את הניגון ונשיר אותו. נקים מקהלה בגן, עם תלבושות חגיגיות לילדים ויצירת אווירה מתאימה, או שנערוך 

התוועדות עם כוסיות מיץ ענבים 'לחיים'.

 .
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יום בנושא צדקה

מפגש פתיחה:
ישראל וליבי בדרכם לעלות למטוס ושומעים קולות מישראל

ליבי: "מה אלו הקולות שאני שומעת מהכיוון שלך? יש לך איזה כלי נגינה בתוך הכיס שלא סיפרת לי עליו?"

ישראל: "לא, ממש לא, ליבי, אני דווקא חושב שאלו הן קולות מהמזוודה. את רוצה לפתוח אותה ונראה מה אלו הם הקולות?"

ליבי: "אני ממש מקווה שזה לא משהו מפחיד, אולי איזה בעל-חיים נכנס לנו למזוודה שלא שמנו לב וסגרנו אותו בפנים?"

ישראל: "אולי צרצר? כמו שפעם בבית נכנס לנו מאחורי הארון ולא הפסיק לטרטר עד שאבא הצליח להוציא אותו".

ליבי: "אני חושבת שנעצור לרגע בצד ונפתח את המזוודה לראות, אף אחד במטוס לא יאהב את הרעש הזה, צריך מהר 
לבדוק מה זה".

עוצרים בצד ופותחים את המזוודה ובינתיים מפזמים:

למטוס עולים, בעוד זמן כה קצר,

במזוודה קולות, של....מי יודע? אולי צ-ר-צ-ר?!

נפתח מהר, נציץ ותיכף נגלה,

ובנחת למטוס ניגש ונעלה.

ליבי: "מעניין, אני לא רואה שום דבר שממנו מגיעים הקולות".

ישראל: "מעניין, גם אני לא".

ליבי: )צוחקת ואומרת( "אני חושבת שמצאתי את הסיבה לקולות..... )מצביעה...( הנה זה....אתה רואה ישראל?"

ישראל: )מוציא את החפץ עליו הצביעה ליבי-קופת חסכון( "זה? קופת החיסכון שלך?

)מנענע אותה לשמוע את הקולות שמשמיעה( נכון ליבי, זה בדיוק הקולות ששמענו בדרך.

אבל אני ממש לא מבין, בשביל מה לקחת איתך את קופת החיסכון?"

ליבי: "אני מציעה ישראל שנסגור את המזוודה ונעלה למטוס, שלא נפסיד את הטיסה ואחרי שנשב רגועים במקום, אסביר 
לך בדיוק מה זאת קופת החיסכון שלקחתי איתי ובינתיים, אתן לך משימה..."

ישראל: "משימה? אני ממש אוהב משימות. נו! מה המשימה?".

ליבי: "אתה צריך לחשוב למה לקחתי את הקופת חיסכון איתי במזוודה?"

)עולים למטוס, מתארגנים ומתיישבים(

ליבי: "נו ישראל, כבר חשבת על משהו?"

ישראל: "כן, בטח! אולי לקנות לנו משהו בדרך לאכול, לשתות, או אולי סתם ארטיק טעים מרענן ביום חם ואולי..... אולי 
דווקא בשביל לקנות צעצוע מעניינים, אם יהיה לנו משעמם בדרך".

ליבי: "הרעיונות שלך ממש נחמדים, אבל יש לי סיבה אחרת, כל יום לפני התפילה אני מקפידה לשים מטבע בצדקה, כדי 
להתחיל את היום שלי עם מצווה חשובה והרבה אהבת ישראל ואז ה' רואה כמה אני אוהבת לעזור לשני וכך זה עושה לו 

חשק גדול יותר לקבל את התפילות שלי".

ישראל: "וואוו! באמת מיוחד מאד, גם אנחנו בגן מקפידים לתת עם הגננת רותי
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על יום צדקה לפני התפילה, הגננת בוחרת כל יום ילד אחר שיעבור עם קופת הצדקה וכל אחד מכניס מטבע, או שתיים 
בפנים...."

ליבי: "תיכף, ישראל, אנו נוחתים בחברון, שם קבורה רבנית מאד צדיקה בשם 'מנוחה רחל' לרבנית מנוחה רחל יש אחות 
שהיא התחתנה עם הרבי הצמח צדק ובדיוק יש לי סיפור על צדקה שקשור לרבי הצמח-צדק".

ישראל: "אני ממש סקרן כבר לשמוע את הסיפור... את יודעת ליבי? אני חושב שאת ממש מיוחדת, את לוקחת את הכסף 
שיש לך בקופה ושומרת אותו לא רק בשביל לקנות דברים לעצמך, אלא משתמשת בו בשביל לעזור ולשמח אנשים 

אחרים".

ליבי: "תודה ישראל! ואתה יודע עוד משהו? הרבי מליובאוויטש אמר שלכל ילד בחדר שלו תהיה קופת צדקה, כדי שיכניס 
בתוכה כל יום מטבע לצדקה וכך תמיד יזכור לקיים את המצווה החשובה כל-כך".

ישראל: "טוב ליבי, מתי כבר נוחתים ומגיעים לחברון, אני כבר רוצה לשמוע ממך את הסיפור המעניין על הרבי הצמח צדק".

נוציא כמה מטבעות מהקופה כדי שנוכל לתרום לאנשים נזקקים שאולי  ובינתיים בוא  ליבי: "ממש עוד מעט נוחתים 
נפגוש שם בדרך..."

מוציאים מטבעות ומפזמים:

מתנה קיבלתי מרבקה דודתי,

עשרה שקלים, ליום הולדתי.

מה בו אעשה? צריך לבדוק לבחון,

בינתיים אכניסו לקופת החיסכון,

אולי אקנה לי גלידה, טעימה וצבעונית

ואולי שווה לקנות דווקא מכונית.

חשבתי לעצמי, דקה ועוד דקה,

ואת המטבע שמתי בקופת צדקה.

צעצוע יישבר והממתק ייגמר,

אך מצוות הצדקה לעולם תישמר.

פעילות בתנועה:
להכין מראש:

- עיגולי מטבעות )נספח(
הילד יחזיק את העיגולים ומגלגלים אותם לפי קצב השיר ובהתאם להוראות הגננת:

למעלה, למטה, מאחורי הגב, על הראש, לשבת על המטבע, להכין עֵרמה מכל המטבעות של כל הילדים...

מעמידים במרכז החדר קופת צדקה ומסתובבים סביבה עם המטבעות. 

מכריזים: 'גדולה צדקה' והילדים משלימים: 'שמקרבת את הגאולה'

יצירה:
ערכה אישית לחדר צבאות ה' 

- ערכה אישית הניתנת לקישוט וצביעה )מצורף לרוכשים את הערכה(

הערכה כוללת:

קופה, הדמייה של חומש, תהילים ותניא לצביעה, קופסא לצביעה וקישוט.
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כל ילד יצבע ויקשט באביזרי קישוט את הערכה, לאחר מכן הגננת תמלא את הערכה בקופת הצדקה ובהדמיות.

הגננת תסביר לילדים מהו חדר צבאות ה' ותספר להם שהרבי ביקש שבכל חדר יהיו את הדברים הללו, לשמירה ולהגנה.

מפגש סיכום:
סיפור

ת ָנָחׁש. ׁשַ מוּת ֵמַהּכָ ָתּה ּתָ ֵליל ֲחֻתּנָ ּבְ אוּ ְלָאִביָה ׁשֶ ּכֹוָכִבים ִנּבְ ַהחֹוִזים ּבַ ת ׁשֶ י ֲעִקיָבא ָהְיָתה ּבַ ְלַרּבִ

ּתֹו. יל ֶאת ּבִ ּצִ יַּ ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ַטח ּבְ ַאג ְמאֹוד ְלִבּתֹו, אוָּלם ּבָ י ֲעִקיָבא ּדָ ַרּבִ

ָאָגה ְלִבּתֹו.  ְיָלה ִמּדְ ל ַהּלַ ְמָחה, אוָּלם לֹא ִהְצִליַח ְלֵהָרֵדם ּכָ ּשִׂ י ֲעִקיָבא ּבַ ף ַרּבִ ּתֵ ּתַ ּתֹו ִהׁשְ ל ּבִ וֶּאיָה ׁשֶ יַע יֹום ִנּשׂ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ְוָאֵכן ּכַ
ֶמת  ה נֹוׁשֶ ְמָחתֹו וְּלַתְדֵהָמתֹו ָמָצא אֹוָתּה ַחיָּ ה ְלׂשִ לֹוָמּה. ְוִהּנֵ ְ ֵדי ִלְראֹות ַמה ּשׁ ּתֹו ּכְ ר ֶאת ּבִ ים קוּם וִּמֵהר ְלַבּקֵ ּכִ ּבֶֹקר ִהׁשְ ְלָמֳחָרת ּבַ
ה  ּכָ ָעָתּה ִעם ַהּסִ יר. ְלַהְפּתָ ּקִ קוָּעה ּבַ ָהְיָתה ּתְ ּה ׁשֶ ּלָ ָער ׁשֶ ת ַהּשֵׂ ה ֶאת ִסּכַ ּלָ ּבוִּרים ִעם ָאִביָה הֹוִציָאה ַהּכַ ֵדי ּדִ ְוַאף ְרגוָּעה. ּתֹוְך ּכְ
ֶות ַעל ְיֵדי  ְדַקר ַלּמָ ּנִ א ָנָחׁש ׁשֶ ם ִהְתַחּבֵ יר, ׁשֵ ּקִ חֹר ָסדוּק ּבַ ּה ּבְ ּלָ ָער ׁשֶ ת ַהּשֵׂ ְקָעה ֶאת ִסּכַ ָהְלָכה ִליׁשֹן ּתָ ִנְסַרְך ָנָחׁש ֵמת! ִלְפֵני ׁשֶ

יָה. לוּ ַחיֶּ ְך ִנּצְ ּה, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ּלָ ה ׁשֶ ּכָ ַהּסִ

ָלה ְלָיַדִיְך  ְלּגְ ְיָלה? ַהִאם ִהְתּגַ ּלַ ית ֶאְתמֹול ּבַ י, ֶמה ָעׂשִ ּתִ ִרי ָנא ִלי, ּבִ ה: "ַסּפְ ִהְתַעְנְינוּת ַרּבָ ַאל אֹוָתּה ּבְ י ֲעִקיָבא ְלִבּתֹו ְוׁשָ ׁש ַרּבִ ִנּגַ
ָמּה?" ִכיָת ְלַקיְּ ּזָ ְמָחה ֵאיזֹו ִמְצָוה ׁשֶ ל ַהּשִׂ ה ׁשֶ ל ַהֲהֻמּלָ תֹוְך ּכָ ּבְ

ה,  ֲהָכנֹות ַלֲחֻתּנָ ם ָהיוּ ֲעסוִּקים ּבַ ּלָ ּכֻ יָון ׁשֶ יֵתנוּ ִאיׁש ָעִני ָרֵעב ְלֶלֶחם. ִמּכֵ ֶפַתח ּבֵ ה ָעַמד ּבְ ּתֹו: "ְזַמן ָקָצר ִלְפֵני ַהֲחֻתּנָ ָעְנָתה לֹו ּבִ
ֵהִכינוּ ֲעבוִּרי". י לֹו ֶאת ְמַנת ָהאֶֹכל ׁשֶ ִית, ְוָנַתּתִ י אֹותֹו ֶאל ַהּבַ ם ֵלב ֵאָליו. אוָּלם ֵעיִני ִהְבִחיָנה ּבֹו. ִהְכַנְסּתִ ִאיׁש לֹא ׂשָ

ֶות. ָלה ִמּמָ ן ִנּצְ ָדָקה ָעְמָדה ְלִבּתֹו ְוַעל ּכֵ כוּת ִמְצַות ַהּצְ ּזְ י ֲעִקיָבא ׁשֶ ֵהִבין ַרּבִ

ים ַרּבִ ְדָרׁש ְוָדַרׁש ּבָ ׁש ְלֵבית ַהּמִ ִית, ִנּגַ ׁש ֵמַהּבַ י ֲעִקיָבא ִנְפָעם ְוִנְרּגָ ָיָצא ַרּבִ

ֶות! יל ִמּמָ ּצִ ְצָדָקה ּתַ

משחק חם-קר 

משחקים 'חם קר' עם קופת הצדקה.

הצעות לפעילויות חלופיות 
משחק גלה את קופת הצדקה

להכין מראש:

- מספר חפצים
- קופת צדקה

- קערות\ בדים לכיסוי.

בכל תור מזמינים ילד אחד ומעמידים לפניו שלושה חפצים מכוסים, ביניהם קופת צדקה. לדוגמה: בובה, סוכרייה, כדור, 
נעליים, חולצה, ממתק וכו'. הילד יצטרך לנחש איפה נמצאת קופת הצדקה בעזרת מישוש.

מרימים את הכיסוי ובודקים אם הוא צדק.
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יום בנושא הכנסת אורחים

יום קודם לפעילות כדאי להדפיס פתק להורים: )נספח(

הורים יקרים שלום, ביום _______ בעז"ה יתקיים יום אהלים במתחם הגן. יש לשלוח עד ליום ________ עם הילד/ה מספר 
אטבי כביסה וסדין/ שמיכה ישנים שאינם בשימוש.

תודה על שיתוף הפעולה, בברכה, צוות קייטנת חב''ד.

מפגש פתיחה
ישראל וליבי במטוס, ליבי מנמנמת וישראל מפזם לעצמו:

"המטוס המריא, למעלה בשמים,

צופה אני בנוף, של יבשה ומים.

ליבי נרדמה, עינה כבר סגורות,

הקברניט מודיע, ַה דקו החגורות.

אז רגע נעצור, זה לא הזמן לשיר,

צריך אחת ושתיים, את ליבי להעיר".

ישראל: "ֵהי ליבי! תתעוררי, הקברניט הודיע שבעוד כמה דקות נוחתים וצריך להדק את החגורות".

ליבי: "הוווווווּו )מפהקת ומתמתחת(, תודה לך ישראל שהערת אותי, הייתי מאד עייפה וישנתי כל-כך חזק. אני לא מאמינה 
שכבר נוחתים, אני ממש מתרגשת..."

ישראל: "נכון ליבי, באמת הטיסה עברה מאד מהר, כל הדרך הבטתי בחלון וראיתי נוף מקסים, אבל את יודעת, הכל פתאם 
היה נראה כל-כך קטן, אנשים נראו ממש כמו נמלים קטנות".

ליבי: "ח...ח...ח... ב-ר-ו-ררררר כשנמצאים בכזה גובה, רחוק מהארץ, אז ברור שממרחק כזה גדול הכל יראה קטן יותר".

ישראל: "מעניין מה רואים עכשיו בחלון..."

שניהם רוכנים לכיוון החלון

ישראל: "ליבי, מה זה הדברים האלה שרואים שם, כמו שורה כזאת ארוכה של בתים, אבל זה לא נראה ממש בתים".

ליבי: "נכון ישראל, אלו לא בתים כמו שאתה רגיל לראות, זוהי שורת אוהלים".

ישראל: "אוהלים?"

ליבי: "כן ישראל, שכחת? שכחת שאנו בדרך לעיר האבות-באר שבע?"

ישראל: "ברור שאני זוכר שאנו טסים לכיוון עיר האבות, באר שבע, אבל רגע...משהו אחד שכחתי....שכחתי איך קוראים 
למי שנפגוש שם בתוך האוהל..."

ליבי: "בבאר שבע נפגוש את אברהם אבינו. אברהם אבינו היה ידוע כמכניס אורחים גדול....רגע, רגע, תיכף אמשיך, אנחנו 
נוחתים".

עוצרת בדבריה המטוס נוחת....

המטוס נוחת וליבי וישראל מתקדמים לכיוון היציאה כשהמזוודה בידם...

ישראל: "זהו ליבי, הגענו ועכשיו את חייבת להמשיך לספר לי על אברהם".
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ליבי: "אני חושבת ישראל שנתקרב לאזור האוהל של אברהם אבינו ושם כבר לא אצטרך לספר לך, אתה תראה כבר הכל 
לבד" מצביעה על אחד האוהלים וממשיכה: "הנה, אני חושבת שזה האוהל".

ישראל: "תמיד אמרו לי שאת ממש חכמה ליבי, אבל אני חייב לשאול אותך, יש כאן כל-כך הרבה אהלים, איך את יודעת 
שזה שדווקא זה הוא האוהל של אברהם אבינו?".

ליבי: "שים לב ישראל כמה פתחים יש לאוהל של אברהם".

ישראל: "רגע, רגע, אני יודע לספור...אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ארבעה פתחים".

ליבי: "יפה ישראל, ממש לא התבלבלת, וזה בדיוק הסימן בשבילי לדעת שזה האוהל של אברהם אבינו".

ישראל: "למה צריך ארבעה פתחים? בבית שלנו יש רק פתח אחד?"

ליבי: "שאלה מצוינת, אברהם אבינו כל כך דאג לאורחיו ורצה שמכל כיוון וצד שיגיע האורח, יהיה לו פתח להיכנס והוא לא 
יצטרך לטרוח וללכת עד הפתח הרחוק בצד השני".

ישראל: "וואוו, ממש מיוחד, אני כבר ממש רוצה לפגוש אותו, את אברהם אבינו ולראות מקרוב כיצד הוא מקיים את מצוות 
הכנסת אורחים".

ליבי: "נכון, גם אני ממש מחכה לפגוש אותו, יום גדוש ומעניין מחכה לנו, אל תדאג, אני בטוחה שבסוף היום כבר נדע מצוין 
איך לקיים את מצוות הכנסת אורחים".

ליבי וישראל:

הקשיבו, הקשיבו כל השואלים,

הרגע כאן נחתו בעיר האהלים,

איזו זכות גדולה, כדאי שרק תבינו,

הולכים אנו לפגוש, את אברהם אבינו.

נלמד וגם נבין, כיצד נכניס אורחים,

ואיך להם נגרום להיות ממש שמחים".

בניית האוהל:
הגננת תספר על אברהם אבינו שהיה מכניס אורחים וצריך ללמוד ממנו.

מתארת איך היה נראה האוהל של אברהם עם 4 פתחים ושואלת: למי יש רעיון למה 4 פתחים?

הגננת מסבירה: אברהם אבינו כל כך דאג לאורחים ורצה לחסוך להם לעשות סיבוב להיכנס מפתח אחר.

הגננת תבנה יחד עם הילדים את האוהל.

להכין מראש:

- אטבי כביסה
- חבלים

- סדין
- שמיכה 

פעילות בתוך האוהל:

- שירת פסוקים
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- סיפור

- יצירת כוסות

סיפור:
הולדת הבעל שם טוב בזכות הכנסת אורחים.

ר' ברוך ורבקה היו מאד צדיקים, והיו עושים הרבה מצוות, כל סעודת שבת הם היו מזמיני הרבה אורחים וגם ביום חול.

אבל הם היו עצובים מאד. אתם יודעים למה?

בגלל שהם התחתנו לפני הרבה שנים ועוד לא נולדו להם ילדים. הם היו מתפללים הרבה לה' אך זה לא עזר.

שבת אחת, באמצע הסעודה, סביב לשולחן יושבים הרבה אורחים. לפתע שומעים דפיקות בדלת.

ר' ברוך ניגש ומה הוא רואה? אדם מלוכלך מאד, הרבה בוץ על הרגליים, נראה שהגיע מדרך רחוקה. כל

האורחים התחילו לצעוק לר' ברוך: אל תכניס אותו! הוא מחלל שבת ! הוא הגיע מהדרך באמצע שבת!

מה דעתכם ילדים? ר' ברוך ישאיר אותו בחוץ?

ר' ברוך הכניס אותו והתייחס אליו יפה כל השבת. במוצאי שבת האורח המוזר גילה לר' ברוך שהוא אליהו הנביא והוא בא 
לנסות אותו, ובזכות שעמד בניסיון יוולד לו בן.

בדיוק אחרי שנה – נולד להם בן והוא הבעל שם טוב!

הגננת מסבירה שאת האורחים צריך לכבד מכל הלב, להגיש להם אוכל ושתיה, לארח עם כלים יפים לוותר על משחק 
וכדומה.

קישוט כוסות:
להכין מראש: 

- כוסות חד פעמיות פשוטות בצבע צבעוני 
- מדבקות שונות לעיטור.

כל ילד מקשט כוס חד פעמית במדבקות צבעוניות. הגננת מוציאה מים לחצר ומוזגת בכוסות.

אפשר לתאם עם גן ילדים סמוך ולארח אותם באהל של הגן. וכל ילד מהגן יכבד את אחד האורחים וייתן לו לשתות מהכוס 
שהוא הכין.

מפגש סיכום:
להכין מראש: 

- שני חישוקים\ נייר דבק לבן
הגננת שואלת: מה למדנו היום? מה סיפרנו על אברהם אבינו? ומה סיפרנו על הורי הבעש"ט?

משחק הכנסת אורחים:

הגננת מניחה חישוק במרכז המעגל/ לחלופין מציירת בעזרת נייר דבק לבן –מעגל. הגננת מסתובבת כשהיא מצביעה 
כמו שעון ונעצרת. הילד שהאצבע מופנת כלפיו- נכנס לחישוק.

הגננת חוזרת על הפעולה ועוד ועוד ילדים מצטרפים לחישוק.

מתחיל להיות צפוף...
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הגננת: בואו נראה אם יש לכם הכנסת אורחים והילדים מנסים להסתדר כמה שיותר ילדים בתוך החישוק.

בגן הבוגרים שני חישוקים במקביל. רואים מי החישוק המנצח.

הצעות לפעילוית חלופיות:
)אוהל\ חלופיות ליום אוהלים במקרה של חוסר התאמה או מזג אוויר בעייתי(

משחק 'מה חסר בגננו הקטן'

להכין מראש: 

- חפצים שיכולים להתקשר להכנסת אורחים כיסא, מגבת, כוס, אוכל, סוכריה, כרית וכו'
בוחרים כמה חפצים )לגן צעירים נבחר פחות פריטים ולבוגרים נבחר יותר פריטים. אפשר להתחיל עם שלושה פריטים 

ולהוסיף פריטים בהדרגה(

ונבחן איך משתמשים בהם להכנסת  כל החפצים קשורים להכנסת אורחים. נסתכל ביחד עם הילדים על החפצים 
אורחים, מעמידים את החפצים על שולחן. הילדים מתבוננים וזוכרים את החפצים ואת הסדר שבו הם מונחים. בכל 
פעם ילד אחד יוצא החוצה, ובינתיים בוחרים ילד אחר שיעלים חפץ אחד או ישנה את מקומו. קוראים לילד שיצא לחזור. 
כל ילדי הגן שואלים ביחד: 'מה חסר בגננו הקטן, מה היה פה ונעלם?' או במידה ורק משנים מקום – 'מה שונה בגננו הקטן, 

מה השתנה פה כמובן?' הילד שיצא צריך לנחש מה חסר או מה השתנה.

משחק מים- פעילות בחצר הגן בלבד

להכין מראש: 

- כוס פלסטיק
- קערת\ות מים.

הילדים מסתובבים בחדר בחופשיות. כשהמדריכה מוחאת כף על כל ילד למצוא בן זוג שהוא יהיה האורח שלו. הילדים 
עומדים בשורה וכל ילד מקבל כוס פלסטיק/כוס חד־פעמית )אפשר לחלק לכמה שורות, לפי מספר הילדים בגן(. ליד 
הילד הראשון בשורה יש קערת מים. עליו למלא מים מהקערה ולהעביר מהכוס שלו לכוס של החבר וכך הלאה – עד לכוס 

של הילד האחרון בשורה שממלא את הקערה שלצידו.

יצירה אוהל אברהם אבינו

הגננת מספרת על אברהם אבינו שהיה מכניס אורחים וצריך ללמוד ממנו.

מתארת איך היה נראה האוהל של אברהם עם 4 פתחים ושואלת: למי יש רעיון למה 4 פתחים?

הגננת מסבירה: אברהם אבינו כל כך דאג לאורחים ורצה לחסוך להם לעשות סיבוב להיכנס מפתח אחר.

כל ילד מקבל:

- אוהל אברהם )נספח להדפסה( 
- ניירות צבעוניים קרועים\ חול: ניתן להכין מראש /עם הילדים בבוקר

כל ילד ימלא את האהל, העץ, והשמש, ע"י קרעים של ניירות צבעוניים. על ה"ריצפה" ידביקו חול. 
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יום בנושא כיבוד הורים

מפגש פתיחה:
שומעים ברקע צליל טלפון....

ליבי: "מעניין מי מתקשר עכשיו, אנחנו ממש בכיוון היציאה לדרך למסע היומי, רק שלא נתעכב ונפסיד את המטוס. אוי 
כמה אני מדברת, במקום זה ארים מהר..." 

ניתן לעצור בין משפט למשפט כאילו ליבי מקשיבה למה שמדברים איתה מעבר לקו וניתן ממש להשמיע את קולה של 
אמא מדבר.

ליבי:

- "ה-ל-ו, מי זה?

- אמא, איזה כייף שאת מתקשרת.....

- אנחנו בדיוק יוצאים ממש עכשיו לדרך...

- רגע, לא הבנתי, את רוצה שנטוס היום לסבתא בחדרה במקום לטוס למקום שתכננו?

- טוב אמא בסדר גמור, ל-ה-תר-א-ו-ת....

ישראל נכנס לחדר, מבחין שליבי דיברה בטלפון ושואל:

"ליבי! ליבי! עם מי דיברת? ספרי לי".

"בוודאי שאספר לך, כי זה קשור גם אלי".

ישראל: "קשור אלי? מ-ע-נ-י-י-ן!"

"כן ישראל, אמא התקשרה וביקשה שהיום נשנה את המסלול וניסע לחדרה לסבתא. סבתא רוצה להעביר משהו לאמא 
ואנחנו ניקח אותו ממנה".

ישראל: )צוהל משמחה( "איזה יופי! איזה כייף! כמה אני אוהב לבקר את סבתא, תמיד יש לה הפתעות, סיפורים מעניינים 
ואל תגלי לאף אחד........ )מנמיך את הקול( גם ממתקים טעימים...".

ישראל רוקד ומפזם:

סבתא שלי את הכי בעולם,

מי אוהב לפגוש אותך? ברור שכולם!

סיפורים לך לרוב, הפתעות בארון

ואפילו גם תרופה, אם כואב הגרון".

ליבי: "אין כמוך ישראל, אתה כזה חמוד, תמיד יש לך שירים מעניינים על כל דבר, א-ב-ל.....עכשיו צריך לצאת לדרך מהר 
ותזכיר לי שכשנשב סוף, סוף במטוס בנחת, אני רוצה להגיד לך משהו.... מתחילים לצעוד עם המזוודה לכיוון המטוס 

ומתיישבים:

ישראל: "טוב שהגענו כבר, אני ממש לא יכול כל פעם להיות במתח ולחכות עד שתגידי לי מה רצית".

ליבי: "את יודע ישראל, גם אני מאד שמחה שנוסעים לסבתא, אבל יש משהו שמשמח אותי עוד יותר".

ישראל: "מה משמח אותך יותר, אולי שנראה איך סיימו לבנות את המעלית בבניין של סבתא?"

ליבי: "גם זה אולי ישמח אוי, אבל יש משהו שישמח אותי עוד יותר, אתה זוכר שתכננו בכלל לטוס לתל-אביב כדי להגיע 
לגן המיוחד עם כל הפרחים היפים?"
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ישראל: "בטח שאני זוכר, אפילו הבטחתי ללמפי שנצלם לו את הפרחים המיוחדים ונראה לו כשנחזור".

ליבי: "נכון ישראל, ועכשיו שאמא התקשרה לבקש שנשנה את המסלול, אנחנו מקיימים פה מצווה מאד חשובה, מצוות 
כיבוד הורים וזה מאד משמח אותי".

ישראל: "וואוו! ליבי! את ממש חכמה וצדיקה. אמא ואבא כל-כך דואגים לנו תמיד, שזה באמת מאד משמח לכבד אותם, 
לשמוע בקולם ותמיד לשמח אותם".

ליבי: "ואתה יודע עוד משהו ישראל? ה' הבטיח למי שיכבד את ההורים שלו שתהיה לו אריכות ימים, כמעט לשום מצווה 
אין כזה שכר גדול, סימן שזאת האמת מצווה מאד חשובה".

ישראל: "בטח לסבתא יהיה סיפור מעניין לספר לנו על 'כיבוד הורים', אני ממש כבר מחכה להגיע....מתי כבר נוחתים?"

ליבי: "יש לי רעיון ישראל, עד שהמטוס ינחת, בוא נוציא מהמזוודה כמה מההפתעות ששמתי: דבק, מספרים, קצת דפים 
ונכין משהו לאבא ואמא, אותם אנו כה אוהבים".

ישראל: "ועוד משהו ששכחת ליבי, נכין להם שיר מיוחד על כל מה שבנו משקיעים".

ישראל וליבי מציירים, גוזרים ומפזמים:

יש לנו הורים מאד מיוחדים,

דואגים לנו לכול, אוכל ובגדים.

אם בא לנו לבכות, אם עצוב וקצת כואב,

עם לטיפה חמה, ייתנו חיבוק אוהב.

ושפתאום קורה, ואין סתם מצב רוח,

יעשו הכל, שיהיה לנו שמח.

כולנו נקיים מצוות כיבוד הורים,

ל-מ-ש-ל....כשאמא תאמר, את הצעצועים להרים,

כשאבא יבקש עם הסלים לעזור,

נושיט מיד עזרה, הלוך וחזור.

'כבד את אביך ואת אימך' נאמר,

מצוה כה מיוחדת, חשוב לנו לומר".

פעילות בתנועה:
משחק זיכרון של כיבוד הורים.

להכין מראש:

- כרטיסים- נספח
הילדים יושבים במעגל. כל ילד מקבל כרטיס עם ציור ומצמיד אותו לכף היד בעזרת דבק או גומייה. כל ילד בתורו מרים את 
יף לילד אחר, ואם לשניהם יש כרטיס זהה אז הם יצרו סט. אוספים את כל התמונות למרכז. לאחר מכן  היד וניגש לתת ּכִ

שואלים את הילדים שאלות והם צריכים להצביע על התמונה המתאימה לכל שאלה.

- מה עושים כשאבא ואמא ישנים? שומרים על השקט! )הילדים מצביעים על התמונה המתאימה(

- למי אנחנו מגישים כוס שתייה? לאבא ואמא! )תמונה של כוס שתייה(

- האם מותר לנו לשבת על הכיסא של אבא? לא! )תמונה של כיסא עם ידיות(
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- האם מותר לנו לקרוא בשם של ההורים שלנו? לא! )תמונה של ילד שקורא לאמא שלו(

- כאשר אבא ואמא אומרים לנו מה לעשות אנחנו צריכים... לשמוע בקולם! )תמונה של אוזן(

- אנחנו עוזרים לאבא ואמא, לדוגמה... לאסוף צעצועים )תמונה של צעצועים(

- אנחנו עוזרים לאבא ואמא, לדוגמה... לערוך את השולחן )תמונה של ילד שמסדר את השולחן(

- אנחנו עוזרים לאבא ואמא, לדוגמה... לנקות את הבית )תמונה של ילד מטאטא(

- האם נקיים את מצוות כיבוד הורים בכעס או בשמחה? )תמונה של ילד מחייך(

- לכבד הורים זו מצווה מאוד... חשובה! )תמונה של משפחה(

יצירה:
הכנת מאפה לאבא  ואמא 

להכין מראש:

- קופסת מאפה )מצורף לרוכשים את הערכה(
- דפים לכרטיס ברכה

- חומרים למאפה

מכינים ביחד כדורי שוקולד ומכניסים לקופסה )מתכון מצורף בנספחים להדפסה(

במקביל להכנת המאכל מקשטים את הקופסה, מוסיפים כרטיס ברכה לאמא או לאבא ומקשטים במדבקות, בפייטים 
זוהרים וכו'. אורזים את המאכל המוכן בקופסה.

מפגש סיכום:
נבקש מהילדים להציע דוגמאות איך הם מכבדים הורים בבית – קמים לכבודם, לא יושבים בכיסא שלהם, מגישים להם 
שתייה, משתדלים לעזור להם, שומעים בקולם, אוספים את הצעצועים... אחרי כל פעולה טובה שהילדים אומרים 
נדביק מדבקה זוהרת על לוח, ונראה לילדים כמה אור המצווה שלהם עושה. נדגיש כי כיבוד הורים אנחנו מקיימים מתוך 

שמחה – שיש לנו זכות לעזור להורים שלנו, שכל כך דואגים לנו, ולכבד אותם.

נבקש מהילדים להביא בימים הקרובים פתקים על מעשה טוב של כיבוד הורים.

סיפור
בזמן שבית המקדש היה קיים היו לכהן הגדול בגדים נהדרים! על חזהו היה בגד מיוחד שנקרא חושן, ובו היו קבועות ארבע 
שורות של אבנים יקרות. לכל אחד משנים עשר שבטי ישראל הייתה אבן יקרה ומיוחדת. והנה, יום אחד אבדה אבן יקרה 

מבגדי הכהן הגדול!

לקחו חכמי ישראל כסף רב ומטבעות זהב והלכו לקנות אבן יקרה חדשה במקומה. הסתובבו בהרבה מקומות ושאלו: "מי 
יודע איפה אפשר לקנות אבן יקרה, גדולה ויפה כמו זו שאנו צריכים בשביל בגדי הכהן הגדול?" ולא ידעו האנשים. לבסוף 
פגשו אדם שאמר להם: "בעיר אשקלון גר איש עשיר מאוד ששמו דמא בן נתינה, ולו אבנים יקרות ומרגליות – היפות 
ביותר בכל הארץ!" הלכו החכמים לעיר אשקלון, אל ביתו של דמא בן נתינה, ודפקו על הדלת. יצא דמא ואמר להם: "שלום 
עליכם, חכמי ישראל! מה רצונכם אצלי?" ענו לו החכמים: "שמענו שיש לך אבנים יקרות יפות ואנחנו רוצים לקנות אצלך. 
האם תסכים למכור לנו? הבאנו איתנו מטבעות זהב, נשלם לך מאה מטבעות זהב עבור האבן היקרה שאנחנו צריכים" 
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אמר דמא בן נתינה: "היכנסו לביתי וחכו רגע, ומיד אביא לכם האבן שביקשתם". הלך דמא להביא את האבן היקרה מן 
התיבה שבה שמר אותה, והנה – התיבה סגורה והמפתחות אינם! נכנס דמא לחדר אחר לחפש את המפתחות, ושם ראה 
כי אביו ישן על המיטה והמפתחות לתיבה מונחים תחת הכר שלו. חשב דמא בן נתינה: אם אוציא את המפתחות מתחת 
לכר, אבא יתעורר. אולי ייבהל ויצטער כאשר יתעורר פתאום! לא, אסור להעיר את אבא משנתו הטובה. חזר דמא אל 
החכמים ואמר להם: "לא אוכל למכור לכם את האבן היקרה, כי המפתחות לתיבה שבה האבנים שמורות מונחים מתחת 
לראשו של אבא, והוא ישן". חשבו החכמים שדמא אומר כך מפני שהוא רוצה יותר זהב תמורתה. אמרו לו: "אם תמכור 
לנו את האבן ניתן לך מאתיים מטבעות זהב במקום המאה שהבטחנו!" ענה דמא: "לא! אסור להעיר את אבא!" אמרו לו 
החכמים: "אנו זקוקים מאוד לאבן היקרה. ניתן לך שלוש מאות מטבעות זהב!" לא הסכים דמא בן נתינה. ואף כאשר הציעו 

לו אלף מטבעות זהב לא שינה את דעתו: "לא אעיר את אבא בעד כל הזהב שבעולם!"

ראו החכמים שבאמת לא ימכור להם, והלכו משם עצובים.

זמן קצר לאחר מכן התעורר האב משנתו. לקח דמא את המפתחות, פתח את התיבה, הוציא את האבן היקרה והלך מהר 
אחרי חכמי ישראל. כאשר הגיע אליהם ונתן להם את האבן היקרה שביקשו, שמחו החכמים שמחה גדולה ורצו לתת לו 

אלף מטבעות זהב כפי שהבטיחו לו, אבל דמא לא קיבל.

"תנו לי מאה", הוא אמר, "כפי שהבטחתם לי בתחילה. איני רוצה להרוויח מזה שכיבדתי את אבי!"

ומשתמשים בה  כמוה,  למצוא  ניתן  לא  שכמעט  פרה מיוחדת  פרה אדומה,  דמא  של  בעדר  נולדה  בדיוק  כעבור שנה 
בעבודת בית המקדש. פרה כזו שווה כסף רב! החכמים שמעו על הפרה ופנו מיד לאשקלון, לבית של דמא, הפעם כדי 

לקנות את הפרה. דמא זכה שבזכות כיבוד ההורים שלו נולדה דווקא בעדר שלו הפרה האדומה המיוחדת והנדירה.

אמרו חכמים: "צאו וראו איך דמא בן נתינה מכבד את אביו, כי ממנו אפשר ללמוד!"

הצעות לפעילויות חלופיות 
)כדאי לספר לפני היצירה(

סיפור על רבי טרפון:

לרבי טרפון, מחכמי המשנה, הייתה אם זקנה, חולה וחלשה. לא היה בכוחה אפילו לעלות לבדה על מיטתה או לרדת 
ממנה. רבי טרפון טיפל בעצמו באימו ועזר לה, ולא הרשה לעבדים ולשפחות לעשות זאת במקומו. בכל פעם שרצתה 
האם לעלות למיטה מיד בא רבי טרפון, כרע על ברכיו לצד המיטה והתכופף עד הארץ, אימו הניחה את רגלה על גבו ועלה. 

גם כאשר רצתה האם לרדת מיהר רבי טרפון לכרוע ולהתכופף ארצה, כדי שתוכל להיעזר בו באותו אופן.

פעם, ביום השבת, קראה האם לרבי טרפון ואמרה לו: "טרפון בני, רצוני לטייל מעט בחצר". שמח רבי טרפון ועזר לאימו 
לקום ולצאת לחצר. טיילה האם הזקנה בחצר, שאפה לקרבה את האוויר הצח, התחממה לאור השמש, נהנתה מריח 

הפרחים והאזינה לציוץ הציפורים. ימים רבים לא הייתה בחוץ בשל חולשתה, והטיול היטיב עימה מאוד.

אך לפתע, בעודה מהלכת בחצר, נקרעה רצועת הנעל שעל רגלה ורגלה האחת נותרה יחפה. ראה זאת רבי טרפון ונבהל 
מאוד: הנעל יצאה מכלל שימוש ואמא אינה יכולה ללכת בה, ולתקנה אי אפשר – כי שבת היום!

מה דעתכם, ילדים? איך תחזור אמא הביתה? הלא כה זקנה וחלשה היא! אולי תצטנן, חלילה, אם תדרוך על האדמה 
הקרה ברגל יחפה! מי יודע מה עשה טרפון, הבן האוהב?

רבי טרפון לא התבלבל. הוא התכופף והניח את שתי ידיו מתחת רגלה של אימו, וכך התקדם לצידה צעד אחר צעד כשידיו 
מפרידות כל העת בין רגליה היחפות ובין הקרקע. כך נכנס עימה הביתה ועזר לה, כדרכו, לעלות למיטתה כדי לנוח אחרי 

הטיול המעייף.



31

יום בנושא מודה אני ונטילת ידיים

מפגש פתיחה:
ישראל מתעורר מהשינה, מביט לצדדים וכשמבחין בליבי, הוא שואל:

ישראל: "ֵה י ליבי, מה קרה שהקדמת היום וכבר את לבושה ומוכנה ליציאה?"

ליבי: "נו! באמת! שכחת?! שכחת שהיום אנו ממריאים ליומיים וצריך לארגן מזוודה גדולה יותר? אבל...רגע...נראה לי 
ששכחת עוד משהו, עוד משהו מאד חשוב! אני חושבת שלפני שנמשיך לדבר, אתה צריך לעשות משהו שבלעדיו אתה 

וכל יהודי שקם בבוקר לא יכול להתקדם בלעדיו".

ישראל מכוון ידיו נצבות אחת מול השנייה, מרכין את הראש ואומר:

"מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך".

פונה לליבי ואומר:

"ממש תודה שהזכרת לי, הייתי כל-כך מבולבל, חצי ישנוני ולא ממש שמתי לב מה אני עושה".

ליבי: "אתה יודע ישראל, הרבי אמר שגם תינוקות קטנים, שעוד לא יודעים לדבר, האימהות הצדיקות שלהם אומרות 
איתם ובשבילם 'מודה אני'. ועכשיו ישראל בוא תיטול ידיים, עבודה רבה עוד מחכה לנו לפני שנצא לדרך...

ישראל נוטל ידיו ומפזם לעצמו:

"התעוררתי בבוקר, פקחתי העיניים,

מילות תודה אמרתי לאבא בשמים,

על נשמה שנתן לי והחזיר לגופי,

על שנושם אני שוב באפי ובפי.

ליבי: "יופי שראל הזמר שלנו, עכשיו כדאי שנתקדם כדי שנוכל לצאת לדרך בזמן".

נראים מתפללים, מתארגנים ויוצאים לדרך...

ישראל: "הי ליבי לאן את רצה?"

ליבי: "שכחתי משהו בבית, משהו ממש חשוב, אני רצה להביא".

ישראל )לעצמו(: "מעניין מה ליבי שכחה?

ליבי חוזרת מתנשפת

ליבי: "הנה הגעתי, איזה מזל שנזכרתי".

ישראל: "מזל, מזל, אבל שמת לב שבכלל לא סיפרת לי מה הלכת להביא?"

ליבי )צוחקת(:: "נ-כ-ו-ן ישראל, לגמרי לא שמתי לב...אז ככה, שכחנו להכניס למזוודה את הנטלה וקערת נטילת הידיים".

ישראל: "ולמה בדיוק צריכים קערה ונטלה?"

ליבי: "נו, ישראל! נראה לי שהפעם אתה זה ששכחת, שכחת שאנו יוצאים הפעם למסע ארוך יותר של יומיים?"

ישראל: "ב-ר-ו-ר שאני זוכר, אני הרי הכנסתי למזוודה ציוד שיספיק לנו ליומיים".

ליבי: "יפה ישראל, ומשהו אחד אולי שכחת, שאם נישן מחוץ לבית, צריך לקחת אתנו נטלה וקערה כדי שנוכל ליטול בבוקר 
ידיים כשנקום מהשינה".
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ישראל: "נכון ליבי. את יודעת ליבי, אני חייב לשאול אותך משהו, למה בכלל צריך ליטול ידיים בבוקר כשכמים מהשינה"?

ליבי: "אתה שם לב מי מתקרב אלינו? משהו שבוודאי ישמח לענות לך על כל השאלות,...."

ישראל מסתובב אחורה וצוהל משמחה:

"למפי! למפי שיודע הרבה דברים ויש לו אהבת ישראל מאד גדולה ותמיד, תמיד שמח להסביר לכל אחד מה שהוא צריך".

ישראל וליבי: "שלום למפי, כמה טוב שפגשנו אותך".

ליבי: "הפעם אנו ממריאים ליומיים ובטח נתגעגע אליך מאד, טוב שפגשנו אותך".

ישראל: "וחוץ מזה שרציתי לשאול אותך גם, למה בכלל יהודי צריך ליטול ידיים כשהוא קם בבוקר?"

למפי: "בשמחה רבה אסביר לכם, בואו ואלווה אתכם למטוס ובדרך אסביר לכם.... אדם שישן בלילה, הנשמה שלו עולה 
לשמיים וגופו נהייה טמא, וכאשר הוא קם בבוקר והנשמה חוזרת אליו, הגוף שלו חוזר להיות טהור בזכות הנשמה ורק 
אצבעות הידיים שלו נשארות טמאות ובשביל שתהיינה טהורות בחזרה, צריך ליטול את הידיים, שלוש פעמים על כל יד".

ליבי:" וואוו! כמה טוב שפגשנו אותך, זה ממש היה מעניין לשמוע מה שסיפרת לנו עכשיו".

למפי: "אני ממש שמח שיכולתי לעזור לכם בזה..."

ישראל: "ולמפי, אפשר לשאול אותך עוד שאלה?"

למפי: "בוודאי".

ישראל: "למה צריך לשים את הספל על יד המיטה דווקא?"

למפי: "שאלה מצוינת! לפני שנוטלים ידיים בבוקר, אסור ללכת, רק מרחק ממש קצר, ואז איך ניטול ידיים? ולכן שמים את 
הקערה על-יד המיטה".

ישראל וליבי ביחד: "תודה לך למפי!"

למפי: "עכשיו תעלו מהר למטוס שלא תפספסו, ו.....אם ישעמם לכם קצת בטיסה, תוכלו לספר לעוד אנשים על הדברים 
החשובים שהיום למדתם, כך גם תזכו אותם לקיים דברים חשובים כל-כך ותקיימו מצוות 'אהבת ישראל', כי במטוס 'שלי, 

שלך, שלנו' אהבת ישראל, זוהי הסיסמא!!!! ל-ה-ת-ר-א-ו-ת!"

ישראל: "מה דעתך ליבי שנחבר שיר ונלמד את האנשים במטוס את השיר הזה וכך תמיד יזכרו שצריך לומר 'מודה אני כל 
בוקר ושצריך ליטול ידיים כל בוקר, מה דעתך?"

ליבי: "רעיון מצוין!!!! ו....רגע....יש לי עוד משהו במזוודה שעליו עוד לא סיפרתי לך, יש לי גלויות קטנות עליהם מצויר ילד 
שקם בבוקר, אומר 'מודה אני' ועל -יד מיטתו נטלה עם קערה, נוכל גם לחלק אותם שיתלו בחדר וכך זה יזכיר להם כל 

בוקר מה צריך לעשות. אז קדימה.... מתחילים?!"

"בוקר טוב הגיע, יום חדש מאיר,

צלצל לו השעון וכבר אותי העיר.

פקחתי העיניים ולפני הכל,

"מודה אני" אמרתי ממש חזק, בקול.

על נשמה שנתן לי והחזיר לגופי,

על שנושם אני שוב באפי ובפי.

נטלתי הידיים, יד ימין ושמאל,

כל יום אותו דבר, בדיוק כמו אתמול.

לא אלך רחוק, קדימה לא אצעד,

נטלה וקערה, אניח לי בצד.
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פעילות בתנועה:
כל ילד בוחר פינה ו'הולך לישון'. 

הגננת מחשיכה את החדר ומשמיעה ניגון חב"ד שקט. 

כאשר הגננת מדליקה את האור כל הילדים מתעוררים, עושים תנועה של נטילת ידיים, קמים ממקומם ומתחילים לרקוד 
במעגל: 'מודה אני, תודה לה' על היום החדש שנתן לי.

אפשר לצרף גם קולות של חיות, וכאשר משמיעים קולות של תרנגולים או ציפורים הילדים מתעוררים ומצטרפים ביחד 
לקולות.

סיפור
הגננת תספר על הילד שהגיע עם אביו לחלוקת הדולרים אצל הרבי. האב בקש ברכה לבנו שכבר בגיל גדול ואינו יודע 
לדבר. הרבי בקש מהילד לחזור אחריו מילה במילה והילד אמר מודה אני!! במילים כל כך קדושות הרבי נתן לילד את הכח 
והנה להתרגשות כולם הילד פתח את פיו והתחיל לדבר. בואו נקפיד ולא נשכח לומר מודה אני תיכף שנתעורר ונפקח 

את עינינו.

משחק הכוח

בזכות נטילת ידיים ואמירת 'מודה אני' בבוקר יש לנו כוח להתעורר ולקיים מצוות בשמחה ובחיוּת. כל הילדים יושבים 
יפים לכל הילדים. אפשר לתת לילדים דרבוקות או תוף,  במעגל ומושיטים ידיים, ובכל תור ילד אחד עובר בין הילדים ונותן ּכִ

יף יהיה לכלי הנגינה. וכך הּכִ

יצירה:
קישוט ספל לנטילת ידיים

כל ילד יקבל:

- ספל פלסטיק,
- טושים לא מחיקים

- ריבועי טפטים בצבעים שונים
הילד יקשט את הספל בעזרת טושים לא מחיקים.

מפגש סיכום: 
נספר לילדים על מודי, שהיה ילד מיוחד מאוד – הוא היה מקפיד להגיד תמיד תודה.

אם מישהו היה עוזר לו לסחוב את השקיות – הוא לא היה שוכח להגיד תודה.

אם מישהו היה מוותר לו על הנדנדה – הוא לא היה שוכח להגיד תודה.

אם מישהו בחנות היה עוזר לו להוריד את החבילה מהמדף הגבוה – הוא לא היה שוכח להגיד תודה.

וכמובן, אם קיבל פרס או סוכרייה – מיד היה אומר תודה רבה.

כולם אהבו את מודי ורצו להיות חברים שלו.

אתם יודעים למה? כי זה נעים לשמוע תודה ולראות את הפנים של מודי מחייכות ושמחות כשאנחנו עוזרים לו. החברים 
רצו לוותר לו, רצו שהוא ישחק איתם, רצו לתת לו את הצבע שהוא ביקש, ותמיד-תמיד חיכו לראות את מודי מחייך, מסתכל, 
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ואומר תודה.

יום אחד שאל אותו אחד החברים: איך אתה תמיד זוכר להגיד תודה?

ענה מודי: זו בכלל לא בעיה! בכל בוקר כשאני קם יש לי ספל מים וקערה ליד המיטה.

ברגע שאני פותח את העיניים אני נזכר שמתחיל יום חדש.

אני כל כך שמח ונרגש, ומיד אני רוצה להגיד תודה! תודה לה' על הנשמה שיש לי בגוף, שנותנת לי כוח.

תודה לה' על המשפחה שלי, ועל השמש הנעימה שמחממת אותי.

אני אומר 'מודה אני' לה' בשמחה ונוטל ידיים ליד המיטה. מיד אני מרגיש איך אני מקבל הרבה כוח לחייך, להגיד תודה 
ולשמוח! כל היום אני מסתובב בשמחה, וגם יש לידי כל כך הרבה אנשים נחמדים, שזו בכלל לא בעיה!

רוצים להצטרף למודי? בואו נהיה ביחד חבורת 'מודה אני'. נזכור להגיד לה' תודה מיד כשאנחנו קמים בבוקר, ונראה שכל 
היום יהיה שמח ונעים, שיהיו בו הרבה מעשים טובים.

הצעות לפעילויות חלופיות 
קליעה למטרה- משחק בחצר הגן

קליעת כדורים מצלופן אל תוך נטלות 

כחלק מהחוויה ניתן לילדים ריבועי צלופן הם יכדררו ונתחיל במשחק.

משחק מודה אני

כל ילד מקבל ציור של שמש שהצד השני שלו צבוע בשחור – כמו הלילה. מצמידים את הציורים למקלות ארטיק והילדים 
מחזיקים את הציורים בידיהם. הגננת משמיעה את השיר מודה אני, ובכל פעם שנשמעת רק מנגינה הילדים מחזיקים 
את הכרטיס בצד של הלילה. כאשר מתחילים לשיר את המילים 'מודה אני' מסובבים לצד של השמש ומרימים אותה 

לאט-לאט כמו זריחה, עד שהיא מגיעה הכי גבוה שאפשר. כל ילד מנסה להרים את השמש כמה שיותר גבוה.

יצירה

שעון סדר יום יהודי

להכין מראש:

- לוח קשיח
- סול גזור בצורת חץ

- תמונות להדפסה )נספח(
מדביקים על לוח קשיח את התמונות לפי סדר: נטילת ידיים, צדקה, תפילה, ציצית וכו'. מכניסים באמצע מחוגים )סול 
בצורת חץ( ומחברים עם סיכה מתפצלת. אפשר לשדרג ולשלב את תמונת הילד, מראה קטנה ועוד כיד הדמיון. מקשטים 

בחומרים זמינים.

יצירה 

תרנגולת

להכין מראש: 

- צלחות
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- נוצות צבעוניות
- סול אדום גזור לצורות מקור וקרבולת 

- עיניים זזות
- גפרורים צבעוניים

חותכים צלחת נייר לשניים, מצמידים נוצות צבעוניות לזנב, כרבולת, מקור אדום

ועיניים זזות. מחברים רגליים מגפרורים צבעוניים.
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מפגש בנושא שבת

מפגש פתיחה:
ליבי: "היום ישראל צריך ממש למהר" הטיסה שלנו יוצאת מוקדם".

ישראל )מפהק(: "מה קרה ליבי? אני עוד כל-כך עייף עוד מאתמול, חשבתי שהיום נצא מאוחר יותר ונספיק עוד קצת לנוח, 
ואת אומרת לי שדווקא יוצאים מוקדם יותר?"

ליבי: "כן ישראל, הערב זה שבת ואנחנו במהלך השבת נתארח בעיר כפר- סבא".

ישראל: "נו? אבל שבת נכנסת מאוחר יותר, אז למה צריך לצאת כל-כך מוקדם?"

ליבי: "נכון ישראל, אבל דודה בת-שבע התקשרה לבקש שנבוא לעזור לה בהכנות לשבת, דודה בת-שבע מארחת הרבה 
אורחים לשבת והיא תשמח שגם אנחנו נהיה שם, אבל לא רק זה...."

ישראל: "וואוו! אני ממש מתחיל להתרגש, ומה עוד יהיה לנו שם?"

ליבי: "דודה בת-שבע רוצה שנלך איתה לחלק נרות שבת במרכז העיר ובבתי רפואה וכך נוכל לזכות עוד ועוד בנות ואימהות 
בהדלקת נרות בערב שבת".

ישראל: "אז מהר ליבי, בואי נצא לדרך, שלא נפספס את הטיסה, שנגיע בזמן ונספיק לעשות הכל".

ליבי: "אתה צודק ישראל, דקה, שתיים והמזוודה מוכנה....רק עוד דבר אחד נשאר להכניס וסגרנו את המזוודה".

ליבי מכניסה נרות למזוודה וסוגרת אותה

ישראל: "ֵה י ליבי, מה זה מה שהכנסת שם?"

ליבי: "ישראל, קדימה בוא נזדרז, נגיע למטוס ואספר לך הכל".

ישראל: "את אוהבת תמיד לסקרן ולהפתיע אותי, גם אני אפתיע אותך בשיר שעלה לי בראש שממש מתאים לנו עכשיו".

ישראל מפזם וליבי מצטרפת במילה המתחרזת בכל שורה:

"שימו לב, העיפו מבט,

תיכף נכנסת ומגיעה השבת.

ואנו במרץ ובכל החשק,

נחלק לכל אם ובת, ערכת נש"ק.

נרות שבת קודש, חלה, יין וגביע,

יפארו את שולחן השבת, בכל שבוע.

ישראל: "הגענו, בשעה טובה, אני חושב שכדאי יהיה לנו לנוח בטיסה כדי שיהיה לנו אחר כך הרבה כח לעזור ב-ה-כ-ל 
לדודה בת-שבע".

ליבי: "רגע ישראל, שכחת שאתה רוצה לראות מה הכנסתי למזוודה? נראה לי שאחרי שתראה, כבר לא ממש תרצה 
לנוח".

ישראל: "אוי, באמת איך יכולתי לשכוח דבר כזה..."

דודה בת-שבע, אז אפשר  יחד עם  נרות שבת  ישראל, אני חשבתי שאם כבר אנחנו מתכוננים לחלק  "אז ככה  ליבי: 
להתחיל כבר עכשיו במטוס לחלק נרות לילדות ואימהות שאתנו בטיסה, בהדלקת הנרות כל אישה ובת זוכה שהקב"ה - 

השכינה, תהיה בבית שבו מדליקים, אז בטח כדאי שאנחנו נתחיל כבר במטוס".
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ישראל: "רעיון ממש מצוין ליבי, רגע....מה עוד הוצאת שם חוץ מהנרות, מה זאת השקית הקטנה שמבצבצת שם? את 
לא גומרת להפתיע".

ליבי: "כן ישראל, זוהי שקית עם מטבעות לצדקה, אנחנו נחלק לכל אחת גם מטבע לצדקה, הרבי אמר שלפני הדלקת 
נרות שבת צריך גם לשים מטבע בקופת הצדקה".

ישראל: "טוב ליבי, אני כבר לא יכול יותר לחכות, מתחילים?"

ליבי: "אני חושבת שנחכה כמה דקות, המטוס ממריא תיכף וצריך לשבת ולהדק את החגורות, ברגע שנוכל לקום, נצא מיד 
לדרך. אבל אתה יודע מה ישראל? מקודם שרת שיר ממש יפה, נראה לי שגם אני כבר הספקתי להכיר אותו, אולי נשיר 

אותו בינתיים עד שנוכל לקום?"

ישראל: "אין כמוך ליבי המבריקה, אז מתחילים? שלוש ארבע ו..."

ישראל וליבי פוצחים בשיר:

"שימו לב, העיפו מבט,

תיכף נכנסת ומגיעה השבת.

ואנו במרץ ובכל החשק,

נחלק לכל אם ובת, ערכת נש"ק.

נרות שבת קודש, חלה, יין וגביע,

יפארו את שולחן השבת, בכל שבוע ושבוע.

ישראל: "ואני עכשיו רוצה להמשיך ולהוסיף...

ורגע לפני, עצרו עוד דקה,

זכרו לשים מטבע לצדקה.

נטעם מכל המטעמים שאמא מכינה,

ונזכה שבביתנו תשרה השכינה".

פעילות בתנועה:
הכנת משחק זיכרון קבוצתי בנושא שבת

להכין מראש:

- דף צביעה של אביזרים של שבת.  גביע, יין, חלות, דגים, וכו' )נספח(

הילדים יצבעו והצוות ידביק על שמיניות בריסטול צבעוני בצבע אחיד

אפשר לניילן או שלא... ולשחק משחק זיכרון קבוצתי במרחב במפגש. אפשר להפוך את המשחק לתחרותי בחלוקת הגן 
ל-2 קבוצות בכל מהלך ניגש ילד אחר להפוך קלפים והזכיה משותפת לכלל ילדי הקבוצה.

יצירה: 
ערכת נרות שבת 
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להכין מראש:

- נריות של שבת
- צלופן

- מדבקות עם זמן הדלקת הנרות
- סרט מתנה

- דף למכתב ברכה
מכינים ומדביקים עליה את זמן הדלקת נרות השבת. עוטפים בצלופן וקושרים בסרט יפה.

מוסיפים מכתב ברכה אישי לאמא או לאחות.

מפגש סיכום: 
סיפור- יוסף מוקיר שבת.

קטע שמע בדיסק רצועה 7

הצעות לפעילויות חלופיות 
הכנת חלות

להכין מראש:

- חומרים להכנת חלות
מכינים בצק, כל ילד מקבל חתיכת בצק ויוצר צורת חלה. אם אין תנור בגן אפשר לארוז בתבנית אלומיניום קטנה לבית.
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יום בנושא כשרות

מפגש פתיחה:
ישראל: "אני ממש רעב ליבי, טיילנו הרבה, אולי נשב לאכול כמה דקות?"

ליבי: "רעיון מצוין ישראל, בוא נשב בצד בפינה, נפתח את המזוודה ונוציא את שקית האוכל".

עוצרים בצד, פותחים את המזוודה ומוציאים את השקית עם האוכל...

ישראל מוציא ותוך כדי אומר: "הנה האורז, הנה סלט הירקות, גם קציצות אני רואה כאן".

ליבי: "צלחות, כפות וכוסות לשתייה".

ישראל: "בואי ליבי, אני אמלא לנו את הצלחות באוכל ואת תארגני לנו בזמן הזה פינה בה נוכל לשבת לאכול".

ליבי: "בסדר גמור ישראל". 

כל אחד מתארגן וישראל מפזם לעצמו:

אורז, קציצות וסלט ירקות,

הכל יהיה מוכן, בעוד כמה דקות.

נברך, נאכל, ונודה להשם,

ומיופי הבריאה נמשיך להתרשם".

ליבי: "ישראל, מצאתי מקום מצוין, קדימה, אתה מוזמן".

ישראל: "אני מ-ג-י-עעעעע!"

מתיישבים, מברכים על האוכל

ליבי: "אוי! ישראל! אני מרגישה טעם מוזר באוכל, משהו קצת חמוץ".

ישראל: "הממממ......תני לי רגע להרגיש......אני חושב ליבי שאת צודקת, יש לאוכל טעם מוזר".

ליבי: "אני חושבת ישראל שהיינו צריכים לשים את האוכל במקרר, האוכל כבר מאתמול בתיק וכנראה התקלקל".

ישראל: "חבל שלא חשבנו על זה. מה את מציעה שנעשה? מה נאכל? אני כבר ממש רעב".

ליבי: "תקשיב ישראל, אנחנו נחפש אולי יש מכולת בסביבה, כך נוכל לקנות לנו משהו לאכול במקום האוכל שהתקלקל".

יוצאים לחפש חנות

ישראל: "אני ממש מקווה שנמצא חנות ושיהיו בחנות מאכלים מעניינים לקנות, לפחות איזה שוקו ולחמנייה טעימים, או 
מעדן טוב".

ליבי: "אתה יודע ישראל שלא כל דבר נוכל לקנות, בוודאי לא שוקו ומעדן".

ישראל )בעצב(: "למה ליבי?"

ליבי: "הקציצות שמקודם טעמנו מהן, הן קציצות בשר ועכשיו לא נוכל לאכול כמה שעות שום דבר חלבי".

ישראל: "נכון ליבי, את צודקת, איך לא חשבתי על זה?"

ליבי: "ואתה יודע ישראל מה עוד אני חושבת?"

ישראל: "מה. מה?"

ליבי: "כל חנות שנגיע נצטרך לבדוק טוב על אריזת המוצרים שיש עליהם הכשר, וניתן לאכול מהם".
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ישראל: "איך תמיד את חושבת על הכל, את ממש מיוחדת ליבי. אבל רגע ליבי אם לא נמצא חנות, או שבחנות לא יהיו 
מאכלים שמתאים שנקנה אותם, כי אולי יהיו חלביים, או אולי לא תהיה עליהם חותמת הכשר, מה נעשה?"

יש באזור חנות  ננסה לשאול אותו אם  לכיוון שלנו, אולי  ילד שמתקרב  רואה  ישראל, אבל רגע....אני  "אל תדאג  ליבי: 
שאפשר לקנות בה מוצרים עם הכשר".

ישראל: "רעיון ממש מצוין". 

מתקרבים לאיש ופונים אליו:

ליבי: "שלום לך ילד יקר, אולי תוכל לעזור לנו"?

ילד: "בשמחה רבה, במה אוכל לעזור?"

ליבי: "אנחנו מחפשים חנות מכולת שבה נוכל לקנות משהו לאכול....:

ישראל )נכנס לדבריה(: כל האוכל הטעים שהבאנו מהבית התקלקל ואנחנו ממש רעבים ו...רגע.....עוד משהו, אנחנו לא 
יכולים לאכול חלבי כי טעמנו מקציצות הבשר ועוד משהו... אנחנו רוצים רק אוכל כשר".

ילד )צוחק ואומר(: "איזה ילדים צדיקים ומקסימים אתם. האמת שאין כאן ממש באזור הזה, חנות מכלות שתתאים לכם, 
אבל אזמין אתכם בשמחה אל ה'בית חב"ד' שלנו שפתוח לכל יהודי, שם תוכלו לאכול בשמחה, תשבעו, תברכו ואפילו 

תוכלו לנוח אם תרצו".

ליבי: "וואוו! ממש תודה לך! זה יעזור לנו מאד, מאד!

ישראל: "בדיוק למדנו השנה בגן וגם בקרנו וראינו שבבית חב"ד עוזרים לכל אחד ודואגים שלכל יהודי יהיה טוב, תמיד ובכל 
עניין".

ילד: "נכון, נכון, ממש כך. אז קדימה, בואו איתי בשמחה!!! ברוכים הבאים לבית חב"ד!!! ו....רגע...אם ממש תרצו...תוכלו 
גם להצטרף לאבא שלי ואלי אחר כך, אנחנו הולכים להכשיר לאנשים את המטבח, אנשים שעד עכשיו לא הקפידו 

להפריד בין בשר וחלב ועכשיו שב"ה הם רוצים להתחיל להקפיד"

ישראל וליבי צועדים עם האיש ומפזמים:

"רותי ודני, מיכל ואשר,

כולם מקפידים על אוכל כשר,

לפני שנכניס לפה, נבדוק בזהירות,

שמופיעה חותמת, חותמת של כשרות.

ובואו נתקדם, קדימה עוד שלב,

יש לחכות בין בשר לחלב.

בזמן האוכל, ולכיור-כשמהשולחן נוריד,

בין בשר לחלב, נקפיד להפריד.

וכשנתמיד בכך, לבנו יטֵהר,

ועכשיו...לעזור בכך לאחרים....קדימה נמהר....."

שיר כשרות )הצעה( רצועה 4 בדיסק

פעילות בתנועה:
סיפור- בזכות אכילת כשר

היה פעם יהודי שחלה במחלה קשה. הרופאים ניסו לחפש תרופה, אך הודיעו בצער שאין להם אפשרות לסייע לו. היהודי 
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לא ידע מה לעשות. הוא פגש חסיד חב"ד שהציע לו לכתוב לרבי, והרבי הורה לו לאכול רק אוכל כשר. הוא החליט להכשיר 
את המטבח ולהקפיד על הוראות הרבי, ואכן תוך מספר שבועות הוא הבריא לחלוטין.

פעילות
להכין מראש:

- להדפיס תמונות מאכלים )נספח(
- חוט לתלייה

- אטבי כביסה
מעמידים בגן מתלה כביסה, או חוט עבה שמתוח מצד לצד בגובה הילדים.

מכינים קופסה עם תמונות של מאכלים שונים ומגוונים וקופסה עם אטבי כביסה. בכל פעם מכריזים 'בשרי'/'חלבי'/'פרווה', 
והילדים צריכים לתלות על המתלה רק את התמונות עם התמונות המתאימות.

לחלופין אפשר לתלות את כל התמונות על המתלה, והילדים צריכים להוריד רק את התמונות שלא קשורות.

יצירה:
הכנת רשימת קניות בצורת סינר

כל ילד מקבל:

- פנקס
- בריסטול עם סרטוט סינר )נספח(

- מגנט, פנקסים
- אביזרי קישוט

כל ילד יקבל בריסטול עם סרטוט של סינר ויקשט אותו באביזרי קישוט.

הגננת תצמיד לכל בריסטול פנקס מלפנים ומגנט מאחור.

מפגש סיכום:
נציין את הילדים בגן על מעשיהם הטובים: לא מערבבים בשר וחלב, אוכלים בצק

שהקמח שלו מנופה ובדוק מתולעים, בוחרים ומחפשים סמל כשרות ועוד.

משחק ים יבשה בשרי וחלבי

להכין מראש:

- חישוקים
משחק ים יבשה בבשרי וחלבי, כאשר הגננת אומרת בקול מאכלים, חלקם בשריים וחלקם חלביים, במאכלים בשריים 

הילדים צריכים להיות בתוך החישוק במאכלים חלביים לקפוץ החוצה.
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הצעות לפעילויות חלופיות 
- אנחנו יכולים לאכול פירות רק לאחר ארבע שנים מזמן הנטיעה, וכן צריך להפריש תרומות ומעשרות

מהפירות ומהירקות.

הכנת ארטיקים ביתיים:

להכין מראש:

- תבניות ארטיקים
- תרכיז מיץ

- מקלות ארטיק.
ממלאים תבניות של ארטיקים בתרכיז מהול במים. אפשר להוסיף חתיכות פרי רכות, כמו מנגו, מלון או אפרסק. נועצים 

מקל ארטיק ומקפיאים.

 

פעילות מסירות חיות כשרות

מדגימים תנועות או קולות של חיות כשרות: דגים שוחים במים, ברווזים, קופצים כמו תרנגולים, גועים כמו פרות, ממששים 
צמר של כבשים ומשחקים איתו מסירות כמו כדור.
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יום בנושא יומולדת יב' תמוז

לרוכשים את הערכה, ביום זה מקבלים הילדים כתר לכבוד יב' תמוז

מפגש פתיחה:
ליבי וישראל מתיישבים במטוס

ישראל: "המטוס ממש הקדים היום מה קרה? בקושי הספקנו להתפלל וכבר יצאנו לדרך, רגע יום שישי היום? הקדימו 
בגלל השבת, )עוצר לרגע, חושב וממשיך( לא יכול להיות, רק יום שני היום לפני כמה ימים הייתה שבת. את יודעת אולי, 

ליבי, מה קרה?".

ליבי: "נכון ישראל, התקשרו אתמול מחברת הטיסה והודיעו שטיסת 'שלי, שלך, שלנו', הוקדמה. דווקא לנו זה ממש טוב 
שהיא תצא מוקדם, יש לנו הרבה דברים להספיק היום".

ישראל: "רגע, לאן בכלל טסים היום? אני לא זוכר. תזכירי לי".

ליבי: "אז זהו, ישראל שהפעם לא אגלה לך לאן טסים, זאת תהיה לך הפתעה".

ישראל: "נו, ב-א-מ-ת, ליבי, מה פתאום הפתעות היום?"

ליבי: "שכחת? היום יש לך יום הולדת ורציתי לשמח אותך בהפתעה מיוחדת ומעניינת שתשמח אותך מאד וגם תגרום 
שמחה לאחרים".

ישראל: "וואוו! ליבי! את כל-כך מיוחדת, אף פעם את לא שוכחת לשמח. אבל רגע ליבי, למדנו עם רותי הגננת שביום 
הולדת צריך לקיים כל מיני מנהגים מיוחדים ובכלל לא התארגנו לזה, אולי נוכל למצוא דברים במקום אליו נגיע היום"?

ליבי: "לא לדאוג ישראל! איך תמיד אתה אומר? כשלמפי בשטח... 

ישראל מצטרף: לא צריך להיות במתח...

ליבי ממשיכה: והיום תגיד: כשליבי בשטח, לא צריך להיות במתח...

)עוצרת לרגע וממשיכה( ואתה יודע ישראל למי עוד יש יום הולדת היום?"

ישראל: "ה-י-ו-ם? בדיוק בי"ב תמוז בתאריך שלי?"

ליבי: "כן, ישראל, היום ממש".

ישראל: "מעניין מאד, אני לא יודע, תגלי לי".

ליבי: "את זה אני מוכנה לגלות לך, בי"ב בתמוז לפני בערך 140 שנה, נולד הרבי הריי"צ, הרבי הקדם של חב"ד. אתה יודע 
ישראל, כשהרבי היה ילד קטן בן אחת עשרה, הוא ישב בכלא בגלל דאגה ואהבת ישראל שלו ליהודי אחר".

ישראל: "מה, מה היה ליבי? ספרי לי".

ליבי: "הכל אספר לך כשנגיע, ועכשיו ישראל בוא נחשוב איזה פרק חדש אתה צריך להתחיל לומר בתהילים".

ישראל: "בכלל לא בעיה, אם אני היום בן 6 ,אז אני צריך לומר את פרק 7."

ליבי: "יפה ישראל ופרק 7 זה פרק ז', בהמשך אקרא לך מילה, מילה בפרק ז' ותגיד אחרי ועכשיו ישראל, אני קצת נחה ואל 
תשכח להעיר אותי כשנגיע".

ישראל )לעצמו(: "אחבר לי בינתיים שיר שנשיר במסיבת יום הולדת היום, ליבי אומרת שאני לא צריך לדאוג ושיהיה הכל, 
אז אני לא דואג ואני יכול לשמוח ולשיר".
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"יום הולדת לי היום, איזו חגיגה,

נשיר כולם נשמח, אולי תהיה עוגה.

אך אל נא תחשבו, זאת לא סתם יום הולדת,

נחגוג את השמחה בהתוועדות מיוחדת.

עם ברכות, דבר תורה, השמחה ממש חובה,

וכמובן נזכור גם......החלטה טובה.

פרק האישי...."

ליבי מתעוררת וקוטעת את ישראל:

"ֵה י ישראל, עם מי אתה מדבר?"

ישראל: "הכל בסדר ליבי, סתם חשבתי לעצמי משהו בקול...אבל טוב שקמת, הייתי שקוע ובכלל שכחתי להעיר, הקברניט 
הודיע שתיכף נוחתים, סוף סוף אדע לאן את לוקחת אותי היום".

ליבי: "אני רואה שאתה ממש מסוקרן.... ה-נ-ה נ-ו-ח-ת-י-ם!!! נרד מהמטוס ותדע הכל".

ליבי וישראל יורדים מהמטוס ישראל מסתכל לצדדים כדי לראות אולי הוא מזהה את המקום

ישראל: "רגע, רגע, המקום ממש מוכר, נדמה לי שהייתי כאן פעם, אני חייב להיזכר איך קוראים למקום הזה, רגע, רגע, אני 
חושב שאני יודע..... )קופץ וצועק( הגענו לראש פינה!!! אבל רגע ליבי, למה דווקא בחרת שנגיע לכאן, אולי כדי לחגוג את 

התוועדות יום ההולדת עם דוד מנחם שגר כאן?"

ליבי: "נכון ישראל, אבל יש עוד סיבה, יש עוד מישהו שיש לו יום הולדת היום וביקר פה לפני הרבה שנים בראש פינה".

ישראל: "אה, מו, אני יודע, הרבי הריי"צ מי שסיפרת לי עליו מקודם, שהיה לו הרבה אהבת ישראל".

ליבי: "נכון ישראל, תיכף נפגוש את דוד מנחם שיסיע אותנו לבית שלו ושם נערוך לכבוד יום ההולדת שלך התוועדות 
ונבקש משוד מנחם שיספר לנו בהתוועדות סיפור חסידי על הרבי הריי"צ ו....בינתיים, ישראל, אוציא מהמזוודה דף עליו 

כתבתי שיר שחיברתי במיוחד לכבוד יום ההולדת שלך".

ליבי מוציאה מהמזוודה ומתחילה לשיר:

השמחה כל-כך רבה, האווירה כה מיוחדת,

אם תשאלו מדוע? לישראל יום הולדת.

הגענו במיוחד, לכאן, לראש פינה,

נשיר, וננגן, בגילה וברינה.

עם דוד מנחם ודודה יהודית,

נארגן התוועדות שֵמ חה וחסידית.

ברכות, החלטה טובה וכוסית לחיים,

ועם סיפור חסידי, השמחה תהיה כפליים.

תאריך כה מיוחד, לִמ שהו כה נערץ,

יום הולדת גם נזכור, לרבי הריי"צ".
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ישראל: וואוו! ליבי! את מ-ק-ס-י-מ-ה!!! באמת שליבי בשטח, אין מה להיכנס

למתח. ורגע... אני רואה יד של משהו מנופפת לנו, זה דוד מנחם....קדימה...להתוועדות....".

פעילות בתנועה:
להכין מראש: 

- בלונים
כל ילד מקבל בלון, והילדים מקפיצים את הבלונים לפי הוראות הגננת: למעלה, מעל הראש, יושבים על הבלון, מחבקים 
את הבלון, מעבירים מיד ליד, מנסים להקפיץ בלי שהבלון ייפול. מנערים מצנח שכל הבלונים עליו. מעבירים בלון מילד 

לילד, קושרים את הבלון ליד עם חוט ורוקדים לפי הקצב...

יצירה: 
רעשן בלונים:

להכין מראש:

- עיניים זזות
- בלונים

- חוט\ מקל בסיס של בלונים
- אורז

- טושים לא מחיקים
כל ילד מקבל בלון. ממלאים את הבלון באורז או בקטניות אחרות )לצעירים אפשר להיעזר במשפך קטן(. מנפחים את 
הבלון בעזרת הגננת. כל ילד מצייר על הבלון בעזרת טושים לא מחיקים פרצוף מחייך – עיניים ופה מתוך שבלונות מוכנות. 

מחברים לכל בלון חוט או מקל בסיס של בלונים ומחברים עם גומייה ליד.

פעילות:
עריכת התוועדות

להתכונן מראש ל:

- עריכת שולחן יפה עם כיבוד להתוועדות
- שיר יב' תמוז רצועה 5

- תמונה של הרבי הרייצ  מומלץ- נספח,
-קבלת החלטות טובות: הגננת תסביר שמהאדמו"ר הריי"צ אנחנו לומדים להתמסר לקיום מצוות, מבלי לוותר עליהן בכל 

מצב. הגננת תשאל את הילדים האם בחופש קל לנו לקיים מצוות כמו בימי הלימודים?

האם אנו זוכרים להתפלל באותה קלות? לטול ידיים לפני הארוחה? וכד'. 

אחרי שהכרנו את דרכו של הרבי הריי"צ – האם צריך לקיים מצוות גם בחופש? גם כאשר קמים מאוחר? גם כאשר יש 
טיולים של פעם בשנה? 

מדרכו של הרבי הריי"צ אנו לומדים כי גם בחופשה המתקרבת לא נוותר על המצוות ונקפיד לקיימן.
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מפגש סיכום:
להכין מראש:

- תמונה שעון נספח
- הקלטה תקתוק שעון

הגננת תספר לילדים שהיום יבקר בגן אורח מיוחד. כדי לגלות מי האורח, תשמיע הגננת הקלטה של תקתוק מחוגי שעון 
דיסק. ותבקש מהילדים לזהות למי שייך הקול, מי משמיע כזה צליל.

לאחר שיגלו הילדים את זהותו של האורח – שעון, תבקש הגננת לעזור לה לקרוא לו בקול, כדי שיכנס לגן. הגננת תקרא 
עם הילדים "שעון!" "שעון!", ותגלה לעיני הילדים את מוצג השעון נספח הגננת תפתח דיון במושג 'שעון' ומושגי זמן 

נוספים:

•  מי מכיר את השעון?

•  האם גם לכם יש שעון? היכן?

•  האם למישהו שאתם מכירים יש שעון?

•  בשביל מה אנחנו צריכים שעון?

•  מדוע כדאי שנדע את השעה? )חלקי היממה – יום/לילה, חלקי היום – בוקר/צהרים/ערב/לילה. ימות השבוע - מתי 
מתחיל יום חדש/מתי מסתיים יום ועוד(

הגננת תביא דוגמא לכך שחשוב לדעת באיזה חלק של היום אנחנו נמצאים, כדי לדעת מה צריך לעשות עכשיו. הגננת 
תשאל:

מתי הולכים לישון? בלילה

אולי תלכו לישון מיד אחרי שתחזרו מהגן? לא...

למה? כי לכל דבר יש את הזמן המתאים לו, השעון עוזר לנו לדעת מה הזמן המתאים. הגננת תסביר שהשעון שלנו מראה 
על זמנים של בוקר, צהרים, ערב ולילה.

לסיכום, הגננת תסכם את החשיבות הרבה של ידיעת הזמן, לתפקוד וההתנהלות התקינה של כל אחד.

המבט בשעון, עוזר לנו לדעת באיזה זמן אנו נמצאים ולהיזכר מה כדאי ומתאים לעשות בזמן זה.

- אפשר לשאול את הילדים: אלו מצוות אנו מקיימים בבוקר? אלו מצוות אנו

מקיימים בגן? בבית? בערב? לפני השינה? וכו...

- ניתן לתאר בפני הילדים סיטואציות בהם הם נתקלים בקושי לקיים מצווה, למשל- הם לא מגיעים לברז נטילת הידיים, 
או לא מוצאים את הכיפה בבוקר. הילדים יצטרכו להציע מעצמם רעיונות כיצד לקיים את המצווה על אף הקושי.

- כל ילד יקבל 5 כרטיסיות מצוות נספח ויבחר את המצווה עליה הוא מחליט להקפיד בחופשה הקרובה.

יצירה כל ילד יצבע את כרטיסיות המצוות שלו.) כדאי לסמן לילדים באופן מודגש את המצווה עליה בחרו להקפיד. הילדים 
ירכיבו את השעון: יצמידו את כרטיסיות המצוות  ללוח  יקשטו את לוח השעון נספח והמחוגים נספח ובעזרת הגננת, 
השעון במקום המספרים, עפ"י סדר היום מאמירת מודה אני ועד קריאת שמע שעל המיטה, ויחברו בסיכה מתפצלת את 

המחוגים ללוח השעון.

הגננת תתחיל לסובב את המחוג של השעון אחורה נגד כיוון השעון. הגננת תצמיד את השעון לאוזן ותשאל מה קרה לו? 
למה הוא מסתובב? הגננת תגלה לילדים שהשעון אומר שהוא רוצה ש'נלך' אחורה בזמן, ונספר סיפור שקרה לפני הרבה 
זמן, הרבה שנים, סיפור על הרבי הריי"צ, בתקופה בה הוא היה ילד צעיר. הגננת תסכים לשתף פעולה עם השעון ותספר: 
)במהלך הסיפור הגננת תציין על השעון את חלק היום בו מתרחש הסיפור. בוקר- תיאור השוק, צהרים- סיפור העגל, 

ואחר הצהריים ערב- הרבי במאסר קר וחשוך(.
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סיפור
באחד הימים צעד הילד יוסף יצחק לביתו לאכול ארוחת צהרים, כאשר בדרכו הוא פגש את ר' דוד הקצב - המוכר בחנות 
וחייך ליוסף יצחק הקטן לשלום; כאשר לפתע, הגיע קצין המשטרה – האחראי על  הבשר. ר' דוד נשא על כתפו עגל 
שמירת החוק והסדר – קפץ על ר' דוד ונתן לו מכה חזקה. יוסף יצחק, שראה זאת, פעל בזריזות, התערב וניסה להגן על 
ר' דוד. הקצין כעס על הילד הקטן שהפריע לו במעשיו ונתן הוראה לאחד השוטרים לעצור את הילד ולהוביל אותו לתחנת 

המשטרה. 

בתחנת המשטרה הכניסו את יוסף יצחק המפוחד והרעב לאחד החדרים ונעלו אחריו את הדלת.

הגננת תעצור ותשאל את הילדים: מה מרגיש ילד שנקלע למצב כזה? איך הוא מתנהג? ומה, לדעתם, יעשה יוסף יצחק 
כעת?

הגננת תגלה לילדים כי יוסף יצחק הקטן, לא בכה ולא צעק, הוא לא ניסה לטפס אל החלון וגם לא ישב רועד ונפחד בפינת 
החדר – יוסף יצחק החליט לא לוותר וגם במצב כל-כך לא נעים ולא נוח, לקיים מצוות לימוד תורה! לא היו לו חומש וגם לא 
גמרא, לא היה עימו אף ספר לימוד, כדי ללמוד תורה, ובכל זאת יוסף יצחק היה נחוש בדעתו, חזק בהחלטתו לא לוותר על 

לימוד התורה והוא החל לחזור בעל-פה, מזיכרונו, משניות שידע היטב.

הגננת תדגיש את המצב הלא נוח, והמאמץ לקיים מצוות למרות זאת, בלי לוותר!

לאחר זמן מה, פתח שוטר את החדר בו שהה יוסף יצחק; ואמר לו כי קיבל הוראה מהמפקד הראשי לשחרר אותו!

הגננת תשאל את הילדים 'מיהו הילד יוסף יצחק?' ותספר כי זהו מי שבעתיד הפך להיות רבי יוסף יצחק, הרבי הריי"צ. 
שהיום, ביום י"ב בתמוז חל חג הגאולה שלו ממאסר ברוסיה, אליו נשלח בגלל קיום מצוות ולימוד תורה.

האדמו"ר הריי"צ, בהיותו ילד, גם כאשר היה במקום ובמצב בהם היתה אווירה והרגשה שכלל לא מתאים ומסתדר לקיים 
מצוות וללמוד תורה, בחר לא לוותר ולמרות הכל לקיים מצווה.

הגננת תסביר כי את השעון רצוי למקם במקום מרכזי בחדר השינה, כאשר בכל יום בחופשה ניתן לסובב את המחוגים 
ותנחה את הילדים לקשט את השעון  ילד במדבקות  כל  היום. הגננת תצייד  ולהיזכר במצוות שיש לקיים על-פי סדר 

במדבקה אחת בכל יום בחופשה בו יזכרו לקיים את המצווה, שבחרו להקפיד עליה גם בחופש. 

הצעות לפעילויות חלופיות 
משחק אני עומד במעגל'

בכל תור הילד שהסתובב רוקד במרכז המעגל עם ילד אחר שעליו הצביע.
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יום בנושא ברכות

מפגש פתיחה:
ליבי וישראל עם המזוודה מחכים לעלות למטוס ושומעים במערכת הכריזה: "גברותיי ורבותיי , נוסעי טיסת 'שלי, שלך, 

שלנו' מתעכבת ותצא מאוחר יותר, עמכם הסליחה".

ישראל: "שמעת ליבי מה הודיעו עכשיו במערכת הכריזה?"

ליבי: "ברור, שמעתי כל מילה".

ישראל: "אז מה נעשה בינתיים, כבר התפללנו, כבר אכלנו, מה כבר אפשר לעשות? אני ממש לא אוהב להשתעמם".

ליבי: "אל דאגה ישראל, יש לי דווקא רעיון מצוין!"

ישראל: "לך תמיד יש רעיונות מצוינים, בואי נשמע. מה הרעיון?"

ליבי: "היום אנחנו הרי טסים לבקר במושב קוממיות, שם נבקר במחלבה, במאפייה ובשדות הגידול הרבים שם..."

ישראל )קוטע את ליבי בדבריה(: "ונקבל עוגה במאפייה? אני ממש אוהב עוגות, במיוחד עוגות קצפת".

ליבי )צוחקת(: "נו, באמת, ישראל, לא זה העניין, אבל אם ממש תרצה נביא לך גם עוגה טעימה. מה שרציתי לומר לך זה 
שנבקר בכל מיני מקומות מעניינים שמכינים ומגדלים שם מאכלים שונים, אמנם בני אדם מגדלים ומכינים אותם, אבל 

אנחנו צריכים לזכור דבר אחד..."

ישראל: "בטח, אני יודע מה, הגננת סיפרה לנו בגן. צריך לזכור שהכל מהקב"ה ואם הוא היה מחליט שהאדמה לא תצמיח 
שום דבר, אפילו אם האיכר, או החקלאי יעבדו מאד קשה, אז לא יצמח, הכל שייך לו וזה שלו".

ליבי: "נכון, ישראל, כל דבר בעולם שייך לה' ולכן לפני שאנחנו אוכלים ומכניסים משהו לפה אנחנו צריכים לבקש ממנו 
רשות. ואיך עושים זאת? על-ידי ברכה".

ישראל: "הבנתי, אבל עוד לא אמרת לי מה הרעיון שלך, מה נעשה בנתיים עש שהמטוס ימריא".

ליבי: "אל דאגה ישראל! הכל אומר לך....חשבתי על רעיון, שאולי נכין חידות על ברכות, כל אחד יחבר חידות על מאכלים 
שונים וישאל את השני והשני יצטרך לומר איזו ברכה מברכים על אותם מאכלים".

ישראל: "רעיון מצוין! מתחילים?!"

ישראל וליבי שקועים במחשבה, עושים עצמם כותבים את החידות

ישראל: "טוב ליבי, לי כבר יש חידה אחת מוכנה ואפילו כתבתי אותה בחרוזים, אני כבר יכול לשאול אותך".

ליבי: "איזה זריז אתה. כן בטח, תתחיל".

ישראל: ראו, ראו, עוגת קצפת,

שיכבה של שוקולד ממנה נוטפת,

אך אל תעצרו, המשיכו להביט,

הנה גם הוספנו חבילת ביסקוויט,

ביגלה, קרקר וכעכים,

ועוגיות חיוך שאת כולנו משמחים.

הואילי נא ליבי בבקשה לענות,

על הכל מברכים ברכת..........."
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ליבי: "מ-ז-ו-נ-ו-ת".

ישראל: "יפה ליבי, ועכשיו תורך לשאול אותי".

ליבי: "בננה צהובה, אבטיח גדול,

ִמַטֲעָמם המיוחד, נתפעל בלי לחדול.

מלפפון, גמבה ועגבנייה עם מיץ עסיס,

אצלנו בארוחה, זה לגמרי הבסיס.

בצל, קישואים ובטטה טעימה,

על הכל מברכים ברכת.........

ישראל: "בורא פרי האדמה".

ליבי: "כל הכבוד ישראל, אתה ממש צודק!"

ישראל: "ֵה י, רגע ליבי, אני חושב שאני שומע עוד פעם את מערכת הכריזה מודיעה משהו, אולי היא מודיעה שאפשר 
לילות למטוס?"

ליבי: :בוא נהיה רגע בשקט ונוכל לשמוע:. 

"גברותיי ורבותיי , נוסעי טיסת 'שלי, שלך, שלנו' יוצאת לדרך בעוד 5 דקות, הנוסעים מוזמנים לעלות למטוס".

ישראל: "טוב ליבי, צריך לעלות למטוס, אבל רגע, מי זה כל הילדים כאן

מסבבינו? )פונה לילדי הגן(, אתם נראים לי ילדים ממש מתוקים וצדיקים, אולי אתם רוצים להמשיך לחוד חידות על 
ברכות? מה אתם אומרים? להתראות, אנחנו ממריאים".

פונה עם ליבי לכיוון המטוס ושניהם מדקלמים:

"לפני שמכניסים דבר מאכל לפה,

עלינו זאת לזכור יפה, יפה.

כי יש לומר בשמחה ובקול,

ברכת המוציא, מזונות, או שהכול,

אם בפרי, או ירק ליבך חפץ,

ברך פרי האדמה, או פרי העץ.

לה' הארץ ומלואה, לה' כל מאכל,

ּונבקש לו הרשות בטרם נאכל"

פעילות בתנועה:
להכין מראש:

- חישוקים
- ציורים של מאכלים)נספח(

על הרצפה יהיו חישוקים עם ציורים של מאכלים. הגננת תאמר ברכה והילד ידלג מחישוק לחישוק.
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סיפור חשיבות ברכת המזון

לפני כמה שנים בא יהודי לרב גדול והשיח באזנו את הקושי הרב בפרנסת ביתו. ליהודים היו ילדים קטנים לפרנס אך 
למרות כל מאמציו הפרנסה הייתה בדוחק ולא הספיקה למשפחה כדי להתקיים. אותו הרב הורה ליהודי לברך ברכת המזון 
בכוונה מתוך ברכון והוא יראה ברכה בפרנסה! וכך עשה והקפיד על כל מילה ומילה והודה לה' על המזון אשר נתן לו ברוב 
חסדיו ובאמת פרנסתו התברכה והוא ידע למה.. כשיהודי מברך ברכת המזון הוא מקיים מצוות דאורייתא: "ואכלת ושבעת 
וברכת". בברכה זו אנו מודים לה' על האוכל שנתן לנו ואומרים בפה מלא שכל הפרנסה שיש לנו היא מה'.. ואז ה' נותן לנו 

עוד ועוד.. לילדי אנ"ש אפשר ללמד בעל פה את ברכת: "בורא נפשות"

יצירה:
גלידה בכוס

להכין מראש:

- מלח
- גירים

- כוסות חד פעמיות שקופות
- דבק לבן

צובעים את המלח בגירים צבעוניים, יוצקים שכבות לתוך הכוס ואוטמים עם דבק לבן, אפשר להוסיף קשית.

פעילות מרכזית:
מפגש סיכום

זוג  יתחרו מבינהם הראשון שמצא  ילדים  ותפזר על הרצפה. שני  ציורי סוכריות בצבעים דומים  זוגות של  הגננת תכין 
סוכריות בצבע זהה.

 

הצעות לפעילויות חלופיות 
משחק זיהוי הברכה

להכין מראש:

- מטפחת
- כמה סוגי מאכלים

קושרים בעזרת מטפחת לשני ילדים את העיניים. מביאים להם מאכל כלשהו, ועליהם לזהות בעזרת מישוש או בעזרת 
ריח מהו המאכל ומה מברכים עליו.

תערוכת ברכות

להכין מראש: 

- כוסיות
- מיץ ענבים

- קרקרים
- ממרחים לבחירה
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- ירקות חתוכים
- זיתים, כוסיות ג'לי\ שוקולד, מפיות, 

- מפת שולחן
- פלקטים
- קרפים.

. הילדים ימרחו על  ארוחה משותפת לילדי הגן נכין שולחן ועליו כוסיות קטנות עם מיץ ענבים לברכת בורא פרי הגפן 
קרקרים )מזונות( ממרח לבחירתם )גבינה או טחינה(, וכן יאכלו פרוסות ירקות חתוכים )בורא פרי האדמה( וזיתים )בורא 

פרי העץ(. 

נכין כוסיות לקינוח עם ג'לי / שוקולד )=שהכל(.

נתחלק לקבוצות, כל קבוצה תקשט ביחד שלט עם שם של ברכה ותקשט את השולחן של הברכה הזו בעזרת רצועות 
קרפ, מפיות ומפת שולחן.
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יום בנושא השבת אבידה

מפגש פתיחה:
ליבי וישראל יושבים במטוס ומבחינים בילד/ה שמחפש/ת דבר מה

ישראל: "תראי ליבי את הילד הזה, הוא נראה ממש מודאג ומוטרד, נראה שהוא מחפש משהו, אולי נשאל אותו מה קרה"?

ליבי: "ברור, ישראל, אנחנו הרי במטוס 'שלי, שלך, שלנו', ואם יש לנו הזדמנות לעזור למשהו אחר, נראה לך שנפספס"?

ישראל פונה לילד:

"ֵה י ילד, אפשר אולי לעזור לך, נראה שאתה מחפש משהו, או אולי יש משהו אחר שמדאיג אותך? ליבי ואני נשמח מאד 
לעזור".

ילד: "וואוו, תודה לכם חברים יקרים, אני באמת מאד אשמח אם תוכלו לעזור לי. אל תשאלו מה קרה לי"

ליבי וישראל: "מה? מה קרה?

ילד: "אמא שלי ביקשה לי לשמור לה על הטבעת שלה כשניגשה ליטול ידיים ו....לא יודע איך זה קרה, הטבעת התגלגלה 
לי פתאום על הרצפה ועכשיו אני לא יודע איפה היא".

ליבי: "אוי, זה באמת לא נעים, אבל אל דאגה, ישראל ואני נעזור לך לחפש ואני בטוחה שכשנעבוד ביחד, באחדות, נצליח 
למצוא".

ישראל: "נכון, אבא תמיד אומר שכשעושים דברים ביחד ובלב אחד, תמיד זה יוצא יותר...... (נותן להם לסיים)..."

ליבי והילד: "מיוחד".

ילד: "ממש תודה לכם, אין לי איך להודות לכם על הרצון הגדול לעזור ואני באמת חושב שב' יראה את הרצון ויעזור לנו 
למצוא את זה. אני יושב שם מאחורה( מצביע על מקומו) ואשמח שתעדכנו אותי אם תמצאו את זה".

ישראל: "ב-ר-ו-ר!!!

ליבי: "נצא לחפש?"

ישראל: "כן, קדימה...יוצאים לדרך".

ישראל וליבי נראים מתכופפים ומחפשים וישראל מפזם:

לילד הנחמד התגלגלה טבעת,

איפה? היכן? באמת קשה לדעת.

בכל מקום נחפש, גם מתחת למזוודה,

וכך נקיים בשמחה, מצוות השבת אבידה".

ליבי: "ישראל, אתה יודע מה אני חושב בזמן שאתה מפזם לך שירים? אולי כדאי שנבקש מהדיילת במטוס שיכריזו ברמקול 
שכל אחד יבדוק אם נפלה טבעת באזור שלו, מה אתה אומר?"

שם....רגע.... מנצנץ  משהו  רואה  שאני  חושב  רגע.....חכי....אני  לבקש?.....אוי  שניגש  רוצה  את  מצוין,  "רעיון  ישראל: 
רגע....בואי ליבי, בואי נראה מה זה הדבר הזה?"

ישראל וליבי רוכנים ביחד להרים את החפץ...

ישראל: "ליבי! זאת הטבעת! יש מצאנו!"

ליבי: "וואוו! אני לא מאמינה, הילד כל-כך ישמח שמצאנו את הטבעת ואנחנו נזכה במצוות השבת אבידה".

ישראל: "רגע ליבי, את זוכרת את הסיפור עם המנורה שמצאנו בערב סוכות?"
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ליבי: "בטח שאני זוכרת".

ישראל: "את זוכרת שלמפי אמר לנו שאם משהו טוען שהחפץ שלו, צריך לבקש ממנו סימנים כדי לראות שזה באמת 
שלו".

ליבי: "נכון ישראל, בוא ניגש יחד לילד ונבקש לו שיספר לנו איך נראתה הטבעת שאבדה. את יודע גם ישראל, היום אנו 
טסים לבקר בכרמיאל וממש בדרך אנו נעבור מעל מקום הנקרא עראבה, ואתה יודע מי קבור במקום הזה?".

ישראל: "מי? מי? אף פעם לא שמעתי על שם של מקום כזה".

ליבי: "נו, אתה זוכר את הסיפור שלמפי סיפר לנו על רבי חנינה בן דוסא?"

ישראל: "בטח! עם התרנגולות והעיזים..."

ליבי: "יפה ישראל, נוכל לצפות תיכף על העיר עראבה שם קבור רבי חנינה בן דוסא".

ישראל: "אז רגע ליבי, לפני שנלך לצפות בחלון לראות את המקום, בואי נלך מהר להשיב את האבידה".

הולכים לכיוון הילד ומפזמים:

"האם אתה יודע, האם את יודעת?

מתחת לכסא מצאנו הטבעת.

מיוחדת מאד, עם גוונים מעניינים,

נלך לברר מהם הסימנים.

נבדוק צורה גם הצבע, כהה, או בהיר,

נחזיר האבידה וניצפה מעל העיר,

בו קבור רבי חנינה בן דוסא מסיפור התרנגולות והעיזים,

שבחצר ביתו נמצאו כה שמחים ועליזים.

קרקרו, לכלכו ולאשתו רבה הייתה העבודה,

ולאחר זמן, הצליחו להשיב האבידה".

פעילות בתנועה:
משחק חם קר- למצוא פריט שהוחבא מראש.

יצירה: 
ארנק

כל ילד יקבל:

- סול מחורר לכל האורך בשני צידיו
- מתנה\ שרוך

- אביזרי קישוט
- סקוטש

הילדים ישחילו סרט מתנות או שרוך תוך כדי קיפול הסול לצורת ארנק. הילדים יקשטו במגוון חומרי יצירה )מדבקות סול, 
פונפונים, עיניים זזות...( 

לסגירה – הגננת תוסיף סקוטש
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פעילות

הילדים יוכלו לחלוץ נעליים ולערבב את כולם וכל ילד בתורו יגש וישיב את הנעל

לילד שלו היא שייכת.

מפגש סיכום:
סיפור 

הגן  ממרכזי  מאולתרות  תלבושות  עם  הסיפור  של  המחזה  לבצע  צהרים  ובמפגש  במלואו  הסיפור  את  לספר  הצעה: 
השונים. קטע שמע בדיסק רצועה 6

מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו של רבי חנינא בן דוסא ושכח שם תרנגולות ומצאה אותן  אשתו של ר' חנינא בן 
דוסא ואמר לה בעלה: "אל תאכלי מביציהן" התרנגולות הטילו הרבה ביצים והטריחו את רבי חנינא ואשתו שהיו צריכים 
לטפל בהן כל הזמן  רבי חנינא מכר את התרנגולות  וקנה בכסף שקיבל עבורן עזים. פעם אחת עבר אותו אדם שאבדו 
ממנו התרנגולות ואמר לחבירו: "בכאן הנחתי התרנגולות שלי". שמע ר' חנינא, אמר לו: "יש לך בהן סימן?" אמר לו: "כן". נתן 

לו סימן ונטל את העזים שהחליף תמורתן.

)על פי תלמוד בבלי, מסכת תענית דף כ"ה ע"א( 

הכנת הגן להצגה 

המחזת הסיפור השבת אבידה

כל ילד מקבל כרטיס מספר ומקשט אותו במסגרת דבקיות, עובר על הספרה בדבקיות. על כל כיסא נצמיד מספר שהילדים 
הכינו .

הכנת כרטיסי כניסה להצגה 

על כל כרטיס מצוין מס כמס ילדי הקיטנה. בניית קופה למכירת כרטיסים וילדים נציגים שיאיישו אותה. הכנת שטרות כסף 
לקנייה

כשהילדים מאורגנים ויישובים בסיום הפעילות אפשר להתחיל את ההצגה באמירת פסוקים וההצגה.

הצעה:

להשאיר את צורת הגן, כולל הכרטיסים והמספרים ליום המחרת

ביום המחרת ניתן לקיים את כל היום בקונספט של טיסה- ליבי וישראל טסים להתפלל.
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יום בנושא תפילה

וישראל לטיסה וטסים יחד  יום זה ליום חוויתי שבו כל הילדים מצטרפים לליבי  בהמשך ליום האתמול, אפשר להפוך 
להתפלל אצל הרבי ב770 או כותל המערבי.

אחרי מפגש הפתיחה להפוך את הגן למטוס בסידור הכיסאות בשני טורים ממש כמו במטוס, הכנת כרטיס טיסה, בגן 
בוגרים למספר כיסאות וכו' לשבת לאכול את ארוחת הבוקר במטוס

אפשר להכין ארוחה משותפת בחמגשיות חד פעמי או פלסטיק להתחיל עם השמעת קולות המראה

מפגש פתיחה:
ליבי וישראל יושבים במטוס וליבי רושמת דברים.

ליבי )לעצמה(: "מה עוד אני יכולה לכתוב? הממממ....אולי...."

ישראל: "ל-י-ב-י! מה את עושה? מה את רושמת שם בדף? יש איזו הפתעה שאת מתכננת ואת לא מגלה לי?"

ליבי: "חחחחח.....ישראל שלנו אוהב הפתעות, הא?! תקשיב ישראל, היום אנחנו טסים למקום מאד מיוחד..."

ישראל: "כל יום את אומרת שזה מקום מאד מיוחד".

ליבי: "נכון ישראל, באמת כבר הספקנו להיות בהרבה מקומות מיוחדים, בחברון, בקבר רחל, בבאר שבע ועוד מקומות והכי 
מיוחד הוא שבכל מקום גם למדנו דברים מיוחדים וחשובים.."

ישראל: "נכון, למדנו על הכנסת אורחים, ביקור חולים, למדנו שצריך לוותר אחד לשני...אז בטח גם היום נלמד עוד משהו 
חשוב, תגלי לי ליבי.....בבקשה.....".

ליבי: "אני רואה שאתה ממש כבר ממש רוצה לדעת, אז ככה ישראל, היום אנחנו טסים ל'חצור'".

ישראל: "מ-צ-ו-ר"?

ליבי: "לא מצור, חצור, תגיד אחרי ח...צ...ו...ר".

ישראל: "טוב ליבי, שיהיה ח-צ-ו-ר, אבל מה זה המקום הזה? רגע, אולי זה מקום עם הרבה חצרות?"

ליבי: "לא, ישראל, חצור זהו שם של ישוב בגליל ושם קבור משהו שסיפרת עליו בדיוק לא מזמן שהתפלל על עם ישראל 
כשלא ירד להם גשם ו..."

ישראל: )קוטע את ליבי(: "בטח, בטח, אני זוכר, מה שהגננת סיפרה לנו בגן... רגע, איך קראו לו? )עוצר ומנסה להיזכר( 
משהו עם עיגול, נ-ז-כ-ר-ת-י, קראו לו 'חוני המעגל'.

ליבי: "ממש כך, ישראל היקר, היום נבקר בקבר של חוני המעגל".

ישראל: "איזה יופי! אחר כך כשאחזור לגן אספר לרותי הגננת ולכל החברים שביקרתי בקבר של חוני המעגל... )מתחיל 
לפזם(

הקשיבו! הקשיבו! רגע לעצור,

היום אנו טסים לכיוון ישוב חצור.

הלב כה ישמח, ירנן ויגל,

לבקר בקברו של חוני המעגל...."

עוצר באמצע ופונה לליבי:

"ֵה י ליבי בכלל שכחת לספר לי בסוף מה את רושמת בפתק".
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ליבי: "חחחח...נכון. כמו שאמרתי לך אנחנו נבקר בקברו של חוני המעגל ושם נוכל להתפלל ולבקש בקשות מה', כדי 
שלא אשכח מה אני רוצה לבקש, אני פשוט רושמת לעצמי את כל הדברים על הפתק".

ישראל: "את יודעת ליבי מה אני חושב?"

ליבי: "אם הייתי ישראל, הייתי בוודאי יכולה לדעת מה אתה חושב..."

ישראל: "נו, ליבי, באמת, אני יודע שאת ליבי ולא ישראל".

ליבי: "ומה אתה חושב, ספר לי".

ישראל: "חשבתי על זה שיש לנו זכות גדולה שיש לנו את התפילה, תראי איך חוני המעגל מתפלל לה' ובסוף יורדים להם 
גשמי ברכה, וגם כל יהודי שרוצה לבקש משהו מה' יכול כל הזמן התפלל ולבקש".

ליבי: "נכון ישראל, אתה ממש צודק, הקב"ה מחכה לתפילה שלנו, הוא אוהב אותה, ואתה יודע איזו תפילה הוא במיוחד 
אוהב?"

ישראל: "בטח שאני יודע, רותי הגננת תמיד אומרת לנו שה' מחכה לתפילה של תינוקות של בית רבן, לא תינוקות כמו 
שאת מכירה, היא הסבירה לנו שכל ילד לפני שיש לו בר מצוה, או ילדה- בת מצוה, הוא נקרא 'תינוקות של בית רבן', ואת 

התפילה שלהם, ה' אוהב במיוחד".

ליבי: "ואתה יודע מה עוד צריך לזכור?"

ישראל: מה? מה?

ליבי: "צריך לזכור גם להגיד תודה לה' על כל מה שהוא נותן לנו, יש תפילות שאנחנו מבקשים ויש תפילות שאנחנו גם 
אומרים בהן תודה לה'".

ישראל: נכון, למשל על זה שה' מוריד לנו גשם, או אולי על זה שיש לנו אוכל לאכול, ואולי ליבי גם על זה שיש לי את ליבי 
המקסימה...." 

צוחקים....

ליבי: "ועכשיו ישראל לפני שאנחנו מהמטוס, כדאי שתחשוב אילו בקשות אתה רוצה לבקש מה' ועל אילו דברים אתה 
רוצה להודות לה'".

ישראל מפזם:

בכל שבת וחג וגם ביום של חול,

בכל זמן ועת, תמיד אני יכול.

לשאת עיניים לשמיים,

ולבקש על גשם ועל מים.

על בריאות ועל שלום,

ושיתגשם לו כל חלום.

שיהיה תמיד שמח,

ושיבוא כבר המשיח.

שאכבד תמיד הורים,

ושיהיו לי חברים.

שאדע גם לוותר,

ושאצליח עוד יותר.
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וכמו שלמדנו אצל רותי בגן,

חשובה היא תפילת תינוקות של בית רבן,

ולסיום תמיד נזכור עוד דבר מיוחד,

להגיד תודה להשם, לקל אחד.

משחק:
כל הילדים יושבים על כסאות שמסודרים בטור כמו באוטובוס. הילדים משמיעים קולות ותנועות של נסיעה, והילד בכיסא 

הראשון הוא הנהג. כאשר המכונית 'עוצרת' מכריזים 'תפילת הדרך!' והנהג מחליף מקום עם הילד שאחריו.

פעילות בתנועה:
להכין מראש:

- שיר שיבנה בית המקדש )דיסק(
ברכבת  מסתדרים  הילדים  כל  ובקשה.  תפילה  של  תנועות  ועושים  המקדש'  בית  שייבנה  רצון...  'יהי  שיר  משמיעים 
מעלה-מעלה,  עולה  שלנו  התפילה  כי  ומכריזים  שערים  מעמידים  הגאולה.  את  לנו  שישלח  מה'  ומבקשת  שמטיילת 

עוברת בשערים, ומגיעה ישירות אל הקדוש ברוך הוא. נכנסים ועוברים בשערים בזוגות, כמו במשחק 'יש לנו תיש'.

סיפור
יכול  יצחק הקטן אינו  יוסף  ודממה שוררת בכל. רק  תפילה בוקעת רקיעים: לילה, חושך סביב, כולם נמים את שנתם 
להירדם, ראשו הפעוט אינו פוסק מלחשוב, מהרהר ללא הרף באביו, אביו היקר, המוטל במיטתו חולה. עברו למעלה 
יוסף יצחק נאסר להכנס  יורד למרות התרופות. על  ואינו  משבועיים מאז חלה ועדיין מצבו קשה. חום גבוה פקד אותו 
ולראות את אבא, והוא כל כך מתגעגע אליו! שעות על גבי שעות יושב הוא בחדרו, אומר תהילים ובוכה. . . מבקש רחמים 
עבור אביו הצדיק, אביו הקדוש רבי שלום דוב-בער )הרבי הרש"ב(. הרופאים נראים מוטרדים, מצפים לרגע המשבר. אין 
הוא יודע מהו משבר, אך אם כולם מחכים לו, ודאי שהוא טוב. . . ולמה זה לא מופיע? יום נוסף חלף וטרם הוטב המצב. . . 
ליבו של הילד מלא על גדותיו, אינו יכול עוד להכיל. מה איפוא יעשה? כך שכב - וחשב, שכב והתלבט עד ש. . . בבוקר השכם, 
בעוד כולם במיטותיהם, התלבש מהר וחמק מהבית בשקט . . . פניו מועדות אל רבי זלמן, זה הסבא השומר על האוהל 
)מקום קבורתם של רבותינו הקדושים(. רבי זלמן מופתע. מה לו לבנו של הרבי בביתו ומה גם בשעת בוקר מוקדמת שכזו? 
מביט רבי זלמן בפניו של יוסף יצחק הצעיר ורואה כי הם עצובים, עיניו אדומות מבכי. . . מבט חם לו לרבי זלמן וחיוך רחום 
על שפתיו מלטף הוא את לחיו של הילד בחיבה ושואל לרצונו. תדהמתו גדלה לשמע בקשתו של הפעוט. "לאוהל אתה 
מבקש ללכת? הן קטן אתה  וקר כל כך בחוץ, עליך להיות במיטה בשעה זו. . ." שוב זלגו עיניו של הילד דמעות. "רוצה אני 
להתפלל עבור אבי לבקש רחמים אנא קחני לשם. . ." מבטו כולו אמר תחנונים ורבי זלמן נענה. כולם יודעים, שהרבי זקוק 

לרפואה שלימה. גם אימו, הרבנית הזקנה וגם אשתו - שתיהן היו באוהל, כל הקהילה דואגת וכולם מתפללם לשלומו.

עוד רגע קט ושניהם היו בדרך, נטל הזקן את ידו של הילד בידו שלו והם הלכו יחדיו כשהם נאבקים בשלג הרב שירד 
ארצה, קור אימים וקיפאון נורא שררו בחוץ, רוח חזקה הצליפה בהם וטלטלה אותם הלוך ושוב. הדרך התארכה מאוד 
וקשתה במיוחד על יוסף יצחק בן התשע, ולאחר מאמצים רבים הצליחו להגיע. רבי זלמן פתח את הדלת והכניסו פנימה. 
רעדה אחזה ביוסף יצחק למראה המקום. דמותו של אבא המרותק למטת חוליו צפה ועלתה מול עיניו - ונחלי דמעות זרמו 
להם ללא הרף. פרקי התהילים נטשטשו מול עיניו והוא התקשה לאמרם. לאחר שעה ארוכה של בכי גובר והולך, צעק 
בקול מר: "אבותי הצדיקים הקדושים, ישני עפר, אבא הצדיק והטוב חולה, חולה מאד, בקשו מהשם שאבא יבריא, שיוכל 
להדריכני להיות יהודי תמים . . . אנא . . ." רבי זלמן שהמתין בחוץ, נרעד אף הוא לשמע פרץ התחנונים זה והצטרף לתפילה 
כשעיניו דומעות גם כן. לאחר תפילה מקרב לב, הדליקו נר ושבו לביתם. העמוד השחר ואנשים כבר נראו ברחוב, ובככר 
השוק החלו מתקבצים סוחרים. יוסף יצחק הולך מהר, כמעט רץ. עייף הוא מאד אך חפץ הוא לדעת את שלומו של אבא, 
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ורבי זלמו נשרך אחריו. בתחילת הרחוב פגשו ברבי חיים מאיר הקצב ובאחיו, כשממרחק רב צעקו לעברם: "ברוך השם, 
המשבר חלף! הרבי יצא מכלל סכנה. כך אמרו שני רופאים גדולים שבקרו אצלו, מעתה ואילך יתחיל תהליך החלמתו עד 
לרפואתו השלימה". ניגש אליו המשרת, "אבא קורא לך", אמר. נקל לתאר את שמחתו בעמדו ליד מיטת אביו, אך שמחתו 
הפכה עד מהרה לתוגה. מראהו של אבא היה מדכא, פניו היו חורות, גופו רזה, וקולו - כמעט ולא נשמע. "האם למדת בימי 
חליי?" - שאל - "הקפדת להתפלל במנין?" "כן" - משיב יוסף יצחק וכשהוא מביט לצדדם אמר - לגמרי בלחש: "למדתי 
והתפללתי, אך ירא אני לדבר איתך, הזהרוני לבל אלאה אותך. ימים רבים לא נתנו לי לראותך ואם איגע אותך בדיבורי - 
עלולים הם לשלחני מפה. . ." שחוק קל נראה על שפתי אביו. "מעתה, לא יעצרו בעדך, מדי יום ביומו תוכל להיכנס אלי". 
נקישה קטנה בדלת - ואמא נכנסה לחדר כשכוס חלב בידה. הרופאים צוו על הרבי, לשתות כשלוש כוסות חלב טרם לכתו 
לישון. אבא מסכים והוא מוסיף כי כאשר החלב התקרר מעט, יוכל יוסף יצחק להגישו לו. . . האם שמע אביו את פעימות ליבו? 
האם חש בגופו הרועד משמחה? דומה היה כי ליבו יקטן מהכיל את מנות האושר שבאו עליו בזה אחר זה. אכן, את קריאת 
שמע שעל המיטה, אמר באותו לילה, כפי שלא אמרם מעולם. ברגשי גיל ושמחה הודה להשם על כל הטוב אשר גמל עימו. 

וכשעלה על מיטתו, שוב לא נדדה שנתו. מלאך השינה פרש עליו את כנפיו ובחיוך על שפתיו - עצם יוסף יצחק את עיניו.

יצירה:
להכין מראש:

- לבבות בגודל a4 מבריסטול לבן
כל ילד יכתוב את התפילה שלו: "אני מתפלל ש..."

כל ילד יצבע בצבעי פנדה בגוונים זוהרים, ויעטר בפלסטלינה בגווני זרחן.

מפגש סיכום:
משחק:  נניח במרכז המעגל לוח מחיק וטוש. בכל פעם נזמין ילד שיצייר על הלוח משהו שעליו הוא מתפלל לה' או את 

אחת מהתפילות שהוא מכיר, ושאר הילדים יגלו מהי התפילה שבחר.

הצעות לפעילויות חלופיות 
משחק התפילות – מפתחות שיכולים לבקוע את כל הרקיעים.

להכין מראש:

- מפתחות
- הפתעה קטנה

מספרים לילדים כי התפילה היא כמו מפתח שבוקע את הרקיעים ומביא לנו ישועות. יש מפתח פרנסה, מפתח גשמים, 
מפתח משפחה... בזכות התפילה אפשר לפתוח את המנעולים, לבקוע את שערי השמיים, ולזכות לברכה. משחקים 
'מחפשים את המטמון': מחביאים בכמה מקומות, בתוך הגן ובסביבתו, מפתחות, ובכל תחנה מכוונים את הילדים לתחנה 
פסוק   אמירת  לתפילה:  הקשורה  משימה  ומבצעים  המפתחות  את  בתחנה  מחפשים  הילדים  סימנים.  בעזרת  הבאה 
הפסוקים, אמירת פרק תהילים, תפילת 'יהי רצון... שייבנה בית המקדש'... בתחנה האחרונה יגיעו 12מהילדים לתיבה 

נעולה, יפתחו אותה עם המפתחות, וימצאו שם הפתעה קטנה/סידור אישי.
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מפגש סיכום - מחכים לגאולה

מפגש פתיחה:
ליבי וישראל בדרך למטוס.

ישראל )לעצמו(: "לשאול, או לא לשאול? לשאול את ליבי, או לא לשאול את ליבי? טוב, אני שואל.

פונה לליבי: קרה משהו מיוחד היום? את ניראת ממש מרוגשת".

ליבי: "נו, שכחת? היום טסים ל-י-ר-ו-ש-ל-י-ם".

ישראל: "ברור שלא שכחתי, אבל למה זה כל-כך מרגש?"

ליבי: "א-ת-ה י-ו-ד-ע מ-ה ז-א-ת ה-ע-י-ר י-ר-ו-ש-ל-ים? אתה יודע איזו עיר קדושה היא העיר ירושלים"?

ישראל: "בטח שאני יודע, הגננת רותי סיפרה לנו הרבה על העיר ירושלים, על כל-כך הרבה אנשים שהיו עולים לרגל, 
בחג הפסח, בחג השבועות, בחג הסוכות. הם היו באים לבית המקדש והיו מקריבים קורבן היא גם סיפרה לנו עוד כל מיני 

דברים מאד מיוחדים על העיר ירושלים ועל בית המקדש".

ליבי: "יפה ישראל, ובדיוק לכן אני מתרגשת שנוכל לבקר בעיר הכל-כך מיוחדת, והכל-כך קדושה. נוכל לבקר במקומות 
קדושים במיוחד".

ישראל )באושר רב(: "מה, נבקר גם בבית המקדש?"

ליבי: "י-ש-ר-א-ל? נו, ב-א-מ-ת, בית המקדש לא קיים כבר הרבה, הרבה שנים".

ישראל )באכזבה רבה(: "אז לא נראה את בית המקדש?"

ליבי: "נכון ישראל, את בית המקדש לא נוכל לראות, אבל נוכל לראות קיר מבית המקדש שהוא, הכותל המערבי, אבל 
ישראל, אנחנו שקועים בדיבור והולכים ממש לאט, בוא נזדרז ונעלה למטוס, שלא נפספס".

ישראל וליבי מפזמים:

"האושר כה גדול, בכפל כפליים,

נמריא ונטוס לעיר ירושלים.

עיר כה מיוחדת, כל כולה היא קודש,

הקריבו בה קורבן, כל יום, שבת וחודש.

ָמקום כה מיוחד, נקרא הוא בית מקדש, ְבּ

אשר בקרוב ממש נבנהו מחדש.

עולים למטוס, ישראל נראה מהרהר:

ליבי: "ישראל על מה אתה חושב?"

ישראל: "אני מנסה לחשוב מה אפשר לעשות בשביל שבית המקדש יבנה בחזרה".

ליבי: "אתה יודע ישראל, בעוד יומיים בדיוק יהיה יום מאד עצוב, יום בו לפני הרבה שנים פרץ טיטוס את חומת ירושלים 
וכל זה קרה בגלל שעם ישראל לא נהג באהבת ישראל ובאחדות ועכשיו אנו  וקצת אחר-כך שרפו את בית המקדש, 

מחכים שמשיח יבוא וייבנה בית המקדש השלישי".

ישראל: "אז אני כבר חושב שמצאתי רעיון איך אפשר לבנות בחזרה את בית המקדש השלישי".

ליבי: "נו, נו, תגלי לי בבקשה".
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ישראל: "ממש כמו שלמפי אמר לנו בפעם הראשונה שהמראנו".

ליבי: )מנסה להיזכר ואומרת(: ר-ג-ע, מה למפי אמר?"

ישראל: "פשוט מאד, כמו שהמטוס ממריא גבוה כדי להגיע למקום אליו רוצים לטוס, כך גם אתם, בכל מצוה שתוסיפו ועוד 
מצוה ועוד מצוה תתקדמו ותמריאו לגאולה וכך ביחד תצליחו לבנות את בית המקדש ולהביא את המשיח".

ליבי: "ברורררררר, בוודאי שאני זוכרת, ובאמת כל יום במסע המרתק שלנו, הכרנו, הוספנו ואספנו מצוות שבוודאי יוכלו 
לעזור לבנות את בית המקדש".

ישראל: "ליבי, תסתכלי רגע בחלון, את רואה מה שאני רואה"? נראים שניהם רוכנים ומביטים בחלון

ליבי: "אתה מתכוון לילדים שרואים שם למטה?"

ישראל: "כן בדיוק אליהם אני מתכון. מה דעתך, אולי נבקש מהם שיזכירו לנו מהם המצוות איתם המראנו במטוס 'שלי, 
שלך, שלנו' ואיתם נמריא ישר לגאולה ובעזרתם נזכה שייבנה בית המקדש?"

ליבי: "רעיון מצוין! ֵה י חברה, שם למטה, אתם רוצים לומר לנו מה יכול לעזור לנו שיבנה בית המקדש?"

הילדים צועקים 'כן'.

ישראל: "לא שומעים אתכם, יותר חזק!"

הילדים צועקים 'כן'.

נותנים לילדים להציע רעיונות וליבי וישראל כמובן מחמיאים להם על הרעיונות היפים ולאחר מכן ישראל וליבי מפזמים:

"הכנסת אורחים למדנו, מאברהם אבינו,

הנה קופת צדקה, מטבע נא הכינו.

כשנבקר את החולה, בוודאי ישמח יותר,

ואל נא תשכחו, צריך לדעת לוותר.

מהרבי נלמד על עוצמת האחדות,

וביום ההולדת, נערוך התוועדות.

נשיב האבידה לחבר, או לאחות,

ולפני האכילה נקפיד על הברכות.

את אבא ואמא נקפיד לכבד,

ונזכור להפריד בין חלב לבין כבד.

נאמר מודה אני וניטול את הידיים,

נישא עיננו תפילה, ישר אל השמים.

נרות השבת יוסיפו אורה,

ומשיח צדקנו יבוא במהרה".

משחק:
משחק כיסאות: מסדרים במרכז החדר את כיסאות הילדים – כיסא לפנים וכיסא לאחור לסירוגין. הילדים מסתובבים 
סביב הכיסאות ושרים יחד 'אנו רוצים משיח עכשיו'. בכל פעם שהגננת מוחאת כף עליהם להתיישב במהירות על הכיסא 

הפנוי שלצידם )לבוגרים יותר אפשר להחסיר כיסא אחד בכל פעם, לשיקול דעת הגננת(.
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פעילות בתנועה: 
להכין מראש:

- מעדן
- ממתק

- ספר תורה
- בית המקדש )ציור או דמוי

- בובות של חיות
- משקפיים

- תרופות
- בובות של סבא וסבתא

מה יהיה בימות המשיח? נזמין ילדים להוציא מתוך קופסה חפצים שונים ולהסתכל עם המשקפת כדי  לגלות מה יהיה 
בימות המשיח. כל חפץ מבטא משהו אחר שיהיה בימות המשיח:

- מעדן: מעדנים מצויים כעפר. בימות המשיח בכל פינה יהיה שפע גשמי גדול מאוד.

-ממתק- עץ ממתקים: על העצים יגדלו עוגיות וממתקים טעימים.     

- ספר תורה: בימות המשיח נוכל לשבת ולעסוק בתורה כל היום, וללמוד תורה מפי מלך המשיח.

- בית המקדש: בימות המשיח ייבנה בית המקדש ונוכל לעלות ולהקריב קורבנות.      

- בובות של חיות: יהיה שלום בעולם. כל בעלי החיים יוכלו לשבת זה לצד זה, כי אף אחד לא יטרוף את השני, יהיו רק שלום 
ושלווה.

- משקפיים: לא יהיו אנשים שזקוקים למשקפיים, כולם יהיו בריאים ויירפאו.  

- תרופות: לא יהיו תרופות, כולם יהיו בריאים, בתי הרפואה ייסגרו.  

- בובות של סבא או סבתא: תהיה תחיית המתים, כל הנפטרים יקומו לתחייה. 

אנחנו מגלים כמה טוב יהיה בגאולה וכמה אנחנו רוצים שהיא תגיע בכל רגע. אנחנו נמצאים עכשיו בשלושת השבועות, 
וזה בדיוק הזמן ללמוד על הגאולה  שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש ועל הגלות שבה אנחנו נמצאים, 

ולהתכונן לקראתה. זה הזמן להוסיף במעשים טובים ובאהבת חינם, ובכל דבר שיכול לקרב את הגאולה.

יצירה:
בית המקדש

להכין מראש: 

- תמונה אישית של כל ילד
- תמונה של בית המקדש )נספח(

- בסיסי קרטון
- צמר גפן\ אקרילן
- תמונה של כל ילד

- מקלות ארטיק
מצמידים תמונה של בית המקדש לבסיס קרטון. מחברים פיסות אקרילן או צמר גפן כענני שמיא בבסיס של בית המקדש, 
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מצמידים תמונה אישית של כל ילד לענן, אפשר להצמיד לבסיס מקל ארטיק כך שיהיה ניתן להחזיק בענן ו'להסיע' אותו 
מצד לצד.

מפגש סיכום:
משחק

להכין מראש:

- לוח מחיק וטוש
נניח במרכז המעגל לוח מחיק וטוש. בכל פעם נזמין ילד שיצייר על הלוח משהו שעליו הוא מתפלל לה' או את אחת 

מהתפילות שהוא מכיר, ושאר הילדים יגלו מהי התפילה שבחר.

משחק
מקרבים את הגאולה באהבת ישראל ובשמחה: כל שני ילדים מסתכלים זה על זה וכל אחד מנסה להצחיק את חברו. 

הילד שהצליח להצחיק ראשון את החבר שלו – מנצח.

הצעות לפעילויות חלופיות 
עץ של ימות המשיח

להכין מראש:

- עץ שמוצמד אליו דבק דו צדדי\ סקוטש\  
- צמר גפן\ פונפונים

הגננת מחזיקה עץ גדול שמוצמד אליו דבק עבה דו צדדי ואפשר להדביק אליו. הילדים זורקים כדורי צמר גפן או פונפונים 
לעבר העץ ומנסים לקלוע לדבק, וכך יוצרים עץ של ימות המשיח.. 

תחרות ענני שמיא 

להכין מראש:

- צמר גפן
ונושפים בעזרת הפה על כדור צמר גפן מקצה אחד לקצה אחר בחדר. הם מתחרים  ילדים זוחלים בשכיבה  כל שני 

ביניהם מי מגיע לקצה החדר מהר יותר.

בונים את בית המקדש

עץ ממתקים לכל ילד

להכין מראש: 

- גלילי נייר טואלט כמספר הילדים
- נייר עטיפה\ קרפ\ פלסטלינה,

- עלים, מדבקות צבעוניות
- שיפודים



63

סגור.  בסיס  שייווצר  כך  אחד  קצה  וסוגרים  חומה  בפלסטלינה  או  חום  בקרפ  עטיפה,  בנייר  טואלט  נייר  גליל  עוטפים 
על  צבעוניות  מדבקות  מדביקים  חזק.  דבק  בעזרת  מהחצר(  שאספנו  אמיתיים  או  )מצוירים  עלים  למסגרת  מחברים 

שיפודים )זהירות מהקצה הדוקר(. קיבלנו עץ ממתקים של ימות המשיח.

בניית בית המקדש מקוביות

יוצרים את המבנה של בית מקדש בעזרת קוביות עץ גדולות וממחישים לילדים את הגודל העצום, את הפאר וההדר
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נספח ברכות



66

נספח הכנסת אורחים

 
 

 ב"ה

 ן.עז"ה יתקיים יום אהלים במתחם הגב הורים יקרים שלום, ביום _______
 סדין/ שמיכה ישנים שאינם בשימוש.הילד/ה מספר אטבי כביסה ו יש לשלוח עד ליום ________ עם

 שיתוף הפעולה,תודה על 
 חבד. בברכה, צוות קיטנת

 

 ב"ה

 ן.עז"ה יתקיים יום אהלים במתחם הגב הורים יקרים שלום, ביום _______
 סדין/ שמיכה ישנים שאינם בשימוש.הילד/ה מספר אטבי כביסה ו יש לשלוח עד ליום ________ עם

 שיתוף הפעולה,תודה על 
 חבד. בברכה, צוות קיטנת

 

 ב"ה

 ן.עז"ה יתקיים יום אהלים במתחם הגב הורים יקרים שלום, ביום _______
 סדין/ שמיכה ישנים שאינם בשימוש.הילד/ה מספר אטבי כביסה ו יש לשלוח עד ליום ________ עם

 שיתוף הפעולה,תודה על 
 חבד. בברכה, צוות קיטנת

 

 ב"ה

 ן.עז"ה יתקיים יום אהלים במתחם הגב הורים יקרים שלום, ביום _______
 סדין/ שמיכה ישנים שאינם בשימוש.הילד/ה מספר אטבי כביסה ו יש לשלוח עד ליום ________ עם

 שיתוף הפעולה,תודה על 
 חבד. בברכה, צוות קיטנת

 

 ב"ה

 ן.עז"ה יתקיים יום אהלים במתחם הגב הורים יקרים שלום, ביום _______
 סדין/ שמיכה ישנים שאינם בשימוש.הילד/ה מספר אטבי כביסה ו יש לשלוח עד ליום ________ עם

 שיתוף הפעולה,תודה על 
 חבד. בברכה, צוות קיטנת

 

 ב"ה

 ן.עז"ה יתקיים יום אהלים במתחם הגב הורים יקרים שלום, ביום _______
 סדין/ שמיכה ישנים שאינם בשימוש.הילד/ה מספר אטבי כביסה ו יש לשלוח עד ליום ________ עם

 שיתוף הפעולה,תודה על 
 חבד. בברכה, צוות קיטנת
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נספח י"ב תמוז - שעון לילד
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נספח י"ב תמוז
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נספח כיבוד הורים - מתכון
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נספח כשרות
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נספח צדקה
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נספח שבת
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נספח
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נספח
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נספח


