
מהות חודש אלול1        
חודש החשבון, בקשת סליחה ואמירת סליחות

חודש אלול

גם בחשבון הנפש במשקל המצוות  כך  זמן עורך בעל עסק חשבון, אלא לעתים מזומנות.  לא בכל 

והמעשים הטובים. הזמן המיוחד לערוך חשבון נפש הוא חודש אלול, החודש האחרון בשנה.  זהו זמן 

של התקרבות לה' והכנה לימים הנוראים.

אלול=חיפוש )בארמית(. חיפוש ותשובה הן מילים נרדפות, כדברי הפסוק:

"נחפשה דרכינו ונחקרה, ונשובה עד ה'" )איכה ג' מ'(

ימי רחמים וסליחות

בראש חודש אלול עלה משה רבנו להר סיני בפעם השלישית כדי לקבל לוחות שניים. לאחר ארבעים 

יום, ביום-הכיפורים, ירד עם הלוחות בידו, ובישר לישראל שנתרצו לפני הקב"ה וקבעו הקב"ה יום 

רצון.  ימי  הם  הכיפורים  יום  ועד  אלול  שמתחילת  ימים  אותם  כל  על-כן  לדורות.  ומחילה  סליחה 

משנכנס אלול מרבים באמירת סליחות ותוקעים בשופר להזהיר ולזרז את העם לשוב בתשובה. 

ר' יהושע בן קרחה אומר: ארבעים יום עשה משה בהר. לאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל 
המחנה וביז בתמוז שבר את הלוחות ועשה ארבעים יום במחנה עד ששרף את העגל. ובראש חודש אלול 
אמר הקב"ה למשה "עלה אלי ההרה", והעבירו שופר בכל המחנה שמשה עולה להר, כדי שלא יטעו עוד 
אחר העגל. על כן התקינו חכמים שיהיו תוקעים בשופר בראש חודש אלול בכל שנה ושנה.  )פרקי דרבי 

אליעזר פרק מו, מחזור ויטרי עמ' 362 ורש"י שמות לד, ב ד"ה  "ועלית בבוקר"(. 

עת
לד

ב 
שו

ח

בסוף השנה

קיבלנו מתנה

חודש מיוחד

הזדמנות לכל אחד

חודש אלול מתנה בשבילנו

שבו אפשר לתקן את כל מעשינו.

להתחרט,

לתקן,

להחליט החלטה טובה.

תודה רבה אלוקים,

על חודש אלול.

 תודה רבה.

בזכותו השנה הבאה

תהיה הרבה יותר טובה!
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הסיפור החסידי – חרטה אמיתית

אדמו"ר הזקן אמר פעם ש'תשובה אמיתית היא כמו החרטה של הסוחר מהעיר שקלוב:

והפכו  זה באחד החורפים הקפואים בברית המועצות. הקור היה כה עז עד שמי הנהר קפאו  היה 

לקרח עבה שאפשר היה לחצות אותו ברגל או במזחלת. ואולם כשהקור נחלש והקרח החל לאבד 

מעוצמתו, נותרה רק שכבת קרח דקה על הנהר ומתחתיה מים קרים ומסוכנים. בשלב זה מי שהלך 

על הקרח עלול היה ליפול לנהר ולטבוע במימיו. 

סוחר אחד החליט שהוא חכם ומנוסה יותר מכולם ולדעתו הנהר קפוא ואפשר לחצותו בבטחה. 

הצעדים הראשונים עברו בשלום, הקרח נשאר שלם והוא התקדם...  אך כעבור זמן קצר הקרח החל 

להיסדק ולקרוס, ועמו הסוחר משקלוב. כבר ברגעי הנפילה הוא הספיק לזעוק מילות חרטה  מעומק 

הלב, חרטה כנה על שהעז להכניס עצמו לבעיה מלכתחילה. 

על כך אמר אדמו"ר הזקן, שזוהי חרטה אמיתית. מי שמרגיש שהעברה שלו היא נפילה וטעות, מי 

שיודע שהבעיה היא בו עצמו, בבחירותיו ובדרך ההפוכה שבה הלך – החרטה שלו על מעשיו היא 

חרטה כה אמיתית, עד שמובטח לו שלא ישוב לעבור עוד על גזרת המלך חס ושלום.

הזדמנות

אלול הוא חודש של תשובה וחודש של סליחה והוא גם הזדמנות נפלאה לכל אדם לסכם את השנה 

החולפת: מה הספקנו השנה? במה התקדמנו? מה אנו צריכים לתקן או לשפר? וכמובן, מהן ההחלטות 

הטובות הנפשיות והמעשיות שלנו לקראת השנה הבאה. 

הגן  לילדי  הזו  התחושה  מן  משהו  נעביר  השנה  ראש  לפני  קצר  בגן  הלמידה  זמן  שבה  בשנה  גם 

כשנלמד על  חודש אלול ועל המושגים והערכים הקשורים בו. נעסוק בעניינים שבין אדם למקום 

וברוח תחילת השנה גם בנושאים שבין אדם לחברו - נעודד את הילדים להתפייס ולא לריב, לעזור 

ולסייע לחברים, להורים או לאחים. חשוב להדגיש את  התחושה של "הזדמנות" חיובית ולא חלילה 

להיפך. 

ציפיות:    תקוות:      

לקחים: יעדים:       

הצעות לפעילות בגן

מטרות תוכן

הילדים יבינו שחודש אלול מהווה מתנה והזדמנות לכל אחד ואחת להתקרב לה'.. 1

הילדים יכירו את ה'כלים' המאפשרים לחזור בתשובה: תשובה )שיפור המעשים(, תפילה וצדקה, וישתמשו . 2

בהם הלכה למעשה.

הילדים יכירו את המושג 'סליחה' בין אדם למקום ובין אדם לחברו, ויבררו כיצד מבקשים סליחה.. 3

מושגים ודמויות

אלול

חודש החשבון

סליחה

סליחות

יעדים התפתחותיים בהצעות הפעילות לגן:

3-45-6יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

מיון פעלים לפי משמעותם

העשרת אוצר המילים - המושגים: לחזק ולתקן

פיתוח יכולת תיאור במדרש תמונה

מוטוריקה עדינה

גזירה על קו ישר

חיזוק האצבעות ומניפולציות עם הידיים

מוטוריקה גסה

התמצאות במרחב

עיכוב תגובה - עצירת תנועה כפסל
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תמונה של מתנה גדולה )או קופסה ממש( תונח במפגש והגננת תספר 

שלמפי הביא לכאן את המתנה והוא לא מוכן לגלות מה יש בתוכה... 

רמז 1: חידה  

סוף השנה

הוא ממש מתנה

חודש אחד

מאוד מיוחד

שבו כל אחד מאתנו מסוגל ויכול

לבקש מהשם ממש את הכל

וכל השערים פתוחים

אף שער לא נעול

כל תפילה מתקבלת בחודש א___________

אלול!!!

רמז 2: החפצים: שופר, קופת צדקה וסידור 

הגננת תוביל לתשובה: חודש אלול - ותצביע על תמונת החודש במרכז הלמידה.

מדוע חודש אלול הוא מתנה?

כי בחודש זה הקב"ה נותן לכל אחד הזדמנות מיוחדת להשתפר ולהיות טוב יותר.

כיוון שמושגי הזמן עדיין מעומעמים בגיל זה אפשר  לומר כי הימים של חודש אלול הם מעכשיו ועד 

לראש השנה.

כל השנה כל ישראל עוסקין בתורה ובמצוות ובמידות טובות.

מגיע החודש האחרון של השנה, חדש אלול, וכל אחד חושב:

כיצד התנהגתי במהלך השנה?

 ?אלו מעשים טובים עשיתי

	 ?אלו מעשים לא טובים עשיתי ואינני רוצה לעשותם שוב

הגננת תניח תמונות של פרצוף שמח ושל פרצוף עצוב על הרצפה או על הלוח.        

 


   
 

הגננת תציג תמונות של מעשים טובים ולא טובים. 

הילדים יתארו את המעשה וישייכו אותו לפרצוף המתאים.

שיחה - אלול כמתנה 

שיחה - אלול חודש החשבון 

5-6

5-6 3-4

גילאי 5-6: הקניית המושגים:

לתקן - כשעושים דבר לא טוב צריך לתקן אותו.

לחזק - כשעושים דבר טוב צריך להמשיך ולחזק אותו.

אם כן , מעשה טוב כגון.... נרצה לחזק - להרבות בו ולחזור עליו שוב ושוב.

            לעומת זאת מעשה לא טוב כגון... נרצה לתקן ולהיטיב ולא לחזור עליו שוב.

הגננת מקריאה היגד והילדים עונים יחדיו: לחזק או לתקן

גילאי 4–3: הגננת מקריאה את ההיגדים והילדים עונים יחדיו: לתקן או להמשיך כך.

אמא ביקשה לסדר - וסידרתי מיד!                                                   	 

נתתי לאחי מהממתק שלי.	 

לא הסכמתי לשתף את חברי במשחק.	 

התפללתי מתוך הסידור.	 

לבשתי ציצית בשמחה.	 

שתיתי מים ושכחתי לברך.	 

לבשתי חצאית המכסה את ברכיי	 

מרוב כעס אמרתי לחברתי מילה לא יפה.	 

במה אני רוצה להשתפר ולהיות טוב יותר?	 

נסכם - עוד כמה ימים מסתיימת השנה ומתחילה שנה חדשה. ובימים האלה אנו רוצים לעשות כמה 

שיותר מצוות ומעשים טובים.

הגננת תספר על ילד חמוד שקוראים לו ___ )עדיף לבחור בשם של ילד שאין בגן(. הילד, שהלב שייך 

לו, אוהב לעשות הרבה מצוות אך לפעמים במשך השנה שחלפה הוא גם התבלבל והיו פעמים )הגננת 

מספרת בשקט, לא נעים..( שאותו ילד לא בא מיד כשאמא קראה לו. פעם אחת הוא דחף את יוסי 

חברו ופעם אחרת שכח לברך אחרי האכילה.

הגיע חודש אלול, והילד למד בגן שבחודש אלול צריך לחזור בתשובה: לעשות מעשים טובים ולתקן 

את המעשים שבהם התבלבל.

הגננת תבקש מהילדים להצי ע: מה על הילד לעשות?

לאחר סיעור מוחין נמשיך לספר שהילד התפלל בכל לבו, הצטער על המעשים הלא טובים שעשה 

וביקש סליחה מיוסי ומאמא וגם נתן כסף לצדקה. 

יוסי סלח לו בשמחה וגם אמא חייכה ושמחה מאוד.

הילד הרגיש תחושה נפלאה. הוא הצליח להתגבר על היצר הרע, הצטער וגם ביקש סליחה. הוא ממש 

השתפר. הילד שמח בלבו: ה' אוהב אותי! וגם ה' שמח מאוד.

פעילות בקבוצות – המחשת ענין "חזרה בתשובה"
5-6

אלול - מהות חודש אלול
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מה עושים בחודש אלול? נמחיש בעזרת חפצים או תמונות.

שלשה דברים: תשובה )שופר( תפילה )סידור( וצדקה )קופת צדקה(.

השופר - מזכיר לנו לחזור בתשובה ולבקש סליחה.. 1

בסידור אנו מתפללים לה' ומתקרבים אליו.. 2

כשאנחנו נותנים צדקה אנו מקיימים מצוה חשובה – דאגה לעניים ולמי שצריך כסף. גם  הצדקה . 3

מקרבת אותנו  לה'.

בחודש אלול מדי יום, אפשר לייעד זמן מיוחד שיהיה 'זמן אלול' – ובו נקרא/נשמיע בגן קטע קול של 

למפי שמנחה את הילדים לעשות תשובה, תפילה וצדקה:

זמן אלול עם למפי

הקשיבו לצלצול )קול של צלצול פעמון(

כעת זה זמן... אלול! )בקריאה(

כל ילדי גן חב"ד

משתמשים במתנה החשובה

אלול -

תפילה, צדקה ותשובה!

תפילה )למפי אומר את המילים לאט כדי שהילדים יצטרפו אליו(

אנחנו מבקשים ממך אלוקים

שתהיה לנו ולכל עם ישראל שנה טובה ומתוקה

ושתביא אלינו כבר את הגאולה!

צדקה

למפי: כעת כל הילדים בגן חב"ד ישימו מטבע בקופת הצדקה,

ובעזרת ה' תהיה לנו שנה טובה ומתוקה!!!

תשובה

למפי: כעת יחד נחזור בתשובה

נשמע כולנו את תקיעת השופר

ובזמן התקיעה יחשוב כל אחד לעצמו בלב

איך הוא יכול להתנהג טוב עוד יותר!

סיום:

שומעים את הצלצול? )צלצול(

זה סימן שעשינו זמן אלול.

ובעזרת ה' בזכות התשובה, התפילה והצדקה שלנו

יביא לנו ה' את משיח צדקנו!

תשובה – תקיעת שופר. הילדים יאזינו לתקיעת שופר במהלך ימי חודש אלול.	 

תפילה - הגננת תוסיף עם הילדים פסוקי תהילים או קטע תפילה חדש.	 

צדקה – סבב קצר ובו כל ילד נותן שתי מטבעות לקופת הצדקה של הגן על מנת להמחיש את עניין 	 

ההוספה.

העיקר הוא המעשה – תשובה, תפילה וצדקה 
5-6 3-4

חומרים: דף גזירה – ציורי פעילויות של ילדים

 טבלה מחולקת לשתי עמודות ובראש כל עמודה מופיע פרצוף . האחד מחייך והשני עצוב.

רעיון: מיון המעשים למעשים טובים ולמעשים שצריך לתקן, גזירה והדבקה במקומות המתאימים. 

אפשר גם לתת לילדים לבחור מעשה אחד מכל סוג, לגזור אותו, להדביק במקום המתאים ולצבוע.

הפעילויות המצוירות:

ילד דוחף את חברו	 

ילד אוסף קוביות	 

ילד משליך שקית על המדרכה	 

ילד מעיר את אימא	 

ילדה שעוזרת לאמא להכין עוגה	 

ילד מפזר פאזלים על הרצפה	 

ילד שמסמן 'שקט' לאחיו כשאמא ישנה	 

נציג סיטואציה של פגיעה וסליחה באמצעות דמות דמיונית או בובה ודמותו של למפי. לנוחיותכם 

ישנה דמות מצוירת של הבובה סלי בחלק הנספחים.

הבובה תספר לילדים  שהיא מאוד עצובה. היא התנהגה בצורה לא יפה לחברתה:

קוראים לי סלי הבובה,

בבוקר שיחקתי בכדור בהנאה רבה.

פתאום הגיעה חברה חדשה,

אני רוצה לשחק אתך בבקשה!

"זה שלי!" קראתי,

ולתת לה את הכדור לא רציתי.

"אני משחקת לבד עכשיו,

לא רוצה שנשחק יחדיו!"

החברה נעלבה,

הסתובבה והלכה.

פתאום בראשי עלתה המחשבה:

'מה עשיתי? העלבתי את החברה! גרמתי לה להיות עצובה!

שכחתי איך להיות ילדה מאירה'.

ישבתי בצד וחשבתי,

איך את המעשה שלי אתקן? לא ידעתי.

אני מאד מתחרטת. אני רוצה לחזור בתשובה.

אני לא רוצה שהיא תישאר עצובה. 

מפגש עם למפי: בקשת סליחה 

5-6

3-4

3-4
משחק מיון ופעילות בעקבותיו
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הפיוט: 'אדון הסליחות'	 

ניגון 'אבינו מלכנו' שחיבר רבי שניאור זלמן  מלאדי - האדמו"ר הזקן	 

סליחה מכל הלב סליחה - מלכהלי                                                         	 

תמונת אנשים ההולכים לכיוון בית כנסת המואר

בחשכת הלילה.

בעזרת התמונה נספר לילדים על מנהג הסליחות.

שיר / ניגון

מדרש תמונה 

5-6

5-6

3-4

נעצור ונשאל את הילדים מה הם מציעים לבובה סלי לעשות כדי לתקן את מעשיה. נשמע תשובות 

מהילדים. 

ללמפי יש סוד מיוחד , מילת קסם שהוא רוצה ללמד את הבובה סלי ואת כל ילדי הגן שאולי יצטרכו 

להשתמש במילה הזו אי-פעם...

למפי יעבור בין כל הילדים וילחש להם את מילת הקסם: סליחה.

לשחק  גם  יפה,  לחברים  להתייחס  גם  טובים.  ילדים  ולהיות  יפה  להתנהג  משתדלים  תמיד  אנחנו 

וכו'; אבל לפעמים אנחנו שוכחים ומתבלבלים... כאשר אנחנו  ולאמא  עם כולם, גם להקשיב לאבא 

סליחה  לבקש  צריכים  אנחנו  טובה  הייתה  לא  שלנו  שההתנהגות  ומבינים  מעשינו,  על  מתחרטים 

מהאדם השני!

אפשר להקריא שוב את הדקלום מהפתיחה ולהזמין את הילדים להשלים  יחד את ההמשך בסיום:

הבנתי מה עלי לעשות,

ומיד קמתי, בלי לחכות.

מהחברה אני צריכה לבקש

"סליחה!" בלי להתבייש.

קראתי לחברה והושטתי לה יד

ביקשתי 'סליחה', והיא חייכה מיד! 

כדאי להוסיף את המילה סליחה בכרטיס ברכה במרכז האורייני. 

בעקבות מדרש התמונה

בקהילות הספרדים מתחילים לומר 'סליחות' מראשית חודש אלול בחצות הלילה או לפני אשמורת 

הבוקר עד אור הבוקר, חוץ מימי שבת וראש חודש משם שאין אומרים תחנונים בימים אלה. 

ראש  שלפני  בשבוע  שבת  במוצאי  'סליחות'  באמירת  מתחילים  חב"ד  וכמנהג  האשכנזים  בקהילות 

השנה. אבל אם חל ראש השנה ביום ב' או ביום ג' בשבוע, ולא נשארו לפחות ארבעה ימי 'סליחות', 

מתחילים את אמירתן ממוצאי שבת של השבוע שלפני כן. 

אפשר להשמיע מפיוטי הסליחות המוכרים כדוגמת "חטאנו לפניך רחם עלינו".

הצעת פרויקט: ספר ההלכה שלי

בכל נושא שבו נלמד עם הילדים הלכה  או מנהג הילדים יקבלו דף ובו איור ההלכה או המנהג עם 

משפט מלווה. הילדים יצבעו את האיור וישמרו את הדף בתוך חוברת שתיקרא "ספר ההלכה שלי". 

מפעם לפעם אפשר לכנס את הילדים בקבוצות ל'בית מדרש גני',  לדפדף ולעיין בהלכות ובמנהגים 

בנושא מסוים ולהרחיב בקבוצה על יישום ההלכות.

הלכות ומנהגי חודש אלול המוזכרים ביחידת תוכן זו:

תקיעת שופר המעוררת לתשובה )איור לצביעה בחלק הנספחים(

נתינת צדקה

אמירת סליחות

לימוד הלכה ומנהג – סליחות
5-6

אביזרים ועזרי לימוד

נספחים:

בובת אצבע - סלי	 

סיטואציות לגזירה ולמיון	 

לספר ההלכה שלי - איור של תקיעת שופר וכיתוב: תקיעת שופר בחודש אלול מעוררת את הלב לתשובה.	 

עזרים מופקים:

שבע סיטואציות	 

תמונת אנשים ההולכים לכיוון בית הכנסת המואר בחשכת הלילה.	 

הקלטות בדיסק אלול - תשרי:

הפיוט 'אדון הסליחות'	 

ניגון 'אבינו מלכנו' שחיבר רבי שניאור זלמן  מלאדי - האדמו"ר הזקן. 	 
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נספחיםנספחים 1 2בובת אצבע - סלי סיטואציות לגזירה

17 16



3נספחים דף צביעה ל'ספר ההלכה שלי'

"נֹוֲהִגים ִלְתֹקַע ְּבׁשֹוָפר ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול
ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית

ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָעם ִּבְתׁשּוָבה"
)ֶׁשַבח ַהּמֹוֲעִדים(

עת
לד

ב 
שו

המלך בשדה הוא ביטוי ידוע הקשור לחודש אלול. הביטוי מבוסס על משל שלימד אדמו"ר הזקן האומר ח

כל יהודי בכל  פני  בחיוך  מקבל  המלוכה,  מארמון  שיוצא  למלך בשדה  שבחודש אלול הקב"ה נמשל 

מקום שהוא ושומע את בקשותיו. וזו לשונו:

... הנה נודע שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מדות הרחמים, ולהבין זה כי למה הם ימות החול ואינם יום 
טוב... ובודאי יש הפרש גדול בין יום הכיפורים ובין אלול. אך הנה יובן על פי משל למלך שקודם בואו 
לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו הוא 
מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו. 
ואחר כך בבואו להיכל מלכותו אין נכנסים כי אם ברשות ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי סגולה. 
וכך הענין על דרך משל בחודש אלול יוצאין להקביל אור פניו יתברך בשדה.. לקוטי תורה פרשת ראה לב, ב.

את  ומדגיש  המבאר  שבמשל,  והדיוק  העומק  מבואר  חב"ד  אדמו"רי  של  רבים  ובשיחות  במאמרים 

הדרגה של ימים אלו ואת האופן שבו יש להתייחס אליהם.

כוחו של חודש אלול

בחודש אלול של שנת תשל"ג קרא הרבי לכנס את ילדי ישראל בכל מקום לכינוסים של תורה, תפילה 

וצדקה, ובפרט ליד הכותל המערבי, "ולהסבירם המשל המובא בליקוטי תורה שבחודש אלול הקב"ה 

'מפי  יפעלו  ובזה  בשדה...  פניו  ומקבלין  לקראתו  העיר  אנשי  יוצאין  בואו  שקודם  מלך  כמשל  הוא 

עוללים ויונקים יסדת עוז גו' להשבית אויב ומתנקם'".

כמה שבועות לאחר מכן, בעיצומו של יום הכיפורים תשל"ד, פרצה מלחמת יום הכיפורים - אז הובנה 

פשרה של הוראה זו...

שנים אחר כך, בא' באלול תשמ"ב, מחה הרבי על אופן אמירת דרשות בחודש אלול באופן של רוגז 

והפחדה, ואמר: "המלך עומד בשדה, מראה לכל יהודי פנים שוחקות, ועומד לו אדם זה וצועק ומבזה 

את בן המלך, שומו שמים, והתירוץ - שאינו יודע את משלו של אדמו"ר הזקן, וגם אם היה יודע מי היה 

יודע אם לא היה אומר איפכא מסתברא..."  )מתוך קטעי וידאו(

המלך בשדה2
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