
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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מטרות תוכן

הילדים יכירו את תוארו של הקב"ה כמלך.	 

הילדים ילמדו שבחודש אלול ה' נמצא קרוב אלינו יותר מבכל זמן אחר בשנה, ומראה פנים שוחקות.  	 

הילדים יישמו את האפשרות המיוחדת לבקש מה' בקשות בחודש אלול בכל מקום בו הם נמצאים: בגן, 	 

בבית ובלכתם בדרך.

מושגים 

אלול	 

המלך בשדה	 

תפילה	 

יעדים התפתחותיים בהצעות הפעילות לגן:

3-45-6יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

הטיות נכונות ליחיד ולרבים

שימוש במשפטים מורכבים

 פיתוח יכולת תיאור במדרש תמונה

 
מתמטיקה

מנייה

ייצוג כמויות באופן מוחשי

זיהוי של כמויות ומספרים וייצוגן

התאמת כמות לכמות או לִספרה

התאמת כמות למילה

מוטוריקה עדינה

התנסות בחומרים שונים 

גזירה על קו ישר

אחיזת עפרון נכונה

הצעות לפעילות בגן

הגננת תחבוש כתר של מלך, תחזיק שרביט ביד ותפנה לילדים בשאלות: 

מי אני?	 

היכן גר המלך?	 

מה יש בארמון המלך?	 

מה לובש המלך?	 

מי נמצא בשער המלך?	 

למי מותר להיכנס בשער המלך?	 

למי אסור להיכנס בשער המלך?	 

למה התחפשתי היום למלך? נזמין את חודש אלול לספר לנו איזה מלך מגיע אלינו עכשיו:	 

הקלטה/סיפור של למפי: חודש אלול:

)מכחכח בגרונו( שומעים אותי?!

שלום למפי, שלום לכל הילדים

אני שמח כל כך שקיבלתם אותי

זמן גדול מאד מגיע יחד איתי

יודעים אתם איזה זמן?

זמן שבו המלך נמצא בשדה!

ילדים שואלים: מלך? שדה? איזה בלבול?

אנחנו לא מבינים אותך חודש אלול...

אלול: )מצחקק(: אלולולולול... אל

תתבלבלו..

מלך, שדה ארמון ושומרים

אתם אוהבים סיפורים?

אז כעת אספר לכם סיפור על מלך

מא-ד גדול

ואז תבינו הכל הכל!

)מנגינה...(

אי שם בארמון מפואר

בתוך אולם יוקרתי ומואר

יושב מלך גדול וחשוב עד בלי די

מלך שעל כל העולם הוא אחראי

המלך הזה הוא השם א-לוקים

ויש לו מלאכים שומרים חזקים,

והעם של המלך,  עם ישראל

לעשות את רצון השם הוא פועל

את שמו הגדול כל העת מהלל

ורק אליו מייחל מתפלל

שיחה - משל המלך בשדה
5-63-4
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אבל...

אל המלך הגדול

החשוב מכל

האם כל אחד להגיע יכול???

ְראו ילדים את הילד הזה,

להתפלל ולבקש מהמלך הוא כל כך רוצה.

הרבה זמן הוא הלך בדרך,

עד שהגיע לארמונו של המלך.

מה אתם אומרים ילדים?

השומרים יפתחו לו את שער הכניסה?

הילד יוכל להכניס את תפילתו לארמון המלוכה?

לא...

לא כל אחד להגיע יכול

לארמון המפואר, לארמון הגדול.

במשך כל חודשי השנה

דלת הארמון קצת נעולה

בחודש תשרי, חשוון, כסלו וטבת

תמשיכו איתי-

שבט.. אדר.. ניסן.. אייר.. סיוון תמוז ואב

בחודשים האלו המלך בארמון

ושומרים מסביבו,

ואי אפשר להיכנס להיכלו.

ולכן אם רוצים לבקש מהמלך משהו במשך השנה

צריך הכנה רבה ונכונה.

להשקיע, להתרכז ולחזור בתשובה

כדי שהתפילה שלנו תהיה חשובה

רק אם התפילה תהיה  מיוחדת,

יפתחו לה שומרי המלך את הדלת.

אבל...

שלא יהיה עצב, ושלא יהיה בלבול

)צחקוק(

כי עם ישראל קיבל במתנה את חודש אלול!

נשאל:

- הייתם רוצים לפגוש את המלך הזה?

כל האנשים רוצים לפגוש את המלך. בשביל מה אנשים רוצים לפגוש את המלך? )ניתן לילדים לשער 

ואם לא יעלו רעיונות מעצמם נציע - אולי יבקשו ממנו כסף?! מי שצריך תרופות יבקש תרופות. מי 

שצריך מכונית יבקש מהמלך...(

המלך מחכה לכל מי שרוצה במקום ששייך לכולם - בשדה.

בשעה שהמלך מגיע לשדה כולם מתרגשים. כולם מפסיקים את עבודתם ורצים אליו. המלך מקבל 

אותם בסבר פנים יפות. האנשים מנצלים עת רצון זאת לבקש ממנו את משאלותיהם.

נחזק את הבנת הנמשל:

המלך - הקב"ה.

העם – אנחנו, עם ישראל.

בחודש אלול המלך מתקרב אלינו. בעולם מאיר אור מיוחד. 

ה' נמצא פה! קרוב אלינו במיוחד.

כל השנה ה' נמצא אתנו, אבל בחודש אלול – הוא קרוב מאוד מאוד.

כל מי שרוצה לבקש מהשם יכול לבקש את בקשותיו. ,

- אפשר לערוך סבב בקשות אל המלך שקרוב אלינו מאוד בחודש אלול.

הגננת תחתום - הנה  גם אני מבקשת: )הגננת תעצום עיניה ותבקש בקשה למשל(: ה', תבנה לנו  את 

בית המקדש. תעשה שכל היהודים יהיו בריאים וכו'.

במרכז המפגש תונח סלסלת אביזרים : מגבעת, כיפה, קסקט )לאבא(, מטפחת )לאמא( 

ילקוט - לתלמידה. נעל ופטיש לסנדלר וכד'.

המשחק:  הילד יבחר אביזר המאפיין דמות מסוימת  ויבקש מה' בקשה בשם הדמות.

ילדי 4–3 ניתן מספר תחפושות מצומצם עם דמויות מוגדרות מראש הקרובות לעולמם של הילדים. 

ילדי 6–5 יתבקשו לזהות את הדמות שבחר הילד הממחיז או את העיסוק שלה.

תמונת המלך בשדה:

מי בתמונה? על מה מספרת התמונה? 

הילדים יתארו מה הם רואים.

מדוע המלך לא בארמון?

מה היית מבקש לו היית עומד כעת 

ליד המלך?

מדרש תמונה 

5-6

5-6

3-4

3-4

משחק - הצגת דמויות המבקשות בקשות מהמלך
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הילדים יחשבו עם הוריהם בבית על בקשות לה' עבור משפחתם. את הבקשות נתלה בקיר מיוחד בגן. 

לחילופין, הילדים יכולים לחשוב על דבר שרוצים לבקש מה' עבור משפחתם והגננת תכתוב את דבריו 

של כל ילד בפתק להוריו.

חומרים:

שתי סלסלות  המכילות חומרי יצירה שונים: באחת - חול, עלים, ענפים, מגזרות של עצים ועוד.   	 

בשנייה - חומרי יצירה  המתאימים לקישוט ארמון: פייטים, סול, נייר נוצץ,  נצנצים, מדבקות זהב 

וכסף, צבעים מתכתיים ועוד.

שני דפי יצירה לבנים לכל ילד	 

רעיון 1: המלך בשדה - המלך בארמון: יצירת אפיונים המתאימים לשדה ואפיונים המתאימים לארמון

כל ילד יקבל שני דפים לבנים ויתבקש ליצור שדה בדף אחד וארמון בדף השני.

אפשרות הוספה:

גילאי 4–3: יגזרו מלבן עם הכיתוב 'המלך בשדה' וידביקו בראש הדף של השדה.

גילאי 6–5: יוסיפו כיתוב: 'חודש אלול' או 'המלך בשדה' בראש דף השדה.

רעיון 2: הילדים ייצרו שדה ויוסיפו בכתיבה משמיעה או בעזרת הגננת את בקשתם מהמלך שבשדה.

רעיון 3: הילדים יציירו את עצמם ואת בני משפחתם בשדה - לצד המלך.

משל למלך / אלאור ולנר	 

ניגון קול דודי )בדיסק המצורף(	 

"ה' הוא פה ה' הוא שם	 

ה' נמצא בכל העולם, 

למעלה ולפנים מצד שמאל מצד ימין 

נמצא הוא בכל מקום מארץ עד מרום" )בדיסק המצורף(.

העיקר הוא המעשה

טכניקות ליצירה - השדה והארמון כיד הדמיון

שיר / ניגון

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

3-4

המלך בשדה.
אני מבקש מה' עבור משפחתי...

להכין שדה גדול בגודל קיר חשבון יחד עם הילדים: הדבקת חול ועלים על בריסטול או דשא סינטטי 

)או כל חומר אחר שמזכיר שדה(.  האנשים הבאים אל המלך  וכן עצי השדה יוצמדו באמצעות סיכות 

משרד, סקוצ' וכדומה במקומות שונים במרחב השדה.

במרכז השדה יש להדביק את תמונת המלך.

בני 4–3: יניחו דמויות ועצים לפי כרטיסי כמויות 1–5 )לפי התפתחות הילדים(.

בני 6–5: יניחו דמויות ועצים על פי 'מתכון אורייני' פשוט בעל שני פרמטרים: דמות ועץ

הילדים יכינו מרכז פעיל אורייני - 'יחיד ורבים':

כל זוג ילדים יקבל שני כרטיסים לבנים בגודל רבע 4A וחצי דף 4A שעליו מפוזרות תמונות רבות של 

ציור זהה. )לדוגמה: כתרים רבים של מלך( – דוגמה נמצאת בחלק הנספחים.

הרבה  ידביקו  השני  ובכרטיס  אחד  כתר  ידביקו  אחד  בכרטיס  התמונות.  את  יגזרו  הילדים   :3–4 בני 

כתרים.

גיל 6–5: בכרטיסים יופיעו כיתובים ואיור: 

לדוגמה: כתר בכרטיס אחד, כתרים - בכרטיס השני. 

על הילדים לזהות היכן כתובה המילה ביחיד והיכן ברבים ולהדביק את ציורי הפריטים בהתאם.

אביזרים ועזרי לימוד

אמצעים:

בובת מלך / תמונת מלך 	 

כתר, שרביט, גלימה,	 

נספחים:

איורים להכנת משחק אוריני	 

הקלטות בדיסק אלול - תשרי:

ניגון קול דודי	 

"השם הוא פה השם הוא שם"	 

אביזרים מופקים:

תמונת המלך בשדה 	 

תמונת המלך בארמון 	 

דמויות ועצים - משחק חשבוני וכרטיסי מתכון אורייני	 

כרטיס המלך בשדה מערכת האביזרים לילד	 

ארגון סביבה חינוכית במרכז החשבוני

ארגון סביבה חינוכית - מרכז פעיל באוריינות ובמוכנות לקריאה ולכתיבה

5-6

5-6

3-4

3-4

אי 3-4
גיל

גילאי 5-6

אי 3-4
גיל

אי 3-4
גיל

אי 3-4
גיל

7 2

גילאי 5-6

5 5

גילאי 5-6

8 4

גילאי 5-6

3 7
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אי 3-4
גיל

גילאי 5-6

אי 3-4
גיל

אי 3-4
גיל

אי 3-4
גיל

7 2

גילאי 5-6

5 5

גילאי 5-6

8 4

גילאי 5-6

3 7
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אי 3-4
גיל

גילאי 5-6

אי 3-4
גיל

אי 3-4
גיל

אי 3-4
גיל

7 2

גילאי 5-6

5 5

גילאי 5-6

8 4

גילאי 5-6

3 7
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1נספחים איורים למשחק אורייני

עת
לד

ב 
שו

ח

כהקדמה ליום הדין ולימים הנוראים מרבים בחודש אלול בתשובה, בתפילה ובצדקה המעבירים את 

רוע הגזירה.

בקהילות האשכנזים מוסיפים בתפילות שחרית ומנחה )אחרים – בתפילת ערבית( את הפרק 'לדוד ה' 

אורי וישעי' )תהילים כז(. בפרק זה רמוזים חגי תשרי ותוכנו: תשובה, שמחה וביטחון בה'.

בקהילות רבות מרבים באמירת תהלים. 

מסורת מהבעל שם טוב וכך מנהג חב"ד לומר מיום ב' של ראש חודש אלול שלושה פרקים ביום, וביום 

הכיפורים - שלושים ושישה פרקים, וכך לסיים את ספר התהלים לאחר נעילה.

מנהגי חודש אלול3  
מנהג תקיעת השופר, תשובה, צדקה, תפילה, בדיקת תפילין ומזוזות*

       *נושא הסליחות מופיע בהרחבה ביחידת 'מהות חודש אלול'

רגע של טבע

ל , כבש בוגר ממין זכר )כמובן לא מקרני איל שצורתם שונה(.  השופר נעשה בדרך כלל מקרנו של ַאיִּ

מעיקר הדין, אף קרני בעלי חיים אחרים טהורים כשרים לשופר, לדעת רוב הפוסקים. אין משתמשים 

בקרן של שור ולא של בעלי חיים אחרים שקרניהם אינן חלולות אלא עשויות עצם אחד כיון שאין 

קרניים אלה קרויות "שופר".

כאשר בוחנים את קרן האיל בודקים שאין בה שברים, סדקים וריקבונות. לאחר מכן מעבדים ומלטשים 

אותה: ציפוי הקרן הקשה מופרד בזהירות מחומר העצם שבצדה הפנימי כדי שלא לשבור את הקרן. 

לאחר ההפרדה נבדקת הקרן שוב. אם יש בה חור או סדק לכל עובייה – היא נפסלת. אם הנקב חיצוני 

בלבד הקרן כשרה. בשופר כשר לא ניתן לבצע בקרן תיקון כלשהו על פי הכתוב "הכל ממינו".

קישור לתכנית הראלי בנושא: כך מכינים שופר:

http://video.chabad.info/newvideo/video.php?id=3080

תקיעות שופר בחודש אלול

מנהג קדמונים לתקוע בשופר בכל חודש אלול כמו שנאמר "תקעו 

נהגו  )הספרדים  שלם.  חודש  לתקוע  משמע   - שופר"  בחודש 

לתקוע בסיום הסליחות והאשכנזים - בסוף תפילת שחרית(. רצוי 

שכל יהודי ישמע את התקיעות. רק בערב ראש השנה אין תוקעים 

מהטעמים להלן: 

כדי להפסיק בין תקיעות של מנהג בחודש אלול לתקיעות של . 1

ראש השנה שהן מצוות עשה מן התורה.

כדי 'לערבב את השטן' - שירגיש המקטרג שישראל בטוחים . 2

זכו בדין  וכבר  זמנה  שכבר עשו את עבודת ראש השנה לפני 

ויחשוב שכבר עבר ראש השנה ואין עוד תועלת בקטרוגו.
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