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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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הצעות לפעילות בגן

מטרות תוכן

הילדים יזהו את קול השופר כקול בכי הקורא לנו להתעורר בתשובה.. 1

והחשיבות . 2 שופר  תקיעת  ומזוזות,  תפילין  בדיקת  אלול:  לחודש  המיוחדים  המנהגים  על  ילמדו  הילדים 

להרבות בתפילה ובנתינת צדקה.

מושגים 

שופר

אלול

צדקה

סת"ם

יעדים התפתחותיים בהצעות הפעילות לגן:

3-45-6יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

פירוק מילים להברות

פירוק מילים ליחידות צליליות ומיזוגן למילים

הפקת מילים על בסיס שורש משותף

 
מתמטיקה

התאמה חד חד ערכית

ייצוג כמויות 

מוטוריקה עדינה

תנסות בחומרים שונים

נעיצת סיכות - שכלול אחיזת פינצטה

שכלול תפקודי אצבעות 

מוטוריקה גסה

עמידה על רגל אחת

התארגנות במרחב

הליכה על קצות האצבעות

קפיצה על רגל דומיננטית ועל הרגל השנייה

הסיפור הבא מחזק את המשל של הקב"ה כמלך ועם ישראל כבניו, ומעביר את המסר שקול השופר 

מזכיר את הקשר בינינו לבין הקב"ה ומחדש אותו.

הצעה: כהקדמה לסיפור הגננת תחלק לילדים סרטי קרפ, מטפחות או כל אביזר אחר בשלושה צבעים 

)כל ילד מקבל צבע אחד(: כחול, ירוק וחום. במהלך הסיפור הגננת תסמן לילדים לנפנף בצבע שקבלו 

כליווי לסיפור.

הסיפור: הֹיה הָיה ארמון ובארמון חי מלך גדול וחשוב. למלך היה בן שהוא מאוד אהב. יום אחד יצא 

בן המלך מהארמון לטיול.  הוא התחיל ללכת בשביל לכיוון היער. בן המלך נהנה להסתכל בפרחים, 

בעצים, בשמש ובנוף. הוא התרחק והתרחק מהארמון  ולא שם לב שנהיה מאוחר. הוא הלך כל כך 

רחוק  וכבר לא ידע איך לחזור לארמון. הרוח נשבה ]הילדים עם הקרפים הכחולים מנפנפים בהם[ 

ובן המלך ניסה למצוא את הדרך חזרה לארמון. הוא הלך בין העצים והשיחים ]הילדים עם הקרפים 

הירוקים ינפנפו בהם[ והבגדים שלו נתקעו בענפים הדוקרניים. הבגדים שלו נקרעו, הידיים והפנים 

שלו התלכלכו ובן המלך היה עצוב מאוד. הוא לא מצא את הדרך חזרה לארמון.

]הילדים עם הקרפים  ובן המלך המשיך להסתובב ביער. הוא הלך על האדמה החומה  חלפו הימים 

החומים ינפנפו בהם[  והרגליים שלו התלכלכו מאוד.

ביער היה בוץ ]קרפים חומים[ ורוח ]קרפים כחולים[  ושיחים ועצים רבים ]קרפים ירוקים[.

השיער של בן המלך ארך, הפנים שלו היו מלוכלכות, ובגדיו היו קרועים. הוא המשיך ללכת ולהתרחק 

מהארמון.

משל הכבאי

היתה  והשרפה  מעץ  עשויים  היו  הבתים  אסון.  הייתה  השריפה  אש  מכבי  היו  לא  כשעדיין  פעם 

מתפשטת במהירות.

אם פרצה שריפה היה השומר שבמגדל הגבוה המוצב בעיירה תוקע בחצוצרה. אז היו כולם מניחים 

את עסקיהם השונים ומסתדרים בשרשרת עד הנהר כדי להעביר משם מיד ליד דליי מים ולכבות את 

השרפה.

זה? התפלא הבחור.  פעם הגיע בחור צעיר מכפר רחוק אל העיירה. לפתע שמע קול חצוצרה. מה 

הסבירו לו שאם פורצת שריפה תוקעים בחצוצרה ומייד היא כבה!

את  ולקח  רץ  עשה?  מה  לביתו.  שסמוך  בעצים  אוחזות  שלהבות  וראה  בבוקר  הבחור  קם  אחד  יום 

החצוצרה- ותקע ותקע ותקע. אמרו לו השכנים: בוא בחור, בוא איתנו אל הנהר להביא דליי מים. אמר 

הבחור - אין צורך, אני כבר תוקע בחצוצרה. 

לכל  סימן  רק  היא  שהחצוצרה  הבין  ולא  השריפה.  את  שמכבה  זו  היא  שהחצוצרה  חשב  הבחור 

התושבים להסתדר בשורה כדי לכבותה.

את  ולתקן  הטובים  הדברים  את  לחזק  שלנו.  המעשים  את  לשפר  סימן  היא  השופר  תקיעת  נמשל: 

המעשים הלא טובים.

אין זה מספיק רק לתקוע בשופר. השופר מזכיר לנו לשפר את מעשינו, להיות טובים יותר, ולהרבות 

במצוות ובמעשים טובים.

 סיפור - מטרתה של תקיעת השופר  
5-6

3-45-6 סיפור בהמחשה - השופר ובן המלך ששב 
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יום אחד הגיע בן המלך לכפר קטן. ליד הכפר היו שדות ואנשים עבדו בהם.

השער של בן המלך היה...)ארוך( הבגדים שלו היו...)קרועים( והפנים שלו היו...)מלוכלכות(. בן המלך 
ברך לשלום את האנשים ודיבר אתם מעט.

הוא שמע שהאנשים אומרים שהיום המלך יגיע לשדה לבקר אותם.

המלך?

בן המלך כל-כך התרגש, הוא נזכר כמה טוב ונעים להיות בארמון עם המלך, והוא התגעגע ורצה מאוד 
כל-כך  המלך  בן  לארמון.  אתו  ולחזור  אליו  לגשת  יוכל  הוא  היום  יבוא  המלך  אבא  אם  לשם.  לחזור 

חיכה...

של  הכרכרה   - ואחריהם  התקרבו,  רבים  ושוטרים  שומרים  מרחוק.  נשמע  ורעש  קלה  שעה  עברה 
המלך! היא מגיעה! היא מתקרבת!

בן המלך רצה להתקרב...

אבל הפנים שלו היו...מלוכלכות, והבגדים שלו...קרועים, והשיער שלו...ארוך.

השומרים אמרו לו: "מה פתאום? אתה לא יכול להתקרב אל המלך! מי אתה בכלל?"

בן המלך אמר להם: "אני בן המלך, וזה אבא שלי. תנו לי לגשת לכרכרה". אבל השומרים לא האמינו לו 
ולא נתנו לו להתקרב.

הכרכרה של המלך התקרבה ונסעה, וכמעט שעברה משם הלאה ובן המלך לא הצליח להתקרב אליה. 
בכי הדומה לתקיעות  תחקה  )הגננת  אה  אה,  אה,  בבכי:  ופרץ  כוחו: אבאאאאאא  בכל  צעק  הוא  אז 

שופר(.

המלך שהיה בכרכרה שמע לפתע קול מוכר: אבאאאאאא, אה, אה, אה

הוא עצר את הכרכרה וקרא: "מי זה? אני מזהה את הקול! תעצרו! זה הבן שלי!"

הוא פתח את הדלת של הכרכרה וראה את בן המלך צועק ובוכה.

אמנם הפנים שלו היו מלוכלכות, הבגדים- קרועים והשיער- ארוך אבל המלך זיהה את הקול שלו. הוא 
רץ אל הבן והבן רץ אליו והם התחבקו. "איפה היית בני?" שאל המלך  והבן ענה לו: "אבא! אבא! אני 
רוצה לחזור הביתה לארמון. אני כל כך מצטער שיצאתי לטייל בלי רשות ואיבדתי את הדרך. אבא אני 

רוצה לשוב לארמון".

הגננת תעבד עם הילדים את המשל והנמשל:

- המלך הוא ה' יתברך.

- ומיהו הבן של המלך? )כל יהודי ויהודיה הם הבנים של המלך. אני,  את, אתה(.

בן המלך שאבד והתלכלך דומה ליהודי שעשה מעשים רעים.

- מה מזכירים לנו הצעקה והבכי של בן המלך? )את קול השופר(.

]לצעירים - נחקה קול של צהלה וצחוק לעומת יבבה, אנחה, ובכי ונשאל אותם איזה קול מזכיר יותר 
השופר – כמובן קול של בכי ואנחה[.

רוצים  איננו  שאנחנו  לעצמנו  מזכירים  אנו  בשופר  תוקעים  כשאנחנו  הסיפור:  של  המסר  את  נסכם 
לעשות מעשים רעים. אנחנו רוצים לחזור אל המלך – הקב"ה ולעשות רק מצוות ומעשים טובים.

אפשר להזכיר מילים דומות לשופר כדברי הרמב"ם ששופר מזכיר את המילה להשתפר. 

נשאל את הילדים במה הקב"ה רוצה שנשתפר? אלו מעשים צריך לשפר? ניתן להם להציע דוגמות 

משלהם.

מדוע דווקא השופר מזכיר לנו להשתפר?

אפשר לבקש מהילדים להדגים את תקיעות השופר בקולם או להתנסות בתקיעה בשופר אמתי.

נשאל - האם הקול של השופר הוא מנגינה שמחה?

למה הוא דומה לדעתכם? )לבכי, לתחנון, לאזעקה(...

נסכם כי קולו של השופר מעורר את הלב ומזכיר לשפר את המעשים.

נציג באמצעות דמותו של למפי:

שוב שלום לכם ילדים חביבים. אני בדרך אליכם לגן. אני פה ברחוב הקרוב.  )נשמע קול שופר ברקע( 

מה זה? מישהו בוכה פה. ילדים, אני מצטער. אני לא יכול להמשיך בדרכי אליכם. אני חייב לבדוק מי 

כאן בוכה. אולי מישהו צריך עזרה? )שוב נשמע קול השופר(.

הי, אף אחד לא בוכה. הגעתי כאן לבית כנסת ואני רואה שהבכי ששמעתי זה בכלל שופר. תקשיבו יחד 

אתי לשופר שתוקע בו הרב בבית הכנסת:

תקיעה-שברים-תרועה

שומעים? אלו תקיעות השופר ששמעתי. 

אני ממש התבלבלתי.

חשבתי שמישהו בכה ויילל,

אבל זהו מנהג של עם ישראל.

בחודש אלול בכל יום ויום

תוקעים בשופר בכל מקום.

מזכירים לכל איש ואישה

ולכל ילד וילדה,

שבחודש אלול עושים תשובה.

מי שרוצה להתקרב לה' המלך,

צריך לבחור לו את הדרך.

לעשות מעשים יותר טובים,

ולהצטער על המעשים הרעים.

כשאשמע את התקיעות אני אחשוב,

מה אני יכול לעשות יותר טוב.

לקום בבוקר יותר בשמחה,

לעזור לאימא במה שהיא צריכה.

להקשיב לגננת לכל הדברים

5-6שיחה -שופר מלשון "שפרו מעשיכם"  

3-45-6 מפגש עם לאמפי - השופר מזכיר בכי  
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ולשחק יפה עם כל החברים.

אז אני מצטער שהיום כבר לגן לא אגיע, 

אולי בפעם אחרת אפתיע. 

העיקר שהיום שמענו שופר,

ולא נשכח לשמוע אותו גם מחר

על הרצפה יהיו פזורות תמונות מנהגי חודש אלול והגננת תסיר בכל פעם תמונה אחת.

הילד שייבחר יצטרך להיזכר מהו המנהג החסר.

להזמין לפחות פעם אחת בחודש אלול מישהו שיתקע בשופר לילדי הגן.

חומרים: חימר

)כדברי  רשום  יהיה  שבו  פתק  תכניס   הגננת  שלתוכו  אחר  חומר  או  דס  מחימר,  שופר  הכנת  רעיון: 

הילד(: אני רוצה להשתפר ב: ___________

אפשר להוסיף חותמת - טביעת אצבע של הילד מגואש.

תמונת ראש של איל עם קרן אחת )בפרופיל(. הגננת/הילדים יכינו שופר המתאים בגודלו לראש האיל.

הקרן עצמה )שופר( תוצמד בעזרת סיכה מתפצלת על  ראש האיל.  

הילדים יצבעו את ראש האיל ולאחר מכן הגננת תצמיד את הסיכה המתפצלת )דגם לצילום בנספחים(.

הגננת תניח על מלבן מקלקר ציור של שופר והילדים ינעצו סיכות על קווי המתאר של השופר.

בסיום - הילד יוציא את הסיכות ואת הדף ותתקבל צורת שופר מקווקו על הקלקר. הילד יעבור על 

ה"חורים" בעזרת עפרון ויקבל ציור של שופר מעשה ידיו.

3-4

3-4

3-4

3-4

5-6

5-6

5-6

5-6

5-6

פעילות בקבוצות - זיכרון חזותי

העיקר הוא המעשה

טכניקות ביצירה – שופר 

ציור שופר על גבי קלקר - אימון גרפו-מוטורי

יצירה - המחשה למקורו של השופר 

שו

פר 
וש

פ 
ר 

בחודש אלול כולנו משתדלים להרבות במעשים טובים ולתקן את העבירות ואת הטעויות שעשינו 

במשך השנה. מנהג ישראל בחודש אלול לבדוק את התפילין ואת המזוזות שמא צריכים החלפה או 

תיקון.

הגננת תביא קלף של מזוזה ותסביר לילדים שמזוזה )וכן תפילין( שלמים וכשרים הם מזוזה ותפילין 

שלא חסרה בהם אפילו אות אחת. )כמובן, ישנם פרמטרים הלכתיים נוספים הקובעים את כשרותם 

ואת הידורם של הסת"ם אך הם אינם מתאימים ללימוד בגילאי הגן(

 התאמת כמות לספרה עם שופרות.

- התאמת זוגות: בעל תוקע אחד - שופר אחד, שני בעלי תוקע- שני שופרות וכו'.

משימה חשבונית 

דף משימה - על הילדים להתאים לכל בעל תוקע – שופר אחד. )בנספחים(

כל ילד יקבל שתי תמונות של שופר.

את השופר הראשון יגזור לשני חלקים – הגננת תכתוב  )בגילאי 5-6 הילדים יכתבו( על החלקים את 
שתי ההברות במילה שופר: שו-פר 

את השופר השני הילד יגזור לארבעה חלקים – עליהם הגננת תכתוב )בגילאי 5-6 הילדים יכתבו( את 
האותיות של המילה שופר: ש   ו   פ   ר 

להלן דוגמה:

השופרות  חלקי  את  לחפש  יהנו  הילדים  האורינות,  במרכז  הגננת  תתלה  השופרות  פאזל  חלקי  את 
שלהם ולהרכיבם.

"כתיבה וחתימה טובה" )בדיסק המצורף(

3-4

3-4

3-4

5-6

3-4

5-6

5-6

לימוד הלכה ומנהג

ארגון סביבה חינוכית- מרכז חשבוני

ארגון סביבה חינוכית- מרכז אורייני ומוכנות לקריאה וכתיבה  

שיר / ניגון

ילדי הגן ינועו במרחב הכללי וכאשר הגננת תשמיע תקיעה - ייעצרו הילדים בתנועות מגוונות על פי 

הנחית הגננת: למשל פיסוק רחב או עמידת דום.

כשתשמיע שברים - ההוראה תהיה לתנועה המתאימה לקול - למשל שלוש קפיצות על רגל אחת 

)יתחילו ברגל הדומיננטית ויחליפו רגל לסירוגין(.

כשהגננת תשמיע תרועה- ההוראה תהיה לתנועה המתאימה לקול- למשל הילדים ירוצו בריצה קלה 

על קצות האצבעות.

אפשר לבקש מהילדים להציע תנועות ולהמליל אותן.

פעילות בתנועה  
3-45-6

אלול - מנהגי חודש אלול

ְצָדָקה 
ב״ה
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ב״ה
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ְסִליחֹות
ב״ה

33 32



נספחים

אביזרים ועזרי לימוד

נספחים: 

תמונת שופר 	 

דף משימה: תמונת חמש פעמים בעל תוקע + 5 שופרות 	 

דגם לצילום- דף אחד ראש איל בפרופיל בלי קרן, דף שני קרן. 	 

אביזרים מופקים:

תמונות מנהגי חודש אלול	 

משחק דידקטי- התאמת זוגות: בעלי תוקע ושופרות 	 
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נספחיםנספחים

קרני האיל )כבש ממין זכר(
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