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ח"י באלול  5
יום הולדתם של שני המאורות

רבי ישראל בעל שם טוב  ורבי שניאור זלמן מליאדי, אדמו"ר הזקן

נושא ערכי: אהבה ואחדות בעם ישראל

ביום ח"י באלול אנו מציינים חג חסידי.

 ח"י באלול הוא יום הולדת של שני מאורות קדושים:

ביום זה נולד והתגלה רבי ישראל בעל שם טוב מייסד החסידות,

ושנים לאחר מכן נולד רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד.

ח"י באלול מזמן עיסוק בנושאים רבים וחשובים: 

משמעות היום.א. 

מהי התוועדות? )קרוב לוודאי שזוהי ההתוועדות הראשונה בגן(ב. 

אהבת ישראל בדרכו של הבעש"ט הקדוש.ג. 

גני אנ"ש: חשיפה ראשונה לספרים שילוו אותנו במהלך השנה: תניא, שו"ע.ד. 

כל גננת תבחר מהאפשרויות המוצעות להלן, את הנושאים המתאימים לקהל היעד שבגנה ולפי הזמן 

העומד לרשותה.

מאירים בדרכם

הארה מיוחדת שקיבלנו משני המאורות הללו, היא התכונה הבולטת של אהבת ישראל לכל יהודי ויהודי 

באשר הוא. 

המוני סיפורים ודוגמאות מעידים שהבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן היו ענקי רוח שהקדישו את כל חייהם 

לטובת עם ישראל ולרווחתם בגשמיות וברוחניות.

על אהבת ישראל של הבעל שם טוב יכול ללמד הפתגם הקצר הבא:

“אהבת ישראל של הבעל שם טוב - אין לשער".

הרב המגיד אמר: "הלואי היו נושקים הספר תורה באותה האהבה, שהיה מורי הבעל שם טוב

מנשק את הילדים בהוליכו אותם אל ה"חדר" כשהיה "באהעלפער" )עוזר למלמד("

רבי שניאור זלמן מליאדי, אדמו"ר הזקן
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על גודל אהבת ישראל של אדמו"ר הזקן יכול ללמד הסיפור הבא שסיפר הרבי בעצמו:

היה מעשה ביום הכיפורים שרבינו הזקן הפסיק באמצע התפילה בבית הכנסת, פשט טליתו והלך 

העניינים  בכל  לה  עזר  הוא  הכנסת.  לבית  והלכו  עזבוה  הבית  בני  שכל  ליולדת  לעזור  העיר  לקצה 

שפיקוח נפש מתיר.

יום זה מזכיר לנו ללכת בדרכי הצדיקים מייסדי החסידות: לאהוב כל יהודי.

אל לנו להביט על חיצוניות האדם: לבושיו, מעמדו החברתי או כישרונותיו.

בכל יהודי יש חלק אלו-ה ממעל ממש!

לפעמים כל שעלינו לעשות הוא "לחפור", להתאמץ מעט ולגלות את פנימיותו הזוהרת.

מבצע אהבת ישראל

את  הרבי  הדגיש  תשל"ו(  באלול  )ח"י  מליובאוויטש  הרבי  שערך  באלול  ח"י  מהתוועדויות  באחת 

העיתוי:

"נמצאים אנו ביום ההולדת של הבעש"ט ואדמו"ר הזקן.... אשר כל נשיאים אלה והנשיאים שביניהם 

ולאחריהם מסרו נפשם על הענין ד"אהבת ישראל".

הרבי הכריז על 'מבצע אהבת ישראל' ואמר:

"יש ללכת ולהרעיש, להסביר ולפעול אצל כל אחד ואחד מישראל בפרט... עד שהשומע יגיע גם לידי 

'ואהבת לרעך כמוך', וזאת– על ידי שיסבירו לו כי כל אחד ואחד מישראל הוא 'עצמו ובשרו!'... ועל-ידי 

הסברת הדברים מתוך 'אהבת ישראל' שלו, בטח יפעלו הדברים פעולתם, שכל השומע דבריו... הפכו 

להיות בבחינת 'טופח על מנת להטפיח'".

מסר מרכזי: מאירים את העולם באהבת ישראל

מטרות חינוכיות/ קוגניטיביות/ רגשיות

הילדים יכירו את הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן כדמויות מפתח בחסידות.	 

הילדים יפנימו את ערך אהבת ישראל מתוך סיפורים על דמותם של הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן.	 

הילדים יערכו היכרות עם מרכיבי ההתוועדות החסידית.	 

מושגים ודמויות

אדמו"ר הזקן	 

אהבת ישראל	 

התוועדות	 

ח"י באלול	 

רבי ישראל בעל שם טוב	 

הצעות פעילות

מדוע הגעתם לבושים בבגדי שבת היום?	 

היום י"ח באלול.  )הגננת תציג את האותיות י,ח( אם נחליף את סדר האותיות נקבל את המילה...? 	 
)חי(. 

מדוע אנו כל כך שמחים היום? )שני צדיקים גדולים וחשובים נולדו בתאריך הזה(.	 

מה שמם? )הבעל שם טוב, והאדמו"ר הזקן- הגננת תציג את תמונתו(.	 

מהבעל שם טוב ומהאדמו"ר הזקן למדנו הרבה תורה וגם למדנו אהבת ישראל מהי. שחשוב מאוד 
לאהוב כל יהודי. 

תוספת לגילאי 6–5 גני אנ"ש:

גננת: שני הצדיקים שנולדו בח"י באלול הביאו לעולם הרבה אור )הגננת תציג   תמונה של שני נרות(.

איזה אור הביאו לעולם? אור של מנורה? אור של  נר? אור של תורה? )תורה וחסידות כמובן(.

אפשר להציג את הספרים- ספר התניא ושולחן ערוך הרב.

גננת:  מהו שולחן ערוך? ספר הלכות המלמד אותנו כיצד לחיות כיהודים. )להציג את הספר לילדים(.

מהו ספר התניא? ספר המלמד אותנו כיצד לעבוד את ה' .

הבעל שם טוב הקדוש הוא הראשון שהאיר את העולם באור החסידות.

אדמו"ר הזקן  הוא הראשון שהאיר את העולם באור חסידות חב"ד.

במילה "שניאור" מסתתרות שתי מילים. מהן? )הגננת תחזור על המילה שוב ושוב בקול(

שיחה- ח"י באלול 
5-6 3-4

אווירת ימים מאירים:

על מנת שבכניסה לגן הילד )והוריו( יחושו אווירה מיוחדת, רצוי לשים בכניסה לגן שולחן עם מפה לבנה ועליו:

תמונה הקשורה ליום. למשל תמונת אדמו"ר הזקן.	 

שלט מתקפל )בצורת אוהל( ועליו כתוב מהות היום. למשל: ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות הבעל שם 	 

טוב ואדמו"ר הזקן.

קופת צדקה אליה יכולים לתרום הנכנסים לגן.	 
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הגננת תזמין דמות מיוחדת מאוד שיכולה לעזור לנו להבין איך מקיימים אהבת ישראל כאן, בגן שלנו.

הגננת תציג את למפי המוכר והחביב:

שלום ילדים, אני שמח לראות אתכם שוב כאן בגן. 

! איך גדלתם. )צוחק..(. כל כך נעים ונחמד להיפגש אתכם היום. כי היום זה... ח"י באלול! מחי  וואו 

באלול אנו לומדים לאהוב כ-ל יהודי. ואני יודע שכאן בגן אתם מתנהגים באהבת ישראל.

יחד.  אוכלים  לשני,  אחד  מקשיבים  במפגש,  יפה  יושבים  יחד,  משחקים  אתכם  ראיתי  עיני  במו  אני 

אפשר לנהוג באהבת ישראל בכל דבר שאתם עושים. וככה אתם מוסיפים אור בגן. 

גם אני אוהב את כול-כם, ולכן אני פנס כל כך מאיר. אתם יודעים ילדים? יש לכם כוח להאיר כי אתם 

כמו פנסים גדולים! ילדים גדולים ומתוקים. בכל פעם שאתם משחקים יפה עם חבר- אתם מאירים 

באור של אהבת ישראל. 

כשאתם עוזרים בבית  ומקשיבים להורים - אתם מאירים את הבית. ככל שנעשה השנה יותר מעשים 

מאירים של אהבת ישראל כאן, בגן, הגן שלנו יאיר יותר באור של אהבת ישראל. מסכימים להאיר? לא 

שומע, מסכימים?

אז עכשיו חזרו אחריי בבקשה: 

בח"י אלול לומדים / משני הצדיקים/ לאהוב את כולם/ ולהאיר את העולם. 

)חוזר פעמיים על הדקלום(.  

אתם פשוט נהדרים! להתראות ילדים!

משחק האור 1: גילאי 4–3

הגננת תזמין את למפי לראות את הילדים מאירים את הגן באור של אהבת ישראל.

כל ילד בתורו מאיר על עצמו באמצעות בובת למפי ומספר על מעשה טוב שעשה למען

מישהו אחר.

משחק האור 2 : גילאי 6–5

הגננת תציב 'כיסא מחמאות' ותבחר בכל פעם ילד שיבוא לשבת על כיסא המחמאות. מי שרוצה לומר 

עליו משהו טוב מוזמן לקחת את בובת למפי ולהגיד לילד דבר טוב עליו )במראהו, בהתנהגותו וכו'(. 

הגננת יכולה לסייע.

גיל 4–3: הכרת תמונתו של אדמו"ר הזקן ושיוך שמו )בעל פה( לתמונה. 

גילאי 6–5: התאמת האדמו"ר הזקן למיקומו בשושלת האדמו"רים – הראשון בשושלת אדמו"רי חב"ד 

המונה שבעה נשיאים.

פעילות /משחק - אני מאיר

מפגש עם למפי 

ארגון סביבה חינוכית - תמונת אדמו"ר הזקן

5-6

5-6

3-4

3-4

התוועדות: ח"י באלול יום הולדת של שני המאורות הקדושים.

מהותה של התוועדות 

הגננת תפתח בשיר : היום יום הולדת ל?

למי יש היום יום הולדת? )לאחד הילדים? לסייעת? לגננת?(

היום יש יום הולדת לשני צדיקים גדולים וחשובים.

על  תצביע  )הגננת  הזקן  אדמו"ר  מלאדי,  זלמן  שניאור  ור'  הקדוש  טוב  שם  הבעל  ישראל  ר'  והם: 

תמונתו(.

לכבוד יום ההולדת נערוך בגן התוועדות.

מרכיבי ההתוועדות- גילאי 4–3

הגננת תציג בפני הילדים קופסא סגורה ובתוכה: מפה לבנה, כיבוד, כוסיות, שתייה, נר נשמה, תמונת 

אדמו"ר הזקן. קופסה זו יכולה לשמש דרך קבע לאביזרי ההתוועדות.

והגננת תניח את האביזרים על השולחן. הגננת  לגננת בקופסת ההתוועדות  יש  ישערו מה  הילדים 

תשאל את הילדים מה לדעתם עושים עם האביזרים הללו, ותכוון את הילדים אם יש צורך בכך.

מרכיבי התוועדות- גילאי 6–5

הגננת תשאל:

מישהו היה פעם בהתוועדות? )בבית כנסת, בגן בשנה שעברה, ביום הולדת של חברה בגן(	 

מה ראיתם בהתוועדות? )שולחן ערוך, כיבוד , שירה וברכות(. 	 

איפה הייתה ההתוועדות? )בבית, בגן, בבית כנסת...(	 

לכבוד מה ערכו התוועדות? )יום הולדת של הרבי, בשבת, תאריך חסידי...(	 

הגננת תסביר בליווי התמונות "מה עושים בהתוועדות?" )בערכת העזרים לגן( לפי היכולת והגיל:	 

מציינים לכבוד מי נערכת ההתוועדות ומוסיפים דבר תורה מתורתו.א. 

אמירת "לחיים" ובקשת בקשות פרטיות וכלליות.ב. 

מספרים סיפורים על הדמות שלכבודה נערכת ההתוועדות.  )סיפורי אהבת ישראל הקשורים ג. 

לבעל שם טוב ולאדמו"ר הזקן נמצאים בחלק הנספחים(.

מנגנים ניגונים.ד. 

מחליטים החלטה טובה. )אפשר לקשר לנושא אהבת ישראל שנלמד מהדמויות(.ה. 

מתכבדים בדבר מאכל .ו. 

הרחבה לגילאי 6–5: 

מהו כוחה של התוועדות? 

"ברכנו אבינו כולנו כאחד"- כשכולנו יושבים יחד, אבינו – הקב"ה מברך אותנו וממלא את בקשותינו. 

  מה שהתוועדות חסידית יכולה לפעול, אין מלאך מיכאל יכול לפעול.
לסיכום, הגננת תגדיר את המושג 'התוועדות חסידית'.

התוועדות  היא זמן של התכנסות לישיבה בצוותא, המשלבת סיפור חסידי בעל מסר, שירת ניגונים 

ואמירת ברכות איש לרעהו.  

5-6 3-4

אלול - רצף תמונות התוועדות

ְבֵרי ּתֹוָרה ְוִסּפּוִרים ִדּ

אלול - רצף תמונות התוועדות

ַהְחָלָטה טֹוָבה
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נספחים

אל תירא / סיפורי צדיקים - בנספחים	 

אורח לשבת.  	 

"ברוך ה'" של יהודים.	 

אדמו"ר הזקן מסייע ליולדת.	 

אל תירא ואל תפחד                      אהוב מאוד כל יהודי

רק מאלוקים אחד                         כי הוא כמו בן יחידי

אין עוד מלבדו                               איי..אייי.....

גילאי 4–3: זיהוי האותיות : ח"י בכרזה ח"י באלול.

גילאי 6–5: צביעת האותיות י, ח בדף ובו אותיות רבות אחרות.

סיפורים בנושא אהבת ישראל של הבעל שם טוב הקדוש

שיר - בלחן נייעט נייעט  

פעילות אוריינית

אמצעים

עזרים מסביבת הגן:

בובת למפי	 

כרזה: ח"י באלול	 

האותיות ח' י'	 

ספר התניא והשולחן ערוך	 

תמונת נרות	 

צעירים: קופסה ובה אביזרי התוועדות: מפה לבנה, כיבוד, כוסיות, שתייה, נר נשמה , תמונת אדמו"ר הזקן. 	 

נספחים:

סיפור: צוואתו של רבי אליעזר	 

סיפור: האדמו"ר הזקן ועזרתו ליולדת )נמצא בדיסק י"ט בכסליו(.	 

אביזרים מופקים:

בוגרים: רצף תמונות התוועדות

5-6

5-6

5-6

3-4

3-4

3-4

צוואתו של רבי אליעזר

רבי ישראל בעל שם טוב נולד ביום י"ח באלול בעיירה קטנה ברוסיה. אביו ר' אליעזר, היה צדיק 

נסתר, ואמו שרה היתה גם היא היתה צדיקה שעסקה בגמילות חסדים ובעזרה לעניים.

כאשר נולד ישראל הקטן היו הוריו מבוגרים מאוד והוא היה בן יחיד. לא היו לו אחים או אחיות. 

כשהיה רבי ישראל בן חמש נפטרה אמו ולאחר זמן קצר חלה אביו - רבי אליעזר. ידע רבי אליעזר 

שהוא עומד לעלות לשמיים, קרא לבנו ישראל הקטן אל מיטתו ואמר לו: 

בני היקר, בני האהוב, אני עומד לעזוב אותך. אך קודם לכן רציתי לומר לך שני דברים חשובים  

שתזכור תמיד ולא תשכח.

אל תירא )אל תפחד( משום דבר- רק מהקב"ה בעצמו.

אהוב כל יהודי בפנימיות לבבך.

לאחר שנפטר רבי אליעזר זכר ישראל הקטן את שני הדברים. הוא הלך ביער ולא פחד מאף אחד 

רק מ-ה', ותמיד אהב בכל לבו כל יהודי.
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