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רבי יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר הרייץ, היה הנשיא השישי בשושלת 
אדמו"רי חב"ד. הוא היה בעל יכולת ביטוי נדירה והרבה לתאר ולכתוב ביומנו 

אודות אירועים שהתרחשו, סיפורים ששמע או מחשבות אישיות שלו.

יחידות הוראה במיומנויות שפה - כיתה ד'

ב"ה

תחום תוכן: חודש אלול
מיומנות במוקד: זיהוי אווירה בטקסט, אמצעים לשוניים ליצירת אווירה

"אלולי שכזה.."

א. מהרהרים יחד
מה אומרת לכם המילה "אלול"? 

למילים יכול להיות "טעם" ו"ריח" ואפילו צבע. 
עם מי מהילדים אתם חשים יותר הזדהות?

איזה טעם, ריח וצבעים יש למילה "אלול" שלכם?

ב. קוראים ומרגישים 

הקטע שלפניכם לקוח  מתוך שיחה של הרבי הריי"ץ בו הוא מתאר את ימי חודש אלול. קראו את הקטע1: 

"בשבת מברכים אלול בליובאוויטש, למרות שהיה עדיין יום קיץ בהיר – האוירה כבר השתנתה. 'ריחו' של אלול 
החל להיות מורגש, והחלה לנשוב 'רוח' של תשובה. כולם נעשו מתונים יותר, עסוקים יותר במחשבותיהם, והחלו 

לשכוח את כל דברי החולין.
במשך שני חודשי הקיץ, מאחרי חג השבועות עד שבת נחמו )מלבד ימי 'בין המצרים'(, היו מטיילים קצת בין 

מנחה למעריב בכיכר השוק, ונהנים מרוח הקיץ הנעימה. )אך( אחרי שבת נחמו החלו כבר ללמוד אחרי מעריב... 
וכשהגיעה שבת מברכים אלול החלו כבר לחוש באויר של אלול. ברצינות רבה חיכו ל"לדוד ה' אורי וישעי" ולקול 

השופר. לתקיעה הראשונה שהיה בה משום הודעה ששערי חודש הרחמים נפתחו.
כל יום מימי חודש אלול אינו דומה כלל לימי השנה כולה.

־כאשר שוכבים במיטה בשעה שש בבוקר, שומעים שמנין הוותיקין הראשון בבית המדרש כבר סיים תפילתו ותוק
עים בשופר. קול השופר מעורר: הרי אלול בעולם. ממהרים להתלבש, והאדם אינו ׂשבע רצון עם עצמו מדוע איחר 

כל-כך בשנתו. ברעיונו חולפת המחשבה על משה רבנו ע"ה שהיה בימים אלה בהר, ועל כך שהימים הם ימי רצון 
ואפשר לפעול בהם באופן אחר לגמרי. צריכים להיות בן-אדם. אסור להפסיד את הזמן.

־כשבאים לבית-המדרש כבר מוצאים קהל גדול במקום. חלקם אומרים תהילים; חלקם לומדים חסידות או אומ
רים 'תיקוני-זוהר', ואחרים – מתפללים בעמידה או בישיבה.

*
־בליל שבת, ערב סליחות, היו בדרך כלל ממעטים בשינה. היה בלתי אפשרי לישון. האדם לא מצא לו מקום. כש

עברו ליד בתי-הכנסת היו שומעים ציבור אנשים אומרים תהילים. אמירת התהילים באותה שבת היתה גם היא 
שונה מאמירת התהילים במשך השנה...כל אחד היה עסוק עם עצמו..."

1  מומלץ שהמורה תקריא את הקטע, ובהנגנה מתאימה.

    ניתן ליצור חיבור לשיעורי מחנכת על הכנה לחגים

מה אומרת לכם    
 המילה "אלול"?

קול שופר
התרגשות וציפיה 

לשנה החדשה

מחשבות והרהורים 
על השנה שעברה, 
רצון לתקן ולשפר

פותחים דף חדש- 
דף לבן חלק... 

לקום מוקדם בבוקר 
לאמירת סליחות

 
 

 

”



דנים יחד ומסיקים מסקנות           ג. 

אילו רגשות התעוררו בכם כשקראתם את תיאורו של חודש אלול? אילו מחשבות חשבתם?   •
הרבי הריי"ץ מתאר את אווירת אלול בתיאורים שונים. מצאו בקטע תיאורים שונים והדגישו אותם.  •

מהי תרומתם של התיאורים הרבים בקטע?   •
חישבו: האם ניתן למיין את התיאורים שמצאתם לקטגוריות שונות? אילו קטגוריות זיהיתם? 2,1    •

זמן משחק: 
בחרו חפץ כלשהו הנמצא בכיתה. תארו אותו לחבריכם תוך שימוש בתיאורים רבים. בכמה תיאורים השתמשתם? 

האם חבריכם הצליחו לזהות את החפץ בקלות?3 

1  צורות שונות לחלוקה של התאורים המופיעים, מילות תאור/משפטי תאור. או לפי רגשות, מעשים, וכד'.
2  אפשרות להרחבת הדיון: ציר זמן מול התפתחות התאורים והרגשות: אחרי שבת נחמו..שבת מברכים....שבת 

סליחות... –תחושה של רצינות וקדושה שמתגברות עם הזמן.
3  כדאי לכוון את התלמידות למגוון תיאורים והתייחסות קבוצה- קטגוריה, שימוש, ערך, תכונה, חומר, מרקם, 

ריח, מראה, קול, מיקום,
2

ד. מתבוננים יחד 
התבוננו בציורים שלפניכם, ושוחחו בכיתה:

איזו אווירה עולה מתוך הציורים? אילו רגשות מתעוררים בכם במהלך ההתבוננות בהם? מה גרם לכם להרגיש 
כך?

האם הם עוררו בכם רגשות דומים או שונים? 

הציירת אהובה אלישע:

אהובה )הובי( אלישע נולדה בירושלים. כשהייתה בת 6, 
היגרה עם משפחתה לאירופה. כשהחלה ללמוד בבית 
הספר, הבחינה המנהלת, בכישרון הציור שלה, ועודדה 

אותה לעסוק בתחום. בגיל 14, החלה הובי את לימודיה 
־בבית ספר יוקרתי לאמנות בלונדון, שם הייתה לתלמי

דה הצעירה ביותר שהתקבלה לבית הספר היוקרתי.
לפני כ20 שנה, חזרה עם בעלה ושלושת ילדיה לישראל,  

והחלה להתקרב לדרך המצוות. כיום היא גרה בשכונת 
'מאה שערים' בירושלים,

הצייר ר' זלמן קליינמן:

 ר זלמן נולד ברוסיה, ועבר טלטלות רבות כילד בזמן 
מלחמת העולם השניה. כנער עלה לארץ ישראל, ומאז, 

לאורך כל השנים עסק בציור, והקדיש שעות פנויות 
־ללימוד התורה.  ציוריו מפורסמים מאוד, ורובם עוס
־קים באירועים מהתנ"ך ומחיי היהודים בעיירה החסי

דית. אולם, למרות כישרונותיו, לא חיפש פרסום, והיה 
איש עניו ונעים הליכות. 
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ו.  קוראים ומרגישים

קראו את הסיפור שלפניכם:  

"תקיעות ברגע האחרון"/מתוך גיליון ילדים, עיתון משפחה
במשך כל חודש אלול, אני כמעט לא סוגרת את חלון המטבח שלי. אני מבשלת, אופה ומטגנת וכל אותו הזמן 

נהנית מליווי מוסיקלי נפלא. רבי יהושע וייס, השכן שלנו, הוא חזן בית הכנסת של המושב בחלק מהתפילות 
בחגים. הוא גם תוקע בשופר בראש השנה. במשך כל חודש אלול הוא חוזר על התפילות ועל הניגונים הנפלאים 

ומתאמן בתקיעת שופר, וזה עוזר לי בעבודתי ליד הכיריים והשיש, להתכונן לימי הדין.
"שמת לב?" שאל סבא ואור מרצד בעיניו. "רבי יהושע מתבגר, והקול שלו נעשה יותר ויותר יפה מלא רגש 

גם התקיעות העולות מן השופר שלו הן ברורות וצלולות, אפילו שלא קל לתקוע ויש לאמץ מאוד את הראות        
כשתוקעים."

ראש השנה הגיע, בית הכנסת היה מלא מפה לפה. גם עזרת הנשים היתה מלאה בקולות נרגשים של תפילה   
ותחנונים. רבי יהושע וייס התפלל לפני העמוד וקולו מלא הרגש, גרם לכולנו לחוש את האווירה המיוחדת של 

היום הקדוש. "ש...ש...ש... עוד מעט יתקעו בשופר" לחשו אמהות לילדיהן הקטנים.
רבי יהושע, עטוף בטלית, עמד מוכן עם השופר בידו. "תקיעה", קרא הרב. בית הכנסת היה שקט כל כך, שנשמע 

בו רק זמזום האוויר הנפלט מן המזגן. "טווו", נשמע קול חלוש מן השופר. 
"שברים תרועה", קרא הרב. "טו טו טו", הקולות שעלו מן השופר היו חנוקים ומוזרים. ממש לא דומים לתקיעות 

הצלולות והברורות שבקעו מבית משפחת וייס במשך כל החודש. ממש לא דומים לקולות שיצאו מן השופר הזה 
במשך עשרות שנים.

אסור היה לדבר בין התקיעות, אבל הכל הביטו זה בזה משתוממים: "מה קרה לרבי יהושע, האומנם כבר הזדקן 
ואין לו כח לתקוע בשופר?" "תקיעה" קרא שוב הרב, הפעם לא יצא מן השופר שום קול.

הצצתי למטה, רבי יהושע היה נראה מבולבל, הוא בדק את השופר, וגם הרב בדק אותו. שניהם הביטו זה בזה 
כלא מבינים. ואז ניגש אל עמוד התפילה בנו של הרב. היה זה יומן, בנו הבכור. רבי יהושע מסר לו את השופר, 

והרב הכריז "תקיעה". יוחנן האדים כולו מרב מאמץ, והפעם יצא מן השופר קול קצת יותר חזק. 
"נו, בכל זאת הראות שלו יותר צעירות וחזקות", חשבתי לעצמי. יוחנן המשיך לתקוע במאמץ רב, וכך, איכשהו 

הסתיים סדר התקיעות.
"מסכן רבי יהושע" אמרתי לסבא כשישבנו לאכול את סעודת החג. "נכון, היה לו צער גדול מכל העניין", הסכים 

איתי סבא.

אחר הצהרים הלכו כל אנשי המושב את הנחל הזורם מאחורי הפרדסים, כדי לומר את תפילת 'תשליך'. חבורות 
חבורות צעדו אנשי המושב. הדרך היתה ארוכה, אבל לא היה חם ומשב רוח קליל הנעים את הדרך. עמדנו שם 

כולנו על שפת הוואדי, אומרים את התפילה בכוונה וברצינות. מידי פעם נראה אחד המתפללים מנער את בגדיו 
בסיום התפילה, ופונה לחזור למושב.

השמש נטתה מערבה, והשמים החלו להיצע בגווני ורוד וזהב של שקיעה. לפתע נראו על דרך העפר המאובקת 
כמה נערים רצים במהירות, מעלים בנעליהם ענן אבק לבנבן.

"מה זה? קרה משהו?" קראתי בבהלה כשראיתי את הנערים רצים.. "בואו, בואו מהר לבית הכנסת", היו אלו 
התאומים של משפחת קירש, שאול ויונתן, ואיתם יגאל צדוק, והנכד שלי. "לבית הכנסת? מה קרה?" קראו כמה 

גברים יחד. 
"הרב וייס מצא סדק קטן בשופר שלו" אמר אחד התאומים. "זו הסיבה שהשופר לא תקע היטב" אמר יגאל. 

"השופר היה פסול, כולם צריכים לשמוע שוב את התקיעות" אמר התאום השני. "מהרו, צריך להספיק לתקוע 
שלושים תקיעות לפני שהשמש תשקע" קרא הנכד שלי מזיע וסמוק כעגבניה בשלה. "ילדים נוספים הלכו 

להודיע לכל אנשי המושב" סיפר יגאל שצעד לידי.
חיש מהר הפכה ההליכה המתונה להליכה מהירה אוו לריצה. הכל מיהרו לבית הכנסת, שכבר היה מלא מפה 

לפה.

הרב יהושע וייס עמד שם, עטוף בטלית. בידו היה שופר קטן, שחור, שמישהו הביא מביתו. רבי יהושע ברך את 
הברכות שלפני התקיעות בהתרגשות רבה.

"תקיעה", קרא הרב, והשופר הקטן, השחור, השמיע קול תקיעה צלול וברור, כמו בכל שנה, ואף יותר מכך.      
"שברים תרועה", קרא הרב, והשופר הקטן השמיע את קולו ברמה.

וכשסיים רבי יהושע לתקוע שלושים תקיעות, נעלמה השמש מאחורי הגבעות. כולנו הודינו להשם על שהסדק 
התגלה בזמן, ולא הפסדנו את מצוות תקיעת שופר.

5

ה.  פוגשים אמנים

קראו את הראיון שלפניכם וחישבו באילו אמצעים השתמשו האמנים                                                                 
כדי ליצור אווירה ביצירותיהם:

לשוחח בצבעים
־התבוננתם פעם בציור והרגשתם שהוא חודר לליבכם? מרגש? אולי מפחיד? צפיתם בהצגה ודמעות עלו בעיני

כם? זה לא קרה סתם! יש מי שעבד קשה לגרום לכם להרגיש כך!
תפקידן של יצירות אמנות הוא לגרום לנו להרגיש, לחוות ולחשוב על המסר המועבר אלינו דרכן. כדי להבין כיצד 

־אמנים מעוררים את החושים ואת הרגשות שלנו, יצאנו לחפש תשובות במתחם האמנים "חוצות היוצר" בירוש
לים.

שלום, אילו ציורים יפים מוצגים כאן! מה יש בציורים שגורמים לנו לחוש רגשות ומעוררים מחשבות?
ציירים משתמשים בטכניקות שונות כדי לגרום לציור לעורר רגשות ולמקד את המתבונן בציור במה שהצייר 

התכוון.
לדוגמא, אם ארצה ליצור אווירה שמחה ואופטימית, אשתמש בצבעים בהירים וצבעוניים ואילו בשביל לגרום 
למתבונן לחוש רגשות כמו עצב או דאגה, אשתמש בצבעים כהים או חדים מאוד. גם העובי של הקווים בציור 

משפיע. בדרך כלל, קווים דקים יהיו עדינים יותר ויגרמו לרגשות יותר נעימים.
או למשל, כדי לגרום למתבוננים להרגיש כאילו שהם מציצים אל תוך חוויה של אדם אחר, אנסה ליצור לציור 

שלי מסגרת שתשמש כעין "חלון" כך שאנשים ירגישו כאילו הם מביטים בעדו לחיים אחרים.
 

בציורים יש פרטים רבים, איך הצייר יכול למקד את המתבוננים במה שחשוב?
־בדרך כלל הצייר ימקם את הפרטים החשובים במקום בולט בציור שלו. גם צבעים עזים או צבע בעל מרקם מחו

ספס יעשו את העבודה ויגרמו לאנשים לשלוח יד ולמשש את החלק המרכזי...
אז בעצם הציורים פועלים עלינו דרך הראיה או המישוש?

זה נכון כשמסתכלים על כך באופן שטחי. למראית עין, הצייר אמנם "עובד" דרך חוש הראיה והמגע של האנשים, 
אבל האמת היא שהוא "עובד" דרך הרגש. צייר מפורסם אמר פעם "אינני מצייר שולחן, אלא את התחושות שהוא 

מעורר בי". כשאני ניגש לכן הציור, השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי היא "מה אני מרגיש?" והשניה, "מה 
אני רוצה שאנשים שיתבוננו בציור שלי ירגישו?"

 
 
 

כתבו במחברת באילו אמצעים  השתמשו האומנים כדי ליצור אווירה ביצירותיהם: 
_______________________________________________________________________

צפו בסרטון ממעמד סליחות אצל הרבי.1 
https://he.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/3046541

כתבו במחברת אילו תחושות עולות בעת הצפיה בסרטון, ומה גרם לכם להרגיש כך:2 
 ______________________________________________________________________

מסכמים:
 הצייר משתמש ב_______, __________, כדי להוסיף אווירה בתמונה. ואילו הסופר צריך להשתמש רק 

ב______ כדי לתאר את האווירה בסיפור.

מחסן מילים: צבעים, מילים, הבעות פנים, תנועות גוף.

1  קוד QR לסרטון, על מנת להקל על המורה במציאת קישור לסרטון
2  הצפיפות, כל אחד מרוכז בעצמו ובסידור, פניו והתנהגות הרציניות  של הרבי, אין את השירה הרגילה, הנענוע 

בתפילה, הרחש של אמירת הפיוטים בעקבות החזן, ניגון ברקע שנבחר לליווי הסרטון
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"התקיעות העולות מן השופר 
"בואו, בואו מהר לבית הכסת".ברורות וצלולות."

 הסופר מדגיש ש__________
הסופר מוסיף אווירה של ______ 

1 הסיפור שקראתם מכיל תיאורים שונים של אווירה. מצאו בטקסט לפחות 5 כאלה והעתיקו למחברתכם. איזו אווירה 

הם יוצרים? 

אווירה תאור

 
  

משפטי האווירה בסיפור, מעוררים רגשות שונים, המשתנים לאורך הסיפור.
כתבו בכל לב במסלול את רגש שהתעורר בכם ואת השורה המתאימה לו בטקסט:

 
 

מעמיקים…

מה המשותף לביטויים המסומנים במשפטים? _____________________________________
מדוע בחרה הסופרת להשתמש בהם? ___________________________________________

חפשו בסיפור משפטים נוספים שבהם חזרה על מילים, וכתבו במחברת: איזו אווירה הן מעוררות ומדגישות? 
__________________________________________ מדגיש ש________________________
__________________________________________ מתאר אווירה של __________________

לחילופין: 

חבורות חבורות צעדו אנשי המושב
אומרים את התפילה הארוכה בכוונה וברצינות

חיש מהר הפכה ההליכה המהירה להליכה מתונה
קולות נרגשים של תפילה ותחנונים.

־בסיפור משפטים רבים שבהם מילים נרדפות או מילים זהות, צמודות זו לזו. זוהי דרך נוספת בה יכול הסופר להד
גיש את האווירה בסיפור ולגרום לקוראים להתרגש.

1   ניתן לבצע חזרה על התבנית הסיפורית, וזיהוי המרכיבים יחד עם התלמידים.
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ז.  "ראה מעשה ונזכר תלמוד"

לפניכן חלק מדיני תקיעת שופר בר"ה )מתוך ספר הלכות והליכות בהוצאת רשת אהלי יוסף יצחק חלק א' פרק ב' 
ע"מ 27-28(.

סמנו בטקסט משפט המתאים להלכה, בצבע זהה./ כתבו ליד כל הלכה את מספר השורה המתאימה בטקסט:

ח. יוצרים יחד

• מהו אלול שלכם? ציירו או כתבו קטע המתאר את האווירה של אלול האישית שלכם.  שימו לב להשתמש     
באמצעים שלמדתם1. 

שוחחו לאחר היצירה:
מהי האווירה שרציתם ליצור? באילו אמצעים השתמשתם? 

הראו לחבריכם את היצירה/הקטע שכתבתם. אילו רגשות הקטע עורר בהם האם התכוונתם לכך? 
האם כל המתבוננים ביצירה שלכם חשו באווירה דומה?

• כעת בתחילת שנת הלימודים, אווירת התרגשות מרוגשת בכיתה. בוודאי תרצו לשמור על אווירה נעימה בכיתה, 
שתמשיך לשרור לאורך השנה. 

נסחו יחד רעיונות שיהפכו את האווירה בכיתה, לרגועה ושמחה: אתם יכולים להתייחס לעיצוב הכיתה, לחפצים 
שבה, לריחות ולצבעים, וכמובן גם למעשים שלכם שבוודאי משפיעים2. 

1  עבודה בכיתה ודיון, או משימה ש.ב. והצגת תוצרים בכיתה, , ביטוי לכל תלמיד, אימון בעמידה בפני קהל.
2  ניתן לתת כעבודה בזוגות, ואח"כ דיון לבחירת הכללים החשובים ובניית 'אמנה כיתתית'.
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