
                         בס"ד   

 המלך בשדה -" 'הונחקורה ונשובה עד  דרכינו"נחפשה אלול :

 

 :  שאלה מטרימה
 בב זרעך"לאת ובבך ל מל ה' את וי ". "לדודי ודודי ל ני א" - המילה אלול רומזת ל

 היכן הייתם רוצים לראות את רמזי אלול בחייכם? האם אתם חשים אותם? אם כן, היכן? 

 : שלב א
 כרטיסים עם שמות מוצרים שונים, בעלי ערך שונה. מפזרים על הרצפה 

 ועוד.לדוגמה : משחק, תיק, מכשיר חשמלי, משקפי שמש יוקרתיים, עט, ממתק 
את כל מה    תלמידים ואומרים להם שהם זכו בהזדמנות מופלאה: להיכנס לסופר שמכיל  שני בוחרים  

דברים בכדי לקחת    דקות , במהלך זמן זה עליהם לצבור כמה שיותר  10שהם חולמים עליו למשך  
 עבורם. 

 :שואלים
 ? אלודקות  10-במה הייתם לוקחים  •
 מדוע דווקא את הדברים הללו? •

 מסקנה:
 לל העדר זמן ולחץ,ג, אך לעיתים באמנם היו רוצים לקחת כל מה ששווה ערך ,התלמידים

 הנצרכים באמת. לא יודעים כיצד לבחור את הדברים החשובים ו
 

 שלב ב: 
 100. אומרים להם שיש להם זמן )דקה וחצי( לספור  כל תלמיד מקבל חופן של גרגירי אורז

 גרגירים ולהביא למורה. מי שמביא מהר את הגרגירים יקבל הפתעה. 
 יש תלמידים שיספרו ויתאמצו ואילו אחרים לא ינצלו את ההזדמנות. 

 

 שלב ג: 
 משימה:  
 על הרצפה. תמונות שונות של דרכים  מפזרים 
  לפניכם תמונות של דרכים ושדות. •
 לדרך.  וקשורה כםתמונה שמציפה את הזיכרון של ובחר •

 שאלות לדיון ולשיח: 
 מה יש בדרך שלי? מה חסר בה? אלו הפתעות טובות אני מקווה למצוא בדרך? •
 הקשיים?אלו קשיים אני עלול לגלות? מה או מי יכול לעזור לי להתגבר על  •

 

 

 



 ד: שלב
   דרך:  למילה במילון ותהגדראת המציגים 

 . נתיב, מעבר כבוש או סלול לתנועת בנ"א או כלי רכב .1
הוא עבר דרך ארוכה עד שהפך "  כלל הפעולות שאדם עושה כדי להגיע למטרה מסוימת : .2

 למומחה". 
 הצורה בה נעשים דברים : גישה, אופן . "צריך לדבר איתו בדרך יותר תקיפה." 3

 שואלים:
  : "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'?"לאיזו דרך הכוונה לפי דעתכם בפסוק  •

 

 שלב ה:
 מסופר על ר' חיים מצאנז זי"ע כי סיפר משל לקראת אלול .

 אחד הולך ביער ותועה בדרך כמה ימים ואיננו יודע איזהו הדרך הנכון.
 הדרך הנכון.  דאי ידע וה בובו, שעתילפתע, רואה אדם אחד הולך ביער לקראתו. ובאה שמחה בל

כי הנני תועה זה איזה ימים  אמור לי היכן הוא הדרך הנכון, ויהי כאשר נפגשו שניהם שאלו : אחי,
הדרך הנכון , כי גם אני תועה בכאן  בכאן. והשני משיב לו, אינני יכול לומר לך מאומה היכן  הוא

 שבדרך שהלכתי אני לא תלך אתה.רק  הרבה ימים. אינני יכול ליתן לך יותר עצה,
 כי בדרך הזה תועים. ועתה נחפש דרך חדש. 

 והיה רבנו רגיל לסיים אחר זה המשל:
 עולם! 

 הנני יכול לומר לכם רק זאת, שבאותו הדרך שהלכנו עד עתה לא נלך, כי בדרך הזה תועים. 
 רק נחפש דרך חדש. 

 נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ד'. 
 

 שואלים: 
 מהי משמעות המפגש בין האנשים התועים? •
 האם קיימת דרך נכונה שאותה עלינו לגלות?  •
 חיפוש הדרך או מציאתה ? מדוע?  –מה לדעתכם העיקר  •

 

 :ושלב 
 "המלך בשדה" סיפור 

 בארץ לא רחוקה מכאן 
 ניצבת ממלכה שנתיניה מעריצים את מלכם. 

 המלך טוב לב ורחמן,
 ן.לשמוע את נתיניו תמיד מוכ

 מה שכן להגיע אל המלך זה סיפור מסובך,
 ננסה להסביר אבל זה לא פשוט כל כך. 

שם יושב המלך  קודם כל צריך הנתין הממוצע תושב הכפר או העיירה להגיע אל העיר הגדולה,
 בתוך הארמון ומסביבו חומה. 



 ש להתקשר יומיים לפני, להגיד שבאיםי

 ביקורים.אז מקבלים טלפון חזרה מהפקידים, לאשר את ה

 אם הגעת עד הלום,

 עצור בשער הארמון. 

 שם חייל רציני עם כובע ודגל, 

 מבקש מהעולה לרגל

 לענות על כמה שאלות כמו כמה אותיות יש בשפת הממלכה

 ואיך שרים את ההמנון בלי לזייף אף שורה. 

 אם עברת, שיהיה בהצלחה 

 קומות לבדך.  30עכשיו עליך לעלות 

 דלתות עץ כבדות  30יש  30-בקומה ה 

 ועליך לבדוק מאחורי איזו מהן יושב הוד מעלתו  

 במלך פגשת  -ניחשת נכון

 ואת בקשתך ביקשת 

 ככה זה שם כל השנה חוץ מחודש אחד מיוחד במיוחד.

 בחודש הזה הוד מעלתו פותח את דלת העץ, 

 קומות , יוצא מעבר לחומה הגבוהה  30יורד 

 ומתיישב באמצע השדה בממלכה. 

 ה, כל המעונייןכל מי שרוצ

 ניגש למלך בלי שום בלגאן. 

 מדבר ומסביר לו מה הבעיה 

 ואיך הוא חושב, אפשר לפתור אותה.

 והמלך מקשיב, עם הראש מהנהן 

 לפעמים אומר לא לפעמים אומר כן. 

 חודש אחד מכל השנה המלך קרוב לעמו היקר,

 מצלצל מוכר? 

 כל הימים בשנה אנחנו מתאמצים בתפילה ,



 ם ושופכים שיח לפני מלך מלכי המלכים.שתדלים , בוכימ

 –חודש אחד מכל השנה ריבונו של עולם קרוב לעם ישראל 

 זו הזדמנות ששווה לנצל !!!

 

 שלב ז:
 לשדה, עימדו בעצימת עיניים )אם אין אפשרות, אפשר רק לדמיין ....(, לדרך החוצה אל הטבע, וצא

 דמיון מודרך: 
 נשמו עמוק. האדמה, נשמו את ריח השדה והמרחב.עימדו וחושו את כפות הרגליים על 

 תנו לעצמכם להרגיש את החוויה . את הריחות. את הצלילים, המראות והתחושות.
 את ריח השדה.הקשיבו לנשימה למשך כמה דקות. שימו לב מה מתרחש בגוף כאשר אתם נושמים 

 רגליים?מה קורה לפנים? לעורף? לזרועות הידיים ? לעמוד השדרה? כפות 
 כעת דמיינו את המלך יוצא לקראתכם. בפנים שוחקות. 
 היכן הוא נמצא בשדה? היכן אתם הייתם רוצים לקבלו? 

 אפשרו לעצמכם להיפגש עם המלך. מה הייתם רוצים לומר לו?
 חיזרו לנשימה ולתחושת כפות הרגליים. כעת, כל אחד מוזמן 

 חיפוש של אלול. בשדה ולשאת את תפילתו. תפילת ה  לתפוס פינה פרטית
 חיפוש פני המלך שבשדה.

השדה "... שיח  וכל  העשבים  כל  אזי  בשדה,  שיחתו  ומפרש  מתפלל  כשאדם   כי 
ר' נחמן   - ..."יעין לו ונותנין לו כח בתפילתו ושיחתויכולם באים בתוך תפילתו ומס,

 מברסלב 
 

 מזמור כ"ז 
 נהוג לומר את המזמור הזה מר"ח אלול ועד שמיני עצרת.

 מזמור:ה

 "? ' מעוז חיי ממי אפחדה ' אורי ...ממי אירא..הלדוד "
 

 משימה: 
 אני הכי מפחד? מדוע?   ממה או ממי  כל אחד רושם על דף פחד שיש לו. .א
מרים בתורו דף . על    ל אחד יחליף את הדף עם חבר או ששמים את הדפים בסלסלה וכל אחדכ .ב

 החבר לכתוב תשובה מרגיעה לפחד. 
 מה סייע לך בתוך הקושי? מה עזר לך לצאת מהמקום הזה? מה חיזק אותך?   –שיתוף הקבוצה  .ג

 בירור עד כמה התשובות נשענות על ביטחון בד' 
  כלל שלא יתפחד –ודע, שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר  .ד

 ר' נחמן מברסלב  -



 עוצר בעדכם?ש דבר שאתם רוצים לעשות והפחד האם י •
 פרקו את אותו הדבר לצעדים קטנים, קחו נשימה עמוקה ובצעו את הצעד הראשון.  •
 תנו לצעד הזה להוליך אתכם הלאה.  •
 דמיינו את הסיטואציה בה נשאלת השאלה " ממי אירא? ממי אפחד? " •
 היכן נמצא דוד המלך? עם מה הוא מתמודד?  •
לתמונה עליך  רעיון מעולה מהמזמור. עליך ליצור תמונה )ציור, צילום, קולאז'( שתביע .ה

 לצרף פיסקה, בה תסביר את הרעיון שרצית להביע.
 

 לך אמר ליבי בקשו פני את פניך ד' אבקש""
 

ישראל את פני ואני   בקשו כולכםבשבילך בשליחותך אומר )לי( לבי    –רש"י: לך אמר לבי בקשו פני  
 שומע לו.

 במילים שלכם. אמרו את הפסוק שוב  -אני לעצמי •
 מה הפסוק שינה לכם, מה התחדש לכם?  •
בין   מתי אתם מרגישים שלבכם אומר לכם משהו בשליחות מישהו אחר )לשים לב להבדל •

 קול שמבטא ביקורת למקום שפגשתי צורך שלו( 
 מקומות ששמעתם קול בלב, מה הרגשתם, מה אמר לכם ד' ? –בין בנ"א  –אני לאחר  •
 מה ד' אומר בתוך ליבו? מה הוא מבקש מאיתנו? –התעוררות של הלב לקראת ר"ה  •

כללי למישהו    –  איסוף  פתקים    –לומר  על  לכתוב  ממני....")אפשר  מבקש  שד'  אומר  שלי  "הלב 
 ולעשות עיתון קיר ( 

 מר את המשפט וכו.... לחשוב , לו –יד על הלב   – הכנה לתפילה

 

 מסופר על ר' יצחק מאיר מגור  זצ"ל ,כשהיה בן שש שנים , אמר לו אדם אחד:לסיום, 
 " אתן לך זהוב אחד אם תאמר לי היכן נמצא הקב"ה?" 

 קפץ הילד והשיב: 
 " אתן לך שני זהובים אם תאמר לי היכן איננו נמצא."

 

 הע/ארה:
ולהבנה    נפש, לעצירה ולהתבוננות, לבדיקה על הדרך  המערך נכתב כהכנה לחודש אלול, לחשבון

 כי חודש הרחמים הוא עת רצון גדול והמלך יוצא מהארמון ומתהלך ביננו. 
 הם הזדמנות מיוחדת שבה אנו יכולים לדרוש את הקב"ה בהיותו קרוב. ,ימים אלו

 ,לב , שמצד אחד כאשר אנו מזהים בחיינו הזדמנות חד פעמיתנשים במהלך שעת החינוך 
 נו נעשה הכל בכדי לממש הזדמנות זו , ומצד שני, לא פעם בגלל לחץ או העדר זמן,א

 אנו מפספסים הזדמנויות נדירות בחיינו. 
 !!!!!! זוהי הזדמנות נדירה וחד פעמיתהמלך בשדה –בחודש אלול 

 מעט מאתנו זורמים עם שגרת החיים.  אאולם, לא כולם מנצלים הזדמנות זו ול



בפתח דלתנו    שנשכיל להבין שהימים הללו הם ימים מיוחדים בשנה, אשר בהם הקב"ה ממש  חשוב
 ועלינו לנצל זאת בצורה הטובה ביותר.

 היא להשתמש במערך לפתיחת שנה, כיתה חדשה וכד.... ,אופציה נוספת
   :מיע ברקע את שירו של אברהם פרידאפשרי בהחלט לפתוח את השנה עם תמונות הדרכים ולהש

 :"רק תפילה אשא " ולבקש מהתלמידים להסתכל על התמונה שבחרו ולענות
 מה יש בדרך שלי?   -אישי

 אלו קשיים אני עלול לגלות בה?  : אילו הפתעות אני מקווה למצוא בדרך?בזוגות
 מה או מי יכול לעזור לי להתגבר על הקשיים?

 שיתוף במליאה:
 התלמידים לשתף בתובנות, תחושות ורגשות שיעלו בהם בעקבות השיחות.נזמין את 

 הם גם יותר ממוזמנים ליצור את הדרך שלהם. 
 יש לאסוף את הדברים ולתת תוקף לחששות ולדאגות, כמו גם לתקווה ולשמחת ההתחדשות.

 חשוב להדגיש להם את עצם ההליכה וההתקדמות. 
לעודד את התלמידים לזהות בתוכם ובסביבתם מוקדי להעביר מסר של מסוגלות ואמונה בכוחות.  

 כוח  
 והעצמה ולאחל להם תפילת הדרך .

 
 אפשר לחלק מגנט או סימנייה עם תפילת הדרך.

 
  בהצלחה !!! 

 
 
 


