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 ,הורים יקריםתלמידים ורבני בתי ספר צוותי חינוך 

 !וכתיבה וחתימה טובה ותהיה לנו שנה טובה ברצון לפני שוכן מרומים ותפילותיניהי רצון שיתקבלו 

 'ב גיליון

חודש אלול 

 תש"פ

 

 אבינו מלכנו

עברו שם בחופשת הקיץ לקחתי את הילדים שלי לחוף הרחצה בחיפה "החוף השקט". מידי פעם 
אוניות גדולות והן יצרו גלים. לפתע הבן שלי הקטן אומר לי אבא אני רואה קבוצה של גלים מגיעה 
תחזיק אותי חזק, אל תעזוב אני מפחד. החזקתי אותו חזק וברוך ה' עברנו את הגלים 

לפעמים ילדים יש לנו גלים בחיים לא גלים עם מים אלא כל מיני גלים שנראים לנו  בהצלחה.
לים ומפחידים לדוגמא: בחומר חדש שלומדים בכיתה, מבחן קשה, ויכוחים עם החברים, לא גדו

מרגישים כל כך טוב. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא לבד יש אבא שכל כך אוהב אותנו אבינו 
שבשמים. פעם שאלתי את התלמידים כמה "אבינו מלכנו" אנחנו אומרים בימים הנוראים? הם 

ארבעים וארבע אמרתי להם אתם צודקים אבל זה לא מה שחיפשתי.  ספרו והגיעו למספר
המשיכו לחשוב התלמידים ואז אמר אחד מהם אני יודע אבינו מלכנו יש רק אחד אבינו מלכנו זה 

אבא שכל כך אוהב את הילדים  ,הקב''ה והוא צדק מה הפירוש אבינו מלכנו אבינו זה מלשון אבא
 ולם. שלו ורוצה לעשות להם הכי טוב שבע

 

 

 כוונות השופר בחודש אלול

שופר זו המצווה המרכזית בראש השנה. חוץ מהתפילות שיש לנו בראש השנה, השופר הוא 
 מאתנוהמצווה מצווה מהתורה לתקוע בשופר בראש השנה. מה השופר עושה לנו? לכל אחד 

יש נשמה, אלקי נשמה שנתת בי טהורה, נשמה קדושה וטהורה. הנשמה שלנו כל הזמן רוצה 
לעשות החיים שלנו חיים סוערים וסוחפים, והרבה פעמים אנחנו אבל מה , להרגיש קרובה אל ה'

שוכחים את הקדוש ברוך הוא שמחייה אותנו, שאוהב אותנו, שדואג לנו, שמרחם עלינו. ואת זה 
 השופר בא להזכיר לנו.

בתקיעת השופר נעצום עיניים ונחשוב חזק חזק על הקדוש ברוך הוא ואם יש דברים שעשינו לא 
שוב איך לתקן אותם, אנחנו לא רוצים להמשיך עם זה ומנגד השופר יזכיר לנו בסדר, אנחנו נח

 כמה אנחנו רוצים להיות קרובים אל ה'.  הרבה דברים טובים שאנחנו כן עושים בסדר,

 
 התפילה בחודש אלול

 

 חודש אלול נקרא חודש הרחמים והסליחות. מדוע חודש זה נקבע לחודש של תפילה וסליחה?

כשבני ישראל חטאו בחטא העגל, ה' כעס מאוד על עם ישראל, ואמר למשה: " הרף ממני 
מוכן  והשמידם'', סכנה! משה רבינו התפלל ללא הרף ובראש חודש אלול ה' אמר למשה: אני

לשמוע מה שאתה אומר. תענה להם ונדבר. משה אמר לבני ישראל תתכוננו, תתפללו, תחזרו 
בתשובה אני אעבוד למעלה בהר ואתם תעבדו כאן למטה במחנה, וביחד נבטל את הגזירה. משה 
עלה והתפלל והתחנן, ובני ישראל גם במחנה עמדו והתחננו וביום כיפור ה' אמר למשה: "סלחתי 

לכן, כל דבר קדוש שקרה ושקורה לעם ישראל בעבר, כאשר חוזר התאריך הזה יש את  כדבריך".
תשובה  לכן נקבעו ימים אלו לימי תפילה, אותה קדושה, יש את אותו עניין מיוחד של היום הזה.

 וסליחה. ה' רוצה לשמוע את תפילתנו, רוצה לשמוע את סליחתנו ונותן לנו סיכוי כל שנה מחדש. 

 

 יורם אליהוהרב 

 

 הרב שלמה גרינברג

 

 הרב מאיר כרמלי

 

 אלול י"ז - איום 

 לצפייה בסרטון המלא לחץ כאן

 אלול חי"  - ביום 

 אלולי"ט  - גיום 

 לצפייה בסרטון המלא לחץ כאן

 לצפייה בסרטון המלא לחץ כאן

https://www.youtube.com/watch?v=U9JUPyHdvsk&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=bDWmMVE0Zbc
https://www.youtube.com/watch?v=F5TzR9cE2CI


 

 

 

 עם מי מדברים בתפילה

דמיינו לעצמכם בן אדם שיוצא לרחוב, וברחוב אתם רואים אותו הולך ומתחיל לדבר, איש 

  מה פתאום הולכים ברחוב ומדברים? מוזר מאוד. אל מי הוא מדבר, מה הוא עושה?

ומאזין לתפילתנו הלא הוא   כשאנחנו מתפללים אנחנו יודעים שיש מישהו ששומע אותנו

 הקדוש ברוך הוא. לכן כשאנחנו מתפללים עלינו לזכור מול מי אנחנו עומדים ומבקשים.

ראש השנה בפתח ובראש השנה מתפללים תפילת מוסף, שלוש ברכות. הברכה הראשונה 

אנחנו זוכרים שה' הוא  ,ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינוהיא ברכת מלכויות. אנחנו 

אנחנו לא מאמינים שאנחנו מדברים אל מלך, אל הקדוש ברוך הוא, אז בשביל מה אם המלך. 

אנחנו מתפללים? בעזרת ה' שנתחזק ונתפלל מכל הלב אל בורא עולם מתוך ידיעה שאנחנו 

 יודעים שהוא מאזין לנו ובעזרת ה' ישמע תפילתנו, ויענה לבקשותינו.

 

 

 

 הצגה -המלך בשדה 

 

 

 

 
 אבא ומלך

 
שנה עמד יהודי צדיק רבי אפרים מאיר, מול אולם מלא וזעק אבא! אבא! וכל  40 -לפני למעלה מ

למי הוא קורא? אמא שלי היתה אחת הנשים שהיו שם היא מספרת  האנשים שהיו שם לא הבינו.
א קורא. ואז לפתע המשיך, אבינו שממש הם נבהלו. הוא זועק אבא הם לא הבינו למי הו

שמים! אז פתאום הם הבינו, יש להם אבא שהוא ברא את הכל, אבל הוא גם אבא שלנו. יש בש
נים אל ה', מצד אחד הוא מלך העולם מי לנו זכות לדבר עם אבא שלנו שהוא המלך? אנחנו פו

יכול לבוא ולדבר לפני המלך, מצד שני הוא אבא שלנו, ואבא מקבל תמיד את התפילות. אשרינו 
 ל ה'.ה', עם ישראל שזוכים להתפלל א שאנחנו בנים של

 

 

 הרב עמירם אלבה

 

 הרב אביה אלבה

 

 הרב אביחי וינוגרד

 

 אלול כ' –יום ד 

 tefila2020@gmail.com עמיחי נחשוני  :עריכה

 לצפייה בסרטון המלא לחץ כאן

 לצפייה בסרטון המלא לחץ כאן

 אלול כ"א  -יום ה 

 אלול כ"ב –יום ו 

 לצפייה בהצגה 

 לחצו כאן

 הידעתם?

כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך "

 .)בבא קמא צב.(" תחילה לאותו דבר הוא נענה
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