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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?

. 

 

 

 

 
 אם חגים היו ילדים

"יום כיפור תמיד היה החג שהכי אהבתי. עוד בימי הפעוטון, כשכל שאר הילדים אהבו את פורים בגלל 

התחפושות, את חנוכה בגלל הלביבות ואת פסח בגלל החופשה הארוכה, אני ננעלתי על יום כיפור. "אם 

ובלים, ראש השנה חגים היו ילדים," חשבתי לעצמי פעם, כשעוד הייתי נער, "אז פורים וחנוכה היו הכי מק

היתה הכי יפה בכיתה ויום כיפור היה מין ילד קצת מוזר כזה, מתבודד, אבל הכי מעניין מכולם." העניין הוא 

שגם היום, כשאני כבר לא כל כך מוזר, בכלל לא מתבודד ומספיק בוגר כדי להבין שאני לא הכי מעניין מכולם, 

 אני עדיין מאוהב בחג הזה.

. ביום כיפור אנחנו כבר ר הוא החג היחיד שמכיר, בעצם מהותו, בחולשה אנושיתיום כיפואולי זה כי 

, מתביישים במה שצריך להתבייש אנחנו אוסף אינדיבידואלים שמביטים במראהלא שושלת או עם, 

ומתנצלים על מה שאפשר להתנצל. ואולי, בעצם, זאת התכונה שמשכה אותי ליום כיפור מלכתחילה: שמכל 

יום כיפור הוא החג הכי פרטי, חג שבו אתה עומד ים והלאומיים אותם אנו חוגגים בישראל החגים היהודי

בלי שידורי טלוויזיה, בלי בתי קפה ומסעדות, בלי חנויות עמוסי מוצרים בודד מול מעשיך ותוצאותיהם 

 בליזה החג שבו אתה פוגש את המציאות כפי שהיא, ושאר הרעש הרגיל של היומיום שמרכך את זה. 

 ריאליטי מטמטם לשקוע בו, בלי עידכוני חדשות, ובלי ארטיק שוקו בננה שיציע לך איזו נחמה".

  אלכסון, אתגר קרת

 

 לפעילות סביב הטקסטהצעה 

 . נחלק את הטקסט לכל תלמיד/ה, ונקרא אותו פעם אחת בקול בכיתה. 1

 . נקרא שוב את המשפטים המודגשים בטקסט, כל משפט בנפרד:2

 "יום כיפור הוא החג היחיד שמכיר בעצם מהותו, בחולשה אנושית".

 "ביום כיפור אנחנו אוסף של אינדיבידואלים שמביטים במראה".

 יפור הוא החג הכי פרטי, שבו אתה עומד בודד מול מעשיך ותוצאותיהם"."יום כ

   "אם חגים היו ילדים"

 מערך שיעור לקראת יום כיפור 
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 "זה החג שבו אתה פוגש את המציאות כפי שהיא".

 לגבי כל משפט נשאל: 

 מה אתן/ם מבינות/ים מהמשפט? אילו מחשבות ושאלות המשפט מעלה בכן/ם?

 נכתוב את תשובות התלמידות/ים על הלוח.

מהמשפטים "שמדבר אליה" במיוחד, ותקבל בהתאמה חצי דף עם הציטוט . כל תלמיד/ה תבחר אחד 3

 שבחר/ה ושאלה אישית שמתייחסת אליו. התלמידות/ים יענו באופן אישי על השאלות.

  "יום כיפור הוא החג היחיד שמכיר בעצם מהותו, בחולשה אנושית".

 ומהן המעלות האנושיות שלי? מהן החולשות האנושיות שלי?

 אנחנו אוסף של אינדיבידואלים שמביטים במראה".  "ביום כיפור

 מה אני רואה בתוכי כשאני מביט/ה במראה?

 "יום כיפור הוא החג הכי פרטי, שבו אתה עומד בודד מול מעשיך ותוצאותיהם". 

 מול אילו מעשים ותוצאות אני עומד/ת?

 "זה החג שבו אתה פוגש את המציאות כפי שהיא". 

 ת כשהגירויים מסביב מושתקים?איזו מציאות את/ה פוגש/

 . נזמין רק את מי שרוצה לשתף בדבר אחד שעלה לו/לה בכתיבה.4

 . נסיים בדיון בשאלה: מה אנחנו יכולות/ים להרוויח מהחג הכי פרטי?5

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800

