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  לימוד בחברותאפורים כפורים:  מערך שיעור        

 
 האם הדמיון המילולי בין שני השמות: פורים וכיפורים, הוא מקרי? האם יש קשר בין חג פורים לבין יום הכיפורים?

  לפניכן/ם פעילות מהנה בנושא שמערבת מפגש עם טקסטים קצרים מארון הספרים יהודי. 
 

 

 

 על הלוח או בעל פה: מה הקשר בין פורים לכיפורים?  נפתח את השיעור בהצגת השאלה
 .  בחברותאנסביר לתלמידות/ים בקצרה על שיטת הלימוד התלמידות/ים יוזמנו להעלות השערות בנושא. 

 בני/בנות הזוג יקראו יחד את הקטעים ויבינו אותם. נחלק לכל זוג שני קטעי מקורות,

 שבו.*אין צורך להבין כל מילה בטקסט, אלא את הרעיונות 
 לאחר הלימוד בחברותא נחזור לשאלה ששאלנו בפתיחה, ונבקש עליה שוב תשובה. 

 לכל תלמיד/ה )או נקרין בשקף על הלוח(.  בשלב הבא נחלק קטע מקור שלישי

 נקרא את הקטע במליאה, ונבקש מהתלמידות/ים להסביר אותו במילותיהן/ם משפט אחר משפט.

ווידוי  –ווידוי עוונות, פורים  –)כיפורים  ים הקודמים שקראנו.בסיום הקריאה נקשור את הקטע לשני הקטע

 מצוות(. 
, ונבקש מהן/ם לערוך "ווידוי מצוות": לכתוב בכל אות  בית -נציג לתלמידות/ים את הדף עם אותיות האלף 

 תכונה טובה שלהן/ם, משהו שהם/ן טובות/ים בו, פעולה מיטיבה שעשו וכו'.

, ויעזרו להשלים את הדף אחד על  את הדף עם בני/בנות הזוג שלהן/ם לאחר זמן, נוכל לבקש שיחליפו
 השני/ה.

חסרונות  נשאל עד כמה היה קל או קשה לחשוב על הטוב שבי )לעומת מחשבה על מגרעות או לסיום הפעילות,

 שיש לי, וגם לעומת היכולת לחשוב על הטוב של מישהו/י אחר/ת(.

 

 

  . באתר של קדמה תוכלו למצוא מערכים נוספים בנושאים מגוונים ♥ שימו
מומלץ להיעזר   מאגר חומרים ומשאבים  :מוזמנות/ים לבקר באתר ולחפש בקטגוריה

 בתגיות

 מהלך הפעילות    

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
mailto:info.kedma@gmail.com
http://kedma-edu.org.il/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%90
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/
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 : 1קטע 

"...כך גדולה מעלת פורים שיום הקדוש והנורא יום הכיפורים נקרא בשמו, כלומר מתפרש בשמו של 
כמו פורים. הרי שמעלת היום גדולה ממעלת יום הכיפורים. ביום הכיפורים באים ישראל  -פורים: כפורים

, אפילו מעשי הגוף למעלה מן הטבע על ידי ביטול הגוף, ובפורים זוכים לכך על ידי משתה ושמחה, כלומר
המתקדש על ידי עינוי והמתקדש על ידי עינוג, והנאותיו מתקדשים בקדושה עליונה בעזר עליון בלבד.  

מי גדול ממי? הווה אומר, זה שמתקדש על ידי עינוג גדול, כל כך גדולה קדושתו שאפילו עינוגיו 
 (.ספר התודעהקדושים. )

 

  :2קטע 

"בפורים הוא עת תשובה כמו דאיתא שיום הכיפרים ופורים הוא ענין אחד. כי הנה כל הניסים שנעשו לבני 
ישראל. היו מצד זכות מעשיהם הטובים שהם מוכנים לנסים. אבל בפורים היה באמת גזירה משמים ורק 

ועתה על ידי שמחה ידי תשובה זכו לנס. לכן איתא שכל המועדות בטלין )יתבטלו( ופורים לא יתבטל...על  
 לפורים תרל"ו(. שפת אמתיכולים לבא לבחינת תשובה מה שבאים ביום הכיפורים על ידי עינויים")

 
 :3קטע 

שצריך האדם שישמח גם כן לפעמים בביטוי שפתיים על  "..נתנה לנו התורה דרך להערה )=התעוררות(,
מעשה הטוב אשר עשה. וכפי המדה הראויה לחזק לבבו בעבודה... ראוי שימצא בנפשו קורת רוח ויימלא 

 שמחה ושלווה, ולא יהיה תמיד בעיניו כרשע וכמקצר גם במקום שיצא באמת ידי חובתו.

כן יש גם כן תועלת לפרקים קבועים, שאמנם  בוידוי העוונות, כן כשם שיש תועלת גדולה לתיקון הנפשעל  
בוידוי המצוות, למען ישמח בהם בלבבו ויחזק  רחוקים הם ואינם תדירים כל כך כוידוי של חטאים... גם כן

למצוא עצמו חייב ובלתי ארחות חייו בדרך ה'... שלא יפליג האדם עצמו לדון תמיד את נפשו לכף חובה, ו
ממלא חובתו גם במקום שהוא ממלא אותה, כי אם ידון על עצמו גם כן בקו האמת, בעין פקוחה, לדעת 

 את מעשהו למצוא קורת רוח ושמחת הלב במעשה הטוב...

למען  הפשעיםוידוי  לפרקים, לחזק את לבבנו אל דרך ה', כמו שדרוש לנו וידוי המצוות על כן דרוש לנו
 סור מוקשי רע". )הראי"ה קוק, עין אי"ה, ברכות )ב(, על המשנה במסכת מעשר שני פ"ה מ"י(

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
mailto:info.kedma@gmail.com
http://kedma-edu.org.il/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%AA_%D7%90%D7%9E%D7%AA_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
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