
פורים- פיתוח ספירלי

    המורה, למדנו כבר על פורים שנה שעברה,
             אנחנו מכירים את ההלכות...

עיקרי  על  לחזור  צריך  אחד  מצד  ספירלי,  באופן  ללמד  חשוב  החגים  נושאי  את 
הדינים, אך בכל פעם להוסיף נושאים, להתעמק בנושאים אחרים ולקשר לערכים 
והערכים  שונים. בתוכנית הלימודים בהלכה מצוינים הנושאים שיש להעמיק בהם 
המתאימים לכל כיתה. המטרה היא לפתח לומד בקיא בפרטי המצווה העיקריים ובעל 

ידע רחב בנושא המיישם ומפנים הלכה למעשה את הנלמד.

התובנה המרכזית לחג הפורים:

בחג פורים חוגגים את זכרון נס ההצלה.

זכרון הנס של ההצלה מעורר בנו שמחה על הכח המיוחד הנצחי שלנו שהוא:

מקור הכח

שימור התורה מדור לדור )כח הילדים	 

אמונה בהשגחת ה' עלינו בלי פקפוק )= מחית עמלק(	 

הדרך לקבל את הכח

באחדות ובנתינה

השתקפות הערכים בכיתות א-ח

כיתה א: מוטיב השמחה המתבטא במצוות פורים

כיתה ב: מצוות פורים כביטוי לערך הנתינה

כיתה ג: השמחה מובילה לנתינה והנתינה מובילה לשמחה אמתית.

כיתה ד: כוחם של הילדים בביטול הגזרה

כיתה ה: ניסים שבכל יום – השגחת ה': ההודיה על הניסים הגלויים והנסתרים.

כיתה ו: הכח הנצחי - המן שבכל דור. 'זכור את אשר עשה לך עמלק' - זיכרון לדורות 
בהקשר לקריאת פרשת זכור.

כיתה ז: ומאמר מרדכי אסתר עושה- ערך אמונת חכמים והחשיבות בציות לרב.

כיתה ח: העוצמה שבהסתרה על פי החסידות- התגלות ה' למעלה מכל שמות וגילויים 

)מהתוועדות חג הפורים ה'תש"כ(

ב״ה



משימה יצירתית לארבע מצוות פורים.

שק”ד: בכיתות ד-ח בהן לתלמידים יש כבר ידע קודם בנושא ניתן לתת את המשימה 
כמשימת פתיחה לבחון את הידע של התלמידים ולאתר את הפרטים שיש לחזק או 

לדייק.

בכיתות א-ג ניתן לתת את המשימה כמשימת סיכום )ללא העיון בספר הלכות והליכות(

מקורות למשימה: ספר הלכות והליכות, מעגל השנה, פרקים טז ויז

הערה: ניתן לחלק את הסעיפים לפי תכנית הלימודים הנלמדת בכיתה.

המשימה: לפניכם צורות שונות.

הציגו הלכות וערכים הקשורים  לחג  הפורים על ידי שימוש בכמה שיותר צורות.

את  ציינו  ההלכות  )בהצגת  הצגה  בכל  משולבים  וערכים  הלכות  פרטי  אילו  הסבירו 
הסעיפים הרלוונטיים(

שימו לב:

ניתן להשתמש באותה צורה מספר פעמים.

הזוכה מי שהצליחה לשלב את מספר הצורות הרב ביותר.

 


