הלכות פורים – חלק ג
צוות לב לדעת
מקצוע :הלכה ,מעגל השנה
נושא :פורים
כיתה :יסודי ,א ,ב

מתוך הנס הגדול שהפך את ההתרחשות בשושן הבירה מיגון לשמחה ,נוצרו הלכות פורים .ההלכות נועדו להזכיר לכולנו את הנס ,ולחוות
את הנס הזה בכל שנה ושנה .בעזרת המערך הבא ננסה להבין את השתלשלות האירועים מהסיפור ההיסטורי ועד לקיום ההלכות היום.

פתיחה :דיון  -ארבעת ה"מ'מים"
נפתח את השיעור ונסביר לתלמידים שכדי לקיים את מה שאמר מרדכי ,אנחנו צריכים ללמוד הלכות -הלכות פורים .ההלכות נכתבו על ידי
חז“ל ,והן מלמדות אותנו איך לקיים את מה שכתוב בפסוקים -בצורה מדויקת .נכתוב על הלוח ארבע פעמים את האות ’מ‘ .כל אות בשורה
שונה .נבקש מארבעה תלמידים למלא כל שורה ב‘הלכה‘ שקשורה לפורים שמתחילה באות זו .נסביר ביחד כל הלכה :מ -משתה ושמחה –
סעודה חגיגית מ -מגילה – קריאת מגילת אסתר .מ -מתנות לאביונים – צדקה לעניים .מ -משלוח מנות – משלוח עם אוכל לחברים.
בשיעור זה נעמיק בהלכות ומנהגי החג.

מפגש :סרטון וחידון  -הלכות פורים
ראינו בשיעור הראשון שישנם ארבע מצוות בפורים המתחילות במ‘ .נצפה יחד בסרטון המסביר בפירוט על ארבעת המצוות :מגילה,
משתה ושמחה ,מתנות לאביונים ,משלוח מנות נענה יחד על השאלות המופיעות בסוף הסרטון .לאחר מכן נבאר ביחד כל הלכה על ידי
שאלות המבוססות על פניני הלכה :למה קוראים מגילה? )פרסום הנס( מי חייב בקריאת המגילה בפורים? )נשים וגברים( מתי קוראים את
המגילה? )בערב ובבוקר שלמחרת( האם עדיף לקרוא לבד או ברבים? )רבים( מה מברכים לפני הקריאה? )על מקרא מגילה ,שעשה ניסים
ושהחיינו( מה צריך לאכול ולשתות ב‘משתה‘? )סעודה חגיגית ,לחם בשר ויין( מי מחוייב במשתה ושמחה? )נשים וגברים( מתי עושים את
הסעודה?)ביום ולא בלילה?( לכמה עניים צריך לתת צדקה? )לשניים( כמה צדקה צריך לתת? )שמסיקה לקנות ארוחה פשוטה כמו כריך(
למי נותנים משלוח מנות ומדוע? )רעהו ,חברו – בכדי להרבות אהבה( כמה משלוחים צריך לתת? )אחד( כמה מנות צריכות להיות
בו?)שתיים(

התבוננות :ציור  -הסתר
בנוסף לארבעת מצוות אלו אנו נוהגים להתחפש בחג הפורים .מדוע לדעתכם מתחפשים בפורים? מי עוד התחפש במגילה? מדוע לדעתכם

ה‘ לא מצויין כלל במגילה? אחד ההסברים לכך הוא שנס המגילה נעשה בסתר ולא בגלוי )כמו מתן תורה או קריעת ים סוף למשל( ולכן גם
האנשים נוהגים להסתיר את פניהם .מפרשים מסבירים שכל פעם שכתוב במגילה ה-מלך )עם ה‘ מקדימה( ,הכוונה היא למלך מלכי
המלכים ,הקב'“ה .נדמיין שכל הדמויות במגילה לבשו תחפושות .כל אחד מהם ,כאילו הסתיר משהו .נבקש מכל אחד לצייר את אחת
הדמויות מהמגילה עם תחפושת ולאחר מכן נבקש מכולם להראות את שציירו עם הסבר מדוע בחרו דווקא בתחפשות הזו לאותה הדמות
ומה אותה דמות הסתירה לדעתם.

הפנמה :משימה  -גמד וענק
לסיום ,נשחק ’גמד וענק‘ בכיתה .נעשה הגרלה בה כל אחד יקבל שם של אחד מהתלמידים בכיתה ויצטרך להכין לו שני דברים נחמדים עד
סוף השבוע .כל אחד מהתלמידים יהיה בעצם גם ’גמד‘ וגם ’ענק‘ .הגמד מכין את ההפתעות ,הענק מקבל אותן .על המגד להשאר אנונימי
במשימה הראשונה ולא להזדהות ,רק במשימה השניה נגלה מי היינו .נתחיל במשימה עכשיו ונכין ציור או ברכה לקראת חג הפורים
המתקרב,לאותו חבר שקיבלנו  .עוד יומיים נביא מהבית ”משלוח מנות“ ונסיים את מלאכת ה‘גמד‘ ,שם נזדהה ונגלה מי היה הגמד של מי.

אסיף:
פתחנו בארבעת ה“מ‘מים“ .ראינו סרטון וענינו על חידון המפרט את הלכות החג .למדנו על מהות ההתחפשות בפורים וסיימנו במשחק עם
הסרת פנים של ’גמד וענק‘.
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