ַאחְדּות

עַם ֶאחָד
ְבלֵב ֶאחָד

הצעת פעילות הכנה לכבוד פורים :מתפזרים ...ומתחברים
ויחד מגלים את הַאחדּות
רקע – להעביר מסר לכל התלמידים:
ההמן הזה טען ,ואחשווראש עוד האמין לו,
וכולם טענו שאנחנו – עם ישראל – מפוזרים ,מפורדים ,עדי כדי שלא שווה להחזיק אותנו.
אבל ...אבל "איש יהודי היה" ,והוא הוכיח לכולם שאנחנו מאוחדים! אנחנו יחד!! עם אחד בלב אחד!!!
צריך להזכיר את זה תמיד.
להזכיר למי? – קודם כל לעצמנו.

☺נתחיל .אז ,מה היה לנו? תקציר קצרצר של אירועי מגילת אסתר.
☺בהתחלה721 ..
מדינה...

א ,א

רו ׁשַ ,ה ֻמֹלֵ ְך ֵמה ֹֻד ֻו
רו ׁש .ה ֻוא אֲ ַח ׁ ְשוֵ ֹ
ימי אֲ ַח ׁ ְשוֵ ֹ
וַ יְ ִהיִֻ ,ב ֵ

ויש יהודי  7ומיוחד!

וְ ַעד ֻכ ֻו ׁש ׁ ֶש ַבע וְ ֶע ְש ִרים ֻו ֵמ ָאהְ ,מ ִדינָ ה:

☺ועוד טוענים
שאנחנו
מ פ ו ז ר י ם
ובסוף :כולנו יחד
לתמיד☺☺☺

ב ,ה

יש יְ ה ֻו ִדיָ ,היָה ְֻב ׁש ֻו ׁ ַשן ַה ִֻב ָירה;
ִא ׁ

ג ,ח

י ׁ ְֶש ֹנו ַעם ֶא ָחד ְמ ֺפ ָ ֻזר ֻו ְמפ ָֹרד ֻ ֵבין ָה ַע ִֻמים,

.

יש ְל ֵר ֵעה ֻו...
ט ,יט ִש ְמ ָחה ֻו ִמ ׁ ְש ֻ ֶתה וְ ֹיום ֹ
טובֻ ,ו ִמ ׁ ְשל ַֹח ָמ ֹנות ִא ׁ

☺יום של אחדות!
 בזמן קבוע [שעה]  -כל כיתה מאמצת "מדינה",
ואחראית להציג את הכיתה בסימנים מיוחדים של אותה מדינה.
 צוות ממונה לעבור ולתת ציון של  2נקודות לכל נתון ,בהתאם לקריטריון הבא:
 +דגל המדינה + .לבוש מאפיין + .מאכלים + .כרזה + .סידור כיתה מתאים.
 תמיד אחד נבחר בכיתה כ"איש יהודי".
תפקידו :להעביר מסר כללי של ערך ה"אחדות" בכיתה.
בעזרת :כרזה ,סמל כיתה (או סמל לכל תלמיד) .נאום קצר.

☺לסיום :נפגשים יחד (לכנס כללי).
 כל נציג כיתה שהיה "איש יהודי" – מעביר את מסר האחדות שלו לפני כולם.
 מתפרקים מסימני ה"מדינות".
 הרקדה כללית שמחה בשמחה אמיתית.

