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סליחה
 מטרת השיעור   מטרת השיעור  

הילדים יבקשו סליחה כשהם פוגעים באחר ויסלחו לאלה שפוגעים בהם.

 הביסוס לשיעור:  הביסוס לשיעור: 

בראשית לז; לט; מא 1 - מה 5

 הפסוק לשינון:  הפסוק לשינון: 

״ִסְלחּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו.״ אל האפסים ד 23

 הציוד הדרוש:  הציוד הדרוש: 

ספר כתבי הקודש	 

דף עבודה בעמוד 5, עותקים לפי מספר הילדים	 

צבעים, מספריים, עפרונות	 

כדור או צעצוע אחר שאפשר למסור מאחד לשני	 

להתמקד 

ספר לילדים את הסיפור הבא: 

מה אתם חושבים ששירה צריכה לעשות עכשיו    

תן לילדים להגיד מה הם חושבים, אבל אל תגיב לשום כיוון. בסוף השיעור תדבר עוד על הסיפור.

יש לי חידה בעבורכם: היום אנחנו רוצים לשמוע סיפור על ילד שעשה הרבה דברים בשביל   
אלוהים, אבל מישהו פגע בו מאוד. תוכלו לנחש מי זה  הנה כמה רמזים: אבא שלו נתן לו 

מעיל מיוחד מאוד, שהיו בו הרבה צבעים; הוא חלם חלומות על הירח, השמש והכוכבים, ועוד 
חלום על אלומות של קש; האחים שלו מאוד לא אהבו אותו. מי הוא היה  

יוסף.  

שירה עמדה וחשבה מה לעשות...

החברה שלה ענת לקחה לה את הדובי ולא רצתה להחזיר אותו. הדובי היה 
יקר לה מאוד, הוא היה הדובי שקיבלה מסבא וסבתא ליום ההולדת. 

שירה כעסה ונתנה לענת מכה חזקה ואז חטפה את הדובי מידיה. ענת 
התחילה לבכות ולבכות... 

שירה שמחה שהדובי שוב היה אצלה, אבל היא הרגישה קצת רע על 
שהרביצה לענת ושענת בכתה. ״אז מה״, חשבה שירה, ״זה הגיע לה, היא 

לקחה לי את הדובי!״ 
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לגלות

ספר את הסיפור בעזרת דמויות ללוח פלנל או תמונות אחרות שתמצא. 

אל תספר את כל הסיפור לפרטיו. התרכז בנקודות הכלליות הבאות:

אבא של יוסף אהב אותו מאוד ועשה בשבילו מעיל מיוחד. 	. 

האחים של יוסף קינאו בו בגלל שאביהם אהב אותו יותר משאהב אותם.	. 

יוסף חלם שני חלומות שגרמו לאחיו לשנוא אותו עוד יותר.	. 

יוסף הלך לחפש את אחיו. הם תפסו אותו, השליכו אותו לבור ומכרו אותו לאנשים שהיו בדרכם 	. 
למצרים.

אבא של יוסף חשב שהוא מת.	. 

יוסף עבד במצרים, אבל מישהו שיקר ואמר שהוא עשה מעשה רע, ולכן כלאו אותו בבית 	. 
הסוהר. 

פרעה, המלך של מצרים, חלם חלום על . . .  תן לילדים שמכירים לספר על חלומו של פרעה. 	. 
הביאו את יוסף כדי שיפרש את החלום. יוסף סיפר לפרעה שבשבע השנים הבאות הצמחים 
יגדלו יפה מאוד ויספקו הרבה אוכל, אבל אחרי שבע השנים הטובות יבואו שבע שנים רעות 

ובהן לא יהיה מספיק אוכל. בגלל זה צריך לאגור אוכל לימים שבהם לא יהיה מספיק.

המלך חשב שזה רעיון טוב, ויוסף קיבל את התפקיד החשוב מאוד לאגור אוכל לימים שבהם 	. 
לא יהיה מספיק.

ליוסף היה קשה מאוד כשהוא הגיע למצרים. נתנו לו לעשות הרבה עבודות קשות, כמו לנקות את 
הבית של איש שקראו לו פוטיפר )היה לו בית גדול מאוד ומפואר(, להגיש לפוטיפר ולמשפחתו 

אוכל, לעזור לפוטיפר לסדר את הדברים שלו. 

אחר כך, על אף שיוסף עשה עבודה טובה מאוד בעבור פוטיפר, כלאו אותו בבית הסוהר, ושם הוא 
נשאר הרבה זמן. 

אתם חושבים שיוסף חשב לפעמים על כך שהוא יכול היה להיות עכשיו בבית שלו עם אבא שלו   
והאחים שלו, והיה לו הרבה יותר טוב   

אתם חושבים שיוסף כעס על האחים שלו  אתם הייתם כועסים על האחים שלכם אילו הם היו   
עושים לכם משהו רע כזה  

אני הייתי כועס.   

אבל בואו נראה מה יוסף עשה. יוסף עבד קשה מאוד כדי לאגור את האוכל שהביאו לו המצרים 
מהשדות שלהם. בין היתר הם הביאו חיטה. 

מה עושים מחיטה    

הבא כמה גרגרים כדי להראות לילדים מה זה. מהחיטה מכינים לחם. 

האנשים הביאו גם דברים רבים נוספים. יוסף הצליח לאגור הרבה מאוד אוכל. 

אתם חושבים שהמלך פרעה שמח בעבודה שיוסף עשה    

כן, הוא שמח מאוד.  

ואז, כמו בחלומו של המלך פרעה, באו ימים שלא ירד בהם הרבה גשם, הצמחים לא גדלו היטב, 
ולא היה מספיק אוכל בשביל כל האנשים. 

פרעה שמח על שיוסף אגר את כל המזון במחסנים, והוא ביקש ממנו לחלק לאנשים הרעבים אוכל 
מהמחסנים.
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יום אחד הגיעו אנשים מארץ רחוקה כדי לבקש מיוסף לקנות אוכל בעבור המשפחה שלהם. הם באו 
לפני יוסף, וכשיוסף הביט בהם הוא הכיר אותם. 

מי אתם חושבים שהם היו    

האחים שלו.  

מה אתם חושבים שיוסף חשב כשראה את האחים שלו    

אולי הוא שמח לראות אותם. אולי הוא חשב - איזה יופי! עכשיו אני יכול להתנקם בהם   
ולעשות להם רע כפי שהם עשו לי! שגם להם יכאב כפי שכאב לי.

האחים של יוסף לא הכירו אותו. עבר הרבה זמן מאז שראו אותו בפעם האחרונה, ויוסף כבר לא 
נראה כפי שהיה כשהכירו אותו. 

בהתחלה האשים יוסף את האחים שלו, ואמר שהם באו למצרים כדי להיות מרגלים ולבדוק איך 
יוכלו לקחת את הרכוש של האנשים ושל המלך פרעה. אחר כך האשים אותם שהם גונבים ממנו. 
בסופו של דבר התחיל יוסף לבכות וביקש שכל האנשים שעובדים איתו יעזבו את החדר, כי הוא 

רצה לדבר עם האחים שלו לבד. יוסף גילה לאחים שלו שהוא יוסף, האח שעשו לו את כל הדברים 
הרעים. 

איך אתם חושבים שהאחים הרגישו כששמעו שהאיש הזה היה בעצם האח שלהם, יוסף    

הם בטח פחדו שיוסף ישיב להם רעה תחת רעה, כלומר שהוא יעשה להם משהו רע   
בגלל שהם עשו לו משהו רע. במשך כל השנים מאז שמכרו את יוסף לאנשים שנסעו 

למצרים, הם הרגישו רע על מה שעשו - היו להם נקיפות מצפון. 

האם יוסף עשה להם משהו רע    

לא! יוסף סלח לאחים שלו על מה שהם עשו לו. אבל זה לא היה הסוף, הוא גמל להם   
טובה! הוא ביקש מהם לבוא למצרים עם המשפחות שלהם, כדי שיהיה להם מספיק 

אוכל לאכול וכדי שיהיה להם טוב.

להגיב

יוסף יכול היה לעשות הרבה דברים רעים לאחים שלו כדי להתנקם בהם על כל הדברים שהם   
עשו לו, אולם האם הוא עשה את זה  

לא.  במקום זאת הוא היה טוב כלפי אחיו.  

איך אתם חושבים שאלוהים הרגיש כלפי יוסף, כשהוא היה טוב כלפי אחיו במקום להחזיר   
להם 

בואו ניזכר בסיפור של שירה וענת. מה אתם חושבים ששירה צריכה לעשות עכשיו לענת כדי   
שתהיה כמו יוסף 

יוסף עשה את מה שכתוב בדבר ה׳, הקשיבו: ״ִסְלחּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו״, אל האפסים ד 		. 

מה מילות הפסוק אומרות    

מה עשה יוסף בהתאם לכתוב בדבר ה׳    

הוא סלח לאחים שלו שעשו לו רע.  

אימרו יחד איתי את מילות הפסוק.

וכשאתם עושים משהו רע למישהו אחר, מה אתם צריכים לעשות    

לבקש סליחה, ולנסות לתקן את הרע שעשיתם, אם אפשר.  

קורה לכם לפעמים שמישהו עשה לכם משהו שאתם לא אוהבים, או שאתם עשיתם רע   
למישהו אחר  איך אתם מרגישים אז  שמחים  כועסים  עצובים  רוצים להחזיר לו   
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מי רוצה לספר על פעם שמישהו פגע בו או שהוא פגע במישהו אחר    

אם הילדים לא מספרים ַסּפר סיפור משלך, וכך תעודד את הילדים לספר סיפורים משלהם. התייחס לכל 
מקרה ברצינות, תן לילדים לספר ואל תשפוט אותם על הדרך שבה הגיבו.

מה אלוהים רוצה שנעשה כשפוגעים בנו    

הוא רוצה שנסלח לאלה שפוגעים בנו. זה לא אומר שאנחנו צריכים להמשיך לשחק   
איתם אם אנחנו לא רוצים, אבל זה אומר שאנחנו לא צריכים להחזיר להם על הדבר 

הרע שהם עשו לנו.

מה אלוהים רוצה שנעשה כשאנחנו פוגעים באחרים    

שנבקש מהם סליחה, ושננסה לתקן את הרע שעשינו.   

עבור עם הילדים על הסיפורים שסיפרו על הפעמים שפגעו בהם, ובכל סיפור דברו על איך הם היו 
צריכים להגיב. הדגש את עניין הסליחה.

דף עבודה: דף עבודה: 
חלק לילדים את דף העבודה. בקש מהם לצבוע את התמונות משני צדי הדף. 

בקש מהילדים לגזור לאורך הקווים המקווקווים ולקפל לאורך הקווים הרציפים. 

לאחר שסיימו: קיראו יחד את הפסוק למעלה. 

הסתכלו על התמונה של יוסף בצדו הימני העליון של הדף. 

מה קורה ליוסף בתמונה הזו  מה האחים שלו עושים לו    

שוחחו על מה שקורה ליוסף בתמונה זו. שוחחו על איך שבוודאי יוסף מרגיש כלפי אחיו.

מה יוסף צריך לעשות לאחיו    

לסלוח להם.   

אימרו את הפסוק לשינון ופיתחו את הלשונית. 

מה אתם רואים בתמונה    

לאחר שיוסף סלח לאחיו הם יכלו להיות חברים עוד פעם, והאחים שלו לא היו צריכים   
לפחד ממנו.

בשתי הלשוניות התחתונות, ציירו אתם מקרים שבהם רבתם עם מישהו. בפנים ציירו איך התפייסתם. 

משחק לשינון הפסוק: משחק לשינון הפסוק: 

תן את הכדור שהבאת לאחד הילדים. 

בקש מהילד לומר את הפסוק ולמסור אותו לילד אחר בקבוצה. אם הילד שאליו זרקו את הכדור תופס 
אותו, הוא אומר את הפסוק ומוסר את הכדור לילד אחר בקבוצה. אם הילד אינו תופס, כל הקבוצה 

אומרת יחד את הפסוק. לאחר מכן המשחק ממשיך כרגיל.

תפילה וסיום השיעור: תפילה וסיום השיעור: 
החזק את התמונות שהילדים הכינו, ושוחחו על הסליחה בכל אחד מהמקרים. סיים את השיעור בתפילה 

שאלוהים יעזור להם לסלוח לאלה שפוגעים בהם, ולבקש את סליחתם של אלה שפגענו בהם.
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יום הכיפורים
מטרת השיעור: מטרת השיעור: 

הילדים יכירו את טקסי יום הכיפורים בתקופת התנ"ך.

הביסוס לשיעור:הביסוס לשיעור:

 ויקרא טז

הפסוק לשינון:הפסוק לשינון:

"ִּכי ַביֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם." ויקרא טז 10

הכן מראש: הכן מראש: 

הכן לוח חושן: גזור את החושן בעמוד 11, וצבע כל ריבוע בצבע אחר. הדבק על בריסטול. חבר חוט 	 
לשני הווים למעלה כך שיהיה ניתן לתלות את החושן סביב הצוואר.

גזור את תמונות ההמחשה בעמודים 21-15. קמט כל תמונה לכדור והנח את הכדורים בכלי.	 

הבא שתי בובות )או תמונות, עמוד 23( של עזים )או כבשים(. הדבק על עז )או כבשה( אחת שלט שכתוב 	 
עליו 'לעזאזל' ועל העז )כבשה( השנייה שלט שכתוב עליו 'לה''. 

תלה על הלוח את תמונת בעלי החיים בעמוד 25.	 

הציוד הדרוש: הציוד הדרוש: 

ספר כתבי הקודש	 

תמונות המחשה עמוד 25-13	 

שתי בובות של עזים )או כבשים( או תמונה שלהן עמוד 23	 

עותקים לילדים של דף העבודה עמוד 27	 

עפרונות	 

בגדי הכוהן הגדול: מכנסיים )עדיף לבנות(, כותונת )כמו חלוק לאמבטיה(, מצנפת )כובע לבן(, אבנט 	 
)חגורה(, חושן )הכן אחד על פי ההוראות למעלה(, אפוד )וסט(.

להתמקד

על איזה חג למדנו בשבוע שעבר    

על יום תרועה או ראש השנה.  

לפי מה שלמדנו, מדוע חוגגים את ראש השנה    

כדי לזכור שזהו ראש חודש תשרי ושבעוד עשרה ימים יחול יום הכיפורים.  

איך קוראים היום לעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים  מדוע   

עשרת ימי תשובה. מפני שאלו ימים שבהם האדם חושב על חייו, אם הוא היה בסדר   
בשנה האחרונה, ושבהם האנשים מנסים להיות טובים יותר כדי שאלוהים יקבל אותם וייתן 

להם חיי עולם - ירשום אותם בספר החיים.

ואז מגיע יום הכיפורים. מה עושים ביום הזה    

צמים, לובשים לבן, לא עובדים, לא נוסעים והולכים לבית הכנסת או לקהילה.  

וכל זה, למה    

ש-1
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כדי למצוא חן בעיני אלוהים, שהוא לא ידון אותנו לכף חובה וישלח אותנו לגיהינום   
לאחר המוות, אלא ידון אותנו לכף זכות וישלח אותנו לגן עדן לאחר המוות.

כך אנחנו חוגגים את החג היום. אבל כיצד חגגו את החג בתקופת התנ"ך, כשהמשכן ובית המקדש היו 
קיימים  בואו נראה.

לגלות

הראה תמונה של המשכן, עמוד 13 הסבר בקצרה על חלקיו השונים של המשכן:

החצר: שם עמדו הכיור לטוהרה ומזבח העולה שעליו הקריבו את בעלי החיים.א. 

המבנה: המבנה מחולק לשני חלקים: בחלק הקדמי נמצאים שולחן לחם הפנים, המנורה ומזבח ב. 
הקטורת. החלק האחורי, אשר נקרא קודש-הקודשים, מופרד מחלקו הקדמי של המבנה על ידי וילון 

הנקרא פרוכת. בתוך קודש-הקודשים נמצאים ארון הברית והכפורת שמכסה אותו. אך ורק לכוהן 
הגדול היה מותר להיכנס לקודש-הקודשים, אך ורק ביום אחד בשנה, וזאת אך ורק בטקס ארוך 

שחשוב היה מאוד לדייק בו כדי שהכוהן לא ימות.

באיזה יום בשנה היה מותר לכוהן הגדול להיכנס לבית המקדש  מה היה הטקס  מדוע היה הטקס 
חשוב כל כך  מדוע נכנס הכוהן הגדול לקודש-הקודשים  בואו נפתח את כתבי הקודש ונראה.

בואו נפתח את כתבי הקודש שלנו בויקרא ט"ז 9	. 

מה מפורט בפסוק הזה    

ִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש. . ."    "ַּבחֶֹדׁש ַהְּשׁ

לפי מה שלמדנו בשיעור שעבר, איזה חודש הוא החודש השביעי    

)כדי לעזור לילדים לזכור את החודשים אימרו את שמותיהם יחד, כשאתם מונים אותם על   
האצבעות. תוכל להיעזר בפלקטים המצורפים באתר.( החודש השביעי הוא תשרי, והעשור 

לחודש הוא יום הכיפורים.

לכוהן הגדול היה מותר להיכנס לקודש-הקודשים רק ביום הכיפורים. אבל לפני שהוא נכנס לקודש-
הקודשים היה עליו לעשות כמה דברים. מהם  בואו נראה. 

ִקיראו את פסוק 	 של פרק ט"ז. 

מהו הדבר הראשון שהכוהן הגדול היה צריך לעשות    

להתרחץ. שימו לב שפרט זה מופיע דווקא בסוף הפסוק.  

מיהם הכוהנים      

הכוהנים היו האנשים שעבדו בבית המקדש.  

מי היה הכוהן הגדול    

הכוהן הגדול היה האיש שהיה "הבוס", האחד שאחראי על כל הכוהנים האחרים ועל בית   
המקדש או המשכן.

בחר מתנדב שיהיה הכוהן הגדול והלבש אותו כפי שכתוב בפסוק 4, בעזרת פרטי הלבוש שהכנת מראש.

)ביום הכיפורים הכוהן לא לבש את כל הפריטים, אלא רק את ארבעת הפריטים הראשונים, זאת אומרת 
שהוא לא לבש את החושן או את האפוד(:

מכנסיים )עדיף לבנים(.	 

כותונת )חלוק לאמבטיה, עדיף לבן, או משהו בסגנון(.	 

מצנפת )כובע, עדיף לבן. אבל אם אין אפשר כל כובע(.	 

אבנט )חגורה(.	 

ש-1
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חושן )שהכנת מראש(.	 

אפוד )וסט(.	 

מי היה בקודש-הקודשים      

אלוהים.  

טוב, אלוהים נמצא בקודש-הקודשים. אבל מדוע לא יכול היה כל אדם להיכנס לשם  מדוע   
רק הכוהן הגדול  ומדוע היה הכוהן הגדול צריך להתלבש בצורה כל כך מיוחדת ולעבור טקס 

כל כך ארוך ומסובך  

בגלל שאלוהים קדוש.   

מה זה אומר, שאלוהים קדוש    

זה אומר שאלוהים אף פעם לא חטא; הוא אף פעם לא עשה דברים רעים. בגלל   
שאלוהים אף פעם לא עשה רע, הוא לא מוכן שאף אחד שחטא או עשה דברים רעים 
יהיה יחד איתו - כלומר שנדבר איתו בכל יום, שהוא ידבר אלינו ושנהיה איתו בגן עדן 

אחרי שנמות. אבל אלוהים כן רוצה שנדבר איתו, שהוא ידבר אלינו ושנהיה איתו בגן עדן 
אחרי שנמות. 

כיצד זה אפשרי, אם אנחנו חוטאים ועושים דברים רעים  אלוהים נתן פתרון לבעיה. בואו נראה מה 
הפתרון.

בתקופת בית המקדש היו מקריבים קורבנות. מה זה להקריב קורבן    

מביאים בעלי חיים, שוחטים אותם ומבשלים או שורפים אותם על מזבח.  

על הלוח פה מופיעות תמונות של בעלי חיים שונים. קיראו לעצמכם את פסוקים 	-	, ואימרו   
לי אילו בעלי חיים היו צריכים בשביל הטקסים של יום הכיפורים. 

שני שעירי עזים, אִיל ופר.  

הכוהן הגדול לקח את הפר והקריב אותו על המזבח. עבור מי    

עבורו ועבור משפחתו. לפני שהכוהן הגדול יכול היה לערוך את הטקס כדי לבקש   
סליחה על החטאים – או הדברים הרעים – שבני ישראל עשו, הוא היה צריך לבקש 

סליחה על הדברים הרעים שהוא ובני משפחתו עשו.

לאחר מכן לקח הכוהן הגדול את שני שעירי העזים . . . 

ספר מה עשה הכוהן הגדול לפי פסוקים 22-7, והדגם כששניים מהילדים בתפקיד שעירי העזים.

ואז הכוהן מטהר עוד דבר אחד. מהו, לפי פסוקים 		-9	      

המזבח.  

עכשיו, משסיים הכוהן לכפר על החטאים של עצמו, של בני משפחתו ושל העם, וסיים לטהר   
את המזבח, עליו לעשות דבר נוסף כסמל לניקיון וההיטהרות מהמעשים הרעים. הסתכלו 

בפסוקים 		-		. מה עושה הכוהן הגדול  

מסיר את הבגדים המלוכלכים ושוטף את עצמו.  

זהו, הטקסים של יום הכיפורים בבית המקדש הסתיימו.

את כל הדברים האלה עשו בתקופה שאוהל המועד ובית המקדש היו קיימים. האם הם קיימים   
היום  

לא.   

אם כך, האם איננו יכולים לקבל סליחת חטאים    

אנחנו יכולים, ואפילו בצורה יותר טובה ממה שעשו בבית המקדש.   

ש-1
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ספר על דרך הישועה ועל סליחת החטאים שיש לנו דרך ישוע. שוחח על כך שישוע סלח לכל אחד מאיתנו 
על חטאינו. 

דבר בצורה מאוד ממוקדת על הילדים, על הצורך של כל אחד ואחד מהם לקבל את ישוע לחייהם 
ולקבל סליחה על החטאים. 

להגיב

חלק לילדים את דף העבודה. דף העבודה הוא הפסוק לשינון המהווה תזכורת לנלמד בשיעור.  

דבר עם הילדים על משמעות הפסוק לשינון: 

כתוב בפסוק 'ביום הזה'. מהו היום הזה    

יום הכיפורים.   

מה עושים ביום הזה    

עורכים טקס כדי שייסלחו לנו כל החטאים – או הדברים הרעים – שעשינו, ואלוהים   
מטהר – או מנקה – אותנו.

על מה אנחנו צריכים לקבל סליחה מאלוהים    

על כל החטאים או הדברים הרעים שעשינו, כמו....   כדי שנוכל יום אחד להיות איתו בגן   
עדן לתמיד, וכדי שתהיה לנו התחברות איתו.

אנחנו כבר לא צריכים את בית המקדש, ויום הכיפורים הופך בשבילנו מיום אבל ליום שמחה. בגלל 
שישוע מת על הצלב וקם לתחייה אנחנו יכולים כל יום בכל זמן לקבל את סליחת החטאים מאלוהים, 

אם רק נבקש. 

משחק לשינון הפסוק: משחק לשינון הפסוק: 

רשום את הפסוק לשינון על הלוח. הנח בפני הילדים את הכלי עם הפתקים שקימטת לפני השיעור. 	 
חלק את הכיתה לשתי קבוצות, 

לקבוצה אחת תן את הכבשה שרשום עליה 'לעזאזל' ולקבוצה השנייה את הכבשה שרשום עליה 'לה’’. 	 

בקש מילד אחד לבוא ולקחת את אחד הפתקים מהכלי. אם התמונה היא של אחד מכלי בית 	 
המקדש, הקבוצה שכתוב על הכבשה שלה 'לה’’ אומרת את הפסוק. אם התמונה היא של משהו 

ששייך למדבר, הקבוצה שעל הכבשה שלה כתוב 'לעזאזל' אומרת את הפסוק לשינון. 

הילד שלקח את הפתק מוחק מילה מהלוח וממשיכים במשחק.	 

תפילה ונעילת השיעור: תפילה ונעילת השיעור: 

עירכו חזרה קצרה על הטקסים בבית המקדש ביום הכיפורים. לאחר מכן חיזרו על דרך הישועה. 

הודו לה' על שהוא רוצה קשר איתנו ועל שנתן לנו את ישוע כדי לכפר על החטאים של כל אחד מאיתנו.

ש-1
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החושן
הכן לוח חושן: 

גזור את החושן.	 

צבע כל ריבוע בצבע אחר.	 

הדבק את החושן על בריסטול.	 

חבר חוט לשני הווים למעלה כך שיהיה ניתן לתלות אותו סביב הצוואר.	 

ְטָדהאֶֹדם  ֶרֶקתִפּ ָבּ

נֶֹפְך

ֶלֶׁשם 

ַּתְרִׁשיׁש

ַסִּפיר

ְׁשבֹו

ׁשַֹהם

ְָיֲהֹלם

אְחָלָמה

ְׁשֵפה ָי
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סּוק הּוא: _____________________________________ רּו ׁש ַה ּפָ ּפֵ
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חגיגת הכפרה 
מטרת השיעור: מטרת השיעור: 

הילדים ידונו בנושא הכפרה ויראו כיצד הוא נוגע לחיים האישיים שלהם.

הביסוס לשיעור: הביסוס לשיעור: 

ויקרא כג 27-23

הפסוק לשינון: הפסוק לשינון: 

“ִּכי ַהּכֹל ָחְטאּו ּוְמֻחְּסֵרי ְּכבֹוד ֱאֹלִהים ֵהָּמה. אְך ֵהם ֻמְצָּדִקים ְּבַחְסּדֹו, ְּבִחָּנם, הֹודֹות ַלְּפדּות ֶׁשַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע.” 
אל הרומים ג 24-23

להתמקד

הושב את הילדים במעגל והצב את המראה לפני כולם. 

פיתחו את כתבי הקודש שלכם בספר ויקרא א’ 27. בקש מאחד הילדים לקרוא את הפסוק.

מה הפסוק הזה מלמד עלינו     

שנבראנו בצלם אלוהים.    

מה הפירוש של “נבראנו בצלם אלוהים”   

שאנחנו דומים לאלוהים בתכונות שלנו. למשל, אלוהים הוא יצירתי וכך ברא אותנו;   
אלוהים הוא רוח - הוא נתן לנו רוח; אלוהים הוא אהבה - הוא ברא אותנו לאהוב, 

וכדומה.

במובן מסוים אנחנו יכולים לומר שאנחנו השתקפות של אלוהים. 

הבאתי לפה מראה. הסתכלו בה, מה אתם רואים      

העבר את המראה מאחד לשני והגיעו למסקנה שהם רואים את עצמם. 

אבל ההשתקפות הזאת היא בעצם לא אתם, היא רק תמונה שלכם. כך גם אנחנו ביחס לאלוהים, 
אנחנו כאילו ההשתקפות של אלוהים במראה. אנחנו לא אלוהים, אנחנו רק ההשתקפות שלו. 

לגלות

מה קרה לאדם וחוה בפרק ג’ בבראשית    

הם חטאו.  

קיראו את אל הרומים ג׳ 23. 

מה הפסוק הזה אומר      

כולם, בלי יוצא מן הכלל, חוטאים.  

החטא של אדם וחוה גרם לכל הדורות בעולם לאחר מכן להיוולד עם חטא, אף אדם לא נולד בלי 
חטא. 

אילו חטאים אנחנו חוטאים    

בקש מאחד הילדים לבוא ובעזרת טוש ללוח לבן לרשום על המראה רשימה של כל החטאים. נסו לרשום 
כמה שיותר, כך שיהיה קשה מאוד לראות את ההשתקפות שלכם במראה.

יש לנו בעיה עכשיו, הסתכלו במראה, אתם יכולים לראות את ההשתקפות שלכם  עבור בין הילדים 
כדי שיוכלו לענות. 
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קשה מאוד, נכון  מדוע    

מפני שרשימת החטאים רשומה על המראה. כך זה כשאנחנו חוטאים, אנחנו לא יכולים   
לשקף את אלוהים בחיים שלנו.

מה נעשה כדי שנוכל לראות את עצמנו שוב      

ננקה את המראה.    

הגש לאחד ילדים מטלית לחה ובקש ממנו לנקות את המראה. לאחר מכן הראה את המראה שוב לכולם, 
ותן להם לראות את ההשתקפות שלהם.

]שם הילד[ ניקה את המראה בעזרת מטלית לחה. האם המראה יכלה לנקות את עצמה   

אם כך, האם נוכל גם אנו למחות את החטא שבנו     

כפי שהמראה לא יכולה למחות בעצמה את הלכלוך, כך גם אנחנו לא יכולים למחות את החטא 
שבנו.

אם אנחנו לא מסוגלים למחות את החטא שבנו, כיצד החטא נמחה   

כשאדם וחוה היו צריכים לעזוב את גן עדן, מה אלוהים נתן להם      

בגדים מעורות )בראשית ג 		(.    

מה היה צריך לקרות כדי שאפשר יהיה להכין לאדם וחוה את הבגדים מהעור     

חיה הייתה צריכה למות, דם היה צריך להישפך.     

פרק ט”ז בספר ויקרא מפרט מה צריך לעשות בבית המקדש ביום כיפור. קיראו יחד את ויקרא ט”ז 11-7, 
 .16-14

מה היה הכוהן צריך לעשות ביום הכיפורים      

לקחת שני שעירים )עזים(, לשלוח אחד לעזאזל למדבר ואחד לשחוט על המזבח.   
לאחר מכן מקריבים פר, את הדם שלו שמים בקערה והכוהן הגדול נכנס אל קודש 

הקודשים וָמֵזה אותו על הפרוכת לפני ה’.

בדם יש חיים, ואלוהים דורש שלסליחה על חטאים יישפך דם.

כל כמה זמן היה על בני ישראל לקיים את יום הכיפורים  קיראו את ויקרא ט”ז 34.   

צריך לקיימו פעם בשנה.  

אבל מאז שנחרב בית המקדש אין מקום שאפשר להקריב בו קורבנות יותר, אז מה עושים   

במסורת היהודית מתפללים, צמים ועורכים טקסים סמליים כמו תרנגול כפרות ופדיון   
כפרות בכסף, כדי לקבל מחילה על החטאים שלנו.

האם זו הדרך שאלוהים בחר בה כדי לכפר על חטאינו   

לא.  

אלוהים לא רצה שנצטרך לחזור פעם אחר פעם לבית המקדש להקריב קורבנות כדי לסלוח לנו על 
חטאינו, הרי אנחנו חוטאים כל הזמן.

על פי תוכניתו של אלוהים, הקורבן שהקריבו בבית המקדש, שהיה עליו להיות בלי מום והיה צריך 
להקריב אותו שוב ושוב, מצביע אל עבר המשיח - בלי מום )הראשונה לפטרוס א 9	(, שהיה צריך 
למות עבור חטאי העולם )ישעיה נג( ואז לקום לתחייה, לנצח את המוות שהחטא הביא, ובכך לתת 

לעולם כולו סליחה על החטא וקשר מחודש עם אלוהים.

כשאנו מאמינים שישוע מת וקם לתחייה עבור החטאים שלנו, כשאנחנו מבקשים ממנו לסלוח לנו על 
החטאים שלנו ומבקשים ממנו להיכנס אל חיינו ולקחת את השלטון על חיינו, אנחנו נושעים והקשר 

שלנו עם אלוהים מתחדש. כמו ש-]שם הילד[ מחה את רשימת החטאים מהמראה כדי שנוכל לראות 
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שוב את ההשתקפות שלנו בה, כך אלוהים מוחה את החטאים שלנו כדי שנוכל שוב לשקף את אלוהים 
בחיים שלנו. בשמיים יש חגיגה על כל אדם שנושע.

אז מדוע עדיין מקיימים את יום הכיפורים היום      

מפני שרוב עם ישראל אינו מכיר את ישוע, ואינו מקבל את ישוע כקורבן על החטאים   
שלנו.

לנו, בתור מאמינים, אין צורך יותר ביום הכיפורים, הרי כבר קיבלנו את הכפרה על החטאים   
שלנו. אז מה בכל אופן אפשר לעשות ביום הזה 

רבים צמים לאות הזדהות עם שאר העם, אחרים לוקחים זמן לתפילה עבור עם ישראל   
שמחכה בכליון עיניים למשיח. פרטו עוד על פי המקובל אצלכם.

להגיב

האם אתם כבר ביקשתם מאלוהים לסלוח לכם על חטאיכם  האם אתם מאמינים שישוע מת על 
הצלב עבור חטאיכם, וקם לתחייה כדי שתוכלו לקבל סליחת חטאים וכדי שהקשר שלכם איתו 

יתחדש 

תן לילדים זמן להתבונן פנימה על עצמם. אם יש ילדים שרוצים לקבל את האדון התפלל איתם, או פתח 
הזדמנות עבור הילדים לבוא לדבר איתך על הנושא לאחר השיעור.

סיים את השיעור בתפילה או על פי הדרכת רוח הקודש.
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