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 לצוות החינוכי ולהורים  –סיפור החג 

 .  ּפּוִרים הוא אחד מחגי ישראל שנחוג בי"ד באדר

בירושלים וביתר הערים שהיו מוקפות למשל  בט"ו באדר )    -יום למחרת    החג  ת בחלק מהמקומות חוגגים א

 "שושן פורים"(. . יום זה נקראחומה בימי יהושע בן נון 

לבצע בהם המן,  תכנן  על הצלת היהודים באימפריה הפרסית מרצח עם ש  אלוהים ה ליקבע כיום הוד החג נ 

 המשנה למלך אחשוורוש. 

אחרי    גירש המלך אחשוורוש את המלכה ושתי,  מסופר במגילהעל פי ההסיפור מסופר במגילת אסתר.  

שערך. במשתה  יופייה  את  ולהראות  לבוא  בתולות הוא    שסירבה  כל  בין  חדשה  מלכה  לו  לחפש  החל 

נאלצה  . היא  הנפוץ יותר אסתרהפרסי ו, או בשמה  )שמה העברי(הממלכה. לבסוף נבחרה למלכה הדסה

)לפי האמונה היהודית אסתר נשלחה ו בעצת דודה מרדכי.  מפני המלך ואנשי  היהודית   להסתיר את דתה

 לארמון כדי שבהמשך תציל את עמה מהשמדה(. 

בפניו.  להשתחוות  סירובו  בשל  למרדכי  טינה  לנטור  החל  אחשוורוש,  של  הקרוב  יועצו  המן  זמן,  באותו 

ולקחת את    המן "להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים" שחיו בכל ממלכת פרס   רצה וזמם בעקבות זאת  

 רכושם. 

המלך נעתר לבקשה והוציא כתב מלכות המורה על השמדת כל היהודים ביום י"ג באדר, יום שאותו בחר 

. אולם, מזימה זו סוכלה הודות לשורה של אירועים במעורבותם של אסתר ומרדכי, "הטלת פור"המן על ידי  

את   אחשוורוש לא יכול היה לבטל  למרות שהמלך.  וכל בניו  שהובילו במקום זאת להוצאתו להורג של המן

 כתב ההשמדה, הוא הוציא פקודה חדשה המאפשרת ליהודים להתגונן ולעמוד על נפשם ביום המיועד. 

נקם והרג   מעשימסופר על    , וגםים על ההצלה, התגוננותם מפני התוקפים במגילה מתוארת שמחת היהוד 

 שביצעו היהודים בשונאיהם. 

 גורל בשפה הפרסית, ומכאן שם החג "פורים".   הוא פירוש המילה "פור"

מתנות לאביונים, חלוקת    ,כוללות את קריאת מגילת אסתר בלילהכתובות בסוף המגילה והן  מצוות החג  

 . גיון(י)עד אבדן הה ידע"-ְדלֹא-עד וסעודת פורים שבה מקובל להשתכר "מסירת משלוחי מנות איש לרעהו 

 פורים

 יהדות דת:

 י"ד אדר   זמן בשנה:

 יום אחד  אורך החג:

,  גורל, היפוך המזל -פור סי סיפור מרכזי:

 שמחה
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"תענית אסתר" לזכר הצום של אסתר המלכה טרם ניגשה למלך    צום קבע יום  נ )יום לפני פורים(  בי"ג באדר  

 בבקשה לבטל את הגזירה.

 והרעשה ברעשנים.  לבישת תחפושות ומסכות תאפיין בחגיגת שמחה, החג מ

כי  ( ונוצר כנראה מלכתחילה כדי להזכיר ולהמחיש  13  - המנהג להתחפש בפורים הוא קדום מאד )המאה ה

נקודות רבות של התחפשות, שינוי פרצוף והסתרתו. גם שמה של אסתר  בסיפור מגילת   אסתר קיימות 

"אשר נהפך להם מיגון  -אמזכיר את צלילי המילה "הסתר". מנהג ההתחפשות בא לבטא את נס נהפוך הו

 (. 222לשמחה ומאבל ליום טוב" )ט, 

 

למבוגרים –מסורת קרנבל   

 . בחג הפורים נהוג לחגוג בדומה למסורת הקרנבל

ב הקרנבל  מהבשר" נצרות שורשי  "פרידה  או  הבשר"  "סילוק  משמעותה  "קרנבל"  המילה   .

ה vale ,בשר = carni )מלטינית: נהגו  באירופה  פרידה(.  מבש הקתולים  נוצרים =  הנאה  להתנזר  ומכל  ר 

במשך   אחרת  ה  40גופנית  חג  לפני  שבועות  שישה  או  שלפסחאיום  סבלו  עם  כהזדהות  תקופה ישו ,   ,

כ' לפנילנט הידועה  חגיגות   צום  '.  התקיימו  וחטאים "הבשר  התלוו   ספרד ו פורטוגל ,צרפת ב  ".זלילה 

במסכות ו תחפושות ,ריקודים בות  למסי לשיאו  הגיע  הקרנבל  נ הביניים  ימי.  היה  אז  רבים ,  במקומות  חוג 

באירופה. בערים הגדולות התארכו החגיגות עד שלושה חודשים. אפשר למצוא סימנים לדעיכת הקרנבל 

 יותר כמסורת. , אז נחוג רנסאנסהאירופי, בעיקר במישור הסמלי, כבר בתקופת ה

ה בחגיגות  הנצרות  לפני  עוד  הקרנבל  שורשי  את  לאתר  ובחגיגות  דיוניסוס לכבוד  יווניות אפשר 

 .סטורנאליה לכבוד  רומיות ה

את    היום  לחגוג  שלפניכחהקרנבל  נהוג  הנוצרי.  השבועות  ששת  צום  גיגה  הפסחא  חג  את  שמקדים   ,

ראו מופעי  ידי  על  כל המחסומים החברתיים הקרנבל מאופיין  מילוליים.  ופרדוקסים  קומדיה  חזותיים,  וה 

 הרגילים נפרצים, הבדלי מין, גזע וגיל נמחקים. 

 .בערכי הנתינה והשמחה מתמקדים ת פורים והקרנבל במשותף ובחלק מהמקומות אנו נוהגים לחגוג א
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 מותאם לילדים –סיפור החג 

 מגילת אסתר 

 מיכל טוביה  :עיבדה 

  - בארץ רחוקה שקראו לה פרס היה מלך ששמו אחשוורוש. הממלכה שלו הייתה ענקית  רבות  לפני שנים  

 .שמה, ושתי המלכה "ושתי" –מדינות מהודו ועד כוש! למלך הייתה אישה  127הוא מלך על 

אהב לבלות הרבה. במסיבות  שהוא היה מלך כזה,    וד אהב לעשות מסיבות ולשתות יין.המלך אחשוורוש מא

יום אחד ערך  .   "האלו שתו הרבה יין והיו הרבה מאוד אורחים. בגלל שתיית היין קראו למסיבה "משתה

ושתי ערכה באותו הזמן משתה לכל הבנות של  המלך משתה גדול כדי לחגוג את שלטונו בכל המדינות. גם  

 .הממלכה. בימים האלו היה נהוג לעשות מסיבה נפרדת לבנים ולבנות 

 של המלך אחשוורוש הוא פתאום אמר:  אחרי ששתו כבר הרבה יין במשתה 

 יו כדי שכל האורחים יראו כמה המלכה שלנ לקרוא לושתי המלכה ולהזמין אותה למשתה של"מתחשק לי 

 עכשיו אלינו!"  ושתי לקרוא לה שתבוא ואמר לו: "לך לארמון של חישלקרא ללך המ "יפה!

 אמרה :  אבל ושתי הלך השליח לוושתי וקרא לה לבוא אל אחשוורוש המלך.  

"לא! אני לא רוצה! אני עסוקה ויש לי אורחות פה בארמון שלי! אני לא אוהבת שהוא מתפאר ביופי שלי,  

 חים שלו כבר שיכורים.. לא נעים לי בכלל ללכת לשם." וחוץ מזה נראה לי שהמלך והאור

  ! אומר   אניכל מה ש  צריכים לעשות כולם  : "מה זאת אומרת? אני מחליט פה! אני המלך!  המלך מאוד כעס

מה אני יכול לעשות עם ושתי שלא מה לעשות?  : " הוא שאל את היועצים שלו  אני כועס מאוד על ושתי!"

! תגיד לה הארמון  ללכת מן  שתי המלכהו ואמרו: "תגיד לשל אחשוורוש  היועצים  עושה מה שאני מצווה?"  

 אחשוורוששהיא לא יכולה יותר להיות המלכה! אם אתה המלך, ושתי חייבת לעשות כל מה שאתה אומר!"  

יא כבר לא  וה  הוא אמר לוושתי ללכת מן הארמון  היה  שיכור מרוב יין ושכח שהוא דווקא אוהב את ושתי.

 . הייתה יותר מלכה

התעורר וכבר לא היה שיכור. הוא הצטער שגרש את ושתי " מה עשיתי.. אוי לי..    המלך אחשוורושבבוקר  

 עכשיו אין לי מלכה.." אבל זה כבר היה מאוחר מידי. ושתי כבר לא הייתה בארמון.

השליחים קראו: "המלך  במקום ושתי.    מלכה חדשהשלח שליחים לכל רחבי הממלכה לחפש לו  אחשוורוש  

לארמון  מחפש מלכה! מי רוצה להיות המלכה? כל מי שרוצה מוזמנת לארמון! המלך מחפש מלכה חדשה!"  

  .הגיעו הרבה נשים. אחת מהן הייתה אסתר. אסתר גדלה אצל הדוד שלה מרדכי היהודי

ואיך חגגו את   אסתר מצאה חן מאוד בעיניי המלך אחשוורוש והוא בחר בה מכל הבנות להיות המלכה.

 !החתונה? נכון! שוב ערכו משתה

, בגתן ותרש ישב בשער הארמון ובמקרה לגמרי שמע שני שומרים   )הדוד של אסתר(   באותו הזמן מרדכי 

מיהר לספר    מתלחשים: "בוא נפגע במלך", "כדאי שהוא יסתלק מן הארמון", נוציא אותו בכוח!"... מרדכי

ואסתר ותרש  המלכה החדשה,  על המזימה לאסתר  בגתן  אנשי החצר  את המלך. שני  להזהיר    , מיהרה 

ך, שם כתבו תמיד כל מה כרונות של המלי. הדבר נכתב בספר הזתם יתכנ נתפסו ולא הצליחו לבצע את  

 שקרה בארמון ובממלכה. 

למלך אחשוורוש היה שר בממלכה ושמו המן. המלך מינה את המן להיות ראש השרים. השר הכי חשוב 

מלך. המן אה כמו מלךאחרי  להרגיש קצת  רצה  הוא  להרגיש חשוב.  לידו  ,  ב  מי שיעבור  רצה שכל  הוא 

אבל מרדכי, הדוד של   העדיפו להשתחוות לו ולא להסתבך.ישתחווה לו. כל אנשי הממלכה פחדו ממנו ו

, ראה שהוא לא משתחווה ואמר: "השתחווה לי מיד! אני ראש המן עבר לידואסתר לא רצה להשתחוות.  
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ר  דכי אמר: "לא, לא אשתחווה" המן אמר: "אני מזהיר אותך! השתחווה עכשיו!" מרדכי נשאהשרים!!" מר

  .זקוף ולא השתחווה. הדבר הזה הכעיס את המן מאוד. הוא חשב מה לעשות כדי להעניש את מרדכי

יז  רדכי מרג: "מסיפר למלך, ון, כי ידע שהמלך מאוד אוהב ייןהמן הלך למלך אחשוורוש. הוא הביא איתו יי

!" אותו ואת כל היהודים   -אותו מהממלכה    להוציאדכי היהודי הוא מרדן וכדאי  מר.  יולא משתחווה ל  יאות 

"בוא נפיל פור" אמר המן "היום שייצא בפור, )ששוב שתה הרבה יין( הסכים עם המן.    אחשוורוש  המלך

יד שלחו יג' באדר. מתאריך שעלה בפור היה  . היהיה היום שבו נסלק את מרדכי ואת היהודים מהממלכה"

 .הנוראה שליחים לכל הממלכה והודיעו לכולם את ההודעה

בגדיו, לבש שק והתאבל. הוא שלח  והיה עצוב ומודאג מאוד. הוא קרע לעצמו את  את ההודעה  מרדכי שמע  

קש ממנה שתנסה לשכנע את אחשוורוש המלך לבטל את  י) אחיינית שלו( וב  יד הודעה לאסתר המלכה מ

 .גזרהה

ביקש    . "ספרו לי מספר הזכרונות שלי"מנדודי שינה. הוא לא הצליח לישוןבלילה המלך אחשוורוש סבל  

ומה הקריאו לו? בדיוק את הסיפור על איך    "אולי זה יעזור לי להירדם" המשרתים הביאו את ספר הזכרונות,

 !שמרדכי היהודי עזר לו והציל את חייו נזכרהמלך  .ותו מידי בגתן ותרשמרדכי היהודי הציל א

 פנתה למלך ואמרה: "אני מבקשת אסתר גם היא הייתה עצובה ומודאגת. היא צמה כל היום ולא אכלה. היא  

 אסתר מאוד ראה שאסתר עצובה. הוא אהב את  . המלך אחשוורוש  " ולהמן  , לימלךך, המשתה פרטי רק ל

אסתר המלכה סיפרה למלך אחשוורוש שהיא יהודייה ושהמן  ה קרה? למה את עצובה?"  ושאל אותה "מ

 .ה שבממלכהכל בני עמפגוע ברוצה ל

אני מבטל   אחשוורוש אמר: "כנראה שהייתי ממש שיכור כשהסכמתי לתכנית הנוראית הזאת של המן..

  אותה מיד!"

ע שהוא הציל אותי מבגתן ותרש? אני רוצה  "המן! תביא לכאן סוס ובגדי מלכות למרדכי, אתה יוד  הוא אמר:

. מרדכי היהודי מונה על ידי המלך אחשוורוש לשר הכי  בכל רחובות שושן הבירה"סוס  העל  שתיקח אותו  

 .חשוב של המלך במקום המן. כמובן שכולם שמחו מאוד וחגגו את ביטול הגזרה

ג "פורים". מאז חוגגים כל שנה את  היום הרע שכולם פחדו ממנו, הפך ליום טוב, ובגלל ה"פור" קראו לח

.  וגם קוראים  עניים חגיגית, שולחים משלוחי מנות איש לרעהו, ומחלקים מתנות ל ה  חג פורים: עורכים סעוד 

 .. את סיפור המגילה. מגילת אסתר שעכשיו סיפרנו

 

 לסיפור: הערות 

ארוך   • לספר  הסיפור  שניתן  גרסה  להביא  כדי  במלואו  להביאו  חשוב  לנו  היה  ניתן ומורכב.  לילדים. 

 בהמשכים.  ספר  לפרקים ול להחליט לספר רק חלק מהסיפור או לחלק 

את הדמויות המרכזיות:   לילדים צעירים אפשר כמובן לקצר ולספר רק את עיקרי הדברים או רק להכיר •

 מלך, מלכה, המן ומרדכי.  

שתי  וודעתכם על כך ש, ניתן לדון באופן ביקורתי בתכנים: למשל מה  (חובה וא', ב')עם הילדים הבוגרים  •

לבואיס המלך   רבה  שלמשתה  כך  ועל  דורש ?  שמישהו  כך  על  דעתכם  מה  ושתי?  את  גרש  המלך 

 שישתחוו לו? וכדומה. 

 אתר של חגית גור זיו ובו הצעה לפעילות ברוח פמיניסטית על המלכה ושתי: מצורף קישור ל •

 הגדול של פורים חהוויכו
 

  

http://www.criticalpedagogy.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA/%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA%D7%A4%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%95%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/tabid/89/Default.aspx


 
 

 בגנים  תוכנית להוראת חגים 

 

 מנהגי החג 

 קריאה במגילת אסתר 

ר היא אחת מחמש   ת ֶאְסתֵּ המגילות שבחלק ה"כתובים" שבמקרא. היא מספרת על מזימה להשמדתם  ְמִגלַּ

אסתר המלכה.    של יהודי ממלכת פרס בימי המלך אחשוורוש וכיצד סיכלו אותה מרדכי היהודי ובת דודו

אירועים אלה, לפי המגילה עצמה, הם המקור לחג הפורים. על פי ההלכה, יש מצווה לקרוא את המגילה  

  בלילה וביום. מצווה זו נקראת "מצוות מקרא מגילה".פעמיים במהלך החג בחג פורים, 

 מתנות לאביונים  

כחלק מהמצווה לשמוח בפורים ישנה מצווה לתת צדקה, תרומה לנזקקים כדי שגם מי שאין לו יכולת, יוכל 

  לשמוח וליהנות מחג זה.

 משלוח מנות  

 

 

 

 

פורים. גם נותן המשלוח מרגיש שמחה על כך שנתן   מצוות משלוחי מנות נועדה להגביר את השמחה בחג 

מקובל לחברו וגם מקבל המשלוח מרגיש שמחה על המתנה. משלוח המנות נועד ליצור אחדות בקרב העם,  

ולמכרים  לשכנים  ומגדנות,  ממתקים  חטיפים,  המכילים  רבים  מנות  משלוחי  איש    לחלק  מנות  "משלוח 

לל שתי "מנות". לכן נהגו לשים בסל המשלוח בקבוק יין או  החובה היא לתת "משלוח" אחד, הכו  לרעהו".

 משקה אחר, ולצידו תבשיל או מאפה אחר. כך ששתי המנות מרכיבות את המשלוח. 

 סעודת פורים )משתה ושמחה(

ימי פורים נקבעו להיות "ימי משתה ושמחה". אף על פי שהחג מתחיל בלילה, בתלמוד )מסכת מגילה(  

מוד החובה יימת דווקא ביומו של החג. כחלק מקיום המצווה, מוזכרת בתלנקבע שמצוות הסעודה מתק

 ". לשתות יין "עד דלא ידע

ה וְ   ם ְיֵמ֙י ִמְׁשֶת֣ ֶבל ְל֣יֹום ֑טֹוב ַלֲע֣שֹות אֹוָתֹ֗ ה ּוֵמֵאֵ֖ ם ִמָיגֹו֙ן ְלִשְמָחָ֔ ְך ָלֶהֶ֤ ֶדׁש ֲאֶׁש֩ר ֶנְהַפַּ֨ ַח  ְוַהח ֹ֗ ה ּוִמְׁשלֶ֤ ִשְמָחָ֔

ים׃  ִנָֽ ֶאְבי  ֹות ָלָֽ הּו ּוַמָתנֵ֖ יׁש ְלֵרֵעָ֔  )פרק ט' פסוק כב'( ָמנֹו֙ת ִא֣
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 רעשנים  

יאת המגילה, מרעישים המתפללים ברעשנים או בכלים אחרים כדי לקיים  כאשר מוזכר שמו של המן בקר

 זכר עמלק, אשר לפי המסורת המן הוא מזרעו.    מחיית )מחיקה( באופן סמלי את 

 מסיכות ותחפושות  

 

הדות, פורים הוא חג של שמחה והמנהג להתחפש בו מגביר את השמחה. המנהג משקף את רעיון היפוך  בי

הגורל כפי שקרה בסיפור מגילת אסתר, בו המן תכנן להרוג את כל היהודים בחודש אדר, אך הגורל התהפך  

ר ט א( מקור אפשרי  והמן וכל בניו נתלו על העץ שהמן הכין כדי לתלות עליו את מרדכי. "ונהפוך הוא".)אסת 

הזהות   הסתרת  רעיון  הוא  גילתה    האמתית אחר  לא  המלכה  שאסתר  בכך  במגילה  מודגם  הוא  שגם 

. מקור מנהג ההתחפשות בפורים, שראשיתו  האמתית והסתירה את זהותה    היהודיילאחשוורוש כי היא  

בסמיכות זמנים , הוא יהדות איטליה, שהושפעה מהנוצרים באיטליה שנוהגים לערוך קרנבל  12-במאה ה

לחג הפורים. המנהג החל בימי הביניים כנראה בקרב הקהילה היהודית בוונציה, בהשפעת קרנבל המסכות  

 .  הג השתרש בישראל בעקבות העדלאידעהמנ  המקומי ומשם התפשט לכל הקהילות היהודיות באירופה

 מצעד פורים חגיגי -  דלאידע ע

בחג פורים נהוג לערוך תהלוכות גדולות ומרובות משתתפים, שמחה ותחפושות. בתהלוכות אלה מקשטים  

משאיות ועגלות, ישנם רקדנים ומופעי רחוב ההולכים לאורך הרחוב. העדלאידע מאופיינת בשמחה, שירה 

 . 1912וריקודים. העדלאידע הראשונה התקיימה בתל אביב בשנת 
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 אכילת אזני המן 

המן היו במקור עוגיות עם מילוי פרג, אך במשך השנים המנהג השתכלל. השם "אוזני המן" הוא אוזני  

בדיחה לפורים בשפת היידיש. כיסוני פרג נקראים ביידיש "המון טאשן". "המון" )פרג( נשמע כמו "המן"  

כיסונים מולאו וצורת הכיסונים דומה לאוזניים, וכך נוצרו "אוזני המן". מאז התפשט המנהג בכל העדות וה

 בשלל מילויים שונים.  

 ערכי החג והתאמה לערכי יד ביד  

 שמחה -

 תקווה -

 נתינה הדדית -

 עזרה לנזקקים  -

 דגשים לסביבת חינוך רב תרבותית

.  ענישה קשהו  גזרת השמדה  כולל תכנים קשים שלמתאר התרחשות שקרתה לעם היהודי והוא  סיפור החג  

ובפרט כשמדובר בילדים מתרבויות ודתות שונות. לכן אם נבחר לספר  תכנים אלו אינם מתאימים לגיל הרך,  

ובהתאם לגיל הילדים, נשאל שאלות ונדון בסוגיות שהם מסוגלים    ,נעדן את התכנים הקשים   , את הסיפור

 להבין.  

 :נקודה נוספת היא מנהגי החג

  על כן אין לשתות .האסלם ע"פ דת  זהו איסור חמורלא ידע(,  ד אלכוהול: בפורים נהוג לשתות לשכרה )ע* 

להסביר  יש  נהג,  על המ  מדברים עם הילדים. אם    כאילו""בלשתות יין  לא    וגם מיץ ענבים שנראה כמו יין,  

 את השוני בין הדתות. 

 : תחפושות * 

המנהג הידוע והשמח ביותר של פורים הינו כמובן ההתחפשות. עם זאת, יש לקחת בחשבון שיתכן וחלק    -

בחירה בנושא ולא להפעיל לחץ כל    כבד הצוות הלא יהודי ירגישו שלא בנוח עם מנהג זה. יש למההורים או  

על ילדים  מתקשים עם רעיון התחפושת, מצורפת כתבה בנושא:  רגשית  )אגב, תמיד יש ילדים ש  .להתחפש

 ( שלא רוצים להתחפש בפורים 

החג  סביב  לעודד  שנרצה  והערכים  התחפושות  סגנון  היא  בתחפושות  הקשורה  נוספת  חשובה  נקודה 

בובכלל להפחית  נבקש  תחפושות,   של  ויצירתית  עצמית  הכנה  נעודד  מסחריות   ממותגות   חפושות ת : 

 ובעיקר נבקש לא להביא אל הגן כלי נשק למיניהם. 

https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
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 פעילויות חינוכיות לקראת החג  

 ת לקישוט הגן אפשרויו

כיד הדמיון הטובה    – ארמון, ג'ונגל, אוקיאנוס וכו'    –ניתן "לחפש" את הגן ע"פ נושא נבחר    "גן מתחפש"

  ובהתאם לנלמד בגן או לעולה מהילדים עצמם.

 סיפורים ושירים 

 

שיר המסכות/  

  לוין קיפניס
ליצן קטן סובב  

   במעגל

ליצן קטן  
 נחמד 

בנצי הפיל 

 הצבעוני 

למה אתחפש 

 ? בפורים

הביצה 

 שהתחפשה 

פרפר נחמד 

 לפורים

 

 משחק פורים

 

 אני פורים

 

ליצנים קטנים 

 אנחנו 

 

מוכר 

 הכובעים  

כובעים 

 למכירה 

הכובען  

 והקופים 

https://www.youtube.com/watch?v=0zvjSMuqI3g&ab_channel=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=0zvjSMuqI3g&ab_channel=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=viT2sPVfUH4&ab_channel=VariousArtists-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=viT2sPVfUH4&ab_channel=VariousArtists-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=Gul_Pj73Di8&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=Gul_Pj73Di8&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=gvosD4XZxBc&ab_channel=%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95
https://www.youtube.com/watch?v=gvosD4XZxBc&ab_channel=%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95
https://www.youtube.com/watch?v=VQ0AiwWA5jI&ab_channel=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=VQ0AiwWA5jI&ab_channel=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=VQ0AiwWA5jI&ab_channel=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=VQ0AiwWA5jI&ab_channel=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=9D_Kvaq_rvk&ab_channel=giladyd
https://www.youtube.com/watch?v=9D_Kvaq_rvk&ab_channel=giladyd
https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
https://www.youtube.com/watch?v=8SNf-gqBI1g
https://www.youtube.com/watch?v=8SNf-gqBI1g
https://www.youtube.com/watch?v=8SNf-gqBI1g
https://www.youtube.com/watch?v=8SNf-gqBI1g
https://www.youtube.com/watch?v=7sCEV0RdAt8
https://www.youtube.com/watch?v=7sCEV0RdAt8
https://www.youtube.com/watch?v=7sCEV0RdAt8
https://www.youtube.com/watch?v=7sCEV0RdAt8
https://www.youtube.com/watch?v=7sCEV0RdAt8
https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
https://www.am-oved.co.il/%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94
https://www.am-oved.co.il/%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94
http://www.aviv.org.il/APPS/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/a8570db2-1186-4d76-b9fd-4d07fdecfb37/aba2658b-c579-42f3-9e42-9ef99cc05d1b/55b5cb7d-c767-4b43-a4ae-766cd980c213.htm
http://www.aviv.org.il/APPS/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/a8570db2-1186-4d76-b9fd-4d07fdecfb37/aba2658b-c579-42f3-9e42-9ef99cc05d1b/55b5cb7d-c767-4b43-a4ae-766cd980c213.htm
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 ואמנות  יצירה

וזוהרים. אפשר  בסדנאות היצירה החופשית מומלץ   נוצצים  להשתמש בחומרים צבעוניים, 

להכין כובעי ליצן וכובעים שונים, מסכות לעיניים ומסכות לתלייה, ליצנים מחומרים שונים,  

 רעשנים וקשקשנים מחומרים ממוחזרים וכדומה. 

 

 

 

 אוכל ובישול 

 

 

 

 

רעשן מגליל 

 נייר
הכנת כובע  

 ליצן 

מסכות של  

 חיות

משלוח מנות  

 מבקבוק 

הכנת ליצנים 

מגלילי נייר  

 טואלט 

אוזני המן מתכון 

 אורייני

 

 עוגיות "מקרוט" 

יצירת רעשן 

 מקופסה 

 פורים בצלחת 

כובע מנייר  

 עיתון

 

מסכה  

אפריקאית  

 מפלסטלינה

 

מסכות  

 מיוחדות

 

https://www.youtube.com/watch?v=7MLT44b2YiM&ab_channel=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9Dcraftideasforkids
https://www.youtube.com/watch?v=7MLT44b2YiM&ab_channel=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9Dcraftideasforkids
https://kidsfun.co.il/?p=858
https://kidsfun.co.il/?p=858
http://www.yo-yoo.co.il/kids/kids.php?id=292
http://www.yo-yoo.co.il/kids/kids.php?id=292
http://artandcraftsideas.com/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7/
http://artandcraftsideas.com/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7/
https://www.myfirsthomepage.co.il/old_website/color/COLOR76.htm
https://www.myfirsthomepage.co.il/old_website/color/COLOR76.htm
https://www.myfirsthomepage.co.il/old_website/color/COLOR76.htm
https://www.myfirsthomepage.co.il/old_website/color/COLOR76.htm
https://www.myfirsthomepage.co.il/old_website/color/COLOR76.htm
https://range.haifa.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://range.haifa.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://www.foodsdictionary.co.il/Recipes/4974
https://www.youtube.com/watch?v=yqcJ6jXolgM&feature=youtu.be&ab_channel=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9Dcraftideasforkids
https://www.youtube.com/watch?v=yqcJ6jXolgM&feature=youtu.be&ab_channel=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9Dcraftideasforkids
https://range.haifa.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://range.haifa.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://range.haifa.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://range.haifa.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://range.haifa.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://range.haifa.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://range.haifa.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/
https://range.haifa.ac.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94/


 
 

 בגנים  תוכנית להוראת חגים 

 

 (PBE) , פעילויות קהילתיותמרחב וסביבה

 

 

 

 

 שמח!פורים חג 

הסוואה אצל  

   בעלי חיים 

השתתפות  

  /בעדלאידע

 תהלוכה כיתתית

 -"גן מתחפש"

קישוט הגן 

 בנושא נבחר 

הכנת משלוחי 

   לקהילהמנות 

 

שבוע  

נושא  -תחפושות 

 אחר בכל יום 

 

 

למידה על  

 קרנבלים בעולם

 

הכנת משלוחי 

בין  מנות 

 גןהחברים ב

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aXJpc2ltMS50emFmb25ldC5vcmcuaWx8bWFkYXxneDo1MTRmNGUyOGQwMjc2YmFj
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aXJpc2ltMS50emFmb25ldC5vcmcuaWx8bWFkYXxneDo1MTRmNGUyOGQwMjc2YmFj

