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بوي و  -قصة العيد   لألهال  للطاقم التر
  الرابع    بوريم عيد ال

  يتم االحتفال بها ف 
  بعض    من آذار. عشر  هو أحد األعياد اإلرسائيلية التر

يتم االحتفال    األماكن،ف 

  اليوم التال   
     -بالعيد ف 

  كانت محاطة   المثال، عىل سبيل  )  الخامس عشر من الشهر ف 
  القدس والمدن األخرى التر

ف 

  أيام يهوش
 بن نون. هذا اليوم يسىم "شوشان بوريم"(.  اع بسور ف 

  خطط لتنفيذها فيهم    يوم  بمثابةالعيد  
اطورية الفارسية من اإلبادة الجماعية التر   اإلمتر

شكر هلل عىل إنقاذ اليهود ف 

 هامان، نائب الملك أحشويروش. 

  سفر  
   الملكة   أحشويروش، فقد طرد الملك  ما ذكر . وبحسب  إستت  رويت القصة ف 

    فاشتر
الحضور  ب  طلبه  رفضت  التر

  مأدبة أقامها. 
ا،حث عن ملكة جديدة بي   جميع عذارى المملكة.  بالب  هبدأو   وإظهار جمالها ف  ً تم اختيارها لتكون    أخت 

ي(، أو باسمها الفارس  الشائع   ت عىل إخفاء دينها اليهودي عن الملك ورجاله  إستت  الملكة هداسا )اسمها العتر جتر
ُ
. أ

ا لالعتقاد  
ً
ا من إنقاذ شعبها    إستت  تم إرسال    اليهودي،بناًء عىل نصيحة العم مردخاي. )وفق

ً
إل القرص حتر تتمكن الحق

 من الدمار(. 

  ذلك 
يسجد له. بعد  ، يضمر ضغينة ضد مردخاي ألنه رفض أنحشويروشأل  ه المقّربمستشار  هامان،بدأ  الوقت،ف 

  مملكة فارس بأكملها و   ذلك،
وافق الملك    ممتلكاتهم.   سلبأراد هامان وتآمر "إلبادة وقتل كل اليهود" الذين عاشوا ف 

من   عشر  الثالث    
ف  اليهود  جميع  بإبادة  يأمر  ملكًيا  أمًرا  وأصدر  الطلب  هامان    أذار،عىل  اختاره  الذي  اليوم  وهو 

". ومع      تم إحباط ه  ذلك، "بالتطهت 
، عىل الرغم من  ومردخاي  إستت  ها  ب   قامت ذه المؤامرة بسلسلة من األحداث التر

ا يسمح لليهود بالدفاع عن أنفسهم والوقوف    أحشويروشأن الملك 
ً
لم يستطع إلغاء اإلبادة، فقد أصدر مرسوًما جديد

  اليوم المحدد. 
 عدائهم. أل  نتقامهمفرح اليهود باإلنقاذ ودفاعهم ضد المهاجمي   وا  يصف السفر عىل أرضهم ف 

  اللغة 
  القدر ف 

 "بوريم".  يد ومن هنا جاء اسم الع الفارسية،كلمة "بور" تعت 

  نهاية ال  ذكرت وصايا 
، توصيل ا  إستت  ويتضمن قراءة كتاب    سفر العيد ف    الليل، توزي    ع الهدايا عىل المحتاجي  

  لطرود ف 

ال ال  بوريم الغذائية لبعضهم البعض ووجبة عيد    لحالة الثمل )لحي   فقدان العقل(  يها  فصول  و حيث من المعتاد 
ف 

" ذكرى صوم الملكة  إستت    صومبيوم واحد(، يتم تحديد يوم صيام "  بوريم من شهر أذار )قبل عيد ال  عشر   اليوم الثالث 

  خشخيشات.  واصدار  قنعةاألاألزياء و  ارتداء ،بالفرح العيد  تمت   ي إلغاء األمر. ب لملكيتقدم اقبل أن  ،إستت  
 الضوضاء ف 

 

 

 

 البوريم  عيد 

 الديانة: اليهودية 

 اذار  14: موعد حلول العيد 

 مدة العيد: يوم واحد 

ةالقصة 
ّ
،  تغّيّ الحظالقدر،  - : قصة المركزي

 الفرح 
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ا )   بوريمإن عادة ارتداء مالبس عيد ال
ً
  اال تعود ل قديمة جد

( وربما تم إنشاؤها ف  لذكر وتوضيح    ساسلقرن الثالث عشر

، هناك العديد من نقاط     قصة كتاب إستر
"إخفاء".   يوح  بكلمةسم إستر  ا  كما أنغيت  الوجه وإخفائه.  ت  التنكر،أنه ف 

 (. 222 ط،لفرح والحداد ليوم جيد" )تحّول ي ذال حزنال" - تغيت  القدر جاءت عادة التنكر للتعبت  عن معجزة 

 

 للكبار – تقليد الكرنفال 

  عيد ال
   تقاليد الكرنفال. ك  بوريممن المعتاد االحتفال ف 

  "إزالة الجسد" أو "فراق  كلمة  جذور  
  المسيحية. كلمة "كرنفال" تعت 

  لحم، =    carniن الجسد" )التينية:  ع كرنفال ف 

   
اعتاد المسيحيون الكاثوليك عىل االمتناع عن اللحوم وجميع الملذات الجسدية األخرى لمدة    أوروبا،وادي = فراق(. ف 

". قبل   المسيح،اة  مع معانكمشاركة    الفصح،يوًما أو ستة أسابيع قبل عيد    40 عرف باسم "الصوم الكبت 
ُ
ة ت وه  فتر

تغال وإسبانيا كانت مصحوبة بحفالت الرقص    اللحم،صوم     فرنسا والتر
اهة والخطايا". ف  كانت هناك احتفاالت ب  "الشر

  العصور  
    الوسىط،واألزياء واألقنعة. بلغ الكرنفال ذروته ف 

  العديد من األماكن ف 
   عندما تم االحتفال به ف 

 أوروبا. ف 

ى،المدن   ، استمرت االحتفاالت لمدة تصل إل ثالثة أشهر. يمكن العثور عىل عالمات تراجع الكرنفال    الكتر   األوروبر 

  وقت مبكر من عرص  الرمزي،خاصة عىل المستوى 
   عندما نحتفل بالمزيد كتقليد.  النهضة،ف 

  
ً
  االحتفاالت اليونانية تكريما

  االحتفاالت الرومانية عىل   سلديونيسيو يمكن إرجاع جذور الكرنفال إل المسيحية ف 
وف 

ف  ناليارسر  .ستت 

الستة   قبل صيام  بالكرنفال  االحتفال  اليوم  المعتاد  الكرنفال    أسابيع،من  يتمت     . المسيح  الفصح  عيد  يسبق  الذي 

حو الفروق  مو   العادية،جميع الحواجز االجتماعية    كش تم  حيث ياللفظية.  المفارقات  الكوميدية و   ،المرئيةبالعروض  

  بعض األماكن إل االحتفال بعيد ال  بي   الجنسي   والعرق والعمر. 
كت   عىل قيم العطاء    بوريمنميل ف 

والكرنفال مًعا والتر

 والبهجة. 
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 لألطفال  مالئمة - العيد قصة 

 إستّي  سفر 

 توفيا ال كمقتبس من: مي

  أرض بعيدة تسىم بالد فارس كان هناك ملك اسمه أحشويروش. كانت مملكته ضخمة  
فقد حكم    -منذ عدة سنوات ف 

  " ! وكان للملك زوجة اسمها حتر المغزلدولة من الهند   127أكتر من  
    ،"فاشتر

 الملكة.  فاشتر

بوا الكثت  من   ا يحب قضاء الكثت  من الوقت. رسر
ً
ب الخمر. لقد كان ملك ا االحتفال ورسر

ً
أحب الملك أحشويروش حق

ب     هذه الحفالت وكان هناك الكثت  من الضيوف. بسبب رسر
بأطلق عىل الحفلة اسم "ال  الخمر،النبيذ ف    أحد  شر

". ف 

  جميع  
ة لالحتفال بحكمه ف    البلدان. كما أقامت  األيام أقام الملك وليمة كبت 

     فاشتر
مأدبة لجميع فتيات المملكة ف 

  تلك األيام كان من المعتاد إقامة حفلة منفصلة للفتيان والفتيات. 
 نفس الوقت. ف 

  وليمة الملك أحشويرش قال فجأة
ب الكثت  من الخمر ف    االتصال بالملكة ": بعد أن رسر

  أشعر برغبة ف 
ودعوتها   فاشتر

!" فدعا الملك الرسول وقال له: اذهب إل قرص    
  إل وليمة لدينا حتر يرى جميع الضيوف كم ه  جميلة ملكتر

  فاشتر

  إلينا اآلن! 
 وادعها لتأبر

  إل الملك أحشويروش. لكن   ودعاها يها إلفذهب الرسول 
  لتأبر

 : تقال فاشتر

  قرصي! ال   ةال! ال أريد ذلك! أنا مشغول"
،  أحب أن أتباه  ولدي ضيوف هنا ف  يبدو ل  أن    ذلك، وإل جانب    بجمال 

  حالة سكر بالفعل. ال أحب الذهاب إل هناك عىل اإلطالق ". 
 الملك وضيوفه ف 

الملك جدا: "ماذا تقصد؟ أنا أقرر هنا! أنا الملك! يجب عىل الجميع أن يفعلوا ما أقوله! أنا غاضب جدا من    غضب

  
  ؟ وماذا أفعل  !" وسأل مستشاريه: ماذا أفعلفاشتر

  ال تفعل ما أمرت به؟ قال مستشاري أحشويرش: "قل    بفاشتر
التر

ها أنها لم تعد قادرة عىل أن تكون الملكة! إذا كنت أنت     أن تغادر القرص! أختر
فعليك أن تفعل ما تقوله!"    الملك،لملكتر

ا بالخمر ونس  أنه كان يحب 
ً
  كان أحشويروش سكران

 لم تعد ملكة. أنها تغادر القرص و أن  هقال لزوجتو بالفعل.  فاشتر

  حالة سكر. وشعر باألسف ألنه طرد 
  الصباح استيقظ الملك أحشويروش ولم يعد ف 

  ف 
. . يا  فعلت. "ماذا    فاشتر .  إله 

  األوان كان قد فات.  ملكة.. “لكناآلن ليس لدي 
  القرص.   لم تعد  وفاشتر

 ف 

 من  
ً
 إل جميع أنحاء المملكة للبحث عن ملكة جديدة بدال

ً
  أرسل أحشويروش رسًل

. هتف الرسل: "الملك يبحث  فاشتر

عن ملكة! من تريد أن تكون ملكة؟ كل من يريد مدعو إل القرص! الملك يبحث عن ملكة جديدة!" أتت العديد من  

 ها مردخاي اليهودي. مع عم  إستت  . نشأت إستت  النساء إل القرص. واحد منهم كان 

ا إل 
ً
الملك أحشويروش محبوًبا جد بالزفاف؟    ستت  كان  لتكون ملكة. وكيف احتفلوا  الفتيات  واختارها من بي   جميع 

 وليمة مرة أخرى! أقاموا صحيح!  

  ذلك الوقت كان مردخاي )عم  
، ( جالًسا عند بوابة القرص وبالصدفة سمع  إستت  ف  يتهامسان:   ترشباغان و   حارسي  

الملك ب  القرص  "،"لنرص  يغادر  أن  "... سارع مردخاي إلخبار    "،"يجب  بالقوة!  بالمؤامرة. أرسعت   إستت  سنخرجه 

  تنفيذ خطتهما. خادمي   الملكة الجديدة لتحذير الملك. تم القبض عىل ال
  جاتان وترشيش وفشال ف 

  ف 

  المملكة اسمه هامان. عي   ال   أحشويروشالملك 
ملك هامان رئيسا للوزراء. أهم وزير بعد الملك. أحب  كان له خادم ف 

  له    ملك،هامان أن يشعر باألهمية. أراد أن يشعر وكأنه  
. خاف منه كل أهل المملكة وفضلوا أن  الجميعأراد أن ينحت 

،فرأى أنه ال    هامان، فلم يشأ ان يسجد. مر عليه    إستت  يسجدوا له وال يتورطوا. واما مردخاي عم    
انحت   فقال:    ينحت 

! أنا رئيس  
ً
  مردخاي    "،لن أسجد  ال،فقال مردخاي: "  الوزراء!! ل  حاال

  أحذرك! انحن اآلن!" بقر
فقال هامان: "إنت 

 منتصبا ولم يسجد. هذا االمر اغضب هامان جدا. فكر فيما يجب فعله لمعاقبة مردخاي. 

ا    خمًرا،. أحرص  معه  أحشويروشوذهب هامان ال الملك  
ً
فقال للملك: مردخاي    بالخمر،ألنه علم أن الملك مغرم جد

. مردخاي اليهودي    وال يسجد ل 
 هو وكل اليهود! " وافق الملك   -ومن الجدير إخراجه منه. المملكة   متمرد،يضايقت 

 

 



 
 

 תוכנית להוראת חגים בגנים  

ب الكثت  من الخمر مرة أخرى( مع هامان. قال هامان: "  أحشويروش ر كان ". التاري    خ الذي ظهل قرعةفلنعم)الذي رسر

 إل كل المملكة وأبلغوا الجميع باألخبار الرهيبة. 
ً
 الثالث عشر من أذار. أرسلوا عىل الفور رسال

ا. مزق ثيابه وحزن. أرسل عىل الفور رسالة إل الملكة إستر )ابنة أخته( 
ً
ا للغاية وقلق

ً
سمع مردخاي الرسالة وكان حزين

 رسوم. وطلب منها محاولة إقناع الملك أحشويروش بإلغاء الم

  الليل عاب  الملك  
  ب  وطلبمن االرق. لم يستطع النوم.    أحشويروشف 

ب    "أختر
  عىل النوم"    "،ذكريابر

"ربما تساعدب 

وترشيش. تذكر الملك أن   باغي   ؟ بالضبط قصة أنقذه مردخاي اليهودي من  ا لهوماذا قرأو   المذكرات،جلب الخدم  

 مردخاي اليهودي ساعده وأنقذ حياته! 

ا حزينة  كانت إستت  أي
ً
طوال اليوم ولم تأكل. التفتت إل الملك وقالت: أطلب وليمة خاصة لك أنت    ةصامت، وقلقةض

ا وسألها "ماذا حدث؟ لماذا أنت حزينة؟"   إستت  حزينة. أحب    إستت  ان    أحشويروش الملك ل  ولهامان. ورأى الملك   كثت 

  المملكة. 
ت الملكة إستر الملك أحشويروش أنها يهودية وأن هامان أراد إيذاء جميع شعبها ف   أختر

ا عندما وافقت عىل خطة هامان 
ً
  حالة سكر حق

 . ألغيها عىل الفور!" الرهيبة. قال أحشويرش: "ربما كنت ف 

 ومال
ً
  من    لمردخاي،بس ملكية  قال: "هامان! أحرص  حصانا

ش؟ أريدك أن تأخذه عىل  تر و   باغي   هل تعلم أنه أنقذب 

ا". عي   الملك أحشويروش مردخاي اليهودي كأهم وزير للملك مكان هامان.    جميع شوارع شوشان هبت 
الحصان ف 

 بالطبع كان الجميع سعداء للغاية واحتفلوا بإلغاء المرسوم. 

ئ الذي كان يخاف منه   وبسبب "بور" أطلقوا عىل العيد "بوريم". منذ ذلك    جيد، تحول إل يوم    الجميع، اليوم الست 

 ، وتوزي    ع الهدايا    البعض،وإرسال الطرود لبعضها    احتفالية،كل عام: يتم إقامة وجبة    بوريميتم االحتفال بعيد ال  الحي  

ا اقرأ قصة ال
ً
 . للتو. الذي قلناه  إستت  . كتاب سفر عىل الفقراء. وأيض

 

 : مالحظات للقّصة

يمكن إخباره لألطفال. يمكنك أن تقرر    فهم ما القصة طويلة ومعقدة. كان من المهم بالنسبة لنا إحضارها بالكامل ل •

  تبعات. أو تقسيمها إل فصول ثم رسدها   فقط رسد جزء فقط من القصة
 ف 

يمكنك اختصار وإخبار النقاط الرئيسية فقط أو مجرد التعرف عىل الشخصيات   بالطبع،  الصغار،بالنسبة لألطفال   •

 وهامان ومردخاي.  لكةمال و  لك م الالرئيسية: 

 )إلزام    •
     (،ب وأ،مع األطفال البالغي  

من الممكن مناقشة المحتويات بشكل نقدي: عىل سبيل المثال، ما رأيك ف 

  الحضور إل مأدبة الملك؟ وأن الملك طرد  الزوجةرفض 
؟ ماذا عن شخص يطالبه باالنحناء له؟ وما شابه  فاشتر

 ذلك. 

اح لنشاط نسوي عىل الملكة   الذي يشمل موقع هاجيت غور زيفلمرفق رابط   •   اقتر
 : فاشتر

 نقاش البوريم الكبت  

 

  

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
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 عادات العيد 
 

 إستّي  سفر قراءة 

نا عن مؤامرة إلبادة    هو   إستت  سفر     الكتاب المقدس. يختر
  قسم "الكتاب المقدس" ف 

أحد المخطوطات الخمسة ف 

  أيام الملك أحشويروش وكيف أحبطها مردخاي اليهودي وابنة عمه الملكة  
  األحداث، . هذه  إستت  يهود مملكة فارس ف 

، مرتي   خالل  بوريمعيد ال  سفر راءة  بق  فرض، هناك  المذهب . بحسب  بوريمنفسه، ه  مصدر عيد ال  سفر حسب ال

. يسىم هذا 
ً
 ونهارا

ً
 ". سفر قراءة  فرض"  امر العيد ليال

 

 هدايا للفقراء 

  عيد ال  االوامر كجزء من  
ع للمحتاجي   حتر يتمكن أولئك  ب   امر ، هناك  بوريمللفرح ف  تقديم الصدقات، والتتر

 الذين ليس لديهم القدرة، من الفرح واالستمتاع بهذا العيد. 

 

 رسال الطرود الغذائيةإ

 

 

 

 

  العطاء لصديقه، كما  بوريمالمقصود من امر تسليم الطرود زيادة فرحة عيد ال
. يشعر كل من مانح التسليم بالفرح ف 

  الهدية. يهدف توصيل الطرود إل خلق الوحدة بي   الناس، ومن المعتاد توزي    ع العديد  
  التسليم بالفرح ف 

يشعر متلقر

   
التر الطرود  الطرود من  من  ان والمعارف "تسليم  الجت  تحتوي عىل وجبات خفيفة وحلويات وأطعمة شهية، عىل 

وب   ". لذلك، اعتادوا وضع زجاجة نبيذ أو مشر ام هو إعطاء "تسليم" واحد، يتضمن "حزمتي    
شخص إل آخر". االلتر

  سلة الشحن، وبجانبها يخنة أو معجنات أخرى. لذا فإن كال الطبقي   يشكالن 
 الطرد. آخر ف 

ب )ال  بوريم وجبة عيد ال   والفرح( شر

   
  التلمود    الليل،كان من المقرر أن تكون أيام عيد البوريم " أيام وليمة وفرح". عىل الرغم من أن العطلة تبدأ ف 

מסכת  ف 

   מגילה  
ام بها ف  ب الخمر "    االحتفال،زء من  ج م العيد. كيو يذكر أن وصية الوجبة يتم االلتر  يذكر التلمود وجوب رسر

 لدرجة الثمل". 
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 תוכנית להוראת חגים בגנים  

 الخشخيشات 

  قراءة  
ها من األدوات    ،لسفر اعندما يذكر اسم هامان ف  )محو( ذكر  ل  يصدر المصلون ضوضاء بالخشخيشات أو غت 

ا للتقليد ه  هامان من نسله. 
ً
  وفق

 عماليق، والتر

 

ة   زياءاألقنعة و األ
ّ
ري
ّ
 التنك

 

  اليهودية، عيد ال
هو عيد فرح، وتقليد ارتداء المالبس فيه يزيد الفرح. تعكس العادة فكرة عكس القدر    بوريمف 

  قصة سفر  
  شهر أذار، لكن القدر انعكس وهامان    ،إستت  كما حدث ف 

حيث خطط هامان لقتل كل اليهود ف 

ها هامان ليعلق عليها مردخاي. "وسنكون عكس ذلك."
ّ
  أعد

(  1:  9)إستت     وجميع أبنائه علقوا. الشجرة التر

الهوية   إخفاء  فكرة  آخر هو  الملكة    الحقيقية،مصدر  أن    
ف  الكتاب    

ف  ا 
ً
أيض تتجىل    

تكشف    إستت  والتر لم 

  عيد ال  أنها كانت يهودية وأنها مختبئة.  حشويروش أل 
    بوريم يعود أصل تقليد ارتداء المالبس ف 

إل القرن الثاب 

 ،  بالقرب من عيد البوريم. ربما بدأ  الذين تأثروا بالمسيحيي    إيطاليا، يهود ل عشر
ً
  إيطاليا الذين أقاموا كرنفاًل

 
ف

   
 
  العصور الوسىط بي   الجالية اليهودية ف

 
ومن هناك    المقنع،تحت تأثت  الكرنفال المحىل     البندقية،التقليد ف

  أوروبا. 
  إرسائيل بعد   انتشر إل جميع الجاليات اليهودية ف 

 . העדלאידעتجذرت العادة ف 

 بوريم موكب عيد ال -"عاد لو يداع" 

  عيد ال
ات ت  بوريم من المعتاد ف  . هذه المست  ة ومتعددة المشاركي     ي   زيتضمن تتنظيم مواكب واحتفاالت وأزياء كبت 

الشارعالالشاحنات و  األقدام عىل طول  ا عىل  الشوارع ست    
والغناء والرقص.    يتمت     عربات، والراقصي   وفناب  بالفرح 

  تل أبيب عام  "عاد لو يداع"ُعقدت 
 . 1912ف 

 

 

 

 

 



 
 

 תוכנית להוראת חגים בגנים  

 هامان أكل آذان  

 

  األصل عبارة عن  
محشوة بذور الخشخاش، ولكن عىل مر السني   أصبحت العادة    كعكاتكانت آذان هامان ف 

ا. اسم "آذان هامان" هو نكتة عيد ال
ً
باللغة اليديشية. الزالبية الخشخاش تسىم "الكثت  من    بوريم أكتر تعقيد

، ن" )الخشخاش( يشبه "هامان" وشكل الزالبية يشبه  ااألكياس" باللغة اليديشية. صوت "هام مما يخلق    األذني  

ن هامان". ومنذ ذلك الحي   انتشر العرف ليشمل جميع الطوائف وتم حشو الزالبية بمجموعة متنوعة من "آذا

 الحشوات المختلفة. 

 

 بيد مع قيم  ومالَءمتها قيم العيد 
ً
 يدا

 الفرح  -

 ملأل ا-

 العطاء المتبادل -

 محتاجي   ألمساعدة  -

 

دة الثقافات 
ّ
بية متعد  نقاط مهّمة لبيئة التر

قصة   الشديد. تصف  والعقاب  اإلبادة  مرسوم  من  صعًبا  محتوى  وتتضمن  اليهودي  للشعب  وقع  ا 
ً
حدث هذا   العيد 

  وخاصة عندما يتعلق األمر باألطفال من ثقافات وديانات مختلفة.   المدرسة،المحتوى غت  مناسب لمرحلة ما قبل  

نا رسد   سوف نطرح األسئلة ونناقش    األطفال،وبحسب عمر    الصعب،سنقوم بتحسي   المحتوى    القصة،لذلك إذا اختر

  يمكنهم فهمها. 
 القضايا التر

 : عيد نقطة أخرى ه  عادات ال

  عيد ال*  
ب    بوريمالكحول: من المعتاد ف  ب عصت  العنب    ،حتر الثملالشر   دين اإلسالم. لذلك ال تشر

وهذا حرام ف 

ب الخمر مع األطفال.  النبيذ، وال الذي يشبه  ح االختالفات بي   األديان.  العادة،إذا تحدثنا عن  لشر  يجب أن نشر

 

 

 زياء خاصة: أ* 

ال- التنكر. متعة  شهرة و   بوريمإن أكتر تقاليد عيد  البال أن بعض اآلباء أو    ذلك،ومع    ه  بالطبع  يجب أال يغيب عن 

ام أي خيار بشأن هذا الموضوع وال    الموظفي   غت  اليهود قد يشعرون بعدم االرتياح تجاه هذه الممارسة.  يجب احتر



 
 

 תוכנית להוראת חגים בגנים  

  ممارسة أي ضغط عىل ارتداء المالبس. 
  فكرة    بالمناسبة،)    ينبغ 

  الزي، هناك دائًما أطفال يجدون صعوبة عاطفية ف 

ري ة حول هذا الموضوع: مرفق مقال
ّ
 ( عن األوالد الذين ال يريدون ارتداء اللبس التنك

العطلة وبشكل عام:  نود تشجيعها حول    
التر والقيم  األزياء  بالمالبس ه  نمط  تتعلق  سنشجع    نقطة أخرى مهمة 

  واألزياء  
 سنطلب عدم إحضار أسلحة    اإلبداعية،اإلعداد الذابر

ً
سنطلب تقليل األزياء ذات العالمات التجارية وخاصة

 . بمختلف أنواعها 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA


 
 

 תוכנית להוראת חגים בגנים  

 

بوية للعالنشطة  األ   يدتر

 إمكانّيات تزيّين الروضة 

رة"
ّ
 "  الروضة المتنك

ا   - إلخ  محيط، غابة، قرص، - " روضة األطفال حسب الموضوع المختار زيي   تيمكنك " 
ً
حسب الخيال الجيد واعتماد

  رياض األطفال
 . عىل ما يتم تعلمه ف 

  
 القصص واألغانن

 

 

أغنية األقنعة / 

 ليفّين كيبنيس 
صغّي يدور   مهرج 

  عجل
ن
  ف

مهرج صغّي  
 لطيف

ي الفيل الملون  ن  بين
    لماذا 

ن
اتنكر ف

 المتنكرة  البيضة  ؟البوريم

فراشة جميلة  

 لبوريم

 بوريم انا  البوريم لعبة

نحن مهرجون  

 صغار

 القبعات بائع والقردة  القبعة

 للبيع  قبعات

نحن مهرجون  

 صغار

 

 القبعات بائع

 

 للبيع  قبعات

 

 والقردة  القبعة

 

https://www.youtube.com/watch?v=viT2sPVfUH4&ab_channel=VariousArtists-Topic
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=8SNf-gqBI1g
https://www.youtube.com/watch?v=8SNf-gqBI1g
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
https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
https://www.youtube.com/watch?v=YixLUdF9RyA
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


 
 

 תוכנית להוראת חגים בגנים  

 

 ون والفن بداع ال 

  ورش
ومتوهجة. يمكنك صنع قبعات    بّراقة  ملونة، باستخدام مواد  يوىص    بداع والفنون الحرةات اإل ف 

أقنعة العي   واألقنعة المعلقة، مهرجي   من مواد مختلفة، خشخيشات من مواد    مختلفة،مهرج وقبعات  

 عاد تدويرها وما شابه ذلك. مُ 

 

 

 

 

 الطعام والطبخ 

 

 

 

 

من   خشخاشة

 لفافات ورق
قبعة   تحضّي 

 مهرج 
 اقنعة الحيوانات 

غذائية من   طرود 

 اتالزجاج

 تحضّي المهرجّين 

من لفات ورق  

 التواليت 

 اذن هامان 

 الوصفة األدبية 

بسكوت 

 المقروطة

خشخاشة   صنع

 من صندوق 

  طبق بوريم
ن
 ف

ورق  من قبعة 

 الصحف 
  من  

قناع افريق 

 المعجونة
ة أ  قنعة ممّين

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
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/
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://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.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://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/


 
 

 תוכנית להוראת חגים בגנים  

 

ن والبيئة، أنشطة  ة )الحّيّ
ّ
 (PBEمجتمعّية وجماهّيي

 

 

 

 

 سعيد!  بوريمعيد 

 ناس ال بّين التمويه 
   
ن
المشاركة ف

  עדלאידע

 فعالية صفية/ 

الحديقة "
  تزيّين -المقنعة" 

الحديقة عىل  
 موضوع مختار 

تجهّين الطرود  

 للمجتمع الغذائية 

 

  -أسبوع األزياء 

موضوع مختلف  

 كل يوم

 

  لم عنالتع

حول   حتفالتال 

 العالم 

تجهّين طرود  

بّين  الغذاء 

   
ن
األصدقاء ف

 رياض األطفال

 

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

