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..  
 ו'-ד'כיתות  קהל יעד:

 שעה וחצי זמן השיעור:

החל מעוני, דרך יחסים עם עמים  -חג פורים הוא חג שמזמן לנו שיח על נושאים חברתיים שונים רציונל:
ההתחפשות. לתחפושות בחג הפורים הוא  נפוציםאחד המנהגים האחרים, וכלה בנתינה האחד/ת לשני/ה. 

נוהגים  החל מתחפושות של בעלי חיים וצמחים בטבע, וכלה בחגים בתרבויות שונות שבהם -יש רבדים רבים
להתחפש; מכאן ניתן להסיק שהתחפושת נותנת מענה לצורך כלשהו. בשיעור זה נחקור יחד מה בעצם 

 מאפשרת לנו המסכה.

הכרת המקום שהתחפושת והמסכה מאפשרות לנו, החל מהמקום האישי ועד לשיח רחב על  מטרת השיעור:
 אותנטיות ומסיכות בחברה.

 הכנות לשיעור:

 'מעגלי כסאות, האחד פנימי והשני חיצוני. 2-ב: סידור הכיתה חלק א 
 .)חלק ב', ג', ה' )אפשרות(: אמצעים להקרנת סרטון )מחשב, מסך, מקרן, רמקולים 
  ,חלק ד': מסיכות לבנות כמספר הילדים/ות בכיתה, חומרי יצירה )טושים, מגזינים, דבק, מספרים

 נוצות, נצנצים, מדבקות, חמר וכו'(.
  'כמספר הפעמים הנדרש מודפסחלק ד' +ה' )אפשרות(: נספח א. 

 

 

 דקות(:  10)קרוסלה: פורים ואני  –פתיחה  .א
מעגל פנימי  מעגלים: 2-יושבים על כסאות ב והתלמידות התלמידים -נפתח במשחק "קרוסלה"

 ומעגל חיצוני. המעגל החיצוני נשאר יושב, ואילו המעגל הפנימי זז בכל שאלה מקום אחד ימינה. 
  ., שמתחלפים בכל שאלהכך ישנה אפשרות לשיתוף בזוגות

)אפשר יותר(, ונסמן לאחר כדקה שאם רק אחד/ת שיתף/ה  דקות לשיחה בזוגות 2לכל שאלה ניתן 
 . וכדאי שגם השני/ה י/תשתף -אז שנשאר עוד חצי מהזמן

 השאלות:

 למה? -אם לאבחג הזה ולמה?  /תהאם אני אוהב/ת את חג הפורים? אם כן, מה אני הכי אוהב 
  ?האם אני מתחפש/ת בכל שנה? למה כן/לא? האם אוהב/ת להתחפש 
 ?איזו תחפושת הכי אהבתי ולמה 

 השיעור מהלך

 בכלל על מסכות בפורים ובחיים ה מסתתר מאחורי המסכה?מ
 פגש תלמידות בנושא: דימוי גוף והערכה עצמית בונהבכלל

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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מילים שעלו בהקשר למנהג ב ו שישתפ והתלמידות מהתלמידיםלאחר הקרוסלה נחזור למליאה ונבקש 

 להתחפש בפורים.
 

 :דקות( 25ולמה בכלל מתחפשים? ) -מבוא על פורים .ב

 המקדש את פורים לזכר הצלת יהודי האימפריה הפרסית בתקופה שאחרי חורבן בית /ותאנו חוגגיםנספר ש
הסיפור ההיסטורי   .שלטו על חלקים נרחבים מיבשת אסיה, ובירתם הייתה שושןהפרסים באותה עת ן. ראשו

על הצלת היהודים באימפריה הפרסית מתואר במגילת אסתר, שאותה נהוג לקרוא במהלך החג בערב 
ועל  ,היהודיהעם להשמיד את  , זמםהמןבסיפור מתואר כיצד אחד השרים בכירים בממלכה,  ובבוקר. 

  ומרדכי דודה.באמצעות מעשיהם של אסתר, גיבורת המגילה,  -ההצלה הפלאית שפקדה אותם
 ו.לביצוע מזימת תאריך המדויקמקור השם "פורים" הוא בגורל )פור( שהטיל המן, בכדי לקבוע את ה

  תקציר סיפור המגילהסרטון עם ל

 נהוג לעשות בפורים? עוד מה 
 נבדיל בין מצוות למנהגים:

 .חובה דתית המוטלת על האדםהיא  מצווה

הוא צורת התנהגות מקובלת ורגילה בחברה מסוימת. ביהדות, "מנהג" שם כולל להנהגות נפוצות בין  ִמְנָהג
 ,רך התנהגות בענייני הלכה או חברה, המוסכם על הציבור כולו, במסורות השונות. מנהג הוא בעצם דיהודיםה

על מקומות או על עדות, ולעיתים אין לו מקור בהלכה. ישנם מנהגים שנתקבלו ונהוגים בכל תפוצות ישראל 
 ויש מנהגים שנתקבלו רק על חוג או קהילה מסוימת.  )בעדות שונות(,

 נשאל:

 לשיר  -)הדלקת נרות שבת, בתור ילדים יהודיים וגם לא?משפחתיים,  -בבית /ןמנהגים יש לכםלו יא
 שיר ערש לפני השינה, מסורות מסוימות בחגים או בזמנים מסוימים בשנה(

 לו פחות? מה מאפשר לנו להתחבר למנהג מסוים? ילו מנהגים אנו מתחברים/ות יותר ולאילא 
 יים בכלל? מה מוסיפים לנו המנהגים? מה זה עושה לנו ולחוויה שלנו בחג או בח 

 )ברמה האישית, בחיבור לחג, בחיבור למשפחה, בחיבור למסורת(. 
  אילו? בבית? /ןמנהגים מיוחדים של פורים אצלכםהאם ישנם 

 :מתיאור חג הפורים במגילת אסתר מהמצוות נלמדות מיוחדות. שלוש מצוות ארבעבחג הפורים יש 
ה " במגילת אסתר כתוב שפורים הוא יום של ֶּ ת  ְׁ יֹוִניםִמש  בְׁ נֹות ָלאֶּ ָ ֵרֵעהו  ו ַמת  לֹוַח ָמנֹות ִאיש  לְׁ ְׁ ָחה ו ִמש  מְׁ ש ִ " וְׁ

 ב(. מגילת אסתר, פרק ט', פסוק כ")
 ויש אומרים גם שתיית יין(, משלוח מנות  -המ"מים(: משתה ושמחה )סעודה חגיגית 4ארבע מצוות החג )

 ם(, מקרא מגילה )קריאת מגילת אסתר(.)שי לחברים/ות בכולל מיני מאכל(, מתנות לאביונים )צדקה לעניי
 לסרטון על מצוות פורים

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.youtube.com/watch?v=T-pL16cASGY
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=DBZsE85XAvI
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: משולש ברורלא -)מקור עוגיות ממולאות בצורת משולש -"אוזני המן"מוכרים בחג הפורים: אכילת  מנהגים
העתיקה, סמל לשלושת אבות האומה שאותם רצה המן  צורת הכובעים שהיו נוהגים לחבוש שרי פרס בעתכ

, ועוד(, להרעיש ברעשן )החל מתוך הנוהג להרעיש ולמחות את שמו של המן להשכיח בהשמדת עם ישראל
 בזמן קריאת המגילה(, להתחפש.

  למה לדעתכן/ם נהוג להתחפש בפורים? מה בעצם הקשר בין סיפור המגילה שלנו למנהג להתחפש
 בפורים?

 ברות שונות כיצד התחיל מנהג ההתחפשות בפורים: ישנן ס

  כנראה שהוא החל ביהדות איטליה, בעקבות פסטיבל המסיכות בונציה, והשתרש בעקבות מנהג
 תהלוכה היתולית ברחובות תל אביב. -העדלאידע בישראל

  יש טוענים שהמנהג הוא לזכר העובדה שאסתר התחפשה ולא גילתה את מוצאה למלך אחשוורוש 
היתה הדסה, החליפה את שמה לאסתר והתחפשה ללא יהודייה(. יש גם מדרשים נוספים שמספרים על )

המלך אבל בעצם רצה במלכות, מלאכים דמויות שהתחפשו במגילה: המן שכביכול רצה בטובת 
שהתחפשו לבני המן ובלילה שנדדה שנתו של אחשוורוש עקרו את הפרחים בגינה ואמרו לו שהמן ציווה 

המדרש מספר שהיה אליהו  -שבזכות עצתו תלו את המן על העץ שהכין למרדכי -זאת, או חרבונאלעשות 
 הנביא שהתחפש.

  בשם הבעל שם טוב )מייסד תנועת החסידות( נטען שהתחפושת היא בכדי לתת לעניים באופן של מתן
 בסתר, בלי שידעו את זהות הנותן(.

 מגילה על "ונהפוך הוא": הגורל של היהודים יש שאומרים שהתחפושת היא בגלל המוקד בסיפור ה
, "אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב"התהפך מגזירת שמד לניצחון גדול ומשתה שמחה: 

 וכחלק מזה מתחפשים ועושים שטויות. -לכן עושים הכל הפוך
 
 דקות( 10גם בעלי החיים מתחפשים ) .ג

 טבע. ניתן לבחור מבין אלו:נצפה בסרטון שמתאר את התחפושות של בעלי החיים ב

 תחפושות טורפים ונטרפים בטבע - מצגת

 תחפושות בטבע  - מצגת

   תחפושות בטבע - סרטון

 התחפושות המדהימות של החרקים  - תמונות

 פורים בטבע  - סרטון

 נשאל: -לאחר הצפייה בסרטון

  ?להצליח לטרוף או  -)הסוואהלמה בעלי בחיים מתחפשים? איזה צורך ממלאת אצלם התחפושת
 .להישמר מפני טורפים, חיזור(

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit%5CChaklaut/purim.pdf
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Pisga/DocLib9/%D7%AA%D7%97%D7%A4%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2%201.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fZ7w4S5vN_8
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=31532
https://www.youtube.com/watch?v=PcIf8tOxiZ8
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  ,האם התחפשות היא רק פיזית או שיכולה להיות גם התחפשות אחרת? )לדוגמא: בהתנהגות
 .בדיבור(

 האם רק  -גם בני אדם מתחפשים בחיי היומיום כמו בעלי החיים? איך זה מתבטא לדעתכן/ם האם
ת אחרות )כמו בהתנהגות או דיבור(? דוגמאות )מתנהגים באופן פיזי )כמו בגדים( או גם בצורו

 אחרת עם חברים ועם ההורים/ בבית הספר, בבית או בשכונה, מתלבשים אחרת למקומות שונים( 
 לכבד /המאילו סיבות בני האדם מתחפשים בחיי היומיום? )שיקבלו אותי לחברה, להיראות מגניב ,

 תי(את ההורים שלי בפני אחרים, שלא יענישו או
  .בסבב הפתיחה שיתפתם/ן את החברות/ים בחווית ההתחפשות שלכם/ן בפורים לאורך השנים 

 איך אתם/ן בוחרים/ות את התחפושת? מי פה אוהב/ת להתחפש ומי לא? למה?
 מה זה נותן לנו? איך זה מרגיש?  -בפורים? חוץ מהסיבות שדיברנו עליהם /ותלמה אנו מתחפשים

 )אפשרות להיות מישהו/י אחר/ת, להגשים חלום( 

 

 דקות( 45הכנת מסיכות וחווית השינוי ) .ד

מסיכות בחיי היומיום שלנו, גם אם לא תמיד מסיכות פיזיות  /ותראינו שכמו בעלי החיים, גם אנו חובשים
 אלא שניכרות בהתנהגות, לבוש, סגנון דיבור וכו'.

 -כעת נתנסה בהכנת מסיכות. כל ילד/ה מקבל/ת מסיכה לבנה וחומרי יצירה, ומקשט אותה כראות עיניו
 דקות. 10-15לשם כך בין או באופן מופשט. אפשר להתפרע! ניתן  לפי צורה מסוימת )לדוגמה של חיה(

דקות. המטרה בשתי  10-15-כעת נתנסה בהתנהגות שונה בעקבות חבישת המסיכה. חלק זה יארך כ
האפשרויות היא גם התחפשות לאדם אחר דרך ההנחיה, וגם תשומת לב לאופן בו אנו מתנהגים/ות כשעל 

יותר, ואולי  /ותיות משוחרריםהאם זה מאפשר לנו להוציא מאיתנו חלקים אחרים בנו, לה -פנינו מסיכה
 להיפך?

 ניתן לקיים חלק זה בזוגות, בקבוצות קטנות או בהצגות קצרות במליאה.  אפשרות א':

ואציה בזמן שהם חובשים/ות את לילדים/ות, ונבקש מהם/ן להציג את הסיט (נספח א')נחלק את הסיטואציות 
 כה שהכינו ומתנהגים/ות כמו מישהו/י אחר/ת. המסי

נפנה מרחב לתנועה בכיתה או שנצא החוצה. הילדים/ות חובשים/ות את המסיכות, ובכל פעם  ב': אפשרות
 לפי ההנחיה שלנו, ולהיפגש עם אחרים/ות במרחב.  -עליהם/ן ללכת במרחב באופן שונה

 ההנחיות:  

 ללכת כמו רקדן/ית.
 ללכת כמו שחקן/ית כדורגל.

 ית.ללכת כאילו ממש כיף לי עכשיו ואני ממש נהנה/
 ללכת כמו האדם הכי עצוב בעולם.

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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 בעצמנו. ם/ותללכת כאילו אנחנו ממש גאי

 בעצמנו.  /ותללכת כאילו אנחנו ממש מתביישים
 ללכת כאילו יש משא כבד על כתפינו.

 ללכת כאילו מאה בלונים נושאים אותנו באוויר.
 ללכת כמו אחד ההורים שלנו.

 דמות שממש היינו רוצות/ים להיות. ללכת כמו 

 לאחר ההתנסות נקיים דיון במליאה:

 להפוך אותה למשהו מסוים )חוץ מהקישוט שלה(?  ן/םאת המסיכה רצית ן/םהאם כשהכנת 
 ? רציתן/ם שהיא תהיהמה  -אם כן

 אולי דווקא חסם?משהו? לכם/ן פשר סיטואציה עם המסיכה? האם זה א ם/ןכשהצגת ם/ןאיך הרגשת 
  :מה דעתכם/ן על האמירה של פיטר ברוק 

 -"זה מה שהמסכה עושה: מה שאתה הכי מפחד לאבד, אתה מאבד מיד 
 ההגנות הרגילות שלך, ההבעות הרגילות שלך, הפנים הרגילים שאתה מסתיר;

 ועכשיו כשאתה מוסתר במאת האחוזים, כיוון שאתה יודע שהאדם
 ת מהקליפה שלך"שמסתכל עליך לא חושב שזה אתה, אתה יכול לצא

 יום? -בא לידי ביטוי ביוםחלק ש? האם זה תן/ם או שונה מכם/ןשאה הוא חלק ממ ן/םהאם מה שהצגת
מאוד  שיחקתי מישהי? לדוגמה, אם בחיים שלכם/ן יבוא לידי ביטויחלק זה ש ות/יםרוצן/ם האם היית

 עצבנית וקשוחה, האם זה חלק שקיים בי ואולי לא מקבל ביטוי?
  אפשר להשתמש בחג הפורים כדי להוציא מאיתנו חלקים שקיימים בנו ומוחבאים  לדעתכן/םהאם

  במשך כל השנה?

דיברנו עליהם במהלך השיעור, אשר ההתחפשות ממלאת אצלנו לפעמים: איסוף של הצרכים שנסיים ב
אולי , וה שאניהנאה, כיף שחרור, הזדמנות להיות משהו אחר לגמרי ממ, הישרדות )בעיקר הישרדות חברתית(

 . ה להביא לידי ביטוי ביומיום/לא מצליחאני להוציא חלקים בעצמי שלי דווקא ההתחפשות מאפשרת 
חשוב שנכיר את החלקים השונים בנו, ומתי אנו בוחרים/ות לתת ביטוי לכל חלק ולמה. איזה יופי שחג נציין כי 

 !הפורים מאפשר לנו להכיר חלקים נוספים וחבויים בתוכנו
  בסרטון  קצר על הסרת מסיכות אפשר לסיכום לצפות 
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 נספח א' 

 סיטואציות להצגה

 

 

 

 באותו השבוע. 3-מפגש בין תלמיד/ה ומורה בבוקר כאשר התלמיד/ה איחר/ה לכיתה בפעם ה

שתי חברות/ים משחקות/ים יחד. אחת/ד מהן/ם תמיד אומר/ת לשני/ה מה לעשות. הפעם היא/וא כבר  

 ואומר/ת לחברתה מה היא/וא רוצה באמת. איך זה נשמע? ואיך החבר/ה מגיב/ה? -מוכנ/ה יותרלא 

את/ה חוזר/ת הביתה מביה"ס ומבחין/ה בשני ילדים מהכיתה המקבילה מציקים לילד אחר. איך  
 נראה המפגש בינכם? 

את/ה מאוד רוצה להשתתף בהצגה שמעלים בבית הספר אבל לא הגעת למבחני הקבלה וכל 

התפקידים נתפסו. יש ילדים/ות שזו כבר הפעם השלישית שמשתתפים בהצגה, ולך עוד לא יצא  

 .. החלטת לדבר עם המורה לתאטרון ולשאול אותה מה אפשר לעשות....אפילו פעם אחת.

את רבתן ריב גדול, כשההורים חזרו הביתה הם החליטו לקיים שיחה עם שתיכן ולבדוק מה  אחותך ו

 קרה.  

את/ה וחבר/ה מהכיתה עבדתם ביחד על עבודה להגשה למורה. חילקתם בינכם את העבודה, אבל 

 את/ה מרגיש/ה שמה שהוא/היא עשה/עשתה לא טוב וצריך לתקן או לעשות מחדש....  

אתם/ן נפגשים/ות בבית שלך לארגן את העבודה ביחד והוא/היא חושב/ת שהחלק שלו/ה בעבודה 

 פשוט מצוין! 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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