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 ..ם 
  יב'-ז'כיתות  קהל יעד:

 שעה וחצי זמן השיעור:

החל מעוני, דרך יחסים עם עמים  -שוניםחג פורים הוא חג שמזמן לנו שיח על נושאים חברתיים  רציונל:
אחרים, וכלה בנתינה האחד/ת לשני/ה. אחד מהדברים שניתן לשוחח עליו בפורים הוא מגוון המנהגים 
בקהילות ישראל השונות, שהתפתחו במקומות שונים בעולם, מתוך הכרה באפשרות הלמידה שמאפשר לנו 

 המפגש הזה עם חלקים שונים בתוכנו.

מנהגים מגוונים לחג הפורים מכל קהילות ישראל, ולאפשר  ולתלמידות להכיר לתלמידים מטרת השיעור:
 .מקום לכולם

 הכנות לשיעור:

 'מעגלי כסאות, האחד פנימי והשני חיצוני. 2-: סידור הכיתה בחלק א 
 :'לכיתה או הקרנתו על הלוח )מחשב, מסך, מקרן(.אהדפסת נספח   חלק ב ' 
 סרטון )מחשב, מסך, מקרן, רמקולים(. חלק ב' )אפשרות(: אמצעים להקרנת 
  חלק ג': הכנת החידון )נספח ב'( בדרך שנוחה לך )קהוט, בינגו, מצגת(, והכנת האמצעים הנדרשים

 מחשב, מסך, מקרן, רמקולים(.  -להצגתו )לדוג' אמצעי הקרנת סרטונים
  :'או הקרנתו על הלוח )מחשב, מסך, מקרן(. הדפסת נספח ג' לכיתהחלק ד 

 
 

 

 דקות(:  15)קרוסלה: פורים ואני   - פתיחה  .א

מעגל פנימי ומעגל חיצוני.  מעגלים: 2-התלמידים והתלמידות יושבים על כסאות ב -נפתח במשחק "קרוסלה"
המעגל החיצוני נשאר יושב, ואילו המעגל הפנימי זז בכל שאלה מקום אחד ימינה. כך ישנה אפשרות לשיתוף 

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

 השאלות:

 למה? -אם לאבחג הזה ולמה?  /תהאם אני אוהב/ת את חג הפורים? אם כן, מה אני הכי אוהב 
 הכי אהבתי ולמה? האם אני מתחפש/ת בכל שנה? איזו תחפושת 
 חוויה או מנהג משפחתי זכור/ה לי מחג הפורים בחיי? ואיז 

 

 השיעור מהלך

 אז איך חוגגים אצלך את פורים? 
 על מנהגים שונים של חג הפורים בקהילות ישראל

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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  ?מה לדעתי המנהג החשוב ביותר בחג הפורים? למה 
  ?אילו יכולתי להוסיף לפורים מנהג כלשהו לפי ראות עיני, מה הייתי מוסיף/ה 

 
 :דקות( 20? )ומה זה בכלל מנהג 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. 

  באמצעות מעשיהם של אסתר, גיבורת המגילה, ומרדכי דודה. -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

, סביב השנים איך קרה שעד היום אנו חוגגים חג שהסיפור שלו התרחש, לפי הערכות של היסטוריונים נשאל:
 לפנה"ס? 480 -482

מהספר שכתבו  -הכל התחילניתן לקרוא רק חלק(, ונראה כיצד  -נקרא ביחד קטע מתוך המגילה )נספח א'
מרדכי ואסתר על כל מה שקרה, ועל הציווי לכל הדורות של היהודים אחריהם לקיים את החג. ככה נולד חג 

 הפורים שאנו חוגגים היום, בעצם!

 נהוג לעשות בפורים? עוד מה 
 נבדיל בין מצוות למנהגים:

 .חובה דתית המוטלת על האדםהיא  מצווה

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

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 משפחתיים, יהודיים וגם לא? -בבית /ןמנהגים יש לכםאלו
 שיר ערש לפני השינה, מסורות מסוימות בחגים או בזמנים מסוימים בשנה(

 ?מה המצוות של פורים לפי המסורת היהודית 
 ן/ם מכירות/יםתמה המנהגים של פורים שא? 
  אילו? בבית? /ןמנהגים מיוחדים של פורים אצלכםהאם ישנם 
  אילו? בבית? /ןמאכלים מיוחדים לפורים אצלכםהאם ישנם 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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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
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 :מתיאור חג הפורים במגילת אסתר מהמצוות נלמדות מיוחדות. שלוש מצוות ארבעש בחג הפורים י
יֹוִנים" במגילת אסתר כתוב שפורים הוא יום של בְׁ נֹות ָלאֶּ ֵרֵעהוּ וַּמּתָ לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש לְׁ ָחה וִּמׁשְׁ מְׁ ש ִ ה וְׁ ּתֶּ " ִמׁשְׁ

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

 )שי לחברים/ות בכולל מיני מאכל(, מתנות לאביונים )צדקה לעניים(, מקרא מגילה )קריאת מגילת אסתר(.
 וות פוריםלסרטון על מצ

: משולש ברורלא -)מקור עוגיות ממולאות בצורת משולש -"אוזני המן"מוכרים בחג הפורים: אכילת  מנהגים
צורת הכובעים שהיו נוהגים לחבוש שרי פרס בעת העתיקה, סמל לשלושת אבות האומה שאותם רצה המן כ

, ועוד(, להרעיש ברעשן )החל מתוך הנוהג להרעיש ולמחות את שמו של המן להשכיח בהשמדת עם ישראל
כות בונציה, והשתרש ביהדות איטליה, עקבות פסטיבל המסבזמן קריאת המגילה(, להתחפש )כנראה החל 

תהלוכה היתולית ברחובות תל אביב; יש טוענים שהמנהג הוא לזכר  -בעקבות מנהג העדלאידע בישראל
מייסד תנועת  ,תחפשה ולא גילתה את מוצאה למלך אחשוורוש; ובשם הבעל שם טובהעובדה שאסתר ה

 נטען שהתחפושת היא בכדי לתת לעניים באופן של מתן בסתר, בלי שידעו את זהות הנותן(. ,החסידות

 

 דקות(:  20בעדות ישראל )בפורים מנהגים שונים  -חידון .ג

שיהיה  -ראל לחג הפורים. נקיים חלק זה כחידוןבחלק זה של השיעור נלמד על מנהגים שונים בעדות יש
תחרות בין קבוצות קטנות בכיתה. ניתן לקיים אותו בדרך אינטראקטיבית כמו מצגת או חידון קהוט )ניתן 

בנספח ב' מצורפות שאלות ותשובות  (., או כמשחק בינגו קהוט לבנות חידון בצורה מאד פשוטה באתר
 וכל מורה י/תבחר את הדרך הנוחה לו/ה. -אפשריות )התשובה הנכונה מודגשת בצהוב(

 לאחר החידון נסכם את הנקודות. ניתן גם לחלק פרסים לקבוצה הזוכה.

 דעתאתר ניתן לקרוא ב -מנהגי ישראל לפורים בעדות השונות עוד על

 נשאל: 

  מהבית? /ותמכיריםמהמנהגים או המאכלים בחידון אתם/ן מה  
  ?האם יש מנהג כלשהו שהתחברתם/ן אליו במיוחד 
  ,מה מוסיפים לנו המנהגים? מה זה עושה לנו ולחוויה שלנו בחג או בחיים בכלל? )ברמה האישית

 בחיבור לחג, בחיבור למשפחה, בחיבור למסורת(. 
 ?מה המקום של מנהגים בחיים שלנו? בבית ובמשפחה? בחברה הישראלית 

 
 דקות( 25) על מסורת, נאמנות להורים ולמורשת משפחתית/לאומית .ד

. 
מקורות מתוך כתביו של ד"ר מאיר בוזגלו, פילוסוף ישראלי אשר חקר את מושג המסורתיות,  2 ביחדנקרא 

 )נספח ג(.  .פיוטובחידוש מסורת ה מתמטיקהשוויוני, בקידום הוראת ה חינוךפעיל בקידום 

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=DBZsE85XAvI
https://kahoot.com/
http://www.daat.ac.il/daat/toshba/minhagim/purim.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98
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 נשאל: 
  ?כיצד מפרש ד"ר מאיר בוזגלו את המונח "מסורתי"? מה דעתכם/ן על כך 
 לפיה?  אם יש לכם/ן בבית "מסורת" של ההורים/סבים שאתם/ן הולכים/ותה 
  ?האם יש לכם/ן מסורת כלשהי בבית שהייתם/ן רוצים/ות לשנות או לוותר עליה 
  האם יש לכם/ן מסורת כלשהי שאתם/ן מרגישים/ות שעדכנתם/ן או חידשתם/ן קצת באופן שמתאים

 לכם/ן? 
 הגים של תרבויות אחרות תורמת לנו? פוגעת בנו? מה דעתכן/ם?האם ההכרות עם מסורות ומנ 

 

 דקות( 5סיכום )

למה חשוב שנלמד על מנהגים שונים של עדות ישראל בהקשר לחג? כי לכל אחד יש מקום. החברה 
והכרות עם כמה שיותר פנים תאפשר לנו להרחיב את ה"עצמי" שלנו, את  -הישראלית מורכבת ממגוון פנים

בכלל בחיים, ובמקרה זה, בחירה של איך  -אנו יכולים לנוע, ולאפשר לנו בחירה מרובה יותרהמרחב שבו 
לחגוג את החג. אפשר לאמץ מסורות גם של עדה שונה מזו שאני חלק ממנה, או להתחבר יותר למורשת 

 והתרבות המשפחתית שלי.
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  אנספח 

 

 אסתר, פרק ט' תמגיל

ִּקֲָּהלּו  טו רוַי ים( ֲאשֶׁ ְּהּודִּ ן-היהודיים )ַהי גּו בְּשּושָּ ר, וַיַַהרְּ ש ֲאדָּ בָּעָּה עָּשָּר לְּחֹדֶׁ ן, ַגם בְּיֹום ַארְּ  ,בְּשּושָּ

ָּה לְּחּו, אֶׁת--שְֹּלש ֵמאֹות אִּיש; ּוַבבִּז ם-לֹא שָּ ָּדָּ לְֶׁך נִּקְֲּהלּו  טז  .י ינֹות ַהמֶׁ דִּ ר בִּמְּ ים ֲאשֶׁ ְּהּודִּ אָּר ַהי ּושְּ

ְּעָּמֹד ַעל םנַ -ו ְֵּאיהֶׁ רֹוג בְּשֹנ ְּהָּ ם, ו ְֵּביהֶׁ ְּנֹוַח ֵמאֹי ָּה ,פְּשָּם, ו בְּעִּים אָּלֶׁף; ּוַבבִּז ְּשִּ שָּה ו לְּחּו, אֶׁת--ֲחמִּ -לֹא שָּ

ם ָּדָּ יֹום יז  .י ה -בְּ שְּתֶׁ ְּעָּשֹה אֹתֹו, יֹום מִּ בָּעָּה עָּשָּר בֹו, ו ְּנֹוַח, בְַּארְּ ר; ו ש ֲאדָּ שְּלֹושָּה עָּשָּר, לְּחֹדֶׁ

ה חָּ ְּשִּמְּ ים( ֲאשֶׁרוהיה יח  .ו ְּהּודִּ ְַּהי בָּעָּה עָּשָּר, בֹו; -ודיים )ו ַארְּ ן, נִּקְֲּהלּו בִּשְּלֹושָּה עָּשָּר בֹו, ּובְּ בְּשּושָּ

ְּנֹוחַ  חָּה ,ו ְּשִּמְּ ה ו שְּתֶׁ ְּעָּשֹה אֹתֹו, יֹום מִּ שָּה עָּשָּר בֹו, ו ִּים(, -ַעל יט  .ַבֲחמִּ ז רָּ ים הפרוזים )ַהפְּ ְּהּודִּ כֵן ַהי

בִּים בְּעָּרֵ  זֹותַהיֹשְּ רָּ ר--י ַהפְּ ש ֲאדָּ בָּעָּה עָּשָּר לְּחֹדֶׁ ים ֵאת יֹום ַארְּ ֹלַח  ,עֹשִּ שְּ ְּיֹום טֹוב; ּומִּ ה ו שְּתֶׁ ה ּומִּ חָּ שִּמְּ

יש לְֵּרֵעהּו נֹות, אִּ ַכי, אֶׁת כ  .מָּ דֳּ רְּ ִּכְּתֹב מָּ ל-וַי ים אֶׁ רִּ פָּ לַח סְּ ִּשְּ ֵאלֶׁה; וַי ים הָּ רִּ בָּ ר -כָּל-ַהדְּ ים, ֲאשֶׁ ְּהּודִּ ַהי

ינֹו-בְּכָּל דִּ וֵרֹושמְּ לְֶׁך ֲאַחשְּ חֹוקִּים--ת ַהמֶׁ רְּ ְּהָּ ם כא  .ַהקְּרֹובִּים, ו ים ֵאת יֹום --לְַּקיֵם, ֲעלֵיהֶׁ יֹות עֹשִּ לִּהְּ

ְֵּאת יֹום ר, ו ש ֲאדָּ בָּעָּה עָּשָּר לְּחֹדֶׁ שָּה עָּשָּר בֹו:-ַארְּ נָּה-בְּכָּל  ֲחמִּ נָּה ,שָּ ְּשָּ ר כב  .ו ים, ֲאשֶׁ ָּמִּ ם -כַי נָּחּו בָּהֶׁ

ְּבֵ  ים ֵמאֹי ְּהּודִּ םַהי ְֵּמי  ,יהֶׁ ם, י ה, ּוֵמֵאבֶׁל לְּיֹום טֹוב; לֲַעשֹות אֹותָּ חָּ מְּ ָּגֹון לְּשִּ י ם מִּ ַפְך לָּהֶׁ ר נֶׁהְּ ש ֲאשֶׁ ְַּהחֹדֶׁ ו

ִּים יֹנ בְּ נֹות לָּאֶׁ יש לְֵּרֵעהּו, ּוַמתָּ נֹות אִּ שְֹּלַח מָּ ה, ּומִּ חָּ ְּשִּמְּ ה ו שְּתֶׁ ר כג  .מִּ ים, ֵאת ֲאשֶׁ ְּהּודִּ ְּקִֵּבל, ַהי ֵהֵחלּו, -ו

 ְּ ם-ֵאת ֲאשֶׁרלֲַעשֹות; ו כַי, ֲאלֵיהֶׁ דֳּ רְּ ן כד  .כַָּתב מָּ ן בֶׁ מָּ ֲאגָּגִּי, צֵֹרר כָּל-כִּי הָּ א הָּ תָּ דָּ ים-ַהמְּ ְּהּודִּ ַשב --ַהי חָּ

ם-ַעל ם ּולְַּאבְּדָּ ל, לְֻּהמָּ פִּל פּור הּוא ַהגֹורָּ ְּהִּ ם; ו ים, לְַּאבְּדָּ ְּהּודִּ לְֶׁך, אַָּמר עִּם כה  .ַהי נֵי ַהמֶׁ -ּובְּבֹאָּּה, לִּפְּ

ָּש עָּה ֲאשֶׁרַהֵספֶׁר, י רָּ ַשב ַעל-ּוב ַמֲחַשבְּתֹו הָּ ים ַעל-חָּ ְּהּודִּ ְּאֶׁת ;רֹאשֹו-ַהי לּו אֹתֹו ו ְּתָּ נָּיו, ַעל-ו ֵעץ-בָּ  כו  .הָּ

ים, ַעל-ַעל ֵאלֶׁה פּורִּ ים הָּ ָּמִּ אּו ַלי ה-כָּל-כֵן, ַעל-ַעל--ֵשם ַהפּור-כֵן קָּרְּ ת ַהזֹאת; ּומָּ גֶׁרֶׁ אִּ ֵרי הָּ בְּ אּו -דִּ רָּ

ה -ַעל םכָּכָּה, ּומָּ גִּיַע ֲאֵליהֶׁ ְַּעל כז  .הִּ ם ו ים ֲעֵליהֶׁ ְּהּודִּ ְּקִּבְּלּו( ַהי ְּמּו וקבל )ו ְַּעל כָּל-קִּי עָּם ו ִּים -זַרְּ ַהנִּלְּו

ְּלֹא יֲַעבֹור ם, ו ְַּמנָּם:--ֲעלֵיהֶׁ ְּכִּז בָּם ו ֵאלֶׁה, כִּכְּתָּ ים הָּ ָּמִּ נֵי ַהי ים ֵאת שְּ יֹות עֹשִּ נָּה-בְּכָּל  לִּהְּ נָּה ,שָּ ְּשָּ  כח  .ו

ֵאלֶׁ  ים הָּ ָּמִּ ְַּהי ים בְּכָּלו ְּנֲַעשִּ ים ו ְּכָּרִּ ָּעִּיר-ה נִּז יר ו ְּעִּ ינָּה, ו דִּ ינָּה ּומְּ דִּ ה, מְּ פָּחָּ שְּ ה ּומִּ פָּחָּ שְּ ָּדֹור, מִּ ִּיֵמי  ;דֹור ו ו

ים ְּהּודִּ תֹוְך ַהי ֵאלֶׁה, לֹא יַַעבְּרּו מִּ ים הָּ ם, לֹא ,ַהפּורִּ ִּכְּרָּ ְּז עָּם.-ו זַרְּ ָּסּוף מִּ ֵתר  כט  }ס{  י כְּתֹב אֶׁסְּ וַתִּ

ִּל-ַהַמלְּכָּה ַבת יַחי י ,ֲאבִּ ְּהּודִּ כַי ַהי דֳּ רְּ ים ַהזֹאת  תֹקֶׁף:-כָּל-אֶׁת--ּומָּ ת ַהֻפרִּ גֶׁרֶׁ  ל  .ַהֵשנִּית--לְַּקיֵם, ֵאת אִּ

ים אֶׁל רִּ פָּ ִּשְּלַח סְּ ים, אֶׁל-כָּל-וַי ְּהּודִּ ינָּה-ַהי דִּ ים ּוֵמאָּה מְּ רִּ ְּעֶׁשְּ ַבע ו וֵרֹוש:--שֶׁ ֵרי שָּלֹום,   ַמלְּכּות, ֲאַחשְּ בְּ דִּ

ת ֱֶׁאמֶׁ ם-לְַּקיֵם אֶׁת לא  .ו ְַּמנֵיהֶׁ ז ֵאלֶׁה בִּ ים הָּ ְֵּמי ַהֻפרִּ ֵתר  ,י ְּאֶׁסְּ י ו ְּהּודִּ ַכי ַהי דֳּ רְּ ם מָּ ר קִּיַם ֲעלֵיהֶׁ כֲַאשֶׁ

ְּמּו ַעל ,ַהַמלְּכָּה ר קִּי ְּכֲַאשֶׁ ְַּעל-ו עָּם:-נַפְּשָּם, ו ֵרי ַהּצֹומֹות  זַרְּ בְּ ם ,דִּ ְּזֲַעקָּתָּ ֵתר לב  .ו קִּיַם, --ּוַמֲאַמר אֶׁסְּ

ב, ַבֵספֶׁר. ְּנִּכְּתָּ ֵאלֶׁה; ו ים הָּ ֵרי ַהֻפרִּ בְּ  }ס{  דִּ

 

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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   בנספח 

 חידון מודפס

 

קומי שמבוסס על מגילת אסתר. באלו מקומות היה נהוג -"פורים שפיל" הוא מחזה היתולי :1שאלה מס' 
 בקרב היהודים לקיים "פורים שפיל"?

  תשובות אפשריות:

 גרמניה, רומניה והונגריה. .א
 תימן ואתיופיה. .ב
 מרוקו, לוב ותוניס. .ג
 אוסטרליה. .ד

 

 

 

 . פולין ורשה  Zydowskiפורים שפיל על ידי שחקני תאטרון 

 /http://wikigenia.org.ilהתמונה לקוחה מאתר 

 

 איזה מנהג נפוץ בקרב יהודי איטליה? :2שאלה מס' 

  תשובות אפשריות:

לרכב על סוס ברחבי העיר ולצעוק "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו", כמו שהמן עשה  .א
 למרדכי.

 . ולזרוק זה על זה אגוזים -השניה הילדים נהגו לעמוד בשתי שורות, אחת מול  .ב

 המבוגרים התחפשו לילדים והילדים למבוגרים. .ג
 אף תשובה לא נכונה. .ד

 

 

 

 

 

 

  /mail.co.il-http://www.babaהתמונה לקוחה מאתר 

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://wikigenia.org.il/index.php?title=%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94
http://wikigenia.org.il/
http://www.baba-mail.co.il/
http://wikigenia.org.il/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:800px-Purim_spiel_2009.jpg


 

 בישראללשוויון בחינוך ובחברה  –קדמה 

  7  

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 איפה נהגו שבמהלך כל חודש אדר שולחים משלוחי מנות זה לזה? :3שאלה מס' 

  תשובות אפשריות:

 תימן. .א
 רוסיה. .ב
 מרוקו. .ג
 כורדיסטן. .ד

 

 

 

 

 

 

   istockphoto:צילום www.mako.co.il התמונה לקוחה מאתר                                                                                

 

 איפה נהגו לשחק בפורים משחקי קלפים ומזל? :4שאלה מס' 

  תשובות אפשריות:

 בעירק. .א
 בפולין. .ב
 בלוב. .ג
  בבולגריה. .ד

 

 

  https://he.wikipedia.orgהתמונה לקוחה מהאתר                                                                                    

 איזה מנהג נפוץ ביהדות כורדיסטאן? :5שאלה מס' 

  תשובות אפשריות:

 בונים בובה של המן ומכים אותה על הראש. .א
 קוראים מגילה כל יום בחודש אדר. .ב
הילדים נועלים  הכנסת לביתו לאחר תפילת שחרית,-חודש אדר, כשהאב חוזר מבית-בראש .ג

בפניו את הדלת )גלאקית תראי( ולא פותחים לו עד שהוא מפצה אותם במתנת כסף שתניח 
 .דעתם

 אף תשובה לא נכונה. .ד

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://www.mako.co.il/
https://he.wikipedia.org/
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  http://www.tapuz.co.il/blogs/userblog/surit1התמונה לקוחה מהאתר 

 

 

 בתוניס נהגו לבנות בובה של המן. מה היו עושים איתה לאחר מכן? :6שאלה מס' 

  תשובות אפשריות:

 זורקים אותה על הרצפה. .א
 מנשקים אותה. .ב
 הילדים היו הולכים איתה ברחובות. .ג
 שמים אותה על הבמה בבית הכנסת. .ד

 

 

 

 dbs.bh.org.ilהתמונה לקוחה מאתר בית התפוצות                                                                                              

 

 מה עשו במרוקו ביום שלמחרת פורים? :7מס'  שאלה

  תשובות אפשריות:

 זימרו שירים מיוחדים לחג. .א

 ברכו זה את זה בברכה ושמחה. .ב

 .הלכו לבית הכנסת עם מטפחת מלאה במטבעות נחושת .ג
 צמו לזכר הצום של אסתר המלכה. .ד

 

 

 

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://www.tapuz.co.il/blogs/userblog/surit1
https://dbs.bh.org.il/he/%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D
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 https://www.hidabroot.org, התמונה לקוחה מהאתר )צילום: אהרון קליגר(במרוקו בית הכנסת העתיק 'צאלת אלעזמא' 

 

 אלו עוד שמות יש לאוזן המן? :8שאלה מס' 

  תשובות אפשריות:

 ביידישMohntaschen המן טאשען  .א
 אורצ'י דאמאן באיטליה .ב
 אף תשובה לא נכונה .ג
 א+ב נכונות .ד

 

 

 

דן לב. סגנון: דלית רוסו. התמונה לקוחה מהאתר  צילום:                                                                        

                                                                                  https://www.hashulchan.co.il  

 

 מלבד אוזני המן, אלו מאכלים נוספים נהגו לאכול בפורים בתפוצות ישראל השונות? :9שאלה מס' 

  תשובות אפשריות:

בערקוקס )מאפה מתוק שמשרים בחלב וחמאה(, בוייז'ו )חלה מתוקה מעוטרת  -במרוקו .א
 )לזכר לכידתו של המן הרשע(. בביצים קשות אגוזים ושקדים( ושיבקיה

 עוגיה מבצק דק מטוגן וטבולה בסירופ סוכר(.(עוגיות בשם מאקרוד ודבלה  -בתוניס ולוב .ב
קרעפלאך )כיסונים( ותרנגול הודו. בהונגריה אכלו גם קיפלי )לחם ממולא  -בארצות אשכנז .ג

 במילויים שונים כמו אגוזים, פרג או מילוי מלוח(.
 וסק בג'בן )כיסונים ממולאים גבינה(בעבע בתמר וסמב -בעיראק .ד

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.hidabroot.org/
https://www.hashulchan.co.il/
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 http://www.foodsdictionary.co.ilמאקרוד טריפוליטאי, התמונה לקוחה מהאתר                                        
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mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://www.foodsdictionary.co.il/


 

 בישראללשוויון בחינוך ובחברה  –קדמה 

  11  
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  גנספח 

 בוזגלוקטעי קריאה קצרים של ד"ר מאיר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להיות מסורתי הוא לתפוס את עצמך כחוליה בשרשרת ארוכה. הרבה נקבע כבר מן 
ההקשר שבו נולדתי. כשם שאינני בוחן בכל רגע את השקפת עולמי לאורך חיי כך 

אינני בוחן את חייהם ואמונותיהם של אבי ואמי בכל רגע. מצד שני, כשם שיש מקום 
ם לשינוי בתוך תנאי החיים שנולדתי להם. הוריי  לשינוי דעתי בגיל שלושים כך יש מקו

אינם מקריים לי. חיי וחייהם נמתחים על פני הזמן בשרשרת של מסירה. המלט 
המחבר חוליות אלה הוא הנאמנות מצד הילד והאחריות מצד ההורים, שאינה אלא  

   .הנאמנות להוריהם שלהם
 

לנאמנים: מחשבות על המסורת,  מאיר בוזגלו, "בין דיווח למסירה", בתוך: שפה 
 .46-28, עמ' 2008ישראל: הוצאת כתר, 

 

המסורתי רואה את עצמו מסור לעולם של הוריו ומוריו, הוא מקבל מהוריו ומעביר  
הלאה למשפחתו ותלמידיו... נתינת כבוד זו אינה חיקוי מכני של עולם ההורים. 

ול ופרשנות ערה. הירושה שקיבל מהוריו המסורת אינה מן האפשר בלי מוסדות של סיג
אינה קובעת סדרת פעולות קשוחה. עצם העובדה שהוריו מסרו לו, והשאירו אותו לבד  
עם המסורת דורש ממנו עבודת פירוש ועדכון... המסורתי אינו בהכרח שומר פחות על 
מצוות הדת. יש אנשים מסורתיים ששומרים יותר, ויש ששומרים פחות. מה שמייחד  

 .ת המסורתי הוא הימנעות מרדוקציה של חייו לחיי ההלכה.א

מאיר בוזגלו, 'אידיאולוגיות חינוכיות: נקודת המבט המזרחית', יעקב עירם ואחרים  
מכון מופ"ת, ירושלים, תשס"א,   ,)עורכים(, צמתים: ערכים וחינוך בחברה הישראלית

 .521 -480עמ' 

 

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

