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 הנושא הנלמד בגן הוא פורים. 

שנה אירע נס ליהודים בממלכת אחשוורוש, מלך פרס,  2400-מ פני למעלה ל

והם ניצלו מהשמדה. את הנס הזה חוגגים כל שנה בי"ד באדר, מקור השם 

הוא הגורל שהטיל המן בן המדתא האגגי, שהיה  -"פורים" במילה "פור": גורל

חשוורוש. הפור הופל כדי לקבוע את היום שבו יבצע שר בממלכתו של המלך א

ככתוב המן הרשע את תוכניתו להרוג את כל היהודים שברחבי בממלכת פרס, 

 :במגילת אסתר

 "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד".

 (13)אסתר ג' 

ה של המן בדיוק אסתר הצליחו לבטל את רוע הגזיר וואחייניתרדכי היהודי מ

י"ג באדר, ולכן  -באותו היום, שבו תכנן המן הרשע לפגוע ביהודים. היה זה ב

  אדר.בחגגו את שמחת החג ביום שלמחרת י"ד 

 

די לציין את שמחת החג ואת זכר הנס שנעשה ליהודים, מוזכרות במגילת כ

 אסתר ארבע מצוות שמקיימים בפורים:

 .קריאת המגילה 

 .סעודת פורים 

 מנות. משלוח       

 מתנות לאביונים                          

התחפשות בפורים מגבירה את העליצות והשמחה של החג. ההסבר ה

"אשר שיברו אויבי היהודים לשלוט בהם העיקרי למנהג זה נאמר במגילה: 

 (1)מגילת אסתר ט'  ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם"



יכרת בעובדה שהיום האחד של משמעותו הרבה של פורים נ

 כמו שאמרו חז"ל: אציל על כל חודש אדר, מ החג

 

   בשמחה!"בשמחה!"בשמחה!"   ןןןמרבימרבימרבי   ---"משנכנס אדר "משנכנס אדר "משנכנס אדר 

   
בנוסף נכיר את גיבוריה, נלמד את סיפור המגילה )ברמת הילדים( 

 נקים בגן שלנו ארמון, שבו יהיו המלך המלכה ושאר נתיני הממלכה. 

 

 מה נלמד?

 להיות שונה, להיות אחר

 י החג: תחפושות, מסכות, רעשנים, אזני המן, משלוח מנותלמסמ

 ורוש, מרדכי היהודי והמן הרשע.ודמויות מהמגילה: אסתר המלכה, אחש

 

 מושגים:

 ליצנים. –מסכות, ליצן  –מגילות, מסכה  –רבים: מגילה  –יחיד 

 מה עושים עם:

 לובשים -מושיטים               תחפושת  –שרביט 

 אוכלים –אזני המן                  חובשים    –כתר 

 
 

 מה נעשה?
 ,ניצור רעשנים,  נקשט מסכות וליצנים

 ,נשלח משלוח מנות, נאפה אזני המן

 : כמו נספר סיפורים

 הביצה שהתחפשה, הליצן שנרדם, 

 מעשה בכובעים. מעשה באוזן המן,פורים בגן שלנו, 



 נשיר שירים: 

 אני פורים, נגיד, חג פורים, 

 ר המסכות, ג'מבו הליצן, רעשן, שי

 ...מרדכי יצא, ליצן קטן שלי..

 

נדיאנים, יום ליצנים, יום טבחים, ינתאפר ונתחפש בכל יום למשהו אחר: יום א

 יום שהוא לילה....

 

 

 מה להביא?
אביזרים שונים שמיותרים   –אפשר להביא חלקי תחפושות 

 בבית!..

 (.. )מה שתגידו.או להשאיר תחפושות להראות להחזיר

תנות לילה, גלימות, כובעים ואפשר להביא בגדים ישנים כמו כ

 שונים.....

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 בברכת חג פורים עליז ושמח
 צוות הגן    

 
 
 

  


