
ה'1 המדהימות מגישות...

פוריתון!!!
עריכה ועיצוב: חיה קלי ומאשי בורובסקי

משנכנס אדר מרבין בשמחה!!!
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-בדיחות

-מתכונים

-סיפורים

-חיות בהסוואה

-שעשועונים

-חוויות מתקופת הלמידה בזום

-שיחה של הרבי לפורים

-עיצוב משלוחי מנות

-קומיקס

-פורים מסביב לעולם

-גרפולוגיה

-פינת בלש



החש י
שמחתו של המן וטעותו

הגמרא מספרת שהמן הטיל גורל על חודשי השנה,

כדי לקבוע את החודש המתאים ביותר לגֵזרת

ההשמדה על היהודים.

נפל לו בגורל חודש אדר. ואז שמח שמחה גדולה,

אמר, נפל לי פור בחודש שמת בו משה. ומסיימת

הגמרא:ולא היה

יודע שבשבעה באדר מת, ובשבעה באדר נולד

שמחתו של המן על תוצאות הגורל אינה מובנת כלל.

מדוע שמח כשהגורל נפל על חודש אדר? הלוא זמן

מוּעד לפורענות
לעם-ישראל אינו חודש אדר, אלא החודשים

תמוז-אב. בימים האלה הוכפלו הצרות, בני-ישראל

חטאו בעגל ובהם אירע

חורבן בית-המקדש.

מאת: מאשי בורובסקי



החש י
חשש מהתפילה

יתרה מזו: מותו של משה רבנו היה אף הוא

תוצאה של חטא העגל, כי הלוא במתן-תורה תוקן

חטא עץ הדעת (שגרם את

המוות), ורק כשחטאו בני-ישראל בעגל – חזרה

זוהמת החטא והתחדשה המיתה. נמצא שאילו

הפור היה נופל בחודשים

תמוז-אב, הייתה להמן סיבה אמיתית לשמחה,

ומדוע שמח כשנפל הפור בחודש אדר דווקא?

אלה שחששו הגדול של המן היה מפני כוח התפילה

של בני-ישראל. הוא ידע כי ברגע שייוודע דבר

הגֵזרה – יתחילו
להתפלל לקב"ה ולבקוע רקיעים בתפילתם. גם אם

כבר נחתמה הגֵזרה ונדרשת תפילה גדולה יותר –

חשש המן שהם

יתפללו מעומק ליבם  תפילה גדולה שבכוחה לבטל

את הגֵזרה.



החש י
חודש שהתפילה לא נענתה בו

אולם כאשר הפור נפל בחודש אדר, שבו

מת משה, שמח המן שמחה גדולה.

המדרש מספר שמשה רבנו התפלל והתחנן

לפני ה' תקט"ו תפילות (כמניין ואתחנן, 

 באדר ועד ז בו, וניסה בכל כוחו לבטל

את גֵזרת מיתתו; ובכל-זאת לא פעלה

תפילתו את פעולתה והוא נפטר בז' אדר.

 
לכן שמח המן שמחה גדולה, כי בזה

ייחודו של חודש אדר על כל החודשים

האחרים, שבו התפילות לא נתקבלו, ואפילו

תפילות נעלות וארוכות כשל משה רבנו –

רועה ישראל ומקבל התורה – לא פעלו את

פעולתן.



החש י
מעלת יום הלידה

אך הגמרא מסיימת ולא היה יודע... שבשבעה באדר
נולד (משה), ומפרש רש"י: גדול יום הלידה שיכפר על

המיתה
אמנם בחודש אדר נסתלק משה רבנו ותפילותיו שייכנס

לארץ לא נענו, אבל בחודש הזה הוא גם נולד, ויום לידתו
של משה

מכפר על המיתה. כפרה היא גם מלשון ניקוי, היינו שיום
לידתו מנקה ומוחה את החיסרון של יום המיתה.

על יום לידתו של משה אומרים חז"ל: נתמלא הבית כולו
אורה. עניינה של אורה הוא התורה, כמו שחז"ל אומרים:

אורה
זו תורה. לידת משה רבנו הביאה לעולם את אור התורה,
ועד שהיא פועלת שבימי הפורים יהיה גמר וחותם קבלת

התורה,
כמו שאומרים חז"ל שהיהודים קיימו מה שקיבלו כבר –
בפורים הם קיימו את מה שקיבלו במעמד הר-סיני.

מהחודש הזה
מקבלים יהודים את הכוח לבטל לגמרי את עניין המיתה,

בגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו.



ו י
תורה של פורים

סיפר תלמידו של רבי צדוק הכהן מלובלין:

פעם אחת הייתי אצל שולחן הרב בסעודת פורים, והיו

שם חסידים אחדים שבאו מערי השדה ורצו לשמח את

רבם בשמחת פורים. מה עשו? אחד מהם התחפש לרב

מעיירה קטנה, שאינו אלא בור ועם-הארץ, וחבריו

התחפשו לפרנסי אותה העיירה. כך באו אל ר' צדוק

לערוך לפניו "דין תורה". ה"פרנסים" טענו כי ה"רב"

שלהם הוא עם-הארץ ואינו יודע להורות על פי ההלכה

אפילו הוראה אחת. וה"רב" טען כנגדם כי כל פסקיו

הם על פי השולחן ערוך,

!רפס

!ידיסח

מאת: מרים שילת



וגם גאון הגאונים לא יורה אחרת.

אז שאל "הכהן", ר' צדוק, את ה"רב-פורים": "ספר לי כיצד

פסקת על פי ההלכה."

 

– "באה לפניי שאלה הלכתית," סיפר ה"רב" – "חלבו את
הפרה לתוך כלי מנוקב, והפרה תחבה את רגלה לתוך הכלי.

והרי כאן מתעוררות בעיות הלכתיות קשות – אמנם דלי הפח

היה מנוקב אך היה בו חלב, ואם ננעצה בו רגלה של הפרה

הרי שיש כאן 'בשר בחלב'!"

.וכיצד פסקת?" שאל ר' צדוק"

הוריתי," אמר ה"רב" כשהוא שוזר ביד אמן מושגים מדיני" –

הכשרות – "כי את החלב יש 'להדיח', את הדלי יש 'ללבן' ואת

".'רגלה של הפרה יש 'לנעוץ בקרקע

כששמע ר' צדוק את תשובתו של האיש התחיל לצחוק צחוק

גדול, וכך המשיך וצחק רגעים אחדים. אחר כך אמרו חסידיו

כי לא ראו אותו בשמחה ובחדווה כזו מעולם.

!!ךשה מ



יס
!רופ

'את זה תביא לחסידים'

בעיר ניו יורק גר ילד ממשפחה עניה

מאוד. עד כדי כך, שבשביל לקנות לו כל מיני

דברים {אפילו בגד}, היה

צריך לעבוד, לכן עבד כמשלוחן בחנות

אחת. בסוף כל שבוע קיבל 10 סנט.

לפעמים, אנשים שהביא להם

משלוח, נתנו לו סנט אחד. אם רצה לקנות

משהו, היה צריך לצבור את הכסף שהוא

מקבל כל החודש, ורק אז,

שהיה לו מספיק כסף, יכל לקנות.

מאת: סימה ליסון



יס
!רופ

פעם אחת, הגיע לבית הרבנית חנה

[אמא של הרבי] עם משלוח, בבית היה
הרבי. הרבי סידר את המשלוח, ואז

הביא לו 10 דולר! הילד מאוד התרגש,

אף פעם לא הביאו לו כל כך הרבה

כסף! הילד הודה לרבי ויצא.

בחצר, היו כמה חסידים, אחד

החסידים שאל את הילד – האיש שהיה

בבית הזה [ הרבי ] ,הביא לך משהו?

הילד הראה לו את ה – 10 דולר.

החסיד הוציא מכיסו 20 דולר ואמר לו:

רוצה להחליף?



יס
!רופ

הילד שלא ידע שזה

הרבי, וגם לא ידע שחפץ מהרבי זה קדוש,

הסכים בהתלהבות להצעה. כשסיפר להוריו על

כך, אביו ידע על

חשיבות הדבר, ולכן הלך עם בנו לחלוקת דולרים

וסיפר על כך לרבי. הרבי צחק ואמר: 'זה

בסדר'.

 

באחד הימים, שוב הביא הילד משלוח לבית

הרבנית חנה, וגם הפעם הרבי היה שם.

 

הרבי הביא לו 10 דולר ואמר: 'את זה תשמור

בכיס'. ואז הוציא עוד 10 דולר ואמר: 'את

זה תביא לחסידים'.



!רופס י
חבורת פורי"ם

 בכיתה ז׳3  ישנה חבורה ששמה מפו״ר  השם

של החבורה הוא בעצם ראשי תבות של

המשתתפות בה (מירי,פייגי,ורד וריקי).

 יום אחד המורה

החליטה לערוך מבצע בשם נהפוכו

 ״נהפוכו  הוא שם

המבצע כיבמבצע הזה אתן צריכות להפוך

את העולם״

 כשראתה שהילדות ניבהלות  אמרה במהירות

״  אני לא מתכוונת שתמצאו

המצאות  כמו מטוס וכד׳ אני רוצה שתהפכו

את העולם  לטוב יותר על ידי המעשים שלכן

מאת: אלה אייכלר



!רופס י
 תאירו פנים לאנשים, ותחלקו משלוחי מנות

 לילדות שאתן חושבות שהן לא יקבלו אפילו

אם אתם לא ממש חברות של אותה ילדה  .

     פורים קרב

וזה אחד של שמחה אני בטוחה שבזכות

המעשים הטובים שלכם הרבה יותר אנשים

יהיו שמחים

בחג שמח זה חג פורים״

 ״  אני יחלק

אתכם לקבוצות  ותשמחו אנשים אם

הקבוצה שלכן

 בקבוצה א יהיו

הבנות  : מיכל  ,  שרה, שרי,  שירה, דבורי.

 בקבוצה ב יהיו



!רופס י
הבנות:    חיה, לאה, תמר, תמי  ,  ליבי.

 בקבוצה ג  

 יהיו הבנות: שולמית, הדס  , רבקה,  מרים,

רחל.

   ובקבוצה ד

 יהיו הבנות  : מירי  , ורד, פייגי  , ריקי, ויעל

 מקווה שתשמחו הרבה אנשים ביחד

 להתראות  ניפגש מחר״

"מה

נעשה" אמרה ורד "נצטרך לשתף את יעל

בכל התוכניות שלנו?"

"לא אין סיכוי אנחנו לא נשתף אותה

בכלום" אמרה פייגי

"יש לי רעיון"הציעה מירי

 



!רופס י
"נווו" הפצירו בה הבנות

"אנחנו נאמר לה שניפגוש אותה ליד

הגינה ב14:00 אבל בעצם כשהיא תהיה

שם

נאמר לה שאנחנו לא יכולות בגלל שיש לנו

שיעורים או שיש לנו חוגים ואז אנחנו נשמח

אנשים בלעדיה" "רעיון מצוין"אמרו

כולן,

אמרו ועשו

למחרת יעל הגיעה לגינה 13:45 והמתינה

חלפה לה השעה 14:00 וב14:05 התקשרו

אליה אחת אחת אם תרוץ אחר.

למירי יש שיעורי בית בחשבון, לורד יש

חוג נגינה, ריקי צריכה ללכת למכולת ופייגי

בכלל נוסעת לסבתא.



!רופס י
בלב כבד חזרה יעל הביתה.

"הן לא רוצות אותי בחבורה שלהן"

חשבה לעצמה

"מעכשיו והלאה אני אתעלם

מהן" החליטה

לא מגיע להן תשומת לב ממני אחרי מה שהן

עשו לי"

היא אמרה ועשתה.

כבר למחרת התעלמה מהן כשהן דיברו אליה

היא עשתה כאילו היא לא שומעת אותן.

כשהבנות הבחינו בכך פעם אחר פעם הן

חשבו לעצמן "כניראה ממש פגענו בה"

אמרה פייגי, לא הינו צריכות להתנהג

אליה ככה" הסכימה ריקי

 



!רופס י
"עשינו

בדיוק ההפך ממה שהמורה אמרה לעשות

המורה אמרה לשמח

ילדות ואנחנו העלבנו את יעל"

"בואו נבקש מיעל את סליחתה ונצרף

אותה לחבורה שלנו" אמרה מירי

לאחר הפצרות רבות יעל סלחה להן והסכימה

להצטרף לחבורה שלהן

"רגע יש לנו בעיה" אמרה ורד 

"נצטרך להמציא שם אחר לחבורה שלנו

כי מפו''ר זה ראשי תבות שלנו ולא של יעל "

"יש לי רעיון" אמרה יעל

"נעשה ונהפוכו באותיות ויצא שם

שממש מתאים"

ומה יצא?!

ניחשתן נכון חבורת פורי''ם



י ו !םרפ

!םלועב

בלרוס
הידעת שבבלרוס בפורים אנשים מתקשים לצאת מהבית בגלל גובה השלג?

הידעת שבכל שנה מגיעים יהודים קשישים בפעם הראשונה לבית הכנסת?

счастливого
Пурима всем

פורים שמח
 ברוסית

הידעת שבלרוס נחשבת למזל דגים בכל השנה?

מאת: שרה קאפלעושניק



הידעת שבהודו קריאת המגילה לוקחת כמה שעות כי כל פעם כשאומרים ״המן״
הקהל לא מצליח להרגע?

י ו !םרפ

!םלועב

הודו
הידעת שבהודו כל המשתתפים בקריאת המגילה מגיעים מחופשים ?

हर �कसी को
शु��या

פורים שמח
 בהודית



י ו !םרפ

!םלועב

ניו זילנד
הידעת שבמדינה זו קוראים ראשונים בעולם את מגילת אסתר?

והם בשיא הקיץ בחודש אדר ?

FELIZ PURIM A
TODOS

פורים שמח
באנגלית



הידעת שבארגנטינה בתי הספר היהודיים פתוחים כרגיל בפורים?

י ו !םרפ

!םלועב

ארגנטינה
הידעת שבארגנטינה קוראים מגילה רק בשמונה וחצי בערב?

FELIZ PURIM A
TODOS

פורים שמח
 בארגנטינאיט

הידעת שיש יהודים שחושבים שהמצווה היחידה בפורים זה רק להתחפש?



הא ווסה
נחשו מי אני ואיפה אני

מאת: חני רבינוביץ' וחיה קלי



הא ווסה
נחשו מי אני ואיפה אני



ו חלמ ש

!תונמ

משלוח מנות בצורת כדור פורח!
החומרים הדרושים:

קופסא

בלון 

דבק דו צדדי 

ארבע בלונים בצבע חום

ארבע שיפודים

מספרים

נייר דבק או סלוטייפ



להכניס את השפודים לתוך הבלונים החומים,
לקשור ולגזור אחרי הקשר.

לנפח את הבלון הגדול ולהדביקו בעזרת הדבק
לשיפודים.

ו חלמ ש

!תונמ

להדביק בעזרת דבק נייר בתוך הקופסא.

מאת: ליבי גולדשטיין



י ווח תו

!הדימל

מסכמים מחצית של קורונה
פרויקטיםיום הולדת

לימודיםשיעורים
שהמורה עושה אותך הוסט בטעות

פעילויותשיננית
זומים חברתוייםשיעור מדעים

לסגור מצלמהזומים בית ספריים
להירדם מההרצאות של המורות



!הדימל

י ווח תו
מגישות: דבורה לאה אמיתי ושרה לאסוו



מצרכים:

כוסות קמח
גרם חמאה

כף אבקת אפייה
חלמונים (הצהוב)
כפות מיץ לימון

חצי כוס סוכר

200

2
2

3 

כפות שמנת חמוצה|מיץ תפוזים 2

מ
צ

םיכר
מתכון אוזני המן!!

מאת: מושקי לנקרי



. ו
לחתוך את החמאה לקוביות קטנות ולהעביר למיקסר, להוסיף את

שאר המצרכים להפעיל את
. המיקסר על מהירות יחסית נמוכה עד שנוצרים פירורים

אופן ההכנה

לחלק את הבצק לשני חלקים , חלק אחד לשים במקרר, לרדד את.
הבצק לעלה ולקרוץ עיגולים

בקוטר 8 ס“מ, במרכז כל עיגול לשים חצי כפית ממרח שאוהבים
ולסגור למשולש. לעשות ככה גם עם

החלק השני של הבצק.

לסדר את האוזני המן בתבנית עם נייר אפייה , לאפות כ 15 דקות.
או עד שהדפנות מזהיבות, לצנן

את האוזני המן עד שהם מתקררות.

לחמם לתנור ל- 180 מעלות כ 10 דקות מראש.

.ןפא



מצרכים:

םיכרצמ
מתכון הסופלה

המחופש!!

מאת: שירה ויצמן

(למדוד בכוס חד פעמית לשתייה קרה)
4 ביצים

כוס סוכר
2 חבילות שוקולד מריר(אם רוצים חלבי אז אפשר להחליף

עם שוקולד חלב)
1/2 כוס שמן

3/4 כוס קמח



. ו
אופן ההכנה

.ןפא

נמיס את השוקולד והשמן בסיר עד שנקבל בלילה חלקה
בינתיים בקערה נקציף את הביצים והסוכר כעשר דקות.

לאחר שהשוקולד נמס, נוסיף אותו לקערת הביצים והסוכר ומערבבים
מוסיפים את הקמח, וממשיכים לערבב עד לבלילה חלקה.

שופכים לתבניות אישיות ונשים באמצע כל סופלה קוביית שוקולד
נאפה בתנור ב180 מעלות כעשר עד חמש עשרה דקות בדיוק.

כמה סופלה יוצא לכמות הזאת?
תשובה: כ 10-12 יחידות.

יש מצב להכין ולהקפיא?
תשובה: כן אפשר{עד 2 ימים}

לערבב את הביצים והסוכר עם מטרפה? ועוד שאלה לחכות שהשוקולד יתקרר
בסיר ואח”כ לשפוך?

תשובה: כן ולא צריך לחכות שיתקרר.כי אז זה מיתקשה



ו ר ולפג
גרפולוגיה

היג

תשובה בעמוד הבא!

מאת: שרה הוך



י
מירי היקרה,

לפי כתב ידך ניכר כי את מאוד תוססת. האות

ב ש לך גדולה במיוחד ומסמלת על קופצנותך.

וכן גם האות פ מלאה בגלגולים מה שמראה

שיש לך כישרון רב בעשיית סלטות באוויר.

נצלי כשרון מופלא זה כדי להתמודד עם תקופת

הקורונה.

לפי האות ש נראה שהשנה את הולכת להתחפש

לליצנית, מה שישפר מאוד את מצב רוחך.

אשמח מאוד אם תשלחי למערכת תמונה שלך

מחופשת.

ו ר הגולפג

בברכת הצלחה
שרה הוך הגרפולוגית



ב
ד

תוחי
לקוח חדש מגיע למשרדו המפואר של
עורך דין ידוע "תוכל אולי לומר לי,
מה המחירון שלך?." שואל הלקוח. 

"כן, 100 ש"ח עבור 3 שאלות"
"אתה לא חושב שזה קצת יקר?"

שואל הלקוח בתמימות.
"אכן כן" מסכים העו"ד "וכעת מה

היא שאלתך השלישית?"
הספר: "לא סיפרתי אותך פעם,

אדוני?"
הלקוח: "לא, הצלקת הזו היא

מהמלחמה"

השופט: " אני דן אותך לחמש
שנים עבודת פרך. אתה רוצה

להוסיף משהו?"
הנידון: "לא תודה, זה מספיק

בהחלט!.

השופט הצביע במקלו על הנאשם העומד
לפניו: "הנה הפושע הרע, העומד בקצה

המקל הזה"
הנאשם: "באיזה קצה בדיוק, אדוני

השופט?."

מאימרותיו של שופט זקן:
"לעיתים צדק הוא רק כוכב.."

מאת: דבורה לאה בר



ב
ד

תוחי

השנה החלטתי לא לגעת באוזני המן, אז
חברה שלי החזיקה ואני אכלתי

שאלה: מדוע מתחילה המגילה במילים
״ויהי בימי אחשוורוש, ולא מתחילים
׳ויהי בימי מרדכי׳?תשובה: כי עם

יהודי לא מתחילים!...

יש הטוענים ש להמן היו בעצם
מאתיים ושמונים בנים, אז למה

תלו רק עשרה?כי תארו לכם שבעל
הקורא היה צריך לקרוא 280 שמות

בנשימה אחת…

הגננת של המן הרשע: "מה אתה
רוצה להיות כשתהיה גדול?"המן:

"לא יודע, תלוי"

ילד פרסי אומר לאבא שלו: "אבא אני
רוצה להתחפש לשוטר"לאחר יומיים
האבא חוזר לילד שלו ומביא לא רק

אקדח.הילד: "מה זה, למה רק
אקדח?"האבא: שוטר סמוי.

איש אחד הולך לבנק עם שמיכה.
הבנקאי: "למה אתה מביא

שמיכה?"האיש: "כדי לכסות את
המינוס שלי."

מה אומר השרוך לנעל? "נהיה בקשר.."
מאת: שולמית והדס



ב
ד

תוחי

למה חולבים פרה בעמידה?  -כדי
לייצר חלב עמיד.

שלומי רואה את יוסי יורק על
הממטרה. "מה אתה עושה?"שואל

שלומי. ואז יוסי עונה: הוא
התחיל.

איש אצל רופא שיניים: "אח!!!
אי!!! אווו!!!"רופא: "מה קרה?

אפילו לא התחלתי בעקירה!האיש:
"אני יודע... אני רק מתאמן.

יעקב: "מיץ האננס הזה
בריא?"מוטי: "אף פעם לא ידעתי
שמיץ אננס יכול להיות חולה.."

האם יש לך בעיה בקבלת החלטות?
ובכן... כן ולא..

בחור דופק בשער של בית. כלב קם על
שתי רגליים ואומר: – הבוס לא בבית!
הבחור מתעלף מתוך פחד. כאשר חוזר
לעצמו, שואל את הכלב: – אם אתה

כלב, למה אתה לא נובח? – לא רציתי
להבהיל אותך…!

מאת: שולמית והדס

שאלה: מה זהה (דומה) בתפוז והפיל?
תשובה: ששתיהם כתומים חוץ מהפיל!



םיקחשמ

מאת: רחלי זוננפלד



םיקחשמ
עיזרו לליצן להגיע לבלונים



םיקחשמ

סדרו את האותיות וגלו מה המילה



םיקחשמ
מצאו 7 הבדלים

מגישות שרי מור יוסף וחני פקטור



אסתר, פורים,מחסן מילים:
אחשוורוש , מרדכי, המן, ושתי, נס, ונהפכו.

 

םיקחשמ

מאת: שירה ויצמן



םיקחשמ

מאת: תמר חרבי



י
עשרת

בני-המן: פרשנדתא, דלפון, אספתא, פורתא, אדליא,
ארידתא,

פרמשתא,
אריסי, ארידי וויזתא. הגיעו למשתה שערכה אסתר

לאחשווראש.
אתם

בלשים סמויים ומרדכי שלח אתכם לעקוב אחרי בני המן
ולאסוף

כמה שיותר פרטים אודותם.

?תודח

בואו נתחילל!



סכום
הגילאים של אריסי וארידי הוא 5

ומכפלת
הגילאים 6 

מהם
הגילאים שלהם?

    (11,11) (12,12) (9,9)

לשלושת
הבנים: ארידתא,ויזתא ואדליא יש משהו

מעניין מאוד: 
מכפלת

הגילאים שלהם 45. והפרשי הגילאים
ביניהם שווים.

בני
כמה הם?

י ?תודח

(5.0) (1,4) (3,2)

הפרש
הגילאים של פרמשתא ודלפון
הוא 8 ומכפלת הגילאים 48.

מה הגילאים שלהם?

(3,16) (4,12) (8 ,6)
אספתא

ופורתא תאומים. מכפלת הגילאים
שלהם 121.

בני
כמה הם?

(1,5,9) (2,5,8) (15,15,15)

מקווה שנהנתםם

מאת: איילה אמיתי



 

 
סליחה, אדוני
מה אתה
עושה? 

 

 

 
אבל אין 
פה פילים...

 

 

פילים?!
 

 
אני מפזר
אבקה נגד

פילים.
 
 

נו אתה רואה?
האבקה עובדת!

 
 

 
מאת: מאשי בורובסקי


