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-יחידת העשרה: ונהפוכו12                      
  על המהפך במגילה ועל מנהג התחפושות 

מצוות הפורים מופיעות באופן מפורש במגילה, אך מנהג התחפושות הוא לא אחד מהן. הוא מופיע 
במגילה ובדברי חז"ל ברמז, בכמה מילים מהשורש הפ"ך:

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ַהֶּמֶלְך  ְּבָכל-ְמִדינֹות  ֲאֶׁשר  ֶאל-ָּכל-ַהְּיהּוִדים  ְסָפִרים  ַוִּיְׁשַלח  ָהֵאֶּלה;  ֶאת-ַהְּדָבִרים  ָמְרֳּדַכי  "ַוִּיְכֹּתב 
ה ָעָׂשר ּבֹו  ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים. ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר, ְוֵאת יֹום-ֲחִמּשָׁ
ְּבָכל-ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר-ָנחּו ָבֶהם ַהְּיהּוִדים ֵמֹאְיֵביֶהם, ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל 
ְליֹום טֹוב. ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה, ּוִמְׁשֹלַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ּוַמָּתנֹות ָלֶאְבֹיִנים" )אסתר פרק ט'(.

ק-ל מסתתר
טבעי.  אינו  כלל  ש'הטבע'  הוא  הפורים  חג  של  המרכזי  המסר 
והטבע  אקראיים,  אינם  למעשה  הם  אקראיים  שנראים  תהליכים 
הוא רק דרכו של אלוקים לנהל את הפרטים השונים בלי להתפאר 

בכך. 

אלוקים )ללא ו' ועם האות ה'( בגימטרייה = הטבע. אנחנו חיים את 
מסתכל  אלוקים  כאילו  מזה,  זה  מנותקים  האירועים  כאילו  חיינו 
במגרש  האִמתיים  השחקנים  אנחנו  ואילו  מלמעלה,  פסיבי  באופן 

המציאות. אך המגילה מלמדת אותנו שזה לא מה שקורה באמת.

את  מנהל  הוא  אך  מסתתר,  ה'  הסתרה.  פירושה  'אסתר'  המלה 
המציאות כולה. המילה 'מגילה' משמעה ההפך מהסתר – גילוי או 
התגלות. אם נחבר את השתיים נגלה כי זו תמצית החיים היהודיים 
– לחיות בעולם שבו האלוקות מוסתרת, אך לגלות את הקב"ה בכל 
דבר ועניין. לִעתים זו נראית משימה בלתי אפשרית, אך כשמבצעים 

אותה למרות הכול – מתגלה מהותו של אלוקים בעולם היומיום. 

להביט לעומק
נושא התחפושות פותח את העיסוק המשמעותי ביחס שבין ה'חוץ' 
אין  כי  זאת,  מדגישה  והחסידות  אותנו,  מלמדת  היהדות  ל'ְּפנים'. 
עד  לעומק,  להביט  ננסה  תמיד  החיצוני.  מראהו  לפי  אדם  לשפוט 

לנשמה, החלק האלוקי שבאדם.

נושא תחפושות  גם את  וכאנשי חינוך אנו צריכים לראות  כהורים 
האדם  בני  השנה  כל  למעשה  כי  הטוענים  יש  זה.  באור  הילדים 

מתחפשים – הם מתנהגים כפי שרוצים או כפי שמצפים מהם, לשם מטרות מסוימות; ואולם, בפורים 
הילדים בוחרים לעצמם תחפושת שהיא 'פסגת השאיפות' – מה שהם רוצים, חולמים ושואפים להיות. 
התחפושת מבטאת היבט פנימי אצל אנשים. לפעמים הילדים רוצים להתחפש לדמות שמגלמת רוע, 
שליליות או פרסום חיצוני )כמו דמויות קולנועיות או מפורסמות(. עלינו לחשוב מהי מידת ההזדהות 
של הילד עם הדמות שבחר, ואם השפעת תכונותיה של הדמות על הילד היא טובה ונכונה. כמחנכים 
עלינו לכוון את הילד להחצין דווקא שאיפות טובות וחיוביות וכן הזדהות עם דמויות משמעותיות 

לחייו בהווה ובעתיד.
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הצעות לפעילות בגן

מטרות תוכן:

הילדים יכירו בכך שה' עושה ניסים ויכול להפוך את הרע לטוב.. 1

הילדים יעריכו את כוחה של התפילה לשנות גֵזרות רעות.. 2

הילדים ייווכחו לדעת כי לילדי ישראל יש חלק בנס חג הפורים.. 3

הילדים ייחשפו לקשר בין המהפך הִנסי שאירע במגילה ובין משמעות התחפושות בפורים.. 4

מושגים ודמויות:

נס 	 

ונהפוכו	 

תחפושות 	 

מגילת אסתר	 

4-36-5יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

שימוש במשפטים מחוברים ומורכבים

זיהוי אבסורד במדרש תמונה, ונימוק האבסורד

העשרת אוצר מילים: הפכים

 
מתמטיקה

ייצוג של כמויות באופנים שונים

הרכבת דגם חוזר

מוטוריקה עדינה

הרכבת איורים ִמצורות יסוד 

התנסות במגוון חומרים

מוטוריקה גסה

התארגנות במרחב

הליכת שש בהצלבה

הליכה על קצות האצבעות

ללא נימוק    
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אביזרים: 

זוגות של תמונות המבטאות "נהפוכו" במגילה )בנספחים(. האיורים בשחור לבן כדי שיוכל לשמש גם 
לפעילות בעקבות הנלמד. לצד כל תמונה יהיה עיגול לבן ריק לציור פרצוף שמח/עצוב. 

התמונות העצובות – לפני הנס:

אחשוורוש נותן להמן הרשע את הטבעת	 
היהודים בוכים כשנודעת להם הגֵזרה	 
המן עורך גורל	 

Å  הגננת תשאל: מה אתם רואים בתמונה? האם המאורע הוא שמח או עצוב
ישראל.  לעם  טובים  ולא  נעימים  לא  דברים  היו  אלה  כל  ישראל?  לעם 

אפשר לצייר פרצוף עצוב ליד כל תמונה.
כעת נבדוק מה קרה בסוף המגילה ונתאים את ההפכים.

התמונות השמחות – אחרי הנס:

משתה אסתר – אסתר מספרת למלך על גֵזרת המן ומבקשת לבטלה	 
יהודים שמחים ומרדכי על הסוס: "ככה ייעשה"	 
המן ובניו תלויים על העץ	 

Å  עצוב או  שמח  המאורע  האם  בתמונה?  רואים  אתם  מה  תשאל:  הגננת 
לעם ישראל? כל הדברים הרעים התהפכו ונהיו טובים.

ונהפוכו במגילה

4-36-5

ננסה להבין, מתוך הידע המקדים של הילדים, מי האחראים למהפך. איך קרה שלא תלו את מרדכי? 
שלא הרגו את היהודים?

התשובות האפשריות:

הקב"ה – מלך העולם, הוא יכול לשנות את הכול.	 

מרדכי – אמר לאסתר מה לעשות וכינס את כל היהודים לתפילה.	 

אסתר – שכנעה את אחשוורוש לבטל את הגֵזרה.	 

כל עם ישראל – התפללו וצמו לביטול הגֵזרה.	 

אחשוורוש והמן – בגלל טיפשותם.	 

הילדים – למדו תורה והתפללו לביטול הגֵזרה. 	 

מרדכי היה נרגש מאוד כששמע את הגזרה. 

Å ?איך לדעתכם הוא הרגיש

Å ?מה הוא תכנן

נצליח לנצח את המן  לפי המדרש )אסתר רבה( כשמרדכי הלך בדרך הוא חשב: מה לעשות? האם 
שחזרו  צדיקים  ילדים  שלושה  פגש  הוא  לפתע  הנוראה?  הגֵזרה  עם  יהיה  מה  יודע?  מי  הרשע? 

מהתלמוד תורה. 

אמר מרדכי בִלבו: אני אשאל אותם שאלה, והתשובה שלהם תהיה רמז מאת ה' אם נצליח לנצח.

שאל מרדכי את הילדים: "מה למדתם היום?"

בזכות מי הכול התהפך לטובה?
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ענה הילד הראשון פסוק אחד: "אל תירא מפחד פתאום ומשֹואת רשעים כי תבוא". 
ענה הילד השני פסוק שני: "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי ִעמנו א-ל".

ענה הילד השלישי פסוק שלישי: "ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אשא ואני 
אסבול ואמלט".

אנחנו מכירים את הפסוקים האלה מהתפילה. כולם אומרים שה' הוא הכי חזק ועוזר ליהודים ולכן 
בסוף כל הגויים יפסידו ואנחנו ננצח.

שמח מרדכי מאוד ואמר: עכשיו אני בטוח שננצח! דברי הילדים עודדו אותו מאוד והוא התמלא כוח 
ושמחה. פתאום עבר שם המן. ראה המן את מרדכי שמח ושאל אותו: "מרדכי, למה את שמח? לא 
שמעת שעוד מעט אני אהרוג את כל היהודים?" ענה לו מרדכי: "שמעתי, אבל שמעתי גם את פסוקי 

התורה שלמדו הילדים, ואני בטוח שלא תצליח במזימה הרעה שלך".

שאלות להבנה:

Å ?מה עשה מרדכי כששמע על הגֵזרה
Å ?את מי מרדכי פגש
Å ?איך הוא הפסיק לדאוג פתאום

לאמפי יסכם בחרוזים והילדים יצטרפו אליו לשירת הפסוקים הידועים: 

גם לנו הילדים / יש חלק בניצחון חג פורים

עודדנו את מרדכי / שעם ישראל חי!

קראנו לפניו שלושה פסוקים / על ביטחון בה' ועל נפילת הרשעים: 

"אל תירא מפחד פתאום ומשֹואת רשעים כי תבוא" )משלי ג', כ"ה(

"עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי ִעמנו א-ל" )ישעיהו ח' ,י'(

"ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט" )ישעיהו מ"ו, ד'(

הגננת תסכם: הקב"ה יכול להפוך הכול לטובה, אבל גם לנו יש אחריות לפעול ולהתפלל עד שיקרה לנו 
נס והכול יתהפך לטובה.

4-36-5

הקנית המושג "ונהפוכו"

הגננת תשאל את ילדי הגן: מה פירוש המילה 'ונהפוכו'?

ועוד.  הפוך  אמיץ(  )מתנדב  ילד  צלחת,  או  כוס  כמו  הפוך,  אביזר  תציב  להדגים:  יכולה  הגננת 
התהפכו. והם  דברים  כמה  לקרות  צריכים  היו  פורים  בחג  הפוך.   – היא  'נהפוכו'  המילה  של   הכוונה 
מה אנחנו רגילים להפוך? קלף של משחק, בקבוק שוקו שצריך לערבב, גרביים שהורדו מהחבל ואנחנו 

רוצים לגרוב אותן, חביתה במחבת – כדי שתתבשל טוב מִצדה השני ועוד.

גם בחג הפורים אנחנו עושים כל מיני דברים הפוכים: 
ילד בן חמש מתחפש לזקן,

ילדה חמודה מתחפשת לכלה, 
ילד קטן נראה כמו ספר תורה...

זה יכול להיות? זה 'נהפוכו'! 
כשאנחנו מתחפשים אנחנו נזכרים ב'נהפוכו' – בִנסים הגדולים שקרו במגילת אסתר ובכך שהגֵזרה 

הפכה ליום חג ושמחה.

שיחה
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הגננת תציג בפני הילדים את שמות של חבריהם לגן כשהם הפוכים, וכל ילד ינסה לקרוא את השמות 
בעזרת מראה. )לגיל 6-5(.

משחק

4-3

4-3

6-5

6-5

6-5

מבנה החרוט: בסיס אחד עגול ומעטפת המסתיימת בסגירה, כמו כובע של ליצן.

מה עוד אנחנו מכירים שהוא בצורת חרוט? גביע גלידה, קונוס...

כסיכום ליחידה אפשר לארגן פעילות לקבוצות: להניח במרכז כל שולחן זוגות של תמונות המבטאות 
את ה"ונהפוכו" במגילה )כפי שמפורט בתחילת היחידה(: תמונה אחת מבטאת את העצב, את הגֵזרה, 
ותמונה שנייה – את השמחה, את ביטול הגֵזרה. הגננת תבקש מהילדים לנסות ליצור זוגות של תמונות 

באופן עצמאי. 

לאחר מכן אפשר לצבוע, לקשט, להוסיף מסגרת ואף כיתוב מתאים לזוגות: "ונהפוכו". אפשר לצייר 
פרצוף עצוב/שמח מעל כל תמונה.

של  האמיתית  מהותו  את  שיבטאו  חשוב  אך  ומעניינות,  מקוריות  תחפושות  בחירת  תעודד  הגננת 
היהודי - דמויות חיוביות, דמויות מהעולם היהודי, ותחפושות המבטאות רעיונות שמחים, יהודיים 

וחסידיים. 

העשרה – צורת החרוט

פעילות בקבוצות

העיקר הוא המעשה

6-5

חומרים: 

מגוון חיתוכיות להרכבת אביזרים בתמונה פורימית	 

הרעיון: 

הכנת תמונה מצחיקה באופן חופשי.

כל ילד יבחר מקום שאותו ירצה לבטא בתמונה שייצור: בית, כביש, גן, גן משחקים וכו'. הילדים ינסו 
להרכיב דברים מצחיקים או הפוכים המתאימים לרקע שבחרו.

רעיונות לדוגמה: 

בית: מיטה הפוכה, מנורה על הרצפה;	 

כביש: מכונית הפוכה, מעבר חציה שחור וכביש לבן;	 

גן: כסאות בחצר ומגלשה בתוך הגן;	 

גן משחקים: אפרוח מתנדנד, ילדה מתגלשת הפוך.	 

טכניקות ליצירה
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הרעיון:

צביעת כובע ליצן המורכב מפסיפס של צורות שונות, ריק מצבעים.

המטרה:

הילדים  כמות.  וקוביית  צורה  קוביית  צבע,  קוביית  של  הטלה  ידי  על  צביעה 
פי הקוביות שהטילו. אם לא מתאים  יצבעו מספר חלקים בצבע מסוים, על 

לעבוד עם קוביות אפשר לתת לילדים לצבוע לבד. עבודה עדינה ומאתגרת.

אפשר לתת לילדים למלא את הכובע על פי מקראה.

4-3

4-3

4-3

6-5

6-5

6-5

הילדים ילמדו שיר שמח שמתאר את ניצחון עם ישראל, ואת דמותו של מרדכי הלבוש בבגדי מלכות 
)על אף שבתחילת סיפור המגילה המן רצה לתלות אותו על עץ(: 

מילות השיר:

שֹוַׁשַּנת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה

ִּבְראֹוָתם ַיַחד ְּתֵכֶלת ָמְרְּדָכי 

ְּתׁשּוָעָתם ָהִייָת ַלֶּנַצח

ְוִתְקָוָתם ְּבָכל ּדֹור ָודֹור

ָּברּוְך ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי

הסבר השיר: 

מדוע כל ישראל שמחים?
כי הגֵזרה בוטלה והיהודים ניצחו. המן נתלה ומרדכי נעשה שר חשוב עם בגדי תכלת.

אנחנו מקווים שבכל יום ננצח כמו בזמן המגילה ושנוכל להכריז: "ברוך מרדכי היהודי".

לצלילי השיר 'שושנת יעקב':

הילדים עומדים על קצות האצבעות בשתי שורות שפונות זו לזו, כך שהריקוד נעשה בזוגות.

בשורות האחרונות של השיר שורה אחת של ילדים מפסקת רגליים והילדים שבשורה השנייה עוברים 
תחת ה'גשר'. מכריזים "ברוך מרדכי היהודי!" ומחליפים תפקידים.

העשרת אוצר מילים: הפכים

טוב – רע	 

שמח – עצוב	 

גבוה – נמוך / גבוהה – נמוכה	 

שמן – רזה	 

שיר/ ניגון

פעילות בתנועה

מרכז אורייני
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יבש – רטוב	 

נקי – מלוכלך	 

מלא – ריק	 

 שחור – לבן	 

הפכים במשלב גבוה יותר:

צדיק – רשע	 

חד – קהה	 

זקן  – צעיר	 

רחב – צר	 

יפה – מכוער	 

עשיר – עני 	 

חכם – טיפש	 

הבנת אבסורד ונימוק על ידי משפט סיבה:

המצחיק  החלק  את  ויצבעו  מצחיקים  איורים  דפי  יקבלו  הילדים 
בתמונה. דוגמאות:

מטריה הפוכה	 

עגלת בובה עם כבשה בתוכה	 

גזר באקווריום	 

את  המבטאות  מילים  שלוש  או  שתיים  להוסיף  אפשר   6-5 )לגיל 
הטעות שבתמונה(

הצעה לפעילות פורימית

אפשר לצלם את ילדי הגן עושים דברים הפוכים )אבסורדיים( ולקשט 
את קירות הגן, או לתת לכל ילד את תמונתו הביתה כמתנה.

ילד מערבב קפה במסרק	 

ילד מסתרק במטאטא	 

ילד גוזר מלפפון במספריים )שרק ייראה כגוזר, לא באמת(	 

ילד עונד שעון על הרגל	 

ילד אוכל מרק בעזרת מזלג	 

ילד אוחז טלפון הפוך	 

אפשר לחשוב עם הילדים על רעיונות נוספים.
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אביזרים ועזרי לימוד

לדיסק: 

שושנת יעקב	 

נספחים: 

איורי אבסורד	 

איור של כובע ליצן המורכב מפסיפס בצורות שונות.	 

תמונות של מצבים מהמגילה ולִצדן מקום לאייר פרצוף עצוב או שמח.	 

עזרים מופקים:

זוגות של תמונות המבטאות "ונהפוכו" במגילה	 

התמונות העצובות – לפני הנס:

Å אחשוורוש נותן להמן הרשע את הטבעת

Å היהודים בוכים כשנודעת להם הגֵזרה

Å המן עורך גורל

התמונות השמחות – אחרי הנס:

Å משתה אסתר – אסתר מספרת למלך על גֵזרת המן ומבקשת לבטלה

Å "יהודים שמחים ומרדכי על הסוס: "ככה ייעשה

Å המן ובניו תלויים על העץ
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נספחים
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1 איורי אבסורד



נספחים
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2 איורי אבסורד



נספחים
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3 איורי אבסורד



נספחים

                   

  

  

                   

  

  

4 איורי אבסורד
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5נספחים כובע ליצן
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6נספחים מצבים מהמגילה
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7נספחים מצבים מהמגילה
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