
מכון 
שיטים
ארכיון החגים הקיבוצי

בבסיס  העומדים  ומנהגים  שירים  סיפורים,  להכיר  שנה(  מדי  )החוזרת  הזדמנות  הם  ישראל  חגי 
התרבות היהודית-ישראלית. החגיגה המשותפת היא נדבך מרכזי בכינון קהילה.

ההיכרות עם הפנים השונות של החג מאפשרת לכל אדם למצוא את החיבור שלו לחג. 
שירי ילדים הינם תשתית תרבותית מרכזית ומשותפת המאפשרת לשמר מסורות מדור לדור, 

וגם לחדש ולגוון. 

← דף חידות מודפס לתלמידים. 

← מערכת שמע.

← מחשב, מסך ומקרן )אופציונלי(.

← תמונת פרטי החג המוכמנים )קישור(. 

1  היכרות עם שירי פורים מתקופות שונות.
2  לימוד על חג הפורים בדגש על מנהגים, ערכים וסיפור המגילה.

3  התנסות באיתור פרטים בטקסט.

מטרות

ציוד דרוש

הקדמההקדמה

נעים להכיר

'אני פורים'
כיתות א'-ב' 

הערה: את כל תכני השיעור ניתן להדפיס לשימוש בכיתה בשיעור לא מתוקשב בהתאם לעניין והצורך.



מכון 
שיטים
ארכיון החגים הקיבוצי

←  כל קבוצה תקבל את מאגר החידות הממוספר )נספח ב'(.

←  בכל סבב נשמיע שיר, נכריז על מספר החידה ונקריא אותה )כל החידות והקישורים 
    לנוחות המורה - נספח א'(.

←  כל תשובה נכונה תזכה בחשיפת חלק מן התמונה עד הגילוי המלא. 
    )התמונה גם בנספח לנוחות המורה(

מהלך השיעור
כיתות א'-ב' 

השיעור יתנהל כחידון בו כל תשובה נכונה חושפת חלק מתמונה )כל החידות קשורות לשירי החג(.

יוצאים לדרך

סיכום

מהלך השיעור מתוקשב

דגשים למורה

←  בחירת מספר החידות תיעשה בהתאם לרמת הקושי המתאימה לכיתה 
   )חידות קשות יותר מסומנות בגביע(. 

* מותאם למחשב בלבד )לא לסלולרי(.

←  כדאי לרכז את פתרונות החידות על הלוח לטובת עיבוד המידע בסיכום השיעור.
←  הפעילות תתקיים בצורת תחרות או משימה משותפת. ניתן לשחק ביחידים, זוגות או קבוצות.

←  לאחר חשיפת התמונה במלואה נבקש מהתלמידים לאתר בה כמה שיותר פרטים הקשורים 
בפורים. חלק מהפרטים הוזכרו בשירים, וחלקם מופיעים רק בתמונה )נספח ג' - רשימה מלאה 

של הפריטים המופיעים בתמונה עבור המורה(.

קישור לתמונה - פאזל 16 חלקיםקישור לתמונה - פאזל 9 חלקים

https://www.classtools.net/reveal/202202-J7U2JS
https://www.classtools.net/reveal/202202-ad8XCC


מכון 
שיטים
חידות וקישורים לשירי פורים ארכיון החגים הקיבוצי

אני פורים

חג פורים

שושנת יעקב

1. בַּחֲנֻכָּה סֻפְגָּנִיָּה, וּבְפֶסַח מַצָּה אוֹ ׁשְתַּיִם, בְּפוִּרים נָכִין וְנֹאכַל לְהָמָן אֶת הָ 

2. כְּׁשֶנַּחֲגֹג, נִשְׂמַח וְנֶהֱנֶה, נִזְכֹּר גַּם אֶת מִי ׁשֶכִּיסָיו ֵריקִים, עֲבוָּרם נָכִין

3. עַל הַפָּנִים לִפְעָמִים מַפְחִיָדה וְלִפְעָמִים צוֹהֶלֶת וּשְׂמֵחָה – זוֹ הַ

4. בְּכָל פַּעַם ׁשֶמַּזְכִּיִרים אֶת ׁשְמוֹ ׁשֶל הָמָן, 
ְ     נַעֲשֶׂה ַרעַׁש נוָֹרא וּבָּלָגָן, לְׁשֵם כָּךְ צִָריך

לַח אָזְנֵי הָמָן, מַמְתַּקִּים וּמַתָּנוֹת קְטַנּוֹת, בִּׁשְמָם הַחֲגִיגִי  5. לִכְבוֹד פּוִּרים נִשְׁ

6. כֻּלָּם זַכָּאִים לְהַפְתָּעוֹת וּמַתָּנוֹת, ַרק ׁשֶבְּפוִּרים מְֻקבָּל לָתֶת וּלְקַבֵּל

7. עִיר עִם ׁשֵם ׁשֶל פֶַּרח, בָּהּ אֵיַרע סִפּוּר הַמְּגִלָּה

    גִּבּוֹר הַמְּגִלָּה ׁשֶלָּבַׁש תְּכֶלֶת חֲגִיגִי וְֻהרְכַּב עַל סוּס

8. הַכִּנּוּי לְמְָרדֳּכַי נוֹלַד בְּפָרָס וְדָבַק בָּנוּ בְּאֹפֶן תְּמִיִדי.

הוּא הִָראׁשוֹן וּמֵאָז גַּם אֲנַחְנוּ הָעָם

)מומלץ לבחור את הביצוע של חני דינור( לוין קיפניס / נחום נרדי

)מומלץ לבחור את הביצוע של מקהלת הדסים( 

)מומלץ לבחור את הביצוע 
של מקהלת הדסים( 

)אָזְנַיִם(

)מַּתָנוֹת לַעֲנִיִּים(

)מַסֵּכָה(

)רַעֲׁשָן(

לוֹחֵי מָנוֹת( )מִשְׁ

לוֹחַ מָנוֹת( )מִשְׁ

)יְהוּדִי(

)ׁשוּׁשָן 

)מָרְדֳכַי

הַבִּירָה(

הַיְּהוּדִי(

לוין קיפניס / עממי

מתוך פיוט / ידידיה אדמון

קישור לשיר

קישור לשיר

קישור לשיר

נספח א' למורה

שיר המסכות
9. מַסֵּכָה, זָקָן, פֵּאָה, אִפּוּר, כּוֹבַע אוֹ תַּחְבֹּׁשֶת זֶה מַסְפִּיק 

    כְֵּדי לְקַיֵּם אֶת מִנְהַג הַ

ים 10. מְּגִלָּה עֲמוּסָה בְּנַהֲפוֹך הוּא, הַסְּתָָּרה וְנִצָּחוֹן ׁשֶל הַחַלָּשִׁ
     וַאֲנַחְנוּ חֵלֶק מֵהַסִּפּוּר בְּרֶגַע ׁשֶאֲנַחְנוּ 

קישור לשירלוין קיפניס / נחום נרדי

ֶׂת( )ּתַחְפֹּש

ִׂים( )מִתְחַפְּש

1

2

3

4

https://www.zemereshet.co.il/m/song.asp?id=231
https://www.zemereshet.co.il/m/song.asp?id=230
https://www.zemereshet.co.il/m/song.asp?id=276 
https://www.zemereshet.co.il/m/song.asp?id=232 


מכון 
שיטים
ארכיון החגים הקיבוצי

חידות וקישורים לשירי פורים 

נספח א' למורה

משנכנס אדר

משחק פורים

15. בִּזְכוּת פּוִּרים כָּל הַחֶֹדׁש פָּׁשוּט נֶהֱדָר, הַחַג מַגִּיעַ בְּחֶֹדׁש

ָּה, תּוֹת בְּלִי מִד 16. מַצִּיעִים לָנוּ לְאַבֵּד אֶת הָרֹאׁש וְלִשְׁ
     בִּלְׁשוֹן חָזָ"ל 

11. ׁשְנֵי גִּבּוֵֹרי הַמְּגִלָּה ׁשֶעַל רֹאׁשָם ֻמנָּח הַכֶּתֶר
ְ ו
                            

הֵם
    

ר הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרוֹ" נֶאֱמַר עַל אִיׁש אֶחָד וִיחִיִדי 12. "כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִיׁש אֲשֶׁ

13. עִם אַף אָדֹם, בְּגִָדים צִבְעוֹנִיִּים, אִפּוּר לָבָן 
     אֶפְׁשָר עָלָיו לִסְמֹךְ ׁשֶיַּצְחִיק אוֹתָנוּ הֲֵרי הוּא 

תִּי, אֲבַל אֵין מָה לְסַפֵּר  14. בְּשוּלֵי הַסִּפּוּר זֶֶרׁש, וַיְזָתָא וּוַשְׁ
     בְּלִי                          ,                           וּמַלְכַּת הַמְּגִלָּה

לוין קיפניס / עממי

מן המקורות / עממי

קישור לשיר

קישור לשיר

וֵרוֹׁש( )אֶסְּתֵר()אֲחַשְׁ

)מָרְדֳּכַי הַיְּהוּדִי(

)לֵיצָן(

וֵרוֹׁש()הָמָן( )אֲחַשְׁ

)חַיָּב אָדָם לְבַסּוֹמֵי עַד דְּלָא יָדַע(

)אֲדָר(

)אֶסְּתֵר(

)מומלץ לבחור את הביצוע של מקהלת הדסים( 

ומרדכי יצא
17. כַּאֲׁשֶר כּוֹתְבִים עַל קְלָף עֲלִילָה לֹא רְגִילָה, הִיא נִקְֵראת

     וְזוֹ ׁשֶל פּוִּרים מְיֻחֶדֶת בְּיוֹתֵר, כִּי הִיא

ָׂשׂוֹן אוֹ צְחוֹק מִבְִּדיחָה, הָרֶגֶׁש הֲכִי חָשוּב ׁשֶל פּוִּרים הוּא 18. צַהֲלָה, ש

קישור לשירמן המקורות / נורית הירש

)מְגִלָּה(

)מְגִלַּת

ִׂמְחָה( )ש

אֶסְּתֵר(

5

6

7

https://www.zemereshet.co.il/m/song.asp?id=234 
https://www.zemereshet.co.il/m/song.asp?id=281
https://www.youtube.com/watch?v=n8suFbcQnmc


מכון 
שיטים
ארכיון החגים הקיבוצי

נספח ב'

חידות לשירי פורים 

אני פורים

חג פורים

שושנת יעקב

1. בַּחֲנֻכָּה סֻפְגָּנִיָּה, וּבְפֶסַח מַצָּה אוֹ ׁשְתַּיִם, בְּפוִּרים נָכִין וְנֹאכַל לְהָמָן אֶת הָ 

2. כְּׁשֶנַּחֲגֹג, נִשְׂמַח וְנֶהֱנֶה, נִזְכֹּר גַּם אֶת מִי ׁשֶכִּיסָיו ֵריקִים, עֲבוָּרם נָכִין

3. עַל הַפָּנִים לִפְעָמִים מַפְחִיָדה וְלִפְעָמִים צוֹהֶלֶת וּשְׂמֵחָה – זוֹ הַ

4. בְּכָל פַּעַם ׁשֶמַּזְכִּיִרים אֶת ׁשְמוֹ ׁשֶל הָמָן, 
ְ     נַעֲשֶׂה ַרעַׁש נוָֹרא וּבָּלָגָן, לְׁשֵם כָּךְ צִָריך

לַח אָזְנֵי הָמָן, מַמְתַּקִּים וּמַתָּנוֹת קְטַנּוֹת, בִּׁשְמָם הַחֲגִיגִי 5. לִכְבוֹד פּוִּרים נִשְׁ

6. כֻּלָּם זַכָּאִים לְהַפְתָּעוֹת וּמַתָּנוֹת, ַרק ׁשֶבְּפוִּרים מְֻקבָּל לָתֶת וּלְקַבֵּל

7. עִיר עִם ׁשֵם ׁשֶל פֶַּרח, בָּהּ אֵיַרע סִפּוּר הַמְּגִלָּה

    גִּבּוֹר הַמְּגִלָּה ׁשֶלָּבַׁש תְּכֶלֶת חֲגִיגִי וְֻהרְכַּב עַל סוּס

8. הַכִּנּוּי לְמְָרדֳּכַי נוֹלַד בְּפָרָס וְדָבַק בָּנוּ בְּאֹפֶן תְּמִיִדי.

הוּא הִָראׁשוֹן וּמֵאָז גַּם אֲנַחְנוּ הָעָם

לוין קיפניס / נחום נרדי

לוין קיפניס / עממי

מתוך פיוט / ידידיה אדמון

1

2

3



מכון 
שיטים
ארכיון החגים הקיבוצי

נספח ב'

חידות לשירי פורים 

שיר המסכות

משנכנס אדר

משחק פורים

9. מַסֵּכָה, זָקָן, פֵּאָה, אִפּוּר, כּוֹבַע אוֹ תַּחְבֹּׁשֶת זֶה מַסְפִּיק 
    כְֵּדי לְקַיֵּם אֶת מִנְהַג הַ

15. בִּזְכוּת פּוִּרים כָּל הַחֶֹדׁש פָּׁשוּט נֶהֱדָר, הַחַג מַגִּיעַ בְּחֶֹדׁש 

ים 10. מְּגִלָּה עֲמוּסָה בְּנַהֲפוֹך הוּא, הַסְּתָָּרה וְנִצָּחוֹן ׁשֶל הַחַלָּשִׁ
     וַאֲנַחְנוּ חֵלֶק מֵהַסִּפּוּר בְּרֶגַע ׁשֶאֲנַחְנוּ 

ָּה, תּוֹת בְּלִי מִד 16. מַצִּיעִים לָנוּ לְאַבֵּד אֶת הָרֹאׁש וְלִשְׁ
     בִּלְׁשוֹן חָזָ"ל 

11. ׁשְנֵי גִּבּוֵֹרי הַמְּגִלָּה ׁשֶעַל רֹאׁשָם ֻמנָּח הַכֶּתֶר
ְ ו
                            

הֵם
    

ר הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרוֹ" נֶאֱמַר עַל אִיׁש אֶחָד וִיחִיִדי 12. "כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִיׁש אֲשֶׁ

13. עִם אַף אָדֹם, בְּגִָדים צִבְעוֹנִיִּים, אִפּוּר לָבָן 
     אֶפְׁשָר עָלָיו לִסְמֹךְ ׁשֶיַּצְחִיק אוֹתָנוּ הֲֵרי הוּא

תִּי, אֲבַל אֵין מָה לְסַפֵּר  14. בְּשוּלֵי הַסִּפּוּר זֶֶרׁש, וַיְזָתָא וּוַשְׁ
     בְּלִי                          ,                           וּמַלְכַּת הַמְּגִלָּה

לוין קיפניס / נחום נרדי

לוין קיפניס / עממי

מן המקורות / עממי

4

5

6



מכון 
שיטים
ארכיון החגים הקיבוצי

נספח ב'

חידות לשירי פורים 

ומרדכי יצא
17. כַּאֲׁשֶר כּוֹתְבִים עַל קְלָף עֲלִילָה לֹא רְגִילָה, הִיא נִקְֵראת

     וְזוֹ ׁשֶל פּוִּרים מְיֻחֶדֶת בְּיוֹתֵר, כִּי הִיא

ָׂשׂוֹן אוֹ צְחוֹק מִבְִּדיחָה, הָרֶגֶׁש הֲכִי חָשוּב ׁשֶל פּוִּרים הוּא  18. צַהֲלָה, ש
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מכון 
שיטים
ארכיון החגים הקיבוצי

נספח ג'

פרטים בתמונה: 

י"ד אדר, מגילת אסתר, שושן הבירה, מרדכי היהודי, המן הרשע, אסתר המלכה, 

אחשוורוש, העץ, השער, אוזני המן, תחפושות, ליצן, רעשן, נהפוך הוא, שמחה, 

שושן פורים, יין, הממ"ים - מגילה, משתה, משלוח מנות ומתנות לאביונים.

לדוגמא:
העץ

י"ד 
באדר

השער

משלוח
מנות




