
 

 פורימון על מה ולמה?

המועדים שמופיעים בלוח השנה יכולים לשמש עבורנו פלטפורמה מצוינת לאירועים 

 משמעותיים ולמינוף הפעילות שלנו.

אמצע השנה. לאחר יותר מחצי שנה של פעילות: גיוסים, הקמה חג פורים מתקיים ב

ובניית  קבוצות, הדרכה, לחץ, סיפוק, הצלחות, טיולים, שגרה ואולי אפילו נפילת 

 מתח... 

, חדשה ובעלת פוטנציאל גדול עבורנו. יצירת אירוע שיא יש פה הזדמנות נוספת

חבת הקבוצות ויהווה במה יתרום להתעוררות ולביסוס הפעילות הקיימת, חיזוקה והר

 לגיוסים 

 ובעיקר....כיף גדול לכולם !!!

מתודה להעברת  -הפורימון מעבר היותו אירוע חוויתי הוא גם יכול להיות במה חינוכית

מסרים ערכיים לחניכים ואפשרות לעשייה התנדבותית וחיבור לקהילה: יריד מכירת 

וכל רעיון , תהלוכה בשכונה תחפושות, פעילות לכל ילדי השכונה, הופעות להורים

 אדיר אחר שתחשבו עליו.

הוא גם  יכול להיות התנסות משמעותית וחשובה לשכבת ההכנה להדרכה. הובלה, 

הקמה והפעלה של הפורימון בשיתוף השכבות הצעירות יכול להיות פרויקט חינוכי 

מגבש ומפתח לשכבה. הוא גם יכול להוות יריית פתיחה לקראת מסע הפסח, עם 

פשרות מעולה לתת לקורס ההדרכה בסניפכם להוביל מפעל זה. אולם חשוב ללוות א

את התהליך מקרוב ולדאוג שהחניכים יקבלו מאתנו את הכלים הדרושים להכשרתם 

 להדרכה, כך יגיעו לשנה הבאה מנוסים ובעלי כלים ובטחון.

 

 

 

 

 

 



 

 איך בונים פורימון?

ריך להתארגן בהתאם. עבודה מסודרת היא המפתח על מנת שנוכל ליצור את האירוע הכי מוצלח צ

להצלחתו של כל האירוע ובעיקר אירוע מורכב כמו זה, לכן צריך להיות עם האצבע על 

 הדופק ולעבוד לפי תוכנית ברורה.

 אז בואו ונתחיל לבנות את הפורימון. בהצלחה!

 

עדים מדידים להצלחת עכשיו על הקבוצה לתכנן את מהלכיה, לפרוט אותם לזמנים ולהציב לעצמם י

 המשימה.

 על הקבוצה לענות לעצמה על השאלות:

)גיוס של חניכים חדשים וביסוס הקיימים, אירוע מגבש, מהי מטרת הפורימון ?  -
התנסות של שכבת ההכנה להדרכה, קשר לשכונה ולקהילה... כל מה שנכון 

 לסניף שלכם(.

 לאיזה יעדים אנו רוצים להגיע ? -

על דרכי קוט על מנת להגשים את היעדים שהצבנו לעצמנו? איזה פעולות עלינו לנ -
 הפעולה להיות ברורות וברות ביצוע אחרת הן לא יקדמו את המטרות.

 איזה כלים דרושים לנו להצלחת הפורימון? -

איזה עזרה אנחנו צריכים ? וממי כדאי לנו לבקש אותה? מי השותפים שלנו לעשייה לקראת  -
 הפורימון?

 את יתר הקבוצות בסניף, מה יהיה תפקידם בפורימון ?  כיצד נוביל  אחרינו -

 מה התקציב הדרוש לנו ? -

האם  -על הקבוצה להעמיד לעצמה תחנות בדרך )עם תאריכים מוגדרים( לבדיקה עצמית -
 עומדים בהגשמת היעדים ? האם הם בדרך הנכונה לביצוע המשימה שלקחו על עצמם ?

 

 (1)נספח מצורף דף תכנון פורימון לנוחות הקבוצה. 

 

את דרכי הפעולה מכניסים לתוך לו"ז מתגלגל לאחור, כלומר  -בשלב הבא יש לבנות לו"ז

לו"ז שמתחיל בפורימון ונגמר ביום בו אתם נמצאים היום. )בתוך הלו"ז צריכות להיות 

נקודות לביקורת עצמית על מנת לוודא שאתם באמת עומדים ביעדים שהצבתם(, 

 -לפני חלוקת המשימות בתוך הקבוצה ובראשםוכי, טכני, פרסום...( )חינלהתחלק לצוותי עבודה ו

ראש הפורימון!  על הקבוצה להבין שלכל חבר בה יש את החוזקות שלו ועל הקבוצה לדעת לנצל את 

היכולות של כל חבר בה לאפקטיביות מקסימלית. ביחד יש לנו כוח חזק ומשמעותי יותר ומכך 

 הפורימון יהיה מוצלח יותר.

 

 

 



 

 

 פרסום : 

הפרסום הוא מפתח מרכזי להצלחת הפורימון. פרסום מוצלח, אינטנסיבי 

ואטרקטיבי יביא כמות גדולה של חניכים, חשיפה לפעילות שלכם והזדמנות 

 לאירוע מוצלח.

את הפרסום כדאי לעשות  באופנים רבים ומגוונים, פוסטרים ברחבי השכונה, 

, הפסקות פעילות, שעורי הצגות וחלוקת פלאיירים בבתי הספר, טלפונים

 חברה וכל רעיון יצירתי אחר.

הפרסום צריך להיות מושך ורציני ולכלול תאריך, שעה, סמל התנועה, נושא 

 הפורימון ופרטים נוספים כמו מה צריך להביא, למי הוא מיועד וכו'...

 

 ניהול סיכונים : 
ן עליכם אף פעילות, אבל אף פעילות לא שווה אם חניך חס וחלילה נפגע! לכ

מעבר על כל שלבי הפעילות בדיקה של מה הסכנה בה  -לעשות ניהול סיכונים

 ומה אפשר וצריך לשנות על מנת למנוע אותה.

כמובן יש לדאוג לתיק עזרה ראשונה ולטלפונים של כל גורמי ההצלה           

 האזוריים.

 עם נהלי בטיחות של משרד החינוך(  2)מצורף נספח           

 

  לנו לשכוח כי למרות שמדובר בפורים ובהזדמנות "להשתטות"אסור-  

החניכים ואולי אפילו ילדי השכונה והקהילה כולה יהיו שם !!!  לכן חשוב שהוא 

יהיה בטעם טוב, רציני, מכובד ושיראה את הפנים היפות שלנו כאנשי חינוך 

 ושל הפעילות שלנו.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 רעיונות לפעילות בפורימון

 

 פעילות בה עוברים החניכים בתחנות שונות ומכינים דברים  -רהתחנות יצי
 מגניבים לפורים, מסכות, רעשנים, משלוח מנות ועוד.

 

 מתחלקים לקבוצות. כל קבוצה עוברת בין תחנות  -הכנת הופעות לפורים
שונות: מעגל מתופפים, כוראוגרפיה, כתיבה, שיר, תפאורה... בסוף 

   זה תמיד נחמד. -הורים לראותמעלים את ההצגות ואפשר להזמין 
 

 הפעלות, משחקים וקרנבל שלם לחניכים שמסתיים   -תחרות תחפושות
אפשר גם לעשות תחרות תחפושות קבוצתית  בתחרות תחפושות.

 שהחניכים יכנו במהלך הפורימון.
 HOME MADEערך מוסף שאפשר להוסיף הוא מיחזור, יצירת תחפושות 

בקבוקים, חוטים וכל העולה על הדעת יכול  מקרטונים, בגדים ובדים ישנים,

 להיות ממש מגניב, מקורי וחינוכי סביבתי.

 

 מפרסמים בשכונה, בבתי הספר, חנויות, חברים,  -יריד תחפושות בשקל
משפחה, בכל מקום ולכל אחד שמתקיים יריד תחפושות בשקל לילדים 
 ומשפחות דלות אמצעים ולכן אתם אוספים תחפושות ישנות במצב טוב.
מפרסמים את האירוע, שעה, תאריך, מקום... ומוכרים את התחפושות 

 בשקל.

 וכני איפור, מוזיקה, הפעלות ועוד...כדאי ליצור אווירה פורימית עם ד

 

 קדם הפורימון או במקומו, אפשר להתחיל  -תהלוכת עדלאידע בשכונה
ביצירה של תהלוכה שתתחיל בסניף כשהחניכים מכינים רעשנים, בובות, 
תחפושות, שירים ומורל ויוצאים לשכונה. עושים סיבוב בשכונה עם הרבה 

 מורל ושמחה גדולה.
לות בעלת סיכונים רבים כמו כביש, התפזרות, גירויים ) שימו לב! זו פעי

חיצונים והצקות. תדאגו למספר מדריכים רבים ובוגרים שיאבטחו ויעזרו 

 לכם לדאוג לביטחון, בטיחות ובריאות החניכים(.

 

 

 

 



 
 1נספח 

 דף תכנון פורימון:

 

 תאריך משוער: _____________________________

 

 מטרות הפורימון:

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

 

 יעדי הפורימון:

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

 

 

 הפעילות הנדרשת להשגת היעדים:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 מדד להצלחה:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 



 
 שותפים:

 

 

 תקציב נדרש:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 חלוקת משימות לביצוע:

 הערות מי אחראי משימה

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 לכבוד:

__________________ 

 )תפוצת מוסדות חינוך( 

 



 

 בטיחות וביטחון בחגיגות פוריםהנדון : 

 

 

לקראת חג הפורים ידאגו מנהלי מוס"ח לקיים פעילות הסברה בקרב התלמידים ויביאו לתודעתם את 

הסיכונים הקשורים בחג פורים ואת הדרכים למניעתם. המחנכים ועובדי סגל ההוראה האחרים יבדקו 

 כללים המפורטים:ויבקרו את ישום ה

 

 כללי בטיחות. .1
אסור להביא למוסד החינוך צעצועים מסוכנים כגון כלי ירייה ואקדחי קפצונים, הדומים לנשק  1.1

אמיתי, טילים, חזיזים, נפצים, זיקוקי דינור מתעופפים, כוורות נפץ, פרפרי נפץ, שרשרות 
תמש בצעצועים נפץ, אבקות נפץ מכל סוג שהוא, מפתחות עם מסמרים וכו', ואסור להש

 אלה. 
 אסור להשתמש באבקות שריפה מכל סוג שהוא.  1.2

 אסור להשתמש באמצעים היוצרים קולות נפץ או רעשים דמויי התפוצצות, העלולים לגרום לבהלה.  1.3      

 אסור להשתמש בתחפושות מחומרים דליקים, כגון צמר גפן, זהורית וניילון. יש להשתמש  1.4      

 בדים שאושרו על ידי מכון התקנים.ב             

 אסור להשתמש בשקיות פלסטיק כמשכה) משום סכנת חנק למתחפש ( .  1.5      

אסור להשתמש בצבעים ובצבעי איפור שאינם נושמים" .  יש לבדוק רגישות של ילדים  1.6      

 למוצרי 

 רד הבריאות, כאלו המותאמים איפור. מומלץ להשתמש במוצרי איפור המאושרים על ידי מש            

 למגע עם האור ושאינם מכילים חומרים רעילים.            

 אסור להשתמש בתרסיסי שלג וב"מקרונים" למיניהם.   1.7      

 

 כללי ביטחון     2      

 אין לאפשר כניסת תלמידים/ הורים סגלי הוראה עם: 2.1

 וקות ואמצעי פיצוץ אחריםמסכה  על הפנים , זיקוקין, נפצים , אב       

 בכל שער כניסה למוסד החינוכי יוצב מורה שיזהה את הנכנסים. 2.2
מאבטחי מוס"ח יקפידו על בדיקה קפדנית של הנכנסים, כולל בדיקת כבודה, ולא יאפשרו  2.3

 כניסה של אדם שאינו מאושר על די הנהלת מוסד החינוכי. 

 

 

 

 



 

 הפורימון -פעילות בנושא חג פורים

 ים בסניפי הנוער הלאומיהפנינג פור

 כמה שיותרמספר חניכים: 

 חוץ ופנים מיקום:

 שלוש שעות    -כשעתיים וחציזמן: 

הפורימון הוא האירוע שכל הילדים מחכים לו כל השנה ומכאן חשיבות רבה להשקעה בו. בפעילות זו 

בעצמם על תוכלו למצוא רעיונות שונים אך כמובן חשוב לתת למדריכים לפתוח את הראש ולחשוב 

 תחנות יצירתיות משלהם.

 תחנות משחק:

 . קליע ל'ליצן: קליעה למטרה1

המדריכים מציירים על פוליגל ליצן או כל דמות אחרת ויוצרים בה חור בגדול בינוני. על החניכים לעמוד 

 בקו המוגדר מראש ולקלוע לפה הליצן.

 *פוליגל עם ציור ליצן   * כדורים ציוד: 

 : באולינג. פוצץ את בני המן2

לוקחים בקבוקי מים גדולים וצובעים אותם בצבעים שונים. מדביקים עליהם עינים וצמר גפן ורושמים 

על כל אחד מהם את שמו של אחד מעשרת בניו של המן. מכניסים מעט חול לבקבוקים על מנת שיהיו 

ל כדור ולהפיל יציבים ומסדרים אותה בצורת משולש. על החניכים לעמוד במרחק שנקבע מראש ולגלג

 כמה שיותר מעשרת בני המן

 * בקבוקים   *כדורציוד:   

 . אוזן המן: התאם את המן לאוזן3

המדריכים מציירים מראש על בריסטול או פוליגל ציור של אוזן. חותכים המון חתיכות קטנות של הצד 

דיוק באוזן היכן הזכרי של הסקוץ' ומדביקים במקומות שונים על הבריסטול כשאחת מהחתיכות מונח ב

שנהוג לשים עגיל. המדריכים חותכים תמונות מצויירות של המן הרשע ומדביקים על צידם האחורי את 

הצד הנקבי של הסקוץ'. מטרת החניכים היא לנסות להדביק את דמות המן הרשע בדיוק במקום הנכון 

 יסוי עינים.)בסקוץ' הנמצא במקום בו עונדים עגילים( וכל זאת תוך שעינהם מכוסות בכ

 *ציור של אוזן    * דמויות קטנות של המן הרשע   * כיסוי עינייםציוד: 

 . דחוף ת'ראש: תחנת צילום4



 
המדריכים מציירים מראש דמויות שונות וחותכים את הראש והחניכים יכולים להכניס את הראש 

 ולהצטלם בתור הדמות המצויירת.

 ש.* פולגלים עם ציורי דמויות בלי רא  ציוד: 

 . בלבל אותי: מילים מבולבלות ממגילת אסתר5

חתיכות סקוצ'ים. המדריכים כותבים את  10המדריכים מכינים מפוליגל לוח עליו הם מדביקים בשורה 

כל אותיות הא' ב' פעמיים על בריסטול וגוזרים אותם לכרטיסיות. בצידם האחורי של הכרטיסיות הם 

הדביקו על הלוח. לאחר מכן, המדריכים מכינים רשימת מילים מדביקים את הצד הנגדי של הסקוץ' אותו 

 הקשורה לפורים לדוגמא: אחשווראש, מגילת אסתר, מתנות לאביונים וכו'... 

בכל סיבוב המדריכים מניחים את האותיות של אחת המילים עליהן הם חשוב מראש בצורה מבולבלת 

 ה ובכך לנחש את המילה המסתתרת.על הלוח ועל החניך לסדר את אותיות המילה בצורה הנכונ

 *לוח פוליגל ם סקוצ'ים   * כרטיסיות אותיות  * רשימת מילים  ציוד: 

 תחרות אוכל -. קלע למשלוח6

פחיות שימורים וצובעים אותם, מקשטים וכותבים בתחתית שלהם החיצונית שם  6המדריכים לוקחים 

פון חמוץ(. החניכים עומדים במקום מוגדר של אוכל מסוים )בצל, שום, שוקולד, טופי, מרשמלו, מלפ

מראש ועליהם בעזרת מטבע של עשר אגורות לקלוע לאחת מקופסאות השימורים. במידה והצליחו 

 עליהם לאכול את מה שיצא להם לפי הכתוב בתחתית קופסת השימורים. -לקלוע

האוכל הכתובים בתחתית אגורות    *צלחת עם כל סוגי  10קופסאות שימורים    *מטבעות של  6* ציוד: 

 החיצונית של קופסאות השימורים.

 חידון -. קיר המזל7

המדריכים מדביקים על קיר מסוים המון עיגולים בכמה צבעים שבצידם האחורי כתובים הפתעות, 

 משימות או כלום ומכינים מראש המון שאלות ומשימות הקשורות לפורים. 

. המדריך שואל את אותו הילד שאלה הנוגעת לפורים בכל פעם, ניגש ילד אחד ובוחר עיגול מסוים

ובמידה והילד עונה נכון, המדריך מוריד את העיגול מהקיר ומראה לו את צידו האחורי של העיגול 

שקובע האם הילד זכה בפרס, האם אין על העיגול כלום או האם עליו לעמוד במשימה מסוימת שאם 

 יזכה בפרס. -יצליח בה

 גולים צבעוניים   * דף שאלות    *דף משימות   *פרסים )כמובן חובה בתחנה כזאת(*קיר עם עי  ציוד: 

 

 

 



 
 נוספים:

 שיהיה אחראי על הפעלת מוזיקת שירי חנוכה בזמן הפסטיחנוכה. DJ -*תחנת מוזיקה

 הכנת וצביעת כתרים ומסיכות.  -*תחנת יצירה

 אחת התחנות המבוקשות ביותר בפורימון. -*חדר חושך

 ציורי פנים. -ור*תחנת איפ

 *תחנת מגדת עתידות.

 *תחנת מחט בערימת שחת.

 מקום שבו ההורים המלווים את ילדיהם יוכלו לשבת ולנוח. -*תחנת נוחות להורים


