משנכנס אדר ,מרבין בשמחה!!
ערכת פעילות ,תמונות ,שירים
ומתכונים לפורים

חברות וחברים
יקרים
בחרנו השנה להדגיש יותר מתמיד ,את
חשיבות השמחה ,הריקוד והשירה לא רק
בפורים אלא כדרך חיים.
אנו מקוות שהערכה תשמח אתכם ואת
משפחותיכם ,תסייע בהעלאת זיכרונות
מפורים ותזמן הזדמנות לספר סיפורים על
תחפושות מיוחדות ,משלוחי מנות ,מסיבות
וארוחות בחיק המשפחה ועם חברים כיד
הזכרון הדמיון יחדיו.
התייחסו לשאלות המנחות הנמצאות בערכה
לא כאל שאלות אלא כהזדמנות להעלות
נושאים לשיחה משותפת ,להנאה ,ריקוד
ושירה.
אנו מאחלות לכם חג שמח ושמחה בלב.

ּפּורים הוא אחד מחגי ישראל
חג ִ
הנחוג בי"ד באדר ,או בט"ו באדר
שהוא "-שושן פורים" .על פי מגילת
אסתר ,החג נקבע כיום הודיה לה'
על הצלת היהודים באימפריה
הפרסית מרצח עם שזמם לבצע
בהם המן ,הבכיר בשרי אחשוורוש.
נושאים לשיחה


כיצד חגגתם את חג פורים בילדותכם?



האם נהגתם להתחפש?



האם נהגתם לחלק משלוחי מנות?

פורים

מנהגים
•
•
•
•

תחפושות ומסכות
מעשי קונדס
הרעשה ברעשנים
אכילת אזני המן

.

מצוות החג
•
•
•
•

קריאת מגילת אסתר
חלוקת מתנות לאביונים
החלפת משלוחי מנות
שתיה לשכרה" -עדְ -דל ֹא-ידע"

החג נקרא על שום ה"פור" (גורל באכדית) שהטיל המן כדי לקבוע
את היום שבו יוציא להורג את היהודים .בעקבות רצף האירועים
המתוארים במגילה ,התהפך הגלגל ,ובזכות אסתר סוכלה מזימתו
של המן .י"ג באדר ,ערב פורים ,הוא יום תענית אסתר.

"פור"
משמעותו
גורל

אסתר א'
ימי אֲ חַ ְשוֵרֹוש הּוא
(א) ַוי ְִהי ִב ֵ
אֲ חַ ְשוֵרֹוש הַ מֹלֵ ְך ֵמהֹ ּדּו וְעַ ד־ּכּוש ֶׁשבַ ע
ּומאָ ה ְמ ִדינָה׃
וְעֶׁ ְש ִרים ֵ
(ב) בַ י ִָמים הָ הֵ ם ּכְ ֶׁשבֶׁ ת הַ ֶׁמלֶׁ ְך
אֲ חַ ְשוֵרֹוש עַ ל ּכִ סֵ א ַמ ְלכּותֹו אֲ ֶׁשר
שּושן הַ ִב ָירה׃
ְב ַ
(ג) ִב ְשנַת ָשלֹוש ְל ָמ ְלכֹו עָ ָשה ִמ ְש ֶׁתה
ּומ ַדי
ָל־ש ָריו ַועֲבָ ָדיו חֵ יל ּפָ ַרס ָ
ְלכ ָ
ְש ֵרי הַ ְמ ִדינֹות ְלפָ נָיו׃
הַ ּפַ ְר ְת ִמים ו ָ
(ד) ְבהַ ְראֹ תֹו אֶׁ ת־עֹ ֶׁשר ּכְ בֹוד ַמ ְלכּותֹו
וְאֶׁ ת־י ְָקר ִת ְפאֶׁ ֶׁרת גְ דּולָ תֹו י ִָמים ַר ִבים
ּומאַ ת יֹום׃
ְשמֹונִ ים ְ
ּוב ְמלֹואת הַ י ִָמים הָ אֵ לֶׁ ה עָ ָשה
(ה) ִ
שּושן
הַ ֶׁמלֶׁ ְך ְלכָל־הָ עָ ם הַ נִ ְמצְ ִאים ְב ַ
ד־קטָ ן ִמ ְש ֶׁתה
הַ ִב ָירה ְל ִמגָדֹול וְעַ ָ
יתן הַ ֶׁמלֶׁ ְך׃
ִש ְבעַ ת י ִָמים בַ חֲ צַ ר גִ נַת ִב ַ
ּותכֵלֶׁ ת אָ חּוז
(ו) חּור ּכ ְַרּפַ ס ְ
ְבחַ ְבלֵ י־בּוץ וְאַ ְרג ָָמן עַ ל־גְ ִלילֵ י כֶׁסֶׁ ף
מּודי ֵשש ִמּטֹות זָהָ ב ָוכֶׁסֶׁ ף עַ ל
וְעַ ֵ
ִרצְ פַ ת בַ הַ ט־ו ֵָשש ו ְַדר וְסֹ חָ ֶׁרת׃

מגילת אסתר

לא כל יום פורים
מנהג המסכות והתחפושות ,החל בימי הביניים בוונציה,
כנראה בהשפעת קרנבל המסכות המקומי.
בתרבות היהודית נמצאו הסברים שונים למנהג עטית המסכות :
 .1התחפושת מייצגת את הרעיון שהפנימיות של האדם יכולה
להשתנות בעקבות מעשים חיצוניים.
 .2התחפושות העידו על כך שההתנהגות המתבוללת של היהודים בימי
אחשוורוש הייתה רק כלפי חוץ.

נושאים לשיחה
•
•
•

לאיזה דמות הייתם רוצים להתחפש?
מהי התחפושת שאתם הכי אוהבים?
האם השתתפתם בתהלוכת פורים?

חג פורים
מילים :לוין קיפניס
לחן :עממי

https://www.youtube.com/watch?v=rsdT7KKBIxc

חג פורים ,חג פורים,
חג גדול ליהודים!
מסכות ,רעשנים,
שירים וריקודים!

הבה נרעישה:
רש רש רש!
הבה נרעישה:
רש רש רש!
הבה נרעישה:
רש רש רש!
ברעשנים!
חג פורים ,חג פורים,
זה אל זה שולחים מנות.
מחמדים ,ממתקים,
מגד מגדנות.

הבה נרעישה...

משחק פורים

מילים :לוין קיפניס
לחן :נחום נרדי

https://www.youtube.com/watch?v=lxPF2Y_CCv4

ציל ,ציל ,צליל
מצנפת לי וגדיל,
אל יקום איש ממקומו,
משחק פורים מתחיל.
לה לה לה...
אחת ,שתיים ,שלוש
אני אחשוורוש,
שרביט זהב לי ביד
וכתר על הראש.
לכולנו ,לכולנו
כתר על הראש,
כל אחד מאתנו
הוא אחשוורוש.
מלכה אסתר אני
וזר זהב יש לי,
יודעים אתם מי דודי?
מרדכי היהודי.

לכולנו ,לכולנו
על ראשנו זר,
כל אחת מאתנו
היא מלכה אסתר.
אני הוא מרדכי,
תכלת בגדי.
אזני המן ורעשנים
הבאתי לילדי.
לה לה לה...
וגם אני אשיר
הבאתי סוס אביר,
את מרדכי היהודי
ארכיב ברחוב העיר.
לה לה לה...

יום טוב לנו
מילים :לוין קיפניס
לחן :עממי
https://www.youtube.com/watch?v=9ztvPO6yM3g

יום טוב לנו
חג פורים הוא חג גדול
יחד כולנו
נצאה במחול.
ברעשן נרעיש בקול
רש רש נסתובבה!
היום פורים ,מחר יום חול
רש רש נסתובבה!
רש רש ,רש רש
היום פורים ,מחר יום חול
רש רש ,רש רש
נצאה במחול.

אני פורים
מילים :לוין קיפניס
לחן :נחום נרדי
https://www.youtube.com/watch?v=Zj-tVmDPnY8

אני פורים ,אני פורים
שמח ומבדח.
הלא רק פעם בשנה
אבוא להתארח.
לה לה לה...
רבי פורים ,רבי פורים
אמור נא לי מדוע.
מדוע לא יחול פורים
פעמיים בשבוע

לה לה לה...
הידד פורים ,הידד פורים
הכו תוף ומצילתיים.
הו מי יתן ובא פורים
לחודש לחודשיים.

לה לה לה...

שיר המסכות
מילים :לוין קיפניס
לחן :נחום נרדי
https://www.youtube.com/watch?v=ugD7zA1hhvk

זקן יורד לי עד ברכיים
שפם ארוך לי אמתיים.
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה -כה -כה!
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה.
קרניים לי קרני התיש
שיניים לי שיני הליש.
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה -כה -כה!
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה.
מלפני צמה עם סרט
מאחורי זנב תפארת.
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה -כה -כה!
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה.

"היכולת היחידה שאני זקוק לה
היא לשמוח בחלקי"
מישל דה מונטן

כדי לשמח אותנו לא צריך הרבה  ...מילה טובה ,חיבוק ,מחמאה ,מוזיקה,
ריקודים ,כוס יין ,זר פרחים ועוד דברים קטנים שמעלים חיוך.

נושאים לשיחה
• מה משמח אתכם?
• כיצד אתם נוהגים להביע שמחה?
• איך אתם משמחים אחרים?
• את מי אתם אוהבים לשמח?
• ספרו על אירוע ששימח אתכם במיוחד.

"איזהו עשיר? -
השמח בחלקו".
נושאים לשיחה
• מה המאכל שאתם הכי אוהבים
לאכול?
• איזה מוזיקה הכי משמחת אתכם?
• איפה אתם הכי אוהבים לטייל ?
• את מי תשמחו לפגוש?
• ספרו על אירוע ששימח אתכם.

מה משמח יותר -לתת או לקבל מתנה?
ספרו על מתנה יפה שקיבלתם
איזה מתנה הייתם רוצים לקבל?
ממי תרצו לקבל מתנה?

"ויין ישמח לבב אנוש”...
•
•
•
•
•

האם אתם אוהבים יין?
איזה סוג של משקה אתם מעדיפים
לשתות?
יין ,וודקה ,ויסקי ,בירה ,קוקטייל...
באיזה הזדמנויות אתם שותים יין?
מה פירוש הביטוי "עד –דלא -ידע ?"

https://youtu.be/BDh4eXgDlY8

השמן והרזה

שיכור ולא מיין
מילים :יוסי בנאי
לחן :מתי כספי
https://www.youtube.com/watch?v=ilYVvzE8cEs

אני שיכור וזה גלוי
כדת כדין וכשתוי
ושום דבר לא יעזור
מכל דבר אני שיכור
מבוקר צח ויום יפה
מסוכרזית וכוס קפה
מלחם טוב ,טרי וחם
ומאישה אוהבת גם
אני שיכור ממש כמו לוט
מן הנופים והמראות
מהצבעים שמסביב
מפרח שמזכיר אביב
מריח בושם פרדסים
מלילה שהיה מקסים
מחדשות אם הם טובות
משתי עיניך היפות

אני שיכור ולא מיין ידידי
אני שיכור ממה שרק רואות עיני
אני שיכור ראשי ראשי עלי סחרחר
אני שיכור אחרת לא הייתי שר

אני שיכור כך מסתבר
גם מיפיה המשכר
של נערה חתלתולית
בבגד ים דו מסלולי

אני שיכור באמונה
שיכור עד כלות הנשמה
מערב קיץ מיוחם
ומירח אדמדם

מעלמות משובבות
שרגליהן החטובות
אשר נוצרו להתלטף
עושות לי קליק בתוך הלב

מכל כוכב רחוק נוצץ
ומצפור קטנה על עץ
מזוג אוהב שמתעלס
משיר שמח של ברסנס

אני שיכור בהן צדקי
מילדים שצוחקים
מזוג זקנים על הספסל
ומתינוק שבערסל

אני שיכור אני נשבע
גם לפעמים בלי שום סיבה
משמש חורף חמימה
מאשכולית אחת תמימה

משיר ישן שמתנגן
מאהבה אחת גם כן
מאלף צפורים עפות
משתי עיניך היפות

מסתיו שלכת ועלים
מכינורות וחלילים
מסרנדות עצובות
משתי עינייך היפות
אני שיכור ולא מיין...

הבו לנו יין
מילים ולחן :מתתיהו שלם

לחיים נשתה
כנר על הגג

https://www.youtube.com/watch?v=1N5A8s5cE5c

https://www.youtube.com/watch?v=K5YPNlLco9Q

הבו לנו יין ,יין- ,
לא שתינו עוד עדיין- ,
הבו לנו יין ותירוש!

נשתה נשתה לחיים
לחיים לחיים נשתה
נשתה לחיים ,נשתה יחדיו
כי כבר תקענו כף
כוס לחיים נשתה!

בחיינו לא נקוטה,
אף נחיה ולא נמותה,
מה טובים ,יפים חיי אנוש!
עורה ,עורה! צא בחור,
במחול נלהב,
שיש ושמח בחור!
סורה ,סורה! כל מר נפש,
מר לבב.
סורה ,סורה ,סור!

נשתה נשתה לחיים
לחיים לחיים הידד
נשתה לחיים קולות חדווה
עוד לא אבדה תקווה
כוס לחיים נשתה!
כי האל ציווה לשמוח
ומצווה לשכוח
את עמל היום
כל היום מונחת חרב
אך בבוא הערב,
בא הזמן ללגום!
נשתה נשתה לחיים
לחיים לחיים הידד
נשתה לחיים קולות חדווה
עוד לא אבדה תקווה
כוס לחיים נשתה!

לנר ולבשמים
מילים :רבי שלום שבזי
לחן :אביהו מדינה
https://www.youtube.com/watch?v=H0YWzWzNbOo

לנר ולבשמים נפשי מייחלה
אם תיתנו לי כוס יין להבדלה
אם תתנו לי כוס יין להבדלה
אם תתנו לי כוס יין להבדלה
סולו דרכים פנו לנבוכה
פתחו שערים לי כל מלאכי מעלה
לנר ולבשמים...
אם תיתנו לי...
עיני אני אשא אל על בלב כוסף
ממציא צרכי לי ביום ובלילה
אם תתנו לי...

בואו נדמיין ונספר סיפור

נושאים לשיחה ולכתיבת
סיפור דמיוני על התמונה

•

מה רואים בתמונה?

•

את מי רואים בתמונה?

•

איפה הדמות נמצאת?

•

באיזו עונה צולמה התמונה?

•

מה הדמות לובשת?

•

איך היא הגיעה לשם?

•

איך הדמות מרגישה?

•

האם יש עוד אנשים בסביבה?

•

תנו שם לתמונה

מה מספרת התמונה?
נושאים לשיחה ולכתיבת
סיפור דמיוני על התמונה
• את מי רואים בתמונה?

• היכן נמצאות הדמויות?
• תארו את הסביבה
• מה לובשות הדמויות?
• מה הקשר בין הדמויות?

• מה עושות הדמויות?
• האם יש עוד מישהו בסביבה?
• מה שומעים בסביבה?
• בואו ניתן שם לתמונה

כובע של קש
מילים ולחן :מתתיהו אריאלי
https://www.youtube.com/watch?v=Lzm-wBvIDGk

על דבר עתיד ,אל תחשוב תמיד
זה מנהג גרוע ,גרוע
שתה ואכול ,צפצף כל הכל
צחק בקול פרוע הה הה

כובע של קש וחולצה ממש
על הגב קרוע ,קרוע
זה לא נורא ,כלום לא קרה
צחק בקול פרוע הה הה

אמת ואמונה הה..
עצה זו הגונה הה..
זרוק הכל לעזאזל
ומרוב שמחה
צחק בקול פרוע הה הה

אמת ואמונה הה...

אכול בשר וביצים תריסר
יום יום בשבוע ,שבוע
הקצב בנדיט
לא נותן קרדיט
צחק בקול פרוע הה הה
אמת ואמונה הה...

מתי יוטב ,כבר המצב
רק לשד ידוע ,ידוע
בוא נא חבר ,אל תתמרמר
צחק בקול פרוע הה הה

תן כתף
מילים :אביגדור המאירי
לחן :מרדכי זעירא
https://www.youtube.com/watch?v=yEfj2AAPePs

תן כתף ,עצום את העיניים,
פורים לנו נשכח את הכל.
יש לך כאב ,רמסהו ברגלים,
פתח את פיך ושירה בקול:
הה הה ,הה הה ,חפצנו נבצע,
נראה ,נראה ,נסים ונפלאות.
הה הה ,הה הה ,כולנו נשתגע
נשיר נרקוד על אף כל הצרות.

צלילי המוזיקה

הדברים שאותי משמחים
מילים ולחן :אוסקר המרשטיין וריצ'ארד רוג'רס
תרגום :אבי קורן

https://youtu.be/0IagRZBvLtw

https://youtu.be/ofNjwzb3iJY

טל על הורד ,שפמפם של ארנבת,
סיר של נחושת ,כפפה מנומרת,
וחבילות עטופות בסרטים,
אלה דברים שאותי משמחים
קול פעמון וקצפת עם שטרודל,
זנב של פוני ,ושניצל ופודל,
ואווזים שעפים לשחקים,
אלה דברים שאותי משמחים.
בגד לבן וגם רך וממשי,
שלג אשר על הלחי גולש לי,
חורף קסום שנמס לאביב,
אלה דברים שאותי משמחים.
שעוקצים לי ,שנושכים לי,
כשעצוב נורא,
באים הדברים שאותי משמחים,
ואז שום דבר לא רע!

נושאים לשיחה
 מה משמח אתכם?
 מה מעציב אתכם?
 איזה נופים מרגשים אתכם?
 איזה צלילים אתם אוהבים לשמוע?

יֹודעַ ת עָ לֵ ינּו ּכָל ַמה ֵשיֵש
יקה ַ
"הַ מּוזִ ָ

לָ נּו לָ ַדעַ ת עַ ל עַ צְ ֵמנּו".

אבות ישורון

במוזיקה יש קסם ,כאשר אנו מקשיבים לה היא מעוררת רגש.

אודה לשמחה

Ode to Joy
אנדרה ריו

https://youtu.be/kbJcQYVtZMo

לודוויג ואן בטהובן

היה מלחין ופסנתרן גרמני .בטהובן נחשב לאחד מגדולי
המלחינים במוזיקה הקלאסית.
אודה לשמחה הוא הפרק הרביעי והאחרון של הסימפוניה
התשיעית יצירת המופת של בטהובן.

נושאים לשיחה


האם אתם מכירים את המנגינה?



מה אתם מרגישים כאשר אתם שומעים את
המנגינה?



האם אתם אוהבים מוזיקה קלסית?



האם אתם מכירים את בטהובן? ספרו עליו

https://youtu.be/oSj-AYmgrGM

איש חסיד היה .....

החסידות היא תנועה רוחנית וחברתית יהודית שקמה באמצע המאה ה18-
במערב אוקראינה של היום והתפשטה במהירות יהדות מזרח אירופה.

מקימה של החסידות הבעל-שם-טוב ,ותלמידיו הם שהפיצו אותה .הגותה של
החסידות הושפעה ,בפרט בדורותיה הראשונים ,מקבלת האר"י ,תוך
הדגשת נוכחות האל ביקום כולו .אחד מעקרונותיה העיקריים של תורת
החסידות הוא דבקות באלוהים על ידי שמחה מתמדת .רבי נחמן מברסלב,
שסבו היה מתלמידיו של הבעל שם טוב טבע את הסיסמה הידועה:

"מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד"

https://www.youtube.com/watch?v=1lL4mt2nlDI
מתוך המחזמר "איש חסיד היה"....

נושאים לשיחה






האם פגשתם חסידי ברסלב שרוקדים ברחוב?
מה דעתכם עליהם?
האם אתם אוהבים את המוזיקה שהם משמיעים?
האם אתם אוהבים לראות אותם רוקדים?
האם אתם מכירים באופן אישי חסידים?

https://youtu.be/yAu_7dRhe-w

חיוכים
מילים :לאה נאור
לחן :אנחל קבראל

כשהרבי מזמר
מילים ולחן :עממי

https://www.youtube.com/watch?v=M57QJaQFsxQ

אם עולה השמש ובכל בוקר חדשה היא
אם הפרחים סתם מחייכים אל העולם
אם מתגלגל הגל מצחוק עד השמים
אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם?
אם יש עוד קרקסים וליצנים ולא בספר
אם צחוק הילדים נשמע צלול ולא רחוק
צוחק השוק ,הים ,הפעמון של בית
הספר
אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק?
כדאי ,כדאי ללמוד מן הפרחים
לא לקמץ בחיוכים
והעולם ,תראו ,יהיה פתאום כה טוב
כדאי לחלום ולקוות ,נסו רק פעם
כדאי לצחוק ,כדאי לחיות ,כדאי לאהוב

כדאי גם לחייך ,מותר לכעוס
אך בזהירות לא להרוס
אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר
הכל יהיה עוד טוב יותר ודאי ,אבל
בינתיים
אפשר לבכות ללא סיבה ,אפשר גם
לשיר
אדם הולך בעיר והיא שלו והיא זרה לו
והוא שותק והעולם כולו שותק
לפתע בדיוק מולו תינוקת התחייכה לו
והאדם צוחק והעולם כולו צוחק
ושוב נושקת שמש את העיר המאוהבת
גל שובב וקל נושק לסלע שוב ושוב
האור נושק לצל והפסים את הרכבת
רק אנו שוכחים מה שכל כך כל כך
חשוב
כדאי ,כדאי ללמוד.

https://www.youtube.com/watch?v=s
gmCE98IwlA

כשהרבי מזמר
כשהרבי מזמר
מזמרים החסידים
מזמרים החסידים
יבה בה בה בם...
וכשהרב צוחק
וכשהרב צוחק
צוחקת כל החבריה
צוחקת כל החבריה
חה חה חה חה חה...
צוחקת כל החבריה.
וכשהרב בוכה
כשהרב בוכה
בוכים אז כל החסידים
בוכים אז כל החסידים
טרה לה לה לה...
בוכים אז כל החסידים.

הנרקוד?
כמו המוזיקה ,כמו השירה ,כך גם הריקוד מלווה את
האדם בחייו ומציין אירועים משמעותיים מינקות ועד
בגרות .לכל תרבות ריקודים משלה...
נושאים לשיחה

האם אתם אוהבים לרקוד?
האם ריקוד משמח אתכם?
איפה למדתם לרקוד?
איזה ריקוד אתם מעדיפים :ריקודי סלון ,ריקודי עם ,בלט ,ריקוד מודרני ?

טנגו

הוא מוזיקה וריקוד לזוג .מקורו בארגנטינה
והוא נחשב לסמל הלאומי שלה .מקובל לנגן
את הטנגו בכלי נגינה שנקרא בנדוניון.

ואלס בציור
של רנואר "
ריקוד
בבּוז'יוָואל"

נושאים לשיחה
•מהי ארץ המוצא של הוואלס? (גרמניה/אוסטרייה)

•מי המלחין שהתפרסם בכתיבת ואלסים? (שטראוס)

בואי נשוב אל הטנגו – יהורם גאון
https://www.youtube.com/watch?v=37ENY8ACvsM

https://youtu.be/kUl9gUdr1Fc
ואלס וינאי

הורה – הריקוד הכי ישראלי שיש
ריקוד ההורה "עלה" לישראל מרומניה והוא אחד
הסמלים הבולטים של תחילת ההתיישבות בארץ.

שיר ההורה אבי טולדאנו

https://youtu.be/mvWEwZjveWM

בשנת  1982ייצג הזמר אבי טולדאנו את ישראל
באירוויזיון עם שיר ההורה ,והגיע למקום השני.

נושאים לשיחה

•האם אתם יודעים לרקוד את ריקוד ההורה?
•איפה למדתם לרקוד הורה?

שיר אשיר בגשם

ריקוד מהסרטים

https://youtu.be/swloMVFALXw
נושאים לשיחה


האם ראיתם את הסרט?



האם אתם מזהים את השחקן? (ג'יין קלי)



איזה שיר שר השחקן?

זורבה היווני

https://youtu.be/JPuVYti3WVc
נושאים לשיחה


האם צפיתם בסרט?



האם אהבתם את הסרט?



איפה מתרחשת עלילת הסרט?



מה שם הריקוד? (סירטקי )



מה הרגשתם כשצפיתם בקטע?

ריקוד מהסרטים

קזבלן
https://youtu.be/1kbZ7tjVxVY

כל הכבוד  -יהורם גאון








האם ראיתם את הסרט? איפה?
כמה פעמים צפיתם בסרט?
עם מי הלכתם לראות את הסרט?
היכן מתרחשת עלילת הסרט? ( יפו)
מי השחקן הראשי בסרט? (יהורם גאון)
מה הכי אהבתם בסרט?

סיפור הפרברים

https://youtu.be/b2ClSABkDp8







האם ראיתם את הסרט? איפה ועם מי?
היכן מתרחשת עלילת הסרט? (ניו יורק)
מה הכי אהבתם בסרט?
מה לא אהבתם בסרט?
על איזה סיפור אהבה מבוסס הסרט? (רומיאו וג'וליה)
מי הלחין את המוזיקה של הסרט?(לאונרד ברנשטיין)

מצרכים:

ביצים גדולות

כף מיונז
 1/4כפית חרדל
מלח

מתכון לשמחה
פרצוף ביצה
https://youtu.be/DEDIT37k2Ic

פלפל שחור

לקישוט:
זיתים ירוקים קטנים ,פלפל אדום ,גבעולי שמיר או
פטרוזיליה

אופן הכנה:
 .1מבשלים ביצים קשות ,מסננים ומצננים
 .2חוצים את הביצים הקשות לאורכן ומוציאים את החלמונים לקערה .מועכים את החלמונים עם מזלג.
 .3מוסיפים לחלמונים מיונז וחרדל ,מתבלים במעט מלח ופלפל שחור ומערבבים לתערובת חלקה.
 .4בעזרת כפית או שקית זילוף עם צנתר חלק ממלאים את חצאי הביצים במלית.
 .5חותכים את הזיתים לעיגולים דקים ואת הפלפל למשולשים קטנים .גוזרים את השמיר לענפים קטנים.
 .6מקשטים ויוצרים פרצוף בכל ביצה

בתיאבון

שאלות של שמחה !


מי מצחיק עם אף אדום?....ליצן



איזהו העשיר?....השמח בחלקו



מדוע אברהם קרא ליצחק יצחק? ....כי שרה צחקה



מה הוא מקצועם של שייקה אופיר והגששים?....בדחנים/בדרנים


מי שרה שיר שמח?....שרה



הוא מבדח את המלך והמלכה בארמון....ליצן החצר



למי הייתה "אורה ושמחה"?....ליהודים



מתי מרבים בשמחה?....כאשר נכנס אדר



מה ההפך מ"צחוק"?....בכי



מה ההפך מטרגדיה?....קומדיה



מה ההפך מעצב?....שמחה

תפזורת משמחת ומבדחת...
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גילה

ששון

רינה

צחוק

עליז

חדווה

ליצן

שמחה

צהלה

חיוכים

הליצן הזה שמח או עצוב?
מוזמנים להחליט...

