
 

 פיג'מהפריית  מבחר ספרים מסלקראת פורים:   

 

    בורלא עודד: מאת נשף מסיכות
   הול  דיויד: אייר

 

חג פורים מתקרב, וזוהי הזדמנות מצוינת לעסוק  
בתחפושות, מסכות, מה שאנחנו מסתירים ומה שאנו  

מגלים. הסיפור "נשף מסכות" מאפשר התייחסות לכל 
נושאים נוספים וביניהם: תחרות, שיתוף אלה וחושף 

  אפשר גם לחפש פעולה, תכונות של בעלי חיים ועוד.
מידע על נשפי מסכות וקרנבלים במקומות שונים בעולם.  

 לדוגמה, ונציה וברזיל  

 

 
  מאת: תמי שם טוב ורחלה זנדנבק מלכה בירושלים

 איור: אבי עופר 
 

סיפור דמיוני, על רקע ירושלים של ראשית המאה 
העשרים. הילדה מלכה רוצה כל כך להתחפש למלכה  

בפורים. מפגש מופלא ומקרי עם האמן בוריס שץ, מייסד 
"בצלאל", מאפשר לה להגשים את משאלתה. ספר 

ילדים פיסת היסטוריה אמנותית  החושף בפני ה
 ותרבותית

אפשר לבקש מהילדים לשוחח עם הוריהם על חג פורים  

בצעירותם. האם זכורה להם תחפושת מיוחדת? האם התחפושות נתפרו במיוחד, או  

נרכשו בחנויות? מה היו התחפושות הפופולריות? אפשר לבקש מההורים לשלוח תמונות  

 תן של תחפושות. -פורים. הכיתה יכולה גם ליזום שוק קחשל עצמם כילדים בתחפושת 

כמו בצלאל המקראי, בוריס שץ היה "חכם לב": בזמן שעסק בסיתות הוא הבחין במלכה  

ובעיניו הטובות עודד אותה ודאג לעזור להגשים את חלומה. ניתן לשוחח עם התלמידים  

במעגל, כל אחד  על אנשים חכמי לב, ולזהות את "חוכמת הלב" שבחבריהם. יושבים

בתורו מעביר לב )מבריסטול, או כל חומר אחר( לחבר שיושב לצידו ומציין מעשה שעשה  

 .שמעיד על חכמת לב



 

   מאת לאה גודלברג אורי כדורי
 רותי מודן  :איור 

 

ּורי ּכדּורי, אחד מגיבורי הקומיקס הראשונים בשפה א
העברית, נולד מתוך שיתוף פעולה פורה של הסופרת 

נבון,  והמשוררת לאה גולדברג עם המאייר אריה 
שפרסמו את עלילותיו המשעשעות בהמשכים ב"דבר  

 —מאיירת ויוצרת קומיקס    —מודן  ירות לילדים". 
בחרה כמה מסיפורי אורי כדורי ואיירה אותם 

כמחווה ליצירת גולדברג ונבון וכדי להפגיש מחדש את הדור של היום עם דמות אהובה   מחדש 
רוך יחד עם ההורים "מפגש בדיחות וצחוק", בעקבות הקומיקס ולקראת חג פורים אפשר לע זו.

 עם סדנאות לכתיבת קומיקס, שעשועים וחידות, ושירים היתוליים. 

 

 מאת גיורא כרמי   המעגל הנסתר

המעגל הנסתר" הוא ספר מיוחד, ספר של תמונות ללא  "

מילים. אנחנו, המבוגרים, התרגלנו לקרוא ספרים דרך  

מילים כתובות.  גם כשאנחנו מקריאים ספר מאויר  

לילדים, בדרך כלל אנו מתמקדים במילים והתמונות  

מהוות עבורנו מעין "תפאורה".  ילדים בגיל הרך, לעומת 

רים דרך האיורים.  הספר זאת, קוראים ומספרים ספ

"המעגל הנסתר" מאפשר לנו הזדמנות מיוחדת להתקרב  

 לחווית הקריאה של ילדים, ולבנות יחד איתם את 

 סיפור.  ה

 

 מאת מאט קאר סופרג’ף

כל העטלפים יכולים לעוף, לראות בחושך ולשמוע מרחוק, אבל 

על.  -ג’ף רוצה להיות יותר, מיוחד, אחר. הוא רוצה להיות גיבור

רך למציאת המיוחד בכל דהומאויר להפליא על סיפור מצחיק  

הסיפור משמש פתיח נפלא לשיחה על המשמעות של    אחד.

 גיבור וגיבור על.  


