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בס"ד

לקט אוצרות
מס' 1
משולחנם של פורום רכזי המח"ם והמרכזייה החינוכית הארצית

והפעם ..רעיונות לפורים
שלום לכולם/ן
בשעה טובה פורום רכזי מח"מ ותיקים יצא לדרך ...אחת ממטרות הפורום היא "למידת עמיתים" .
רכזי מח"מ ותיקים וחדשים כאחד ,מעלים רעיונות נפלאים בוואטס-אפ הקבוצתי ,אולם פעמים ריבוי
ההודעות בערוץ תקשורת זה יוצר מצב שבדרך מפסידים רעיונות מעולים ומקוריים.
לכן ,כדי "למסד" זאת וכדי שלכם יהיה "סל" רעיונות מאורגן ,אנו במרכזייה אספנו עבורכם ,בשיתוף עם
חברי הפורום ,מגוון רעיונות "מהשטח" ותיבלנו מעט עם עוד רעיונות ממקומות אחרים.

תחילה נזכור כי:

על שלושה דברים עומד חג-פורים
 על ההפקה( ,כולל תכנון מוקדם ויצירתיות).
 על שיתוף הפעולה( ,התגייסות כולם).
 ועל האחריות( ,של החניכים ושלנו).
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מה בעצם האתגר שבפנינו?
החל מראש חודש אדר ,פחות או יותר ,כולנו נכנסים לתהליך הפקת אירועי הפורים .הכותרת "פורים"
הינה פתיח למספר רב של פעילויות ,שפעמים נמשכים כ"שבעת ימי המשתה" 
פורים הוא הזדמנות לכל קבוצה בפנימייה ,ליצור ,לפעול ,להפעיל ,להביע את מקומה וכדו'.
בדרך כלל מדובר בנושא מרכזי אחד ,אותו בוחרים צוות הפנימייה והכפר וסביב נושא זה כולם פועלים.
יש מקומות בהם הנושא המרכזי מוצג ומתבטא בעיקר בערב המרכזי ובתפאורה .ויש מקומות שהנושא
המרכזי מפעיל את כל חלקי הפעילות (לפעמים החל מר"ח אדר).
בנוסף ,במקומות רבים ישנו שבוע שלם בו כל קבוצה אחראית על ערב אחד .וכמובן ישנו יום פורים (או
יום קרוב שנבחר) בו מופעלים דוכנים שונים "שוק פורים".
לאור כל זאת חברי הפורום ואנו המרכזייה ,נציע לכם מספר רעיונות לכל חלק.

דוגמאות לנושאים מרכזיים:














אגדות
מחזות
מוסיקה
ספורט
יוצרים
מתנדבים
אמנות
מסעדות
הוליווד
פורים אמריקה (מעוניינים לשמוע על כך פנו ללהב ,רכז מח"ם בניר העמק)...
ילדות
גיבורי על (סופרמן)..
עולם המים

רעיונות לנושאים וערבי פעילות:








חידון לפורים משולב עם קטעי סרטונים (מעוניינים לשמוע איך ומה? פנו למשה שבח -בית
שלמה)
ערב פחד
ערב הפוך
חדר בריחה
ערב צחוק
כשרונות צעירים
חדר האוכל הופך לבית קפה(.כל קבוצה מכינה קינוח)
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תחרויות ספורט
ערב הצגות ( 5-10דקות)
"כניסות" -כל ערב שכבת גיל אחרת "יוצרת כניסה" (כ 10-15דקות) לפני האוכל( .למשל
סיפור המגילה)
משפטו של המן (כיצד? פנו לטל הדרי -רכז מח"ם מכפר הנוער 'נחלת יהודה').
תחרות תחפושות
פעילות כלל פנימייתית שתשלב כמה שיותר מתודות של חלוקה לקבוצות ,ניווט בתוך
הכפר ,קיר טיפוס (חשוב שיהיה סביב נושא)
עלידע (כיצד? פנו לטל -נחלת יהודה)
הופעת התזמורת של הפנימייה (אם יש)...

"יום פורים" -רעיונות דוכני שוק פורים













באולינג
קליעה למטרה
מצא את המספר /הדמות
מחט בערימת שחת
כיבוי נרות עם אקדח מים
לדוג דגים.
זהה את המדריך /החניך
פגע בממתק
חדר חושך
עץ בלונים
שור זועם
דוכני שוק– 'לונה פארק'  -לבנות (החניכים בונים במו ידיהם) דוכנים בדומה ל'לונה פארק'
כגון מכוניות מתנגשות ,גלגל מסתובב( .מעוניינים לשמוע איך ומה? פנו לרודריג ,רכז מח"ם מאלוני
יצחק).

טיפים מהשטח ...
 נושא לשוק :מומלץ לבחור נושא שסביבו ייסוב השוק ,השם של השוק יינתן בהתאם ,קישוט המקום
יהיה בהתאם ,שמות התחנות יתאימו לנושא ואף התחנות עצמן ..למשל .1 :שושן הבירה  .2מתחת
למים  .3עולם האגדות.
 פורים הוא חג התרומות ,רצוי וכדאי לפנות לאנשים טובים המעוניינים לתת ...כגון :תחפושות,
משלוח מנות ,הפתעות ,תרומות (המעוניינים לקבל רעיונות ושמות של חברות תורמות ,או לדיג'י
טוב למסיבה ..ניתן לפנות ללהב).
 פורים הוא חג הנתינה (משלוח מנות ,מתנות לאביונים – )...יש לכך לא רק היבטים מעשיים
והלכתיים אלא גם רעיוניים :ככל שנחשוב על הזולת ,נתגייס ונתרום לטובת האחר ,נתקרב אל
מישהו שביום-יום שאולי לא מספיק שמנו לב אליו – כך השמחה האמיתית תהיה רבה ומשמעותית
יותר .נסו לתכנן איך ניתן ליישם זאת בפנימייה.
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 הסבירו את הרציונל והמטרות מראש ,כמה שאפשר .כדי שרמת הביצוע תהיה גבוהה ככל שניתן.
 ריתמו את השטח ושתפו גם את הבוגרים ,ו...נשמו עמוק לפני...
 מומלץ לודא שאכן כל הקבוצות מעורבות ושכל החניכים בתמונה ,ושלא "שכחנו במהלך המירוץ"
אף לא אחד...
 מומלץ שמרבית הפעילויות יתבססו על כוחות פנימיים של החניכים ,אך כמובן ניתן להעשיר את
הרפרטואר גם בכוחות מבחוץ... בשביל הטעימה  ) :סטאנדאפיסט – פנו לרודריגו ,דיג' -פנו
ללהב)

ועוד משהו קטן לסיום...
רעיון לשוק פורים קצת שונה ניתן למצוא כאן .כמובן ,קחו את המתאים לכם ושדרגו כראות



עיניכם ...לקובץ -שוק פורים ,ראו כאן!

מעוניינים בעוד עצות ורעיונות?
פנו אלינו לחברי המרכזייה ,או לחברים:
רודריגו -אלוני יצחק .נייד055-6661705 :

טל – נחלת יהודה .נייד050-7593349 :

להב  -ניר העמק .נייד052-4358706 :

יפעת – נעורים .נייד054-4598824 :

משה -בית שלמה רחובות .נייד054-8123941 :

שותפים:
תחקיר ועריכה :עדי'ה הדר.
חברי הפורום – ירון ,עדי'ה ,נטלי ,מנחי המרכזיה וחברי פורום רכזי המח"מ.
לעלון זה -תודה מיוחדת לנטלי על ארגון חברי הפורום וכן :לרודריגו ,טל ,משה ,להב ויפעת.

