
הורים יקרים,
השועל  היתל  איך  בפנים?  נמצא  ומה  מבחוץ  רואים  מה 
עליז  סיפור  פורים?  לנשף  שהתחפשו  האחרות  בחיות 

ופורימי.

משלי חיות
סיפורים שחיות מופיעות בהם כדמויות ראשיות מלווים 
ייחוס  באמצעות  רבות.  שנים  האנושית  התרבות  את 
תכונות של בני אדם לחיות הסיפורים מעוררים למחשבה 

ולעיסוק בטבע האדם.
ומלמד  רבים  בסיפורים  ב  ְמַכּכֵ הערמומי  השועל 
להתנהג.  נכון  כיצד  השלילה  דרך  על  השומעים  את 
השועל  בורלא  עודד  שחיבר  המשעשע  בסיפור 
 - וִאיתן  החיות,  את   מפתיע 
כולנו  את  ומלמד  הקוראים,  את 
מֵעבר  להביט  תמיד  נכון  מדוע 
לתחפושת החיצונית ולהכיר את 

המהות הפנימית של כל אחד. 
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רעיונות לפעילות בחיק המשפחה

את  ולחפש  באיורים  להתבונן  כדאי  למי?  מתחפש  מי 
ילדיכם  האם  בסיפור.  המוזכרות  המחופשות  החיות 
המוצלחת  התחפושת  בעיניכם  למי  כולן?  את  מזהים 

ביותר, למי הייתם מעניקים את הפרס?

להן  מכינים  פרווה:  לבובות  בבית  תחפושות  נשף 
ושרים  מטעמים  עם  שולחן  עורכים  ומסכות,  תחפושות 
יחד שירי פורים. מי יזכה בתחרות התחפושות ומה יהיה 

הפרס הגדול?

תחרויות ומשחק הוגן: כדאי לעצור את הקריאה בעמוד 
שהחיות רבות ביניהן - כל אחת חושבת שהיא המוצלחת 
ביותר - ולשאול את ילדיכם איך לדעתם אפשר להחליט 
על  לשוחח  תוכלו  הסיפור  בעקבות  ַמגיע.  הפרס  למי 
למנצחים  הנלווים  הרגשות  ועל  תחרות  על  הישגים, 

ולמפסידים. 

על  הילדים  עם  לשוחח  אפשר  הערמומי:  השועל 
בתחרות  לנצח  ראוי  היה  האם  השועל,  של  התנהגותו 
התחפושות? בסיפורים רבים מיוחסת לשועל ערמומיות. 
ל  האם אתם ַמּכירים עוד ספרים על שועלים, לדוגמה ָמָשׁ
ֵלי ׁשּוָעִלים? תוכלו  ְרְנגֹוִלים ְוַהּׁשּוָעל או ִמׁשְ ַעל ׁשּוָעל, ַהּתַ

לחפש אותם ולקרוא יחד. 

מיוחדת  תחפושת  לכם  זכורה  האם  פעם:  של  פורים 
הילדּות  בחוויות  הילדים  את  לשתף  תוכלו   מילדותכם? 
לדפדף  גם  אפשר  ומתחפושות,  פורים  מחג  שלכם 
של  העבר  בתחפושות  ולהיזכר  משפחתיים  באלבומים 

ההורים, של האחים ושל הילדים.

עודד בורלא כתב ואייר ספרי ילדים רבים, ובהם האוסף 
ּבּוְרָלא.  עֹוֵדד  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  וַהֵּסֶפר  יָנה  ְנּגִ ַהּמַ ה,  ּנָ ּפִ ָכל  ּבְ ִחּיּוְך 
כדאי לחפש בספרייה יצירות מפרי עטו וליָהנות מהן יחד.

צחוק והומור
אתם  האם  ילדיכם?  את  מצחיק  ומה  אתכם  מצחיק  מה 
צוחקים מאותם דברים? בספרים, כמו בחיים, אנו מוצאים 
הגיוניים  שאינם  במצבים  תפקידים,  בהיפוך  הומור 
ועוד.  צפוי  ולא  מפתיע  בסוף  בהגזמה,  ומציאותיים, 
הומור פותח לנו מרחב של חשיבה יצירתית ומשוחררת, 
והוא יכול ללמד אותנו להסתכל על עצמנו וללכת בדרך 

הישרה.

 קריאה מהנה והרבה שמחה וצחוק! 
 Копию этих страниц на русском языке
 можно найти в русской части нашего сайта. 

www.pjisrael.org

עודד בורלא )2009-1915(
הסופר, המשורר והצייר עודד בורלא נולד בירושלים 
עשר  משלושה  יותר  שחיה  ספרדית  למשפחה 
יהודה  דורות בארץ. עודד היה סופר בן סופר; אביו 
רבים.  בפרסים  וזכה  למבוגרים  ספרים  כתב  בורלא 
במקווה  החקלאי  הספר  בבית  למד  בורלא  עודד 
בצלאל.  לאמנות  הספר  בבית  מכן  ולאחר  ישראל 
כתב  ומאז   ,45 בן  כשהיה  אור  ראה  הראשון  ספרו 
לדבריו  נזכרים  ובהם  ילדים,  ספרי  מ–70  יותר  ואייר 
הנֹוְנֵסְנס  אבי  מכּונה  בורלא  שונים!  חיים  בעלי   346 
גדושים  ספריו  העברית;  הילדים  בִספרות  )אי־גיון( 
הּומֹור מתּוחּכם וצירופי מילים מפתיעים ומשעשעים. 
זאב,  בפרס  יצירתו:  על  בפרסים  זכה  בורלא  עודד 

בפרס אקו"ם ובפרס ביאליק.


