
חג פורים ותפקיד 
התקשורת

רותי עוז

מורה לתקשורת קולנוע ושפה



תפקידי  
-התקשורת 
המשכיות

בחיינו הוא אחד מהתפקידים שיש לתקשורת •
.המשכיותיצירת 

תרבות  , מנהגים, ערכים, המשכיות של אירועים•
.ומסורת לדורות הבאים

?למה זה חשוב•

כדי שלא תיעלם אף פעם לשמר את התרבות היהודית •
.  ולא ישכחו אותהמן העולם 

שלהם  שהדורות הבאים יחזקו את הקשר על מנת •
וירגישו תחושת  לתרבות שלהם ולמסורת היהודית 

.שייכות לעם היהודי

ואת ההיסטוריה של  כדי שנזכור תמיד מאיפה באנו •
לקבל השראה וכוחות לעתיד  העם שלנו על מנת 

.לבוא



חג גדול  -חג פורים
ליהודים

.  ד באדר"את חג פורים חוגגים ב י•

.החג הוא יום שמחה וצהלה על זה שהעם היהודי ניצל•

סופר חג הפורים מבוסס על סיפור מגילת אסתר בה •

יִָּמים"שימי פורים נחשבו  ר, כַּ ם  -ֲאשֶׁ הֶׁ חּו בָּ נָּ
ם ֵביהֶׁ הּוִדים ֵמֹאיְּ יְּ ם , הַּ הֶׁ ְך לָּ פַּ הְּ ר נֶׁ ש ֲאשֶׁ ֹחדֶׁ הַּ וְּ

ה חָּ ִשמְּ גֹון לְּ יֹום טֹוב, ִמיָּ ל לְּ ֲעשֹות ; ּוֵמֵאבֶׁ לַּ
ם ה, אֹותָּ חָּ ִשמְּ ה וְּ תֶׁ ֵמי ִמשְּ נֹות ִאיש , יְּ ֹלחַּ מָּ ּוִמשְּ
ֵרֵעהּו נֹות , לְּ תָּ ֹיִניםּומַּ בְּ אֶׁ .  (כב, אסתר ט)."לָּ

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%98_%D7%9B%D7%91


מנהגי חג הפורים

קריאת מגילת אסתר•

משתה ושמחה -סעודת פורים•
המצווה היא לאכול ולשתות ביום  

עד דלא ידע בין ארור  ", הפורים
".מרדכיהמן לברוך 

איש לרעהומשלוח מנות•

מסכותובתחפושותמתחפשים•

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A4%D7%95%D7%A9%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%AA


איך התקשורת מייצרת  
?המשכיות לחג הפורים

..בואו נראה דוגמאות



-נחמדפרפר
הטלויזיה

11כאןהחינוכית

https://www.youtube.com/watch?v=3lvIMpMoNrA



ערוץ הופ-פורים יובל המבולבלספיישל

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



(6:06החל מדקה )סיפור המגילה , וזהירוןתכנית הילדים חיפזון 

https://www.youtube.com/watch?v=uKL-q-a2mKY



העלאת סרטונים לרשתות החברתיות

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



בחולוןלעדלאידע25ה חגיגות -11כתבה כאן 

https://www.youtube.com/watch?v=tF2Ztoikbjw



פוריםספישל 11המרדף כאן -טלוויזיהשעשועון 

https://www.youtube.com/watch?v=jin3x9z-55Y



https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q1/Article-
3af220d8b64c071026.htm

https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q1/Article-3af220d8b64c071026.htm


-לסיכום
?איך התקשורת מייצרת המשכיות

השמעת שירים  
באווירת החג  

,  ברדיו)
(ועודבטלויזיה

תכניותהפקת 
מיוחדות לחג  

ילדים  תכניות)
תכניות, ונוער

,  אירוח
(שעשועונים ועוד

שידור הצגות  
ומופעים הקשורים 
לחג כמו תהלוכות  

התחפושות 
ברחבי  עדלאידה)

(הארץ

שידור  -חדשות
כתבות בנושא  

החג



העשרה לשונית
לכבוד פורים



ה ְמִגלָּ

. מגילה היא רצועת קלף גלולה הכתובה או מוכנה לכתיבה

והיא זהה בצורתה למילים  ל"גלשמה גזור מן השורש 
ה : נוספות מגזרת הכפולים ה , (ל"סלמן )ְמִסלָּ מן  )ְמִסבָּ

ה , (ב"סב .ועוד( חלל באדמה, ל"חלמן )ְמִחלָּ



ָכה ַמסֵּ
. למשל לצורך תחפושת, מסכה היא כיסוי לפנים

ׂש בָּ : "ך משמשות במשמעות דומה מילים אחרות"בתנ ַעל  ֲאֵפרַוִיְתַחפֵּ
ינָּיו ן", (לח, מלכים א כ" )עֵּ נָּיוַוִיתֵּ (.  לג, שמות לד" )ַמְסֶוהַעל פָּ

:  אך שם משמעה אחר, ך"המילה מסכה לקוחה אף היא מן התנ
כָּה–תבנית יצוקה ממתכת  ֶגל ַמסֵּ ַהלֹוטְפנֵּי ַהלֹוט : "וגם כיסוי, כגון עֵּ

ל  ה ַעל כָּ ה ַהְנסּוכָּ כָּ ַעִמים ְוַהַמסֵּ ל הָּ (.ז, ישעיהו כה" )ַהּגֹוִיםַעל כָּ

נקבעה  ( 1914)ד "ברשימת כלי בית של ועד הלשון משנת תרע
כָּה לצד המילה ְׂשִמיכָּה במשמעות  המכסה שמתכסים בו  "המילה ַמסֵּ

כָּה  "על פי דברי הנביא " בעת השכיבה ַע ְוַהַמסֵּ רֵּ ִהְׂשתָּ ע מֵּ ַצר ַהַמצָּ ִכי קָּ
ה ְכִהְתַכנֵּס רָּ (.כ, כחישעיהו " )צָּ

את המשמעות המודרנית קיבלה המסכה בשל דמיון הצליל 
המילה מסכה במשמעות זו כלולה . maskוהמשמעות למילה הלועזית 

(.1940)ש "במונחי תיאטרון שפרסם ועד הלשון בשנת ת



ן ֵלצָּ
ל וביסודה היא נרדפת "לקוחה מספרות חזליצןהמילה 

. אדם קל דעת המרבה לעג ּוְׂשחֹוק–ֵלץלמילה המקראית 

ץ  ןהלֵּ צָּ וכן אל ֵהִליץ וִהְתלֹוֵצץ , ָלץקשורים אל הפעלים והלֵּ
.ָלצֹון וֲהָלָצההשמות 

מציין במקורו דיבור ומכאן גם  ץ"לייש הסוברים כי השורש 
שמשמעה  ( כג, מבבראשית )ֵמִליץהמילה המקראית 

.מתורגמן

הלוליין  –ל ירשנו גם את ידידיו של הליצן "מספרות חז
.שמקורם במילים יווניות, והמוקיון



ת שֶׂ ְחפֹּ תַּ

ֶשתהמילה  נוצרה כנראה בסוף שנות העשרים או בתחילת ַתְחפֹּ
.  שנות השלושים של המאה העשרים

ֶשת ודומות לה  , היא חודשה במשקל המילה המקראית ִתְלבֹּ
ֶרת ֶבת , מילים נוספות ובהן ִתְספֹּ ֶרת ; (ל"לשון חז)ִתְקרֹּ ימי )ִתְגבֹּ

ֶבת; (הביניים ֶקת, ִתְרכֹּ ֶשת , ִתְסרֹּ (.עברית חדשה)ַתְחמֹּ

ִדים  ַוִיְתַחֵפש: "ך"מקורו בתנִהְתַחֵפשהפועל  אּול ַוִיְלַבש ְבגָּ שָּ
ִרים (.  ח, שמואל א כח" )ֲאחֵּ

שכן האדם המתחפש  , ִחיֵפשמקובל לקשור אותו אל הפועל 
.משנה את מראהו וגורם לכך שיחפשו אותו


