
דף עבודה לתלמיד

מעגל השנה  פורים גד האלימות!
ת נ

יש מה לעשו

רקע
בחג הפורים אנחנו מציינים את נס הצלתם של היהודים מגזירת המן בימי המלך אחשוורוש. בחג זה, יותר 

מכל חג אחר, אנחנו שמחים וחוגגים במסיבות, במשחקים, בתחפושות, בהופעות היתוליות ועוד...

לעתים קרובות ילדים צוחקים על חבריהם ועל מוריהם. 
לעתים זה אכן מצחיק ונחמד, אך הצחוק גם עלול לעבור את גבולות 

הטעם הטוב. 

א.   האם מותר לצחוק על כל דבר? 
ב.   מתי צחוק וביקורת עוברים את גבולות הטעם הטוב? 

צחוק  האם יש לו גבול?

צחוק צחוק / כתבה: דינה ציונית

הפרחים.  לנערת  התחפשתי  אני  כיף!  איזה  בבית-הספר,  מתחפשים  היום  עליי.  האהוב  החג  זהו  הגיע!  פורים 
לבשתי שמלה פרחונית, חבשתי כובע גדול, ובידי החזקתי סלסלת פרחים. 

הכיתה רעשה וגעשה. כולם דיברו וצחקו בקול רם. בכל פעם שנכנסו לכיתה ילדים בתחפושת, ניגשו אליהם, 
בחנו אותם, וניסו לזהות למה התחפשו. 

היו כמה תחפושות ממש נהדרות, אבל כשאופיר נכנס לכיתה - לא היה ספק: הוא לוקח מקום ראשון! אופיר 
היה מאופר בלחיים ובעיניים, השפתיים שלו היו צבועות בצבע ורוד חזק. הוא  לבש פיאה בלונדינית מתולתלת, 
שמלה אפורה וגדולה, ומתחתיה הוא כנראה שם כרית. הוא נראה שמן כמו אישה בהיריון. היה ברור: אופיר 

התחפש לסנדרה, המחנכת שלנו. 

הילדים הקיפו את אופיר, והתפקעו מצחוק. 
של  כמו  בדיוק  הם  האלה?  העגולים  המשקפיים  את  השגת  "איך   -

סנדרה...," קראה עדי.
-  "...והשיער! זאת בדיוק סנדרה!" הוסיפה יפעת.

כל  עידו.  זה  היה  סנדרה...,"  לא?  האחרון,  בזמן  קצת  שמנת   -
הילדים פרצו בצחוק.

נחמדה  מורה  בבית-הספר,  ותיקה  מורה  היא  שלנו,  המחנכת  סנדרה, 
אחד  כל  מכנה  היא  קל  אנגלי  ובמבטא  לילדים,  דואגת  תמיד  וחביבה, 
"דיר", כלומר: "יקירי" או "יקירתי". אבל בזמן האחרון הבחנו שסנדרה 

שמנה, ושהחלה ללבוש שמלות גדולות, כדי להסתיר זאת.  



ידעתי: ברגע שהיא תראה  יודעת אם אופיר הבין שהתחפושת שלו עלולה לפגוע בסנדרה, אבל אני  אני לא 
שאופיר מחקה אותה - היא תבין מיד שצוחקים על כך שעלתה במשקל, והיא תיעלב ותיפגע מאוד.

ניסתי לומר משהו, אבל מה היה כבר אפשר לעשות? 

הצלצול נשמע, והמורה סנדרה נכנסה לכיתה, מחייכת כהרגלה. היא בירכה אותנו לשלום, מתפעלת מן התחפושות 
המקוריות, ואז נחו עיניה על אופיר. בבת אחת, נמחק החיוך משפתיה. עיניה התמלאו דמעות, והיא הסתובבה 

ויצאה בריצה מהכיתה.

נותרנו במקומותינו, שקטים ונבוכים. מה יהיה עכשיו?

שאלות בעקבות הסיפור  

האם, לדעתכם, אפשר היה לצפות שהמורה סנדרה תיעלב כל כך? הסבירו.   1

   

 

האם קרה לכם שצחקתם על מישהו והוא נפגע, או שצחקו עליכם, ואתם נפגעתם? ספרו על כך.  2

 

  

אילו  הייתם יודעים שהמורה סנדרה תפגע מאוד, כיצד הייתם מציעים לאופיר לנהוג?   3

 

  

האם בכלל אפשר לצחוק על מישהו בלי לפגוע בו?   4

 

 

 

הציעו שני כללים שינחו אותנו כיצד לא לפגוע באחרים, כשאנו מתלוצצים ומספרים עליהם בדיחות.  5

 

  


