בס"ד

מדריכים יקרים .פורים קרב ובא .ומה הכי כיף לפני פורים? שוק פורים
כמובן!
הכנו לכם דף עם רעיונות כיצד לעשות שוק פורים סניפי ,כיפי וחוויתי.
כמובן שהמטרה היא שכל סניף יקח רעיונות ממסמך זה ויתאים את
התחנות בהתאם לתקציב ,כמות המדריכים ,כמות החניכים והמבנה.
שיהיה המון בהצלחה! חג פורים שמח!

• יש לדאוג למקום בו יתנהל שוק הפורים (סניף ,מועדון של הישוב,
מתנס ,מגרש ספורט ,לשריין לעצמכם את המקום מראש).
• יש לדאוג לשולחנות ושלטים צבעוניים ומושכים את העין לכל דוכן ,כך
שהשוק יתנהל בצורה מסודרת ולא בבלאגן.
• יש לדאוג לפרסים קטנים וזולים (חנויות כמו הכל בשקל)
• יש לדאוג לפתקונים קטנים שכל חניך יקבל בתחנה שיעשה ,ולאחר
שיאסוף מספיק פתקונים יוכל לקבל פרס.

בס"ד

• ליצן קטן בערימת ניירות גרוסים (לדאוג לניירות גרוסים ובובה קטנה
של ליצן)
• גילוח בלונים (בלונים ,קצף ,סכיני גילוח או עם הידיים)
• קליעת כדור לפה של ליצן (לצייר ליצן עם פה גדול שזורקים כדור לפה
שלו ,כדור קטן)
• כיבוי נרות עם רובה מים (נרות ,גפרורים ,רובה מים ,מים)
• הכנסת נר שקשור מאחורה לתוך בקבוק (חוטים ,נרות ,בקבוקים ריקים)
• צביעת ציורי פורים (טושים ,דפי צביעה פורימים)
• באולינג המן (בקבוקים עם קצת מים ,עליהם מודבק פרצוף של המן,
כדור לבאולינג)

• מצא את המספר (הכנת שלט ענק עם מלא מספרים /שמות מהמגילה)
• חישוק לבקבוק (בקבוקים יציבים עם מים ,אפשר לבצוע ולהדביק ליצן,
צריך לקלוע חישוק קטן ,יש  3חישוקים)
• זהה את השיר (אוזניות מחוברות לפלאפון ,שירי פורים ,להשמיע 3

שניות והילד צריך לזהות)

בס"ד

• יש לדאוג לעמדת פרסים שתהייה מסודרת ועם מדריך אסרטבי שינהל
אותה.
• יש לדאוג לרמקול ושירי פורים שיתנהלו ברקע במהלך כל שוק הפורים.
• להכין הזמנות ,ולהמליץ להגיע מחופשים ,ניתן גם להגיע מחופשים לפי
שבטים .ניתן לעשות תחרות תחפושות והשבט שמנצח יקבל פיצה.

• ניתן לעשות תחנה צדדית של הכנת אוזני המן( .להכין מראש את הבצק
ויחד רק למלא בממרח ,לקפל ולתת הביתה לשים בתנור.
• ניתן לעשות תחנה צדדית של אוכל ,אפשר ממתקים או אפשר מראש
להכין אוכל או לבקש מחניכים להביא אוכל ולדאוג לחד"פ.

• מומלץ לחלק בסוף השוק אוזן המן לכל חניך.
• כמובן לא לשכוח לסדר ,לנקות ,ולהחזיר את המקום כמו שקיבלתם אותו.

