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 בע"ה 

 : שירל מערך שיעור 

ל ֲאָדר  ֶּ ת ש  רֶּ  ַאד ֶּ
 מילים: צור ארליך, לחן: יוחאי בן אב"י 

 
 המילה 'אדר'  .1

 
 עברי' בספריה או באינטרנט ונגלה שלמילה 'אדר' יש כמה פירושים: - נעיין במילון 'עברי

 
 . החודש השישי בלוח השנה העברי - ֲאָדר 

ר הוּא חֶֹדׁש : " המקור הוא במגילת אסתר ֵנים ָעש ָ בו נפל הגורל של המן להשמדת   – "ֲאָדרְלחֶֹדׁש ׁשְ
 מניסן.על פי התנ"ך כשסופרים  –הוא החודש האחרון בשנה  עם ישראל.

 
ר דֶּ  .סוג של עץ יער נפוץ  -  אֶּ

יטע בהם אדר'. והכוונה היא לעץ   –בגמרא מוזכרת אמירה מעניינת בעניין: 'הרוצה שיתקיימו נכסיו 
 .ה ברורה על הבעלות בקרקעגדול שיעיד בצור

 
ר  . מעיל, אדרת -  ֵאדֶּ

בעזרתה עשה ניסים. ולאחר  –אליהו הנביא  המילה אדרת מוזכרת בתנ"ך בתור הגלימה של
ר ָנְפָלה ֵמָעָליו".  –הסתלקותו  ָּהוּ ֲאׁשֶ ֶרת ֵאִלי  אלישע ממשיך דרכו לוקח אותה: "וַיֶָּרם ֶאת ַאּדֶ

 
 
 
 

 עיון בשיר: .2
 
 הראשונים עוסקים בשלושה סוגים שונים של 'אדרת'. הבתים  3
 

 ענה על פי כל אחד מהבתים: •
 מהי ה'אדרת'?  . א
 את מי היא מכסה?  . ב
 מה הקשר שלה לחודש אדר? .ג
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ֶרת.  ַאּדֶ ים ּבְ ּסִ ֲאָדר ִמְתּכַ  ּבַ
ֶרת? ְמִעיל.   ָמה זֹו ַאּדֶ

וֶוֶדר חֹוֶדֶרת  י ָהרוַּח ַלּסְ  ּכִ
ֶהְחֵלט מֹוִעיל.   וְּמִעיל ּבְ

 
ֲאָד  ֶרת. ּבַ ַאּדֶ ִפים ּבְ  ר ִמְתַעּטְ

ִליָמה.  ֶרת? ּגְ  ָמה זֹו ַאּדֶ
ֶרת  ה ֶנְהּדֶ ְגִליָמה ְיֻרּקָ  ּבִ
ֶטת ָהֲאָדָמה.  ֶ  ִמְתַקׁשּ

 
ֶרת,  ים ַאּדֶ ּנִ ֲאָדר ְמׁשַ  ּבַ

לֹוַמר ַמְחִליִפים ֲעִטיָפה,   ּכְ
ֶרת  ת יֹוְמיֹום ְמֻסּדֶ  ְוִתְלּבֹוׁשֶ
ת יָָפה.  ַתְחּפֹוש ֶ  ְמִמיִרים ּבְ

 
 : תשובות
בבית הראשון ה'אדרת' זה המעיל הוא מכסה את האדם כהגנה מהרוח. הקשר   •

 עדיין קריר בחודש זה.  –לחודש אדר 
כלומר  –אבל לא גלימה רגילה, אלא 'גלימה ירוקה'  –בבית השני ה'אדרת' זו גלימה  •

עשב ופרחים המכסים את האדמה ומקשטים אותה. בחודש אדר השדות ירוקים 
 והפריחה בשיאה. 

בבית השלישי ה'אדרת' זו תחפושת שמכסה את האדם בפורים. המנהג להתחפש  •
מילים 'ונהפוך הוא' שמופיעות במגילה, ואומרות  בפורים ולשנות את עצמך מקורו ב

שבחודש אדר המציאות הרגילה עשויה להתהפך ולהתגלות, כמו שבסיפור המגילה 
 הכל התהפך לטובה. 

 
 עיין בבית הרביעי:  •

 
ֶרת,  י ֲאָדר ְוִאּתֹו ַאּדֶ  ּכִ
זוּג ָנש וּי,  ַנִים יַַחד ּכְ  ׁשְ

ֶרת:  יָמה ֻמְגּדֶ ִעים ְמש ִ  ְמַבּצְ
ּסוּי.  ִמים ַעל ַהּכֹל ּכִ  ֵהם ש ָ

 
 מי הם ה'זוג הנשוי'?  . א 
 מה המשימה שלהם?  .ב
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 הבית החמישי הוא המשך לבית הקודם, והוא מגלה על מה ה'אדרת' שמה כיסוי:  •
 

ֶרְך, ַעל  ַצד ַהּדֶ ּבְ  ַהּבֹוץ ׁשֶ
ם,  ִריְך ְלַחּמֵ ּצָ ב ׁשֶ  ַעל ַהּגַ
עֹוד קֹוֶדֶרת,   ַעל ַהּנֶֶפׁש ׁשֶ

ֲעֵמם,  ׁשַ ֶגד ַהּמְ  ַעל ַהּבֶ
 
 

 התאימו בין הכיסוי לדבר שאותו מכסים:  •
 
 

ֶרךְ     גלימה ירוקה  ַצד ַהּדֶ ּבְ  ַעל ַהּבֹוץ ׁשֶ
ם      מעיל  ִריְך ְלַחּמֵ ּצָ ב ׁשֶ  ַעל ַהּגַ

עֹוד קֹוֶדֶרת     תחפושת    ַעל ַהּנֶֶפׁש ׁשֶ
ֲעֵמם,      שמחה  ׁשַ ֶגד ַהּמְ  ַעל ַהּבֶ

 
 

 הבית האחרון:  •
 

ֶרת  ּדֶ ׁשַ  ַעל ָהָאֶרץ ַהּמְ
ל ָאִביב ָלָראָדאר      -ִאּתוִּתים ׁשֶ

ֶרת  ה ַאּדֶ  ַעל ַהּכֹל ְמַכּסָ
 ָהאֹוֶמֶרת: ִנְכַנס ֲאָדר. 

 
 : 2-הבית האחרון מתחלק ל 

העשב הירוק, וכאן   –שתי השורות הראשונות עוסקות באחד הכיסויים שכבר דיברנו עליהם 
איתותים שהאביב בפתח, ולכן צריך לכסות   קולטנוסף תיאור מיוחד של 'ראדאר' שכאילו 

 את הארץ בגלימה הירוקה. 
 

, ולהודיע לכסות את הכל –ה'אדרת' שתי השורות האחרונות מסכמות שוב את התפקיד של 
 שחודש אדר הגיע!  

 
 מרבים בשמחה!'  נכנס אדרבשתי המילים האחרונות יש רמז למשפט הידוע 'מש 
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  את.הערה למתקדמים: בדרך כלל כשרוצים לומר שמכסים משהו, אומרים לכסות  ]
 . הרותח הסיר אתהילד כיסה  –לדוגמא 

ֶרת. ולא 'את הכל מכסה   -ואילו כאן, המשורר משתמש בביטוי 'על'  ה ַאּדֶ ַעל ַהּכֹל ְמַכּסָ
 אדרת'.  

ִעים  ַעלאולי יש כאן רמז נסתר לפסוק מספר משלי )פרק י'(: " ׁשָ ל ּפְ הּכָ ֶּ ַכס  ַאֲהָבה",  ת ְּ
סוק  כמו בפ –והכוונה של המשורר לומר שהכיסוי של אדר מכסים כל מיני דברים לא טובים 

 במשלי. 
 [ על אילו פגמים מכסה התחפושת... –אפשר לפתוח דיון 
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 - 1פח נס -
 
 

 :משחק השלמת מילים
 

 וזיםחרי העל פהשלימו את המילים 
 
ִליָמה, חֹוֶדֶרתהמילים: ] ֶרת, ְמִעיל, ּגְ ֶרת, ַאּדֶ  [ יָָפה, ֶנְהּדֶ
 

ֶרת.  ַאּדֶ ים ּבְ ּסִ ֲאָדר ִמְתּכַ  ּבַ
ֶרת?  ._______   ָמה זֹו ַאּדֶ

וֶוֶדר  י ָהרוַּח ַלּסְ  ,__ _____ ּכִ
ֶהְחֵלט מֹוִעיל.   וְּמִעיל ּבְ

 
ֲאָד  ֶרת.ּבַ ַאּדֶ ִפים ּבְ  ר ִמְתַעּטְ

ֶרת?  .________  ָמה זֹו ַאּדֶ
ה  ְגִליָמה ְיֻרּקָ  , _________ּבִ

ֶטת ָהֲאָדָמה.  ֶ  ִמְתַקׁשּ
 

ים ּנִ ֲאָדר ְמׁשַ  , _________  ּבַ
לֹוַמר ַמְחִליִפים ֲעִטיָפה,  ּכְ
ֶרת  ת יֹוְמיֹום ְמֻסּדֶ  ְוִתְלּבֹוׁשֶ

ת  ַתְחּפֹוש ֶ  .________ְמִמיִרים ּבְ
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  – 2פח נס -
 דף צביעה
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