
1

1

פורים
חוברת לימוד ועבודה 
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משנכנס אדר - מרבים בשמחה

אמרו חכמים: 

"כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה" (תענית כ"ט).

"אמר רב פפא, הלך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי, לישתמט מני'ה באב דריע מזלי'ה, 

עמו  מלדון  ישתמט  הנוכרי-  עם  דין  לו  שיש  ישראל  (איש  מזליא"  דבריא  באדר  נפשי'ה  ולימצי 

בערכאותיהם בחודש אב שמזלו רע, וימציא עצמו בחודש אדר שמזלו בריא), לפי שמן השמים 

שהיא  ברכה,  בו  שרבתה  אדר  כחודש  שמח  לחודש  שמחה  ושופעין  זכאי  ליום  זכות  מגלגלין 

סמוי'ה מן העין, ואין עיניהם הרעות של שונאי ישראל יכולות לשלוט בברכה זו.

ישראל,  על  להתגבר  לו  נח  יהיה  חודש  באיזה  באיצטגננות  לידע  הרשע  המן  כשביקש  תדע, 

נתעלם ממנו כוחו של ישראל שהוא חזק בחודש זה יותר מבשאר החודשים, והפיל פור, הוא 

כן  אחרי  השמחה  היתה  גדולה  לכך  אדר.  חודש  הוא  עשר-  השנים-  חודש  על  עלה  הגורל, 

כשנהפך להם היגון לשמחה והאבל ליום טוב.

ולא ימי הפורים בלבד ימים של שמחה הם, אלא כל החודש, שכן כתיב "והחודש אשר נהפך 

להם מיגון לשמחה" (אסתר, ט'), כלומר - כך טבעו של חודש זה ששונאי ישראל רואים בו יגון ואבל 

לישראל, ואינו אלא אוצר גנוז של שמחה ויום טוב בשביל ישראל (התודעה)

מה  כדגים,  אמרנו-  אשר  הוא  החודשים?,  מבשאר  זה  בחודש  ישראל  של  כוחם  גדול  ובמה 

הדגים חיותם ותקפם במים, אף ישראל חיותם ותקפם במים של תורה שעולים להם בחודש 

זה, ותורתם מצלחת בידם. שעיקר תקפם של ישראל וכל מקור שמחתם ממים של תורה הם.  

וחודש אדר שמסוגל לשמחה, רק בכח התורה הוא זה. שימי אדר מסוגלים יותר משאר הימי      

ם לקבלת עול תורה מאהבה ומרצון ובשמחת לבב. (ספר התודעה)

פעם בא יהודי לפני האדמו"ר מקוצק ושאל: בימים כאלה, כיצד משיגים קצת שמחה 

לכבוד פורים?,

ענה לו הרבי: "תבקש הלוואה"...

הביט בו היהודי נדהם, ולא הבין מה פשר דברי הרבי - ממי לבקש הלוואה?,

הלוואה  אבל  בעוה"ז,  ולא  הבא  בעולם  רק  מקבלים  אנו  "שכר  לו:  והשיב  הרבי  חייך 

קטנה מאוצר השמחה של ימות המשיח, אפשר לבקש מה' כבר עכשיו".  
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השמחה במקורות

עיינו במקורות הבאים, וענו על השאלות שלאחריהן: 

שהוא  כמו  לפרקים,  לשמוח  טבעו  שצריך  עניין  על  נכון  שהאדם  לפי  המצווה:  "משורשי 

צריך אל המזון על כל פנים, ואל המנוחה, ואל השינה, ורצה  הא-ל לזכותנו, אנחנו עמו וצאן 

מרעיתו, וצוונו לעשות השמחה לשמו למען נזכה לפניו בכל מעשינו. והנה קבע לנו זמנים 

בשנה למועדים, לזכור בהם הניסים והטובות אשר גמלנו, ואז בעיתים ההם צוונו לכלכל 

החומר בדבר השמחה הצריכה אליו, וימצא לנו תרופה גדולה, בהיות שובע השמחות לשמו 

ולזכרו, כי המחשבה הזאת תהיה לנו גדר לבל נצא מדרך הישר יותר מדאי".

..."נשים חייבות בשמחה, לומר, שאף הן חייבות להביא שלמי שמחה. ועוד אמרו זכרונם 

לברכה: 'שמח בכל מיני שמחה', ובכלל זה הוא אכילת הבשר ושתיית היין, וללבוש בגדים 

חדשים, וחילוק פרות ומיני מתיקה לנערים ולנשים... ולשחק בכלי שיר- במקדש לבד, וזו 

היא שמחת בית השואבה הנזכרת בגמרא, כל זה שזכרנו בכלל ושמחת בחגך"...

..." רבי יהודה בן בתירה אומר בזמן שבית המקדש קיים- אין שמחה אלא בבשר, שנאמר 

'וזבחת שלמים' וגו'. עכשיו אין שמחה אלא ביין, שנאמר 'ויין ישמח לבב אנוש', ואמרו עוד, 

במה משמחן, אנשים בראוי להם היין, ונשים בראוי להם בבגדים נאים, והזהרתנו התורה 

כמו כן להכניס בכלל השמחה החלושים והעניים והגרים, שנאמר 'אתה והלוי והגר והיתום 

והאלמנה'... 

                                                                                                        (ספר החינוך, מצווה תפ"ח)

אע"פ  ולשמוח  ולשתות  ולאכול  ובשר  יין  על  ולקבעה  פורים  בסעודת  להרבות  "מצווה 

שאמרו: מצווה להרבות בסעודת פורים, מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות 

בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו. שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים 

ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלה דומה לשכינה, שנא': 'להחיות רוח 

שפלים ולהחיות לב נדכאים' ".

(הרמב"ם, הלכות מגילה פ"ב)  

שאלות

1. מהם שורשי מצוות השמחה? (נחיצותה כאחד מטבעי האדם, כתרופה וכגדר)

2. אמרו רבותינו "שמח בכל מיני שמחה"- כיצד?

3. דווקא בעת שמחה, למי מאלו שקשה עליהם השמחה, הזהרתנו התורה לדאוג 

ולהכניסם לכלל השמחה? (ספר החינוך). 

כיצד ניישם זאת במיוחד ביום הפורים? (הלכות מגילה לעי"ל)   
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שמחת פורים

 ?מה היתרון של השמחה על העצבות

_________________________________________________________________

 ?האם כל שמחה מרוממת את האדם

_________________________________________________________________

 ?כיצד מכונה פה השמחה השלילית

_________________________________________________________________

 ?כיצד מכונה השמחה החיובית

_________________________________________________________________

רבי אהרן מקרלין היה אומר: "העצבות אינה עבירה, והשמחה אינה 

מצווה. אולם, למקום שהעצבות יכולה להוריד את האדם- שום עבירה 

לא תוכל להורידו, ולמקום שהשמחה יכולה להביאו ולהעלות אותו- גם 

המצווה  הגדולה ביותר לא תביאנו לשם".

"ולכן לא יהא אדם בעל צחוק וליצנות ולא עצוב ומדוכא 

אלא שמח וטוב לב, 

וכך אמרו חכמים: "שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לעבירה". 

וצוו שלא יהא אדם פרוץ בצחוק ולא עצוב ורציני מבלי חיוך אלא 

בדרך האמצע: מקבל את כל האדם בשמחה ובסבר פנים יפות".
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 ?איזו שמחה ראויה בפורים ואיזו אינה ראויה

_________________________________________________________________

  :מטרת השתיה בפורים

_________________________________________________________________

 :תנו דוגמה ל"שמחה" לא טובה בפורים

_________________________________________________________________

  מלכות עול  מעליו  לפרוק  יכונה  ישראל  בשם  אשר  לכל  אפשר  במילים "ואי  הכוונה  מה 

שמים אפילו שעה אחת"?

_________________________________________________________________

 ?כיצד משפט זה קשור לשמחה בפורים

_________________________________________________________________

"מצווה לשמוח בפורים, אבל יהיה של מצווה, לא הוללות וסכלות... ואף אותן 

המשתכרים יהיה כוונתם לשם שמים, כדי לזכור את הנס שבא במשתה היין. ולא 

כאותם המשתכרים כדי למלאות גרונם... מרימים קולות בשעת התפילה וקריאת 

המגילה ומבלבלים החזן עד כי קולו לא ישמע... ואי אפשר לכל אשר בשם ישראל 

יכונה לפרוק מעליו עול מלכות שמים אפילו שעה אחת... " 

 (השל"ה מגילה, עמוד הצדקה, טו-טז)

ךשמחת פורים המשך
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שמחת פורים

עיינו בתהילים פרק ק"ד פסוק ט"ו.

מהו המשקה המשמח לב? __________________________________________________

ציטוט :  ________________________________________________________________

חייב אדם לבסומי בפוריא (חייב אדם להשתכר בפורים) עד דלא ידע בין " ארור המן", 

ל"ברוך מרדכי", מפני שכל מעשי פורים היו על ידי היין.                                             

(מסכת מגילה) 

מפני מה נקבע הנס על היין ? 

______________________________________________________________________

כל ענייני פורים קשורים במשתה ויין.

לפניכם ארועים שהתרחשו תוך כדי משתה, עיינו במקור המובא, והשלימו את הציטוט המתאים:

1. סעודת אחשוורוש בה חטאו ישראל.

"והשתי'ה ___________________________ (א', ג'- ח') 

2. הסעודה שחרצה את גורלה של ושתי

"כטוב לב __________________________ (א', י')

3. אסתר עלתה למלכות

"ויעש המלך __________________________________ (ב', יז'- יח')

4. החלה ישועת ישראל

"ויאמר המלך___________________________________ (ה', ו')

5. המן גזר את גזירותיו ואח"כ התהפכו היוצרות : 

"ויבוא המלך _________________________________________________________(ז', א')

"והמלך קם בחמתו _________________________________________________ (ז', ז')

6. כשניצלו היהודים על נפשם "ועשה אותו ______________________________(ט', יח')
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השמחה בפורים - כיצד?

יום פורים

לנהוג  ויש  בפורים.  שמתחפשים  ומנהג  ידע",  דלא  "עד   - ושמחה  משתה  יום  הוא  פורים,  יום 

בזהירות בשמחה, כפי שנא': "וגילו ברעדה", שתהיה שמחה אמיתית, יהודית וצנועה "שמעלת 

נקרא  הכיפורים-  יום  והנורא-  הקדוש  שהיום  פורים,  מעלת  גדולה  כך  כ-פורים"-  הכפורים  יום 

בשמו, כלומר, מתפרש בשמו של פורים.

כפורים - כמו פורים

הרי שמעלת יום הפורים גבוהה ונשגבה מאד. ועל שום מה?

משום, שהמדרגות שאדם יכול להגיע אליהם בעקבות השמחה (של מצוה, כמובן), הן נעלות לאין 

שיעור ותכלית. (המדרגות הגבוהות אליהם הגיעו נביאים ומלכים בעת שמחה, כאלישע, כדוד וכו')

ביום הכפורים ישראל למעלה מהטבע על ידי בטול הגוף, ולכן יש בו מחילת עוונות הגוף, ובפורים 

זוכים לכך ע"י משתה ושמחה, כלומר, אפילו מעשי הגוף והנאותיו מתקדשים בקדושה עליונה 

ומתעלים דרך שכבות הגשמיות.

זה שמתקדש ע"י עינוג-  "המתקדש ע"י עינוי והמתקדש ע"י עינוג- מי גדול ממי?, הווי אומר- 

גדול. כל כך גדולה קדושתו שאפילו עינוגיו קדושים!" (ספר התודעה)

לשמוח ולשמח - מצווה

מעשה היה ברב ברוקא שמצא את אליהו הנביא בשוק. שאל רב ברוקא את אליהו האם יש בין 

האנשים בשוק, כאלה המזומנים לחיי העולם הבא,

ובין כך באו לקראתם שני אנשים.

אמר אליהו לרב ברוקא: "הללו מזומנים לחיי העולם הבא",

שאל אותם רב ברוקא: "מה מעשיכם שבגללם זכיתם לחיי העוה"ב?"

אמרו לו האנשים: "שמחים אנו ומשמחים אחרים, שבשעה שאנו רואים אנשים עצובים- אנחנו 

משמחים אותם".

(ע"פ תענית כ"ב)
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השמחה

א.    לפניכם אמרות בנושא שמחה. 

מתחו קו אדום תחת השמחה הקשורה במצוות או בחגים.

הקיפו בעיגול כחול    את השמחה הקשורה בחיי היומיום של היהודי.

סמנו כוכב בצהוב זרחני       סביב השמחה הקשורה באירועים או בדברים משמחים.

 "עבדו את ה' בשמחה"

 "...שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם"

 "ושמחת בחגך והיית אך שמח"

 "איזהו עשיר? השמח בחלקו"

 "אין עומדין להתפלל, אלא מתוך שמחה של מצווה"

 "שמחה פורצת גדר"

 "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"

 "ויין ישמח לבב אנוש"

 "אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה וטוב לבב"

 "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה"

 "שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה"

 "זמן שמחתנו"

  "מועדים לשמחה"

 "והעיר שושן צהלה ושמחה"

 "והווי מקבל כל אדם בשמחה"
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השמחה המשך

ב. לפניכם רשימת מילים, ביניהם מילים נרדפות לשמחה. 
מחקו את המיותרות, כתבו משפט מצחיק לכל מילה נרדפת! 
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אני והשמחה

 ?מה גורם לנו להיות שמחים

                                                                                                         

                                                                                                         

 ?מה אנחנו עושים כשאנחנו מרגישים שמחה

                                                                                                         

                                                                                                         

 ?"מהי "שמחה של מצווה

                                                                                                         

                                                                                                         

 !האם פעם חשתם שמחה אמיתית בקיום מצוה?, אם כן, ספרו לנו

                                                                                                         

                                                                                                         

 !אילו "שמחות של מצוות" אתם מכירים?, כתבו וציירו כאן
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מגילת אסתר
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סדר האירועים במגילה

גזרו את המשפטים הבאים והדביקו אותם בעמוד הבא לפי סדר התרחשותם במגילה!

סוס  על  היהודי  מרדכי  את  הוביל  הוא  המלך,  דבר  את  עשה  המן 

ברחבי הממלכה וקרא: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ".

הזיכרונות.  מספר  לו  שיקראו  בקש  והוא  אחשוורוש  המלך  של  שנתו  נדדה  הלילות  באחד 

בספר נמצא כתוב כי מרדכי היהודי הציל את המלך ממזימת הסריסים בגתן ותרש.

ענה המן: ילבישו אותו בגדי מלכות וירכיבו אותו על סוס המלך ואחד המשרתים 

יוביל את הסוס ויקרא: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו".

ציווה המלך לקרוא להמן ושאל אותו: "מה לעשות לאיש אשר המלך 

חפץ ביקרו?"

ואת  הלבוש  את  קח  "מהר  ואמר:  אחשוורוש  בעיני  חן  ההצעה  מצאה 

הסוס... ועשה כן למרדכי"

המן הפיל פור (גורל): ביום י"ג באדר צריך להרוג את כל היהודים.

אסתר בקשה מהמלך אחשוורוש לבטל את פקודת המן.

"וליהודים היתה אורה ושמחה".
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סדר האירועים במגילה המשך
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סדר ההתרחשויות במגילה

ארועתאריך 

בשנה השלישית למלכות 
אחשוורוש

180 יום-  משתה לשרים, לפקידי 
המלכות ולאנשי הצבא.

7 ימים-  משתה לכל תושבי שושן 
הבירה והוצאת ושתי להורג.

בשנה השביעית למלכות 
אחשוורוש- בחודש טבת 

אסתר נלקחת אל המלך שלא ברצונה 
ומתמנית למלכה.

                                          בשנה 12 לאחשוורוש:

המן מכין תוכנית להשמדת היהודים, בראשית חודש ניסן
מפיל פור לקביעת מועד, התאריך 

שעלה בגורל- י"ג באדר.

גזירת ההשמדה מאושרת ומפורסמת.י"ג בניסן

תענית אסתר- יהודי שושן צמים.י"ד- ט"ז בניסן

משתה אסתר עם המלך והמן. המן ט"ז בניסן
מכין עץ לתליית מרדכי.

בלילה נדדה שנת המלך, מרדכי עולה י"ז בניסן
לגדולה, משתה אסתר השני, מפלת 

המן ותלייתו.

נשלחים ספרים לכל המדינות, עם כ"ג בסיון
הוראה שמאפשרת ליהודים להתגונן 

מול אויביהם.

היהודים במדינת פרס מתגוננים י"ג באדר 
בגבורה נגד אויביהם.

ברחבי פרס: 57,000 הרוגים, ובשושן י"ד באדר
הבירה: 500 הרוגים וביניהם עשרת בני 

המן.

בשושן הבירה חוגגים שמחים בנס ט"ו באדר
הניצחון.

”אסתר מן התורה מנין? (דברים ל"א): ”ואנכי הסתר אסִתיר“ (חולין קל"ט) 
נס פורים  נס נסתר, סדר האירועים במגילה שנראה מקרי מעיד על כך שכל 

התרחשות בעולם הינה חלק מתכנית כללית של הקב"ה. על אף שה' לא נגלה 

תמיד בצורה גלויה.
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מגילת אסתר שאלות חזרה

א.    על מי נאמר ובאיזה הקשר?

”ותמאן... לבוא בדבר המלך“                                                                                            . 1

”לא יכרע ולא ישתחווה...“                                                                                                 . 2

”ויסר... את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן“                                                                                         . 3

”לא הגידה... את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צווה עליה...“                                                                                         . 4

”ותיטב הנערה בעיניו ותישא חסד לפניו“                                                                                         . 5

”אבל גדול... וצום ובכי מספד שק ואפר יצע לרבים...“                                                                                         . 6

”וייטב הדבר לפניו... ויעש העץ“                                                                                         . 7

”ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו...“                                                                                         . 8

ב.    מי אמר למי?

”מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך“...                                                                                                    . 1

”ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים... ודתיהם שונות מכל עם“...                                                                                                    . 2

”הכסף נתון לך והעם, לעשות בו כטוב בעיניך“...                                                                                                    . 3

”וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים“...                                                                                                    . 4

”מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו"...                                                                                                    . 5

”אל תפל דבר מכל אשר דברת“...                                                                                                    . 6

”מה שאלתך ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות“...                                                                                                    . 7

”כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד“...                                                                                                    . 8

”מי הוא זה ואיזה הוא“...                                                                                                    . 9
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מגילת אסתר שאלות חזרה המשך

ג.    מי ומדוע?

מי לא רצתה לבוא למשתה של אחשורוש?• 

מדוע? _________________________________

מי לא הגידה את עמה ואת מולדתה?• 

מדוע?__________________________________

מי לא השתחווה להמן ?• 

מדוע? _________________________________

מי רצה להשמיד את היהודים?• 

מדוע? __________________________________

מי ציווה לצום שלושה ימים?• 

מדוע? __________________________________

מי הוזמן למשתה של אסתר?• 

מדוע? __________________________________

מי לבש שק ואפר?• 

מדוע? __________________________________

מי רצה להרוג את אחשורוש? • 

מדוע? __________________________________

17
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מה לימדה אותי המגילה?

"תשובה תפילה... מעבירין את רוע הגזירה"

עוצו עצה ותופר...

לשמוע בקול חכמים

18
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היכן?

היכן מלך אחשוורוש ? (פרק א', א'). 1

היכן עשה המלך אחשוורוש משתה לכל שריו ועבדיו? (פרק א' , ה'). 2

היכן ישב מרדכי? (פרק ב', כ"א). 3

היכן עמדה אסתר כאשר באה לבקש רחמים מהמלך אחשוורוש? (פרק ה', א'). 4

היכן הרכיב המן את מרדכי בלבוש מלכות? (פרק ו', י"א). 5

היכן היתה ליהודים אורה ושמחה וששון ויקר? (פרק ח', י"ז)                           . 6

חצר בית המלךבשושן הבירה

בכל מדינה ומדינה
ובכל עיר ועיר

מהודו ועד כוש

ברחוב העיר

בשער העיר

('
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בהקשר למה הוזכרו המספרים הבאים במגילה? (רשות: צטטו מהמגילה)

"שבע ועשרים ומאה מדינה"
אחשוורוש מלך על 100 מדינות ביבשה ו-27 מדינות בים. 

עובדה זו מרומזת במגילה בפרק י' פס' א': "וישם המלך אחשוורוש 

מס על הארץ ואיי הים"-

"מס"- בגימטריה- -100, וזה "על הארץ", דהיינו, מאה מדינות ביבשה.

"ואיי"- בגימטריה- -27, וזה "הים", דהיינו, 27 מדינות בים.

                                                                                           (הגאון מווילנה)

מספרים במגילה

22
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תאריכים במגילה

התאימו בין האירועים לתאריך התרחשותם!

חודש ניסן

כ"ג סיון

חודש טבת

י"ג בניסן

בשנה השלישית למלכות אחשוורוש

י"ד וט"ו באדר

י"ג באדר

שליחת והפצת הספרים 

לכל מדינות המלך להשמיד את 

היהודים (ג', י"ב- ט"ו)

המן מפיל את הפור (ג', ז')

קביעת ימי הפורים לדורות 

(ה', ט'- ט"ו)

אסתר נלקחת לבית המלך 

(ב', ט"ז)

שליחת ספרים לכל המדינות 

עם הוראה שהיהודים מורשים 

להילחם באויביהם (ח', ט'- ט"ו)

אחשוורוש עורך משתה 

(א', ג')

היהודים מכים באויביהם (ט', 

א'- י"א)
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הלכות ומנהגים 
לפורים
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נס פורים מתי?

נס פורים התרחש בתקופת מלכי פרס ומדי :

  דריוש מלך בשנת ג' שפ"ט

  כורש (חותנו של דריוש ) מלך בשנת ג' ש"צ, הצהיר על מתן רשות ליהודים לחזור לארצם

ולבנות את בית המקדש. בימיו עליית גולי בבל בראשות זרובבל.

 .ארתחשסתא (בנו של כורש) מלך בשנת ג' שצ"ג למשך חצי שנה

 דריוש הפרסי (בנו של אחשוורוש)- מלך בשנת ג' ת"ח

בימיו נבנה בית המקדש השני-  ג' ת"ח – ג' תי"ב 

עליית עזרא הסופר- ג' תי"ג

אחשוורוש (אינו מזרע המלוכה)

תחילת מלכותו : ג' שצ"ג

נס פורים : ג' ת"ה

שימו לב !

נס חנוכה התרחש בתקופת בית המקדש השני בשנת ג' תרכ"ב.

כלומר, נס פורים קדם לנס חנוכה במאתיים ושבע עשרה שנה.

לנס פורים יש ספר במקרא , ואילו לנס חנוכה אין ספר במקרא,

מפני מה ? משום שבינתיים נחתמו ספרי הקודש על ידי עזרא וסיעתו.

סימנים לכך בדרך של שעשועי זיכרון:

פור- נוטריקון פורים ראשון. 

"איש יהודי היה..."- "איש" – רמז למרדכי היהודי המכונה "איש ימיני "

"יהודי"- רמז ליהודה המכבי, וכתוב תחילה "איש" ואח"כ "יהודי".
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מדוע אין אומרים "הלל" בפורים? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

נס פורים התרחש בשנת ג' ת"ה

נס חנוכה התרחש בתקופת בית המקדש השני בשנת ג' תרכ"ב.

נס פורים קדם לנס חנוכה במאתיים ושבע עשרה שנה. 

נס פורים יש לו ספר במקרא , ואילו נס חנוכה אין לו ספר במקרא.

מפני מה ? משום שבינתיים נחתמו ספרי הקודש על ידי עזרא וסיעתו.

סימנים לכך בדרך של שעשועי זיכרון-

פור- נוטריקון פורים ראשון 

"איש יהודי היה..."- איש – רמז למרדכי היהודי המכונה "איש ימיני"

יהודי- רמז ליהודה המכבי, וכתוב תחילה "איש" ואח"כ "יהודי".

*עיינו בספר התודעה בפרק של חודש כסליו- "בין חנוכה לפורים"

בין פורים לחנוכה

חנוכהחנוכהפוריםפורים

התקופה

המקום

סוג הגזירה

צורת הנס

התוצאה

חיוב המצווה

צורת חגיגת הניצחון

ספר בתנ"ך

תוספות בתפילה
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מצוות ומנהגים בימי הפורים

מצווה  תורה למשה מסיני.
מנהג  הנהגה שעוברת מדורי דורות שיש לה יסוד בדברי התורה וחז“ל.

             אמרו חז“ל: ”מנהג בישראל- דין הוא“

מיינו את הרשימה הבאה– מצווה או מנהג:

קריאת המגילה, משתה, תחפושות, שמחה וצהלה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, 

הכאת המן, שכרות, אכילת אוזני המן.

מנהגמצווה
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

התאימו בין המצווה או המנהג לבין טעמו!

הטעםמצווה/מנהג
 קריאת מגילה ברוב עם משום שהיה מזרע עמלק

 תחפושות  דברי היפך  את  מראים  אנו  בזה 

אחד  עם  "ישנו  הרשע:  המן 

מפוזר ומפורד"

 מרבים בשתיית יין יותר מהרגיל  נס פורים נעשה ע"י משתה היין

שעשתה אסתר

  בזמן קריאת המגילה מכים את ”המן“ בכל

פעם ששמו נזכר 

  ‘ה שעשה  הנסים  פרסום 

לאבותינו בימים ההם בזמן הזה

 משלוח מנות ומתנות לאביונים  ,הנס לזכר  הוא“-  ”ונהפוך 

שנהפכו הימים מיגון לשמחה
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משלוח מנות

יום אחד, שלומי התעורר ונזכר שעוד מעט פורים. הוא זכר שיש כמה מצוות חשובות 

כ"כ  הוא  שעברה  שנה  מנות.  משלוח  היא:  עליו  אהובה  הכי  המצווה  בפורים.  לקיים 

נהנה להכין לחבריו משלוחי מנות, ואח"כ כשהסתובב בין בתי חבריו ונתן להם את מה 

שהכין שמחה מילאה את ליבו, בנוסף לכך כל חבר נתן לו משלוח והוא קיבל הרבה 

ממתקים ומאכלים טעימים, והיה לו נחמד. 

השנה, הוא רוצה ללמוד איך לעשות את המצווה כמו שצריך. 

היכן יכול שלומי לחפש את המקור למצווה הזאת? 

 בתורה

 במגילת אסתר

 במשנה

מהן המילים שמהן נלמדת מצוות "משלוח מנות"?

                                                                                                             

המילים  מארבעת  הבין  לא  עדיין  הוא  אבל  המקור,  את  שמצא  מאד  התרגש  שלומי 

הללו מה הוא אמור לעשות- כמה מנות הוא צריך לשלוח? לכמה אנשים?

מה אתם מבינים מהמילים שבפסוק?

כמה מנות צריך לשלוח?                                                                 

למה?                                                                                              

לכמה אנשים צריך לשלוח?                                                             

הדביקו מקור מתאים מדף המקורות בעמ'  29

הדביקו מקור מתאים מדף המקורות בעמ'  29
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למה?                                                                                              

לשמחתו כי רבה, שלומי גילה שהתשובה לשאלותיו נמצאת בגמרא: (מסכת מגילה

אז שלומי הבין את העקרון, הוא הבין כמה מנות הוא צריך לשלוח, ולכמה אנשים. 

שני  לשלוח  יכול  הוא  האם  מנה?  נחשב  מה  חדשה:  שאלה  לו  עלתה  עכשיו  אבל 

ממתקים? צריך לחם? אולי הוא צריך לשלוח גם אוכל וגם שתיה?

איפה שלומי יכול להסתכל כדי למצוא תשובה?

 במגילת אסתר

 בתורה

 בספר הלכה

עכשיו שלומי כבר היה מרוצה. הוא ידע את הכל, כל מה שהוא צריך לדעת כדי לקיים 

נורא  מצווה  זו  משהו.  לו  חסר  היה  עדיין  אבל  כהלכתה.  מנות"  "משלוח  מצוות  את 

נחמדה ומשמחת, אבל – למה עושים אותה? מה המשמעות? 

שלמה  הרב  של  לוי"  "מנות  בספר  להסתכל  אמר  והוא  שלו,  הרב  את  שאל  שלומי 

אלקבץ, שם הוא גילה תשובה לשאלתו:

"איזה יופי! מצווה שמרבה שלום ואהבה בעם ישראל!

 למי אתן את המנות?... אולי לאיציק? לא יזיק להוסיף קצת שלום בינינו..." 

מנות  למשלוח  מאכלים  לקנות  כדי  למכולת  הלך  גדול  ובחיוך  התרגש,  מאד  שלומי 

שלו.

ואתם?...

משלוח מנות המשך

הדביקו מקור מתאים מדף המקורות בעמ'  29

הדביקו מקור מתאים מדף המקורות בעמ'  29 
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השתמשו במה שלמדתם וענו על השאלות הבאות:

                                                                                             ?"איך נקיים את מצוות "משלוח מנות

                                                                                            ?לכמה אנשים חייבים לשלוח מנות

                                                                                                ?כמה מנות צריך לשלוח

                                                                                                   ?מתי שולחים את המנות

                                                                                            ?"האם שתיה נחשבת "מנה

                                                                                                    ?מי חייב במשלוח מנות

                                                                                            ?מה הטעם לקיום מצווה זו

  מן הסיפור משתמע ששלומי היה מסוכסך עם איציק.  למה הוא בחר לשלוח דווקא לו

משלוח מנות?                                                                                                               

                                                    ?מה אומר ה"שולחן ערוך" על מי שמרבה במשלוח מנות

                                                                                                                                                

משלוח מנות המשך
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משלוח מנות המשך

דף מקורות 

גזרו את המקורות הבאים והדביקו אותם במקומם המתאים בעמודים הקודמים!

שאמר  הרשע)  המן  של  מדבריו  (ההיפך  הצר  של  מרגילתו  היפך  והריעות,  השלום  להרבות 

"מפוזר ומפורד", פירוש – ִבמקום שראוי להיות עם אחד, הינם מפוזרים ומפורדים במחלוקת, 

לכן תקנו משלוח מנות.

"חייב לשלוח לחבירו שתי מנות בשר או של מיני אוכלים... שתי מנות לאיש אחד. וכל המרבה 

לשלוח לרעים משובח".  (שולחן ערוך סימן תרצ"ה)

כאיש."  מנות  ומשלוח  לאביונים  במתנות  חייבת  בלילה...ואשה  ולא  ביום  מנות  לשלוח  "ויש 

(תוספת הרמ"א על דברי השולחן ערוך)

ובעל ה"משנה ברורה" מוסיף ששתיה בוודאי נחשבת כמנה, כמו אוכל. וכן שצריך לשלוח מנות 

שהן מוכנות לאכילה, כמות שהן.

 ַהֶּמֶל ְמִדינֹות  ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאל  ְסָפִרים  ַוִּיְׁשַלח  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָמְרֳּדַכי  ַוִּיְכּתֹב   "

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים:

ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות עִֹׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ְוֵאת יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְּבָכל ָׁשָנה 

ְוָׁשָנה:

ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַהְּיהּוִדים ֵמאֹוְיֵביֶהם ְוַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפ ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום 

טֹוב ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים: "

תני רב יוסף: "ומשלוח מנות איש לרעהו" - שתי מנות לאיש אחד.
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3

4

2

7

1

10

כמה?

לפניכם שאלות בנושא פורים התשובה לכל שאלה היא אחד 

המספרים שבתוך הבקבוק. 

שאלה  וכן  אחת  לתשובה  שאלות  מספר  תיתכנה  לב:  שימו 

ומספר תשובות.

חברו בקו כל שאלה למספר המתאים.

 ?כמה מצוות מקיימים בחג הפורים

 ?כמה פעמים קוראים את המגילה

 ?כמה מתנות חייבים לתת לכל עני

 ?לכמה אנשים צריך לשלוח משלוח מנות

 ?לכמה עניים צריך לתת מתנות

 ?כמה סעודות אוכלים בפורים

 ?כמה סריסים שרתו את פני המלך אחשוורוש

 ?כמה נערות ניתנו לאסתר בבית המלך

 ?כמה פעמים עשתה אסתר משתה למלך ולהמן

 ?כמה בנים היו להמן

 ?כמה ברכות מברכים לפני קריאת המגילה

 ?כמה ימים צמו היהודים בשושן

 ?כמה ימים הרגו היהודים את שונאיהם

 ?כמה מנות חייבים לשלוח
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עברית ולשון
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המקור לביטויים שונים לקוח ממגילת אסתר.

חפשו את הביטויים בפסוקים שלפניכם ומתחו קו בין הביטוי לפרוש המתאים:

                

____________________ (פרק א', פסוק א')                 

____________________ (פרק ה', פסוק ג')                    

____________________ (פרק א', פסוק ז')                     

____________________ (פרק ג', פסוק י"א)                

____________________ (פרק ח', פסוק ה')                   

____________________ (פרק א', פסוק ז')                     

____________________ (פרק ד', פסוק י"ד)                    

____________________ (פרק א', פסוק ה')                   

____________________ (פרק ה', פסוק ט')                             

                                                             

ביטויי לשון במגילה

אם לא תעזור, נקבל עזרה ממקום אחר• 

מחשבה רעה• 

כרצונכם• 

מדינות רבות• 

כמעט כל מה שתבקש תקבל• 

סוגים רבים• 

שמח ומאושר• 

הרבה, בשפע, ביד רחבה• 

כולם  • 
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תרתי משמע

בפסוקי המגילה מופיעות מילים להן שתי משמעויות שונות.

הסבירו כל אחת מן המשמעויות והקיפו בעיגול את המשמעות המתאימה לפסוק!

התרגז                                                                                       "ויקצוף המלך"  

הפריח בועות קצף                                                                        

נחקק חוק                                                                                  "אשר נגזר עליה" 

נקרע                                                                                            

יתקיימו                                                                                      "היעמדו דברי מרדכי" 

עמידה פיזית                                                                                 

סימן מינוס (-)                                                                           "ואל הפחות"  

שרים                                                                                           

איבר בגוף                                                                                  "עם ועם כלשונו" 

שפה                                                                                             

על כף היד                                                                                 "על יד איש"  

קרוב                                                                                             

ההיפך מרחב                                                                             "איש צר ואויב"  

רע                                                                                                

שמש                                                                                         "וחמתו בערה בו" 

כעס                                                                                             

אופה                                                                                         "ונחתום בטבעת" 

חתימה                                                                                        

במהירות                                                                                   "הרצים יצאו דחופים" 

שדחפו אותם                                                                               

מספר                                                                                       "עמודי שש"  

סוג של שיש                                                                                 

הפחידו אותו                                                                             "ויבהילו להביא את המן" 

במהירות                                                                                      
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הוא יורד בסוף הצגה• 

היא משמשת לכיסוי ולהסתרת הפנים• 

הוא אביזר חיוני למלך ולמלכה• 

היא נמצאת בראש פרק• 

הוא בתחום שלטונו של אחשוורוש• 

היא שחורת עיניים• 

הוא כלי נשק, אביזר חיוני לתחפושת של אביר• 

היא שם נרדף ליבשה• 

הוא מארבעת המינים של סוכות • 

היא אסתר המלכה• 

הוא  היפך החושך• 

היא  שמחה גדולה שהיתה מנת חלקם של העם• 

הוא  החודש שבו חל פורים• 

היא  מעיל• 

הוא והיא

זהו את בני הזוג!

{

{

{

{

{

{

{
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הוא מקום מושבו של אחשוורוש• 

היא פרח ריחני• 

הוא כלי חקלאי עתיק לקצירת התבואה• 

היא מתארת את הנס אשר ארע• 

הוא שקע במים• 

היא חותמת המלך• 

הוא מאכל עם ישראל במדבר• 

היא נשלחת בפורים מאיש לרעהו• 

הוא אביזר פורימי• 

היא מאוד קולנית• 

הוא שימש לתליית המן ובניו• 

היא ניתנת לאדם ועוזרת לו להחליט ולפעול• 

הוא  מדינתו של אחשוורוש• 

היא  "נעל" הסוס• 

{

{

{

{

{

{

{

הוא והיא המשך
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"עם ועם כלשונו"

א. מתחו קו בין הביטוי לביאור:

"נדדה שנת המלך"

"מה נעשה יקר וגדולה"

"איש אשר המלך חפץ ביקרו"

"אל תפל דבר מכל אשר דיברת"

"ויבהילו להביא את המן"

"החילות לנפול לפניו"

ב. התאימו צמדי מילים:

חפץ – 

שער – 

ספר –

נדדה – 

ככה – 

בלילה –

בגתן -

ג. השלימו:

רביםיחיד
כתרים

רשע

מתנות לאביונים

יין

רעשן

תחפושות

ליצנים

מסכה

אוזני המן

עשה למרדכי היהודי את הכבוד שהצעת

אינו יכול לישון

איזה כבוד נעשה למרדכי

הביאו את המן בדחיפות

התחלת להענש על ידו

האיש אשר המלך רוצה לכבד אותו

ההוא, מלכות, הזיכרונות, 

ותרש, יעשה, ביקרו, שנת המלך
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שעון שמחות

לפניכם צרופי לשון הקשורים לשמחה- השלימו את צרופי הלשון ע"י הוספת המילה "שמחה" בהטיות 

שונות, והתאימו את מספר ההגדרה לשעון המתאים (מתוך ההגדרות המופיעות בהמשך)

תורהתורהזמןזמן

עולםעולםיצירהיצירה

בית השואבהבית השואבה

מסכתמסכת

בעלבעל

שמחה בלי גבול וקץ.  

רגש סיפוק כאשר עושים דבר מה.  

יום חג ושמחה עם סיום לימוד חמשת חומשי התורה.  

מסכת העוסקת בדיני אבלות (בלשון סגי נהור)  

עורך השמחה  

שמחת שאיבת המים וניסוכם.  

כינוי לחג הסוכות.   

הגדרות:
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גימטריה במגילה

              אלו שמות ופסוקים ממגילת אסתר מסתתרים כאן?

שמות:

10 ,400 ,300 ,6                                                                   

10 ,20 ,4 ,200 ,40                                                                   

50 ,40 ,5                                                                   

300 ,6 ,200 ,6 ,300 ,8 ,1                                                                   

200 ,400 ,60 ,1                                                                   

פסוקים:

| ,90 ,80 ,8 | 20 ,30 ,40 ,5 | 200 ,300 ,1 | 300 ,10 ,1 ,30 | 5 ,300 ,70 ,10 | 5 ,20 ,20

      6 ,200 ,100 ,10 ,2 

                                                                                                                                         

5 ,8 ,40 ,300 ,6 | 5 ,30 ,5 ,90 | ,50 ,300 ,6 ,300 | ,200 ,10 ,70 ,5 ,6

                                                                                                                                         

5 ,7 ,5 | 70 ,200 ,5 | 50 ,40 ,5 | 2 ,10 ,6 ,1 ,6 | ,200 ,90 | 300 ,10 ,1

                                                                                                                                         

400 ,6 ,20 ,30 ,40 ,5 | 10 ,90 ,8 | 4 ,70

                                                                                                                                         

|50 ,6 ,300,300 ,6 | 5 ,8 ,40 ,300 ,6 | 5 ,200 ,6 ,1 | 5 ,400 ,10 ,5 | 40 ,10 ,4 ,6 ,5 ,10 ,30

200 ,100 ,10 ,6 

                                                                                                                                         

38



39

39

חידות, 
שעשועונים 
והפעלות
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חידות א-ב לפורים

התשובה מי? מה? אות

                                                                   החודש ה-12א

                                                                   עוגיה משולשת

                                                                   שמה של המלכה

                                                                   מלך על 127 מדינות

                                                                   שומר הסףב

                                                                   שניים מהסריסים

                                                                   מקום עריכת משתה המלך- חצר                                         ג

                                                                   אחד מבני המןד

                                                                   השם הנוסף של אסתרה

                                                                   שומר הנשים

                                                                   מסר לאסתר את דברי מרדכי

                                                                   המילה הכי ארוכה בתנ"ך מופיעה במגילה. 11 אותיות.ו

                                                                   המלכה הראשונה של המלך אחשוורוש

                                                                   הבן הקטן של המן

                                                                   האישה היועצת... לתלות את מרדכיז

                                                                   סריס המלך שהזכיר למלך את התוכנית של המןח

                                  בעזרתה ניתן האישור לכל דבר המלךט

                                   יום י"ד באדר נקבע כ                               י

                                      החכמים איתם התייעץ המלך מה לעשות במלכה ושתי
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התשובה מי? מה? אות

                                                                   הקריאה ברחבי העירכ

                                                                   תחפושת עליזהל

                                                                   מצווה ממצוות פוריםמ

                                                                   לא הגידה אסתר עמה ו                                

                                                                   סמל לנס. רמז לתחפושת.נ

                                                                   בו רשמו את מרדכי שהציל את המלךס

                                                                                                                                      רמת השכרות במשתה פוריםע

                                                                   תוספת לתפילות יום פורים

                                                                   הוא השורש הרע של המן

                                                                   הוא הגורלפ

                                                                   כינוי ליום י"ד ויום ט"ו באדר

                                                                   אחד מתוארי המן במגילהצ

                                                                   מרדכי קבע שלושה ימים כ          ע"פ בקשת אסתר

                                                                   בדרך זו אנו מפרסמים את נס פוריםק

                                                                   כלי הרעשה ר

                                 היא עיר הבירהש

                                 כינוי לפורים בערים המוקפות חומה

                                    מנהג ידוע בפורים אהוב במיוחד על הילדיםת

חידות א-ב לפורים המשך
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"ונהפוך הוא"

א. מילים מבולבלות

שנו את סדר האותיות - ותגלו מילים הקשורות לפורים:

זו אני הנם                                    . 1

שמר יחופמ                                    . 2

מי נציל?                                       . 3

סיגל מתארת                                . 4

נשער                                            . 5

מר יפו                                           . 6

חפש תות                                     . 7

דרכים                                           . 8

אתי זו                                           . 9

ההסד                                           . 10

ב. משחק מילים

א. מצאו את המילה המתאימה להגדרה הראשונה.                                                                                
ב. שנו את סדר אותיותיה – ותקבלו מילה המתאימה להגדרה השנייה באותו משפט.

אויב העם היהודי הופך למצווה פורימית.                                                                 . 1

שיכור הופך למלכה סרבנית.                                                                                     . 2

מתכת הופכת לחודש של שמחה.                                                                          . 3

הפסקת הרגל ממכר הופך לסיפור פורים.                                                                  . 4

חובת הזהירות ב             הופך ליהודי ידוע.                                                                  . 5

שדה תעופה בארצנו הופך למתנקש בחיי המלך.                                                                  . 6

פסולת החיטה הופכת להתנזרות מאכילה.                                                                 . 7
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"ונהפוך הוא" המשך

ג. בכל מילה התערבבו האותיות, סדרו אותם!

ךלמ                        ____________________

ירבשט                    ____________________

גתבן תורש              ____________________

משהת                     ____________________

צההל                      ____________________

עטבת                     ____________________

הרחבונ                   ____________________

____________________
                    

החמש

רסיס                      ____________________

רזש                       ____________________

עשרן                     ____________________

תיוש                      ____________________

דכמיר                    ____________________

ושחלמ נותמ          ____________________

איוזת                     ____________________

רםשיכו                 ____________________

רמאון                    ____________________

עהיר ששון             ____________________

ההסד                    ____________________
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נגולל המגילה ונענה לשאלה

א.    במגילת אסתר הנני בד יקר ערך 
בהגדה של פסח – הנני מוטבל במלח

חציי הראשון הוא בן זוגה של הכסת

חציי השני – של כתונת מאוד מיוחדת

____________________________

ב.    לחם במגילה אין
אבל "אופה" – מנין?

____________________________

ג.    היכן מצינו במגילת אסתר
את אשת הסוחר?

____________________________

ד.   כיצד הצליחו נח וחור בהסתר 
לחדור למגילת אסתר?

____________________________

ה.   אותה – נתנה זרש לאישה
אותו – למרדכי הכין המן הרשע.

____________________________

ו.     מה שמה של מגילת אסתר במגילה?
____________________________

ז.    מה שמם של המכתבים בלשון המגילה?
____________________________

ח.   מה המילה המשותפת ל: 
1. כסא, יין, כתר לבוש בית ותלבש אסתר ______________

2. טבעת, משאת כיד ה... שערה...משנהל... ____________

3. יש מקומות בהם במילה _________ הכוונה ל_________ של עולם.

44



45

45

פורים בהסתר

לפניכם רמזים למילים שהמילה פור נמצאת בתוכן, מצאו אותן! 

 

המילהההגדרה

                                                       יום של צום ותפילה

                                                        שכנתה של צרפת

                                                        קוראים אותו בספר 

                                                        עיר נמל במצרים

                                                        הטבה

                                                        מתפתח יפה, גדל

                                                        עפה בשמים

                                                       גנב, שודד
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אישים

פתרו את התשבץ הבא לפי ההגדרות הבאות: 

מאוזן:                                                           מאונך:

2. זכור לטוב.                                                   1. מלך מהודו ועד כוש

3. אשתו הראשונה של אחשוורוש.                    4. הדסה.

6. מסריסי המלך.                                             5. מזרע עמלק.

7. ________ מלך בבל.                                   8. חצר גינת _______ המלך.

9. בגתן ו________.

10. ההיפך מטבע

הגדרות:

9

8

1

2

3

4

5

6

7

46



47

47

"מדינה ומדינה ככתבה"

השורה הראשונה מייצגת אותיות מוצפנות, כאשר מתחת לכל אות מוצפנת יש למצוא את האות 

האמיתית הלא מוצפנת התואמת לה. כרמז התחלתי הצבנו מספר אותיות. רמזים נוספים הן 

התמונות בסמוך למילים המתאימות להן. 

פצחו את שאר האותיות ופענחו את המילים הנותרות.

תשרקץצףפעסןנםמלךכיטחזוהדגבא

ספה

סךע    . 1

דחי. 2

יסןב. 3

סץהב. 4

תחסרו. 5

ריצק. 6

רקדצת. 7

יחזקף. 8

לבךב. 9

תדו בסו. 10

ךקלו. 11

חגיו. 12

נרחקמ ינקך. 13

ץחקץ. 14

שךנרו. 15

כריחקמ. 16

ףזגצ. 17

ןחזרםב. 18

סיצב. 19

בשץב. 20
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צופנת פענח

המילים הבאות כתובות ע"פ צופן מסוים, כאשר כל אות בשורה הראשונה מייצגת את האות 

האמיתית בשורה השנייה. 

פצחו את הצופן וכתבו את המילים המתאימות!

תשרקץצףפעסןנםמלךכיטחזוהדגבא

טםתזרשיןמוךגאקסלדהפנחצףבעץכ

לגסכר טסץףש  . 1

עעךאר טץל. 2

םסקפ יעפ. 3

עצךסז עחסר. 4

זכצ םכץ. 5

ענףךר םלרץ. 6

ערחסר ךםדףסחףש. 7

מץףםר יעףךי. 8

טסץףש צטנףך. 9

יעפ יץצג. 10

נקץר יעפ. 11

עץכאף יףיסכף. 12

רגחףר םלרץ. 13

םזצסץסצ. 14

רזטסצר. 15

ךףופ. 16

סצרף. 17

ץגצפ. 18

עלאי . 19
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מגילת אסתר

לפניכם תשבץ "מגילה", עליכם לכתוב מילים בהתאם להגדרות המובאות מימין לשמאל ומלמעלה 

למטה. רצוי לענות קודם על התשובות ואח"כ למלא את המילים בתשבץ.

מאוזן:

2. משנה למלך אחשוורוש 

4. מקום חנוך והנחלת מורשת תורה ויהדות             

7. מתנשא לגובה                                             

8. אבן יקרה על רצפת אחשוורוש                         

9. ההיפך ממשך                                              

13. ויושט המלך לאסתר את_____ הזהב..."         

16. תצלום או ציור במסגרת                                

17. "ויאמר המלך להמן____ קח את הלבוש..."      

19. תופס חיות                                                

20 עצם בפה.                                                    

22. בנו הצעיר של המן                                       

24. החג שלפנינו.                                                                                 

מאונך:

1. קשה להשיגו

2. סעודת אחשוורוש             

3. אביו של מרדכי היהודי                                            

5. פרח ממשפחת השושנים                           

6. הפיץ ריח                                             

10. שר בימי אחשוורוש הזכור לטוב         

11. המלכה הראשונה של אחשוורוש                      

12. ההיפך ממטמא    

14. מתנשא (כמו המן)                                            

15. יין בלי ראש                                                

17.מלכות אחשוורוש                                   

18. מלכודת עשויה לאורך ולרוחב

19. בעל מלאכה העוסק בכסף ובזהב        

21. דרשה

23. ההיפך משכחה                                                                      

1

2

456

8

910

7

11

131415

12

16

1718

21 20

23 22

19

24

3
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סוס פרסי מהיר.  .1

שם נרדף ליין.  .2

רצפת ארמון אחשוורוש עשויה מאבן זו.  .3

משקה אהוב על המלך אחשוורוש.  .4

המקום שם ישב מרדכי.  .5

תכונתו של המן.  .6

המיטות של אחשוורוש עשויים מחומר זה.   .7

מעמדו של אחשוורוש.  .8

עברות (שגורמים לגזירה)  .9

מראה המן אחרי שהוביל את מרדכי על הסוס.  .10

אחת מארבע הפרשיות הנקראת לפני ר"ח אדר.  .11

סכום הכסף שרצה המן מן היהודים.  .12

השלימו :_________ סריס המלך שומר הפילגשים.  .13

המילה הארוכה ביותר בתנ"ך.  .14

היכן מיקומו של ארמון אחשוורוש?  .15

ממצוות יום הפורים ביום ובלילה.  .16

השלימו: " אשר נהפך להם מ:  .17

כינוי לציצית מתחיל בא' נגמר בת'  .18

ממצוות יום הפורים.  .19

שם אחר למגילת אסתר.  .20

חלק היום מחצות ואילך. (הזמן בהלכה למשתה פורים)  .21

"ו                                 המלך אין להשיב" (כתיב חסר)  .22

כמה זמן לא נקראה אסתר למלך?  .23

מה עשה מרדכי בשער המלך בלבוש שק?  .24

נברא בצלם אלוקים.  .25

"_______ אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם"  .26

משתה היין

לפניכם שאלות והגדרות לתשבץ היין שבעמוד הבא:
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משתה היין
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"הרצים יצאו דחופים"

אחד מן הרצים טעה בדרכו, עזרו לו להגיע אל היעד!
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הכנת כרטיס למשלוח מנות בצורת אוזן המן

חומרים להכנה: 

לסימון  עגול  משהו  טיוטה.  נייר  הכרטיס.  עבור  צבעוני  נייר 

עיגולים. סרגל. עט. מספריים.

סמנו את הקו החיצוני מסביב לכלי עגול פעם אחת על . 1

עבור  תשתמשו  בו  הנייר  על  נוספת  ופעם  טיוטה  נייר 

הכרטיס.

כך זה יראה:

 

 

שלבי ההכנה:

מלמטה . 1 לחצי  הטיוטה  מנייר  העיגול  את  קפלו 
למעלה. פתחו את הקיפול. 

את . 2 פתחו  לצד.  מצד  לחצי  העיגול  את  קפלו 
הקיפול.

קפלו את הצד הימני של העיגול עד למרכז. פתחו . 3
את הקיפול. 

מהחלק . 4 שיוצא  ישר  קו  לצייר  בסרגל  השתמשו 
נקודת  דרך  ועובר  המרכזי  הקפל  של  העליון 

האמצע בצד ימין כמו בתמונה.
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קפלו את הצד השמאלי למרכז. פתחו את הקיפול. . 5

הקפל . 6 של  העליון  מהחלק  קו  ציירו  סרגל  בעזרת 
המרכזי שעובר בנקודת האמצע בצד שמאל כמו 

בתמונה.

שני . 7 של  התחתונות  הנקודות  בין  שמחבר  קו  ציירו 
שציירתם  המשולש  של  הנקודות  שלושת  הקווים. 

מחלקים את העיגול ל-3 חלקים שווים.

קפלו את הצדדים של המשולש כלפי פנים לאורך . 8
הקווים שציירתם.

שאתם . 9 לעיגול  מעל  הנייר  משולש  את  מקמו 
משתמשים עבור הכרטיס.

קפלו צד אחד מעל לקצה המשולש.. 10

לקצוות . 11 מעל  האחרים  הצדדים  שני  את  קפלו 
המשולש.

שמשמש . 12 המשולש  של  הקיפולים  את  פתחו 
לברכה והוציאו את המשולש מנייר הטיוטה. קפלו 
את המשולש לאורך הקפלים כך שכל קיפול יעלה 
זהו,  בתמונה).  (כמו  הבא  הקיפול  של  ימין  צד  על 
כרטיס הברכה לפורים בצורת אוזן המן מוכן! כעת 
פתחו את הקיפול, כתבו את הברכה בפנים וקפלו 

שוב. 

מו 

רך 

חג פורים שמח!
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דמויות מחופשות

לפניכם תמונות המרמזות על דמויות במגילה, גלו אותן! 

ה=א
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תפזורת

מכה

השםוע

ןכתיישי

להסהנצךתר

תונמחולשמיש

ןהוינאתזיו

רצלבהבעדילדעש

תיהרפאשורושחאן

אסלצחןהליגמהתארק

ואםירופתדועסארמון

טזתהזרשוצןשערס

בןיחךלמניצןץדדי

פהנמצשרתוןתגבאר

מעשמטיברשס

ןתמרדכיהיהודי

סרפתכלממוח

תשופחתף

השת

סעודת פורים, מתנות לאביונים, קריאת מגילה, ליצן, ושתי, 

אחשוורוש, ממלכת פרס, אוזן המן, משלוח מנות, חדש אדר, 

תחפושת, רעשן, מסכה, מרדכי היהודי, תענית אסתר, מלך, זרש, 

שמחה, ארמון, עדלידע, ויזתא, העיר שושן, שרביט, צהלה, סריס, 

חרבונה, בגתן ותרש, משתה 
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מפוזר ומפורד

בתפזורת שלפניכם מוסתרות 19 מילים. אם תפנו למעלה, למטה, ימינה, שמאלה ובאלכסון תגלו 

שמות אנשים, מקומות ותפקידים המופיעים במגילה.

מינפרדשחאמ

שיקמרדכייע

רהדסהעהכלמ

נשורושחאכנ

צמעגדשרסיה

ביתשוצבתאא

גמרכיחוריז

תדשמזחנקרמ

נשושתיאשכל

לחתנאדגלחכ
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רביעיות
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