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מפעל ההלכה לילדי ישראל. מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל "ְוָאַהְבָת"בית מדרש חינוכי   
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 קצת רציניהפעם גם 
 פוריםלְלִמיָדה  פעילויות

 
  ?]א[ על מי נאמר ועל מה

 
 ?באיזה הקשרו ?כתוב  על מי נאמר, וקרא היטב את המשפטים הלקוחים מהמגילה

 
 ".לבוא בדבר המלך (- -) ותמאן. "1
 

_____________________________________________________________________  
 

 ."ישתחווה לא יכרע ולא (-) . "2
 

_____________________________________________________________________  
 

 ."את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן (- -)ויסר . "3
 

_____________________________________________________________________  
 

 ."אשר לא תגיד לא הגידה את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צווה עליה (-) . "4
 

_____________________________________________________________________  
 

 ."תואר וטובת מראה והנערה יפת (-) . "5
 

_____________________________________________________________________  
 

 ."יוצע לרבים וצום ובכי מספד שק ואפר (-) אבל גדול. "6
 

_____________________________________________________________________  
 

 ."יתייבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשאם על המלך טוב  (-)ותאמר . "7
 

_____________________________________________________________________  
 

 ."ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו (-) . "8
 

_____________________________________________________________________  
 

mailto:veahavta10@gmail.com


 2 

מפעל ההלכה לילדי ישראל. מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל "ְוָאַהְבָת"בית מדרש חינוכי   
מובילים חינוךצוות פיתוח ובתי  מייל:         052-3985206 ♦      050-9113532     veahavta10@gmail.com 

 
 ?]ב[ מי אמר למי

 
ֹּאֶמר . "1 ֹּא ...ַוי י ַעל ֲאֶשר ל ה ַוְשתִּ ה ֶאת ַמֲאַמר ַהֶמֶלְך ַמה ַלֲעׂשֹות ַבַמְלכָּ ְׂשתָּ  ."עָּ
 

_____________________________________________________________________  
 

ֹּאֶמר. "2 ינֹות ַמְלכּוֶתָך ...ַוי ים ְבכֹּל ְמדִּ ַעמִּ ין הָּ ד בֵּ ר ּוְמפֹּרָּ ד ְמֻפזָּ ים ..ֶיְשנֹו ַעם ֶאחָּ ם עֹּׂשִּ ינָּ י ַהֶמֶלְך אֵּ תֵּ  ."ְוֶאת דָּ
 

_____________________________________________________________________  
 

ֹּאֶמר. "3 עָּ  ...ַוי ְך ְוהָּ תּון לָּ יֶניָךַהֶכֶסף נָּ  ."ם ַלֲעׂשֹות בֹו ַכּטֹוב ְבעֵּ
 

_____________________________________________________________________  
 

ֹּאֶמר. "4 ים  ...ַות ְשתּו ְשלֶשת יָּמִּ ֹּאְכלּו ְוַאל תִּ ַלי ְוַאל ת ן ְוצּומּו עָּ ים ְבשּושָּ ְמְצאִּ ים ַהנִּ ל ַהְיהּודִּ ְך ְכנֹוס ֶאת כָּ לֵּ
יֹום ה וָּ  ".ַלְילָּ

 
_____________________________________________________________________  

 

ֹּאֶמר. "5 רֹו ...ַוי יקָּ ץ בִּ פֵּ יש ֲאֶשר ַהֶמֶלְך חָּ אִּ  ."ַמה ַלֲעׂשֹות בָּ
 

_____________________________________________________________________  
 

ֹּאֶמר. "6 יאּו ְלבּוש ַמְלכּות...ַוי יו ַהֶמֶלְך ..יָּבִּ לָּ ַכב עָּ יר ..ְוסּוס ֲאֶשר רָּ עִּ ְרחֹוב הָּ יֻבהּו ַעל ַהּסּוס בִּ ְרכִּ  ."ְוהִּ
 

_____________________________________________________________________  
 

ֹּאֶמר". 7 תֵּ  ...ַוי לָּ ׂש ..ְךַמה ְשאֵּ עָּ י ַהַמְלכּות ְותֵּ ְך ַעד ֲחצִּ תֵּ שָּ ְך ּוַמה ַבקָּ ן לָּ תֵּ נָּ  ."ְותִּ
 

_____________________________________________________________________  
 

ְש . "8 י בִּ י ַנְפשִּ ֶתן לִּ נָּ ם ַעל ַהֶמֶלְך טֹוב תִּ יֶניָך ַהֶמֶלְך ְואִּ ן ְבעֵּ י חֵּ אתִּ צָּ ם מָּ ֹּאַמר אִּ י ַות י ְוַעמִּ תִּ לָּ יאֵּ תִּ שָּ  ."ְבַבקָּ
 

_____________________________________________________________________  
 

ֹּאֶמר". 9 ץ ֲאֶשר עָּ  ...ַוי עֵּ ה הָּ נֵּ ַכיַגם הִּ ְרדֳּ ן ְלמָּ מָּ ה הָּ ֹּאֶמר ..ׂשָּ יו ..ַוי לָּ  ."ְתֻלהּו עָּ
 

_____________________________________________________________________  
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 .ים בימי הפוריםומנהג תמצוו]ג[ 
 צוות החגכל יהודי חייב לקיים את מ, חייבים לקיים - מצווה. 

  מותר לקיים אך לא חייבים. כדאי ורצויי לקיים -מנהג. 
 

 למצווה או מנהג: -מיין את הרשימה הבאה בהתאם 
 
 
 
 
 

 מצווה מנהג

  

  

  

  

  

  
 

 הסבר לכל מצווה ומנהג.
 הסבר המתאים לה.לבין ה –ומנהג  סמן קו בין המצווה

 
 :מצווה/מנהג

 
 :ההסבר 

ריאת המגילה מקימים רעש בכל פעם שהשם בזמן ק  קריאת המגילה
 .נזכר" המן"
 

כך אנו , מולדתה, כפי שאסתר הסתירה את יהדותה  עריכת משתה
 .מסתירים את עצמנו

   ם להתחפשנוהגי
כדי שגם הם יוכלו לשמוח בפורים , נותנים מתנות לעניים

 .כמו כולם
   שמחים וצוהלים

 .בגלל הנס שקרה ליהודים, חייבים לשמוח מאוד
   מרעישים ברעשן

קריאת המגילה באה להזכיר לנו את הנס הגדול והמזל 
 .שהאיר פנים ליהודים

  -משלוח מנות איש לרעהו 
 מתנות לאביונים

  
, להשתכר ולשמוח, עורכים משתה כדי לשתות הרבה יין

 .שכמו המשתה שערך המלך אחשוורא

קריאת המגילה, משתה, נוהגים להתחפש, שמחים וצוהלים, משלוח מנות, מתנות לאביונים, 

 אכילת אוזני המן. ,מכים את המן, מרעישים ברעשן, משתכרים
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 ... קל ולענייןואל תיבהל
 מסכם מבחן

 
 שם התלמיד: _________________כתה: ________ 

 :ענו על השאלות הבאות - 'חלק א
 
 עושים סדר בבלאגן!. 1

 . לפניכם ארבעה פסוקים מן המגילה
 '(נק 15)   :שהיה במגילת אסתר הפסוקים לפי רצף האירועים הנכון של סדררשמו למטה את ה

 .המן ביקש להשמיד את היהודים .א
 .ה אורה ושמחה וששוןליהודים היית .ב
 .אבל גדול ליהודים .ג
 .מהר קח את הלבוש והסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי: ויאמר המלך .ד

 
 סמן:
  !סוף -:  _____,  _____ ,  ______,  _____ התחלה         

 
 
 '(נק 5) "אם על המלך טוב יכתב לאבדם" :מי אמר. 2
 
 בגתן. ג                     תרש       .המן                         ב. א
 
 '(נק 10) ?"מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בייקרו" :מי אמר. 3
 
 .מרדכי.ג.                     אחשוורוש. המן                       ב. א
 
 '(נק 10) ?במגילה שם ה'כמה פעמים מופיע . 4
  

 אף פעם. ג    חמש פעמים              . פעמיים                 ב. א
 
 '(נק 6)  התאימו בין חלקי הפסוקיםו -היעזרו במחסן למטה . מכל אחד מהפסוקים אבד חלק. 5

 ...       __________________________________המלך ציווה .א

 ...    ___________________________________ישנו עם אחד .ב

 ___... _______________________________ויקרע מרדכי את .ג

 ...       __________________________________המלך ביקש .ד

 ... ___________________________________הגורל יצא ליום .ה

 .... ___________________________________למי יחפץ המלך .ו
 
 
 

 .אדר לחודש עשר שלושה.      /      היהודים את להשמיד/          . ומפורד מפוזר.     /   ושתי את להביא
 .ואפר שק וילבש בגדיו.      /      ממני יותר יקר לעשות
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 '(נק 4)   ?מי היה כזה בסיפור המגילה. 6
 

 כעסן ומתפאר בגדולתו, טיפש - _______________________ 

 טוב ומציל, אוהב עמו - _____________________________ 

 אוהבת את עמה, תואר וטובת מראה -יפת - ______________ 

 רע ואכזר - _____________________________________ 
 
 

 (נקודות 10כל ביטויי )  ביטויים וניבים -'חלק ב
 

 ?וובאיזה הקשר נאמר ,ב מה פירושםוכת :ציטוטים 5 בחר
 

 באיזה הקשר  מה הפירוש? הציטוט:
 נאמר במגילה?

   "מהודו ועד כוש"

   "וחמתו בערה בו"

   "צורר היהודים"

   "אבדתי  -כאשר אבדתי"

   "עד חצי המלכות"

ככה יעשה לאיש אשר המלך "

 "חפץ בייקרו

  

   "אבל וחפוי ראש"

   "ונהפוך הוא"

 
 

 

 איך היה.. אחלה...
 נפגשנו בהתחלה למעלה שמתם לב...הי, כבר              

 
 !בהצלחה
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