
 

   

  

  גורלו של מי התהפך לטובה?  א.      .2

  וגורלו כל מי התהפך לרעה?  ב.

  העתיקו מהפסוק במגילה את המילים שיש להן משמעות הפוכה.   ג.

  בגורל להתחפשות?מה הקשר בין המהפך   ד.

  

  הסתרת הזהות האמתית

פי הסיפור במגילה, אסתר הסתירה את זהותה היהודית כשבאה לארמונו של -על

" (מגילת אסתר, ב', ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ַעָּמה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה ָמְרֳּדַכיאחשוורוש: "

ם אלוהים לא נזכר אפילו פעם אחת כ'). גם אלוהים "מסתתר" במגילת אסתר: ׁשֵ 

  במגילה, בניגוד לכל ספרי התנ"ך האחרים.

  

  מי הסתיר את זהותו במגילה?א.        .3

  מי עוד "מסתתר" במגילת אסתר?  ב.

  שבמגילה באופן חגיגת החג בימינו? "הסתרהלידי ביטוי ה" איך באה  ג.

  

  מצוות פורים

(מגילת " ָלֶאְביֹוִנים ּוַמָּתנֹות ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ָמנֹות ּוִמְׁשלֹוחַ  ְמָחהְוׂשִ  ִמְׁשֶּתה ְיֵמי אֹוָתם ַלֲעׂשֹות"... 

  אסתר, ט, כ"ב).

  

  . קריאת המגילה1

המצווה העיקרית בחג הפורים היא קריאת מגילת אסתר. קוראים את המגילה 

בבית כנסת, בציבור, פעמיים: בפעם הראשונה בערב פורים, הוא י"ג באדר, לאחר 

  ים; בפעם השנייה למחרת בבוקר, ביום פורים.צאת הכוכב

  בכל פעם שמזכירים את שם "המן", הילדים מרעישים ברעשנים.

  

  

  . סעודת פורים2

מצווה לערוך ביום הפורים סעודה שבה הרבה מאכלים ויין. שתיית יין בפורים היא 

 

 



 

בפורים עד שלא ידע (לשתות יין ומשקאות חריפים)  "חייב אדם להתבסם :חובה

  .ארור המן לברוך מרדכי" בין

  

  משלוח מנות איש לרעהו. 3

מצוות משלוח מנות היא בין המצוות  זה לזה.בפורים לשלוח מנות  המצוו

  כי היא מבטאת את תחושת האחווה והשיתוף בישראל. ,החשובות

  .בו שני פריטים לפחות להיותאך חייבים  ,המשלוח אינו חייב להיות גדול

  

  מתנות לאביונים. 4

ת מתנות לאביונים מבטאת את הדאגה לעניים, שיוכלו גם הם לקיים את מצוו

  חייבים לתת לפחות שתי מנות לעניים. .מצוות השמחה בחג

  

  

  מה אתם זוכרים? מה אתם יודעים?

  עבדו בזוגות. 

  שאלו זה את זה שאלות על המגילה.

  

  רבה ושתי להגיע למשתה המלך?ימדוע ס  .1

  

  טוי, ובאיזה הקשר הוא נאמר.ו של כל ביכתבו מה פירוש  .2

    ַהְּיהּוִדים צֹוֵרר. ג  ּבֹו ָּבֲעָרה ַוֲחָמתֹו. ב    ּכּוׁש ְוַעד ֵמֹהּדּו. א  

    הּוא ְוַנֲהֹפו.   ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד. ה  ָאַבְדִּתי – ָאַבְדִּתי ַּכֲאֶׁשר. ד

  רֹאׁש ַוֲחפּוי לָאבֵ ח.     רֹויָק ּבִ  ָחֵפץ ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ַיֲעֶׂשה ָּכָכה. ז

      

  ?תענית אסתרבאיזה תאריך חלה   .3

  ט"ו באדר  ג.    י"ד באדר  ב.    י"ג באדר  א.

  

  בשם זה? ּפּוִרים מדוע נקרא חג  .4

  מתיידדים עם מילים

  

 


