
לוח 1 - המפה של ארץ-ישראל

יש להסתכל במפה ולאתר בה 5 מקומות הקשורים ישירות או בעקיפין לנושא פורים. 

יזכו בניקוד נוסף אם יינתן הסבר לקשר לפורים:

אביחיל, צור הדסה, הדסים, יד מרדכי, חוות מרדכי, כוכב יאיר,יד בנימין, גבע בנימין, שושנת העמקים, 

אחוזת שושנה, איילת השחר, אליפז, בנימינה, גבעת שאול (תל אל פול), הגן הפרסי, הר אדר, הר בן יאיר, 

ירושלים, כפר מרדכי, כפר קיש, מגן שאול, מנות, נווה דניאל, פתחיה, תל מור, ברוש, מצודת נחל סרפד, 

ברוש.

הקשורים לאסתר

צור הדסה, אביחיל, הדסים, איילת השחר, ברוש.

הקשורים למרדכי 

יד מרדכי, כוכב יאיר, הר בן יאיר, כפר מרדכי, פתחיה, תל מור.

הקשורים לעוד דמויות

נווה דניאל, כפר קיש, מגן שאול, גבעת שאול, יד בנימין, גבע בנימין, מצודת נחל סרפד.

כללי 

מנות, ירושלים, הר אדר, הגן הפרסי, אחוזת שושנה, שושנת העמקים, יהודיה, אליפז.

לוח 2 - חידון לפי א-ב (כל תשובה מתחילה באות המסומנת מימין)

בזמננו מגילה, בזמנם - זה לא היה / אסתר כותבת הכל וכבר גומרת, ומה שיצא זה ___________. 1. א. 

משתה אסתר במגילה / מתואר אך ורק במילה / הרעיון שהוזמנו כולם מפיל ועד תרנגול / הלא  2. ג. 

המשתה היה מאוד ___________.

העברה מיד ליד מהמן למרדכי / מהמלך באה היא, הלא תדעו זאת אחי. / לא אשה היא, לא ילדה  3. ט. 

לא נכדה ולא בת. / כמובן זוהי ___________.

כבשת הרש נכנסת למגילה. / וכמובן בנהפוך הוא, בדיחה לא רגילה. / אחשורוש שואל והמן מנסה   4. כ. 

/ ולבסוף קרא הוא: ___________  ___________.

להכריח  מצוה  מרדכי  על   / ניקוד  מחלקת  וכמעט  צוויים  נותנת   / פיקוד  תופסת  פתאום  אסתר  5. ל. 

ולאנוס / ובמילים אחרות: ___________  ___________.

לא יודעת אסתר מה ללבוש למשתה / את שמלת הערב או את שמלת התה / לבסוף מחליטה על  6. מ. 

משהו לא נחות / הלא הלבשה היא ___________.

זהו   / ללא היסוס  / הלא תנחשו  / כשלפניו סוחבו איש להחישו.  צוהל ברחובות כשכתר בראשו  7. ס. 

כמובן ה ___________.

בעצת אישתו הכינו בן לילה / אך אוי אבוי ואבוי לה / היתה זו עצת לץ / למחרת היה הוא בעצמו  8. ע. 

על ה ___________.

על שמו נקרא החג / אותו הפיל בן אגג / לא מדובר על יום כיפור / אלא על ה ___________. 9. פ. 
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יום ועוד יום ועוד יום / לא אכלו אלא עשו ___________. 10. צ. 

תיאור מחשבת תרש ובגתן / מסופר לנו בביטוי קטן, לא כעס ולא חרי אף / כי אם ___________. 11. ק. 

הם אלו שהעבירו את הידיעות / את הספרים שלחו לכל המדינות / לא הולכים ולא מטיילים / אלא  12. ר.  

קופצים אצים הלא הם ה ___________.

על-פי "כזה ראה וחדש", פעילויות והפעלות לחודשי השנה ולמועדי ישראל, 

ב' בעריכת מיכל בלאו (שינובר), בהוצאת מרפ"ד מופת נחלים

לוח 3 - עם ראש או קצת מבולבל

מושגים  או  מילים  תקבל  הראש  את  תשנה  או  ראש  להן  תוסיף  אם  כלליות.  למילים  הגדרות  לפניכם 

הקשורים לפורים. כמו כן יש פתרונות במשפטים עם מילים מבולבלות שטמונים בהן מושגי פורים.

הוא נפלט מן הארובה ___________  ___________.  .1

דרך הרחקת האדם משימוש בסמים ___________  ___________.  .2

דבר הנעלם ובלתי ידוע הוא דבר ___________  ___________.  .3

איש דל ועני ואביון ___________, ___________ ___________ (שתי דמויות).  .4

מזון אבותינו במדבר ___________  ___________.  .5

חוטי האורך באריגה ___________  ___________.  .6

יוסף גר בבית ___________  ___________.  .7

כל הדרכים מובילות לרומא ___________.  .8

פסול חיטה ___________  ___________.  .9

ביון ___________ (כ"ח) ___________.  .10

יוסף טרומפלדור נקרא ה ___________ ___________.  .11

ממית פרה ומוכר אותה חייב ארבע וחמישה ___________.  .12
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לוח 4 - ביטויים במגילת אסתר

לפניך ביטויים אחדים מן המגילה.

השלם את הביטויים (מצא אותם במגילה). א.  

התאם בין הביטויים להגדרות המופיעות בעמוד הבא. ב.  

הביטויים:

מהודו ועד __________________ (פרק א פסוק א).

עד חצי ה ___________________ (פרק ה פסוק ג).

ליהודים ____________________ (פרק ח פסוק טז).

כיד _______________________  (פרק א פסוק ז).

כטוב ב _____________________ (פרק ג פסוק יא).

מחשבת ____________________ (פרק ח פסוק ה).

כלים מכלים _________________ (פרק א פסוק ז)

עם ועם _____________________ (פרק א פסוק כב)

רשום ליד כל הסבר את הביטוי המתאים:

סוגים רבים _____________________________________.

מדינות רבות ____________________________________.

כמו שאתה רוצה _________________________________.

הרבה, בשפע ____________________________________.

מחשבה רעה ____________________________________.

ימי שמחה _____________________________________.

מה שתבקש, תקבל _______________________________.

כפי ההבנה של כל עם ועם __________________________.

36



ב. פסח

1. עבדות וחירות 
וחירות. התלמידים יתבקשו לנסח בלשונם, מהי תחושת  דיון על המושגים עבדות  בשלב ראשון יתקיים 

העבדות ומהי תחושת החירות.

במשך הדיון תירשמנה תגובות התלמידים בטבלה מעין זו:

מהי תחושת החירות?מהי תחושת העבדות?

א.     אי אפשר לעשות מה שרוצים.

ב.      

ג.

ד.

א.     כל אחד חופשי לעשות כרצונו.

ב.

ג.

ד.

דיון:

בשלב השני יקיים המורה דיון על ההיבטים השונים של עבדות וחירות, כפי שבאו לידי ביטוי על פי תשובות 

התלמידים.

ניתן לחלק את ההיבטים השונים לפי קריטריונים מסוימים כמו: כפייה, היבט מעמדי, היבט רוחני, היבט 

ערכי ועוד.

הדיון,  יותר את  לפתח  מנת  על  ידי התלמידים  על  הועלו  עבדות שלא  איפיונים של  להוסיף  יוכל  המורה 

למשל:

� שלילת האפשרות מן האדם לבחור.

� כעבד, האדם נתון במסגרת של עבודה קשה - כפייתית.

� המעמד הקוטבי של העבד לעומת האדון "בעליו", ועוד.

ההגדה

בשלב זה יוכל המורה לעבור להגדה של פסח:

במצרים היו בני ישראל עבדים, אך דורות רבים אחרי יציאת מצרים אנו עלולים לשכוח את תקופת העבדות.

על כן נאמר בהגדה ש"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים."

בליל הסדר אנו נדרשים להחיות את תחושת העבדות והיציאה לחירות, כדי לזכור את המאורע הגדול של 

יציאת מצרים. אנו עושים זאת על ידי שורה של סמלים ומושגים.

לפניך רשימה של סמלים ומושגים המופיעים בליל הסדר, ציין אלו מזכירים עבדות ואלו חירות, והסבר 

מדוע.
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רשימת המושגים

אכילת מצה, אכילת מרור, אפיקומן, ארבע לשונות גאולה, ארבעה בנים, ארבע כוסות, ביצה, הא לחמא 

עניא, הסבה, חזרת, חרוסת, טיבול, כוסו של אליהו, כורך, שפוך חמתך.

הערה: כמה מן המושגים יכולים להתפרש גם כעבדות וגם כחירות.

2. ביעור חמץ - ביעור בעיות חברתיות בכיתה 
� המדריך יפצל את הקבוצה למספר קבוצות קטנות.

� כל קבוצה מקבלת מכשירי כתיבה, מפיות - מעטפות וכדו'.

כל קבוצה צריכה לכתוב על פתק, בעיה חברתית הקיימת בכיתה.  �

לאחר מכן תעטוף הקבוצה את הפתק (כלומר את ה"חמץ" שצריך ביעור), ואחד התלמידים או המורה   �
יצטרכו לחפש את הפתקים.

� רצוי לחפש בחושך ולאור הנר.

ניתן לחבר "ברכה" מתאימה לפני החיפוש.  �

על  אותם  יכתוב  בכיתה,  בעיות ה"חמץ" שהועלו  כל  יקרא המוצא את  כל הפתקים,  לאחר שנמצאו   �
הלוח, ובעזרת התלמידים ימצאו דרכים לפתרון.

בסיום ההפעלה "שורפים את החמץ ומבערים אותו מקרבנו".  �

3. תרגול בסימני "אחד מי יודע" 
� מכינים 14 כסאות וממספרים אותם מ-1 עד 14.

� משתתפים במשחק 13 חניכים - כיסא אחד נשאר ריק.

� כל משתתף מקבל פתק ועליו מספר וערך המספר לפי "אחד מי יודע" - למשל: 6 - שישה סדרי משנה.

� החניך שלימינו הכיסא הפנוי מתחיל במשחק. הוא מכריז מספר - בעל המספר קופץ בזריזות, אומר את 
הערך המוסף ומתיישב בכיסא הריק וכן הלאה.

� משתתף שהשתהה, לא ידע את מספרו או את ערכו, מקבל נקודה שלילית בצורת דבקית צבעונית.

� ניתן להדביק לכל חניך שתי דבקיות על חולצתו.

� במקרה של נקודה שלילית, תוסר הדיבקית מן החולצה ותוצמד ללחי כנמש.

� המקבל שתי נקודות שליליות, פורש מן המשחק.

הערה: המשחק נערך בזריזות ולכן צריכים המשתתפים להיות דרוכים במהלך כל המשחק.
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 ג. סיפורים בחרוזים

26

ָפר ְלִעיר ב ֶאָחד ָנַדד ִמּכְ

ָהָיה ָחרוּץ וָּמִהיר. ִעם ֶעְגלֹונֹו ׁשֶ

ַנִים ִלְכָפִרים ְרחֹוִקים, ָנְסעוּ ַהּשְׁ

ים. ת ַמְחּכִ ֶהם לֹא ָהָיה ִאיׁש ּדָ ּבָ ׁשֶ
 

ָפר אֹו ֲעָיָרה יָעם ֶאל ּכְ ִעם ַהּגִ

יָרה ׁשִ ל ֶאת ָהַרב ּבְ לוּ ַהּכֹ ִקּבְ

ְלָחן ְמֹפָאר, ֹראׁש ׁשֻ יבוּהוּ ּבְ הֹוׁשִ

ר, ִגים וָּבׂשָ רֹות, ָדּ ֶהֱאִכילוּהוּ ֵפּ

ֶנֶסת ית ַהּכְ ְך הֹוִבילוּהוּ ֶאל ּבֵ ַאַחר ּכָ

ָידֹו נֹוָצה ִעם ֶקֶסת.  ְוָנְתנוּ ּבְ

ִים ּתַ ה ַאַחת אֹו ׁשְ ֻתּבָ הוּא ָחַתם ַעל ּכְ

ָבִנים ְיֵפי ֵעיַנִים תוּלֹות וּ ל ּבְ ׁשֶ

וִּאים ׂשּ ְבִרית ַהּנִ ְוֵהִביא אֹוָתם ּבִ

יִאים! יָעה ְלׂשִ ִהּגִ ְמָחה, ׁשֶ ֹרב ׂשִ ּבְ

ָרׁשֹות ַרש ּדְ ה הוּא ּדָ ַאֲחֵרי ַהֲחֻתּנָ

ַסק ֲהָלכֹות ָקׁשֹות. ְוַאף ּפָ

ה ְמֹפֶאֶרת יעוּ לֹו ִמּטָ ֶעֶרב ִהּצִ ּבָ

ֶרת... ֶסת ְמֻעּטֶ ה ְונֹוָחה ִעם ּכֶ ַרּכָ

נוּ ּכְ ֻאְרָוה ׁשִ ְוִאּלוּ ֶאת ָהֶעְגלֹון ּבָ

. ֵאִריֹּות ֵמָהֲארוָּחה לֹו ָנְתנוּ ְוַרק ׁשְ

ָפר ַוֲעָיָרה, ָכל ּכְ ְך ָקָרה ּבְ ּכָ

ֵעָרה. ָחה ּבְ וְּבֵלב ָהֶעְגלֹון ִהְתַלּקְ

יֹום ֶאָחד ָאַמר הוּא ָלַרב:

דֹול ָוָרב! "ִנְמַאס ִלי, ְוַצֲעִרי ּגָ

ֹרב ַעם, ה מוָּבל ּבְ ָכל ָמקֹום ַאּתָ ּבְ

ם, ה ּגַ ה ַחּמָ ל ָמזֹון וִּמּטָ ְמַקּבֵ

ְואֹוִתי, ָהֶעְגלֹון, זֹוְרִקים ָלֻאְרָוה

ִבי נֹוֲהִגים... ָמה, ֲאִני ְסָחָבה?" וּ

יב ָאז ָהַרב ְלִדְבֵרי ָהֶעְגלֹון ִהְקׁשִ

ִלי ָחרֹון: ְמִתינוּת, ּבְ יב לֹו ְלַאט, ּבִ ְוֵהׁשִ

ֲחָך, ל רוּ ּפֹ ָקר, ַאל ּתִ "ְיִדיִדי ַהיָּ

ָלְתָך. ָרִכים, ֵאין ִלי ַאף ָחֵבר זוּ ּדְ ּבַ

יו – ָבר ַעְכׁשָ ף, ֵרִעי, ּכְ ָהָבה ִנְתַחּלֵ

בֹוד ָהַרב!" ה ּכְ ֲאִני ָהֶעְגלֹון, ְוַאּתָ
 

ַנִים, יֶהם ֶהֱחִליפוּ ַהׁשְּ ֶאת ַמְלּבוּׁשֵ

ִים. ין ַעְרּבַ ַעת ּבֵ ׁשְ יעוּ ּבִ ָפר ִהִגּ ְוַלּכְ

ֲעָיָרה, ל ּבָ "ַרב", ִהְתַקּבֵ ָהֶעְגלֹון ּכְ

יָרה. ׁשִ יפוּהוּ ּבְ דֹול ִהּקִ וְּבָכבֹוד ּגָ

ִדים ֻכּבָ הוּא ִנְלַקח ְלֵבית ַאַחד ַהּמְ

יָלה ְוִרּקוִּדים. ה, ּגִ ְמָחה, ִרָנּ ׂשִ ּבְ

ים ְטַעּמִ ָקאֹות ְוַהּמַ ׁשְ יׁשוּ ַהּמַ ם ִהּגִ ׁשָ

ים... ָגִדים ַחּמִ ם ּבְ יעוּ לֹו ּגַ ְוִהּצִ

ְדמוּת ָהֶעְגלֹון ְוִאּלוּ ֶאת ָהַרב ּבִ

ִלי ַחּלֹון.          ֻאְרָוה ֲחׁשוָּכה ְבּ נוּ ְבּ ְכּ ִשׁ
 

ִביָרה ִביר ְוַהּגְ ֶקר ָה"ַרב", ַהּגְ ִעם ּבֹ

ֲעָיָרה. ִחיד ּבָ ֶנֶסת ַהיָּ ָהְלכוּ ְלֵבית ַהּכְ

ה ִפּלָ ֵבית ַהּתְ ף ּבְ ַעם ַרב ִהְתַאּסֵ

יָלה. ִרית ַהּמִ ֶטֶקס ּבְ ִלְראֹותֹו ּבְ

אוּ ֶאל ָה"ַרב" ֵעיַנִים ם ָנׂשְ ּלָ ּכֻ

ִים. ּמַ ְבֵרי ּתֹוָרה ּכַ ּתֹות ּדִ ִלׁשְ

יֵניֶהם... ּבֵ ֶ סיפור-עם חסידי מגליציהָהַרב, ָהֶעְגלֹון וַּמה ׁשּ
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ִפְלּפוּל ה ּבְ ִביר ְוִהְקׁשָ ה ָקם ַהּגְ ְוִהּנֵ

ִבְלּבוּל. ה ִנְתַקף ּבְ ְתַחזֶּ ְוָהַרב ַהּמִ

ׁשוָּבה ָלל לֹא ָיַדע ַמִהי ַהּתְ הוּא ּכְ

ְך וְּבֻקְרטֹוב ְמׁשוָּבה: וּ ִחיּ ַאְך ָעָנה ּבְ

ִביר! בֹוד ַהּגְ ִמּכְ ֶכם וּ ּלְ ְמִחיָלה ִמּכֻ "ּבִ

י ִמן ָהִעיר, ְעּתִ ִהּגַ ֲהֵרי ָידוַּע ׁשֶ

ְרסֹות ָעַבְרנוּ ַעד ֲהלֹום, ֵמאֹות ּפַ

לֹום ׁשָ ְענוּ ּבְ ֲעָגָלה ֲחבוָּטה ִהּגַ ּבַ

ָיה, ׁשְ ֹמע ֶאת זֹו ַהּקוּ ֵדי ִלׁשְ ּכְ

ָעָיה? ל ּבְ יב ֵאין ּכָ ָעֶליָה ְלָהִשׁ ׁשֶ

ֻאְרָוה, ח לֹו ּבָ ֲאִפּלוּ ֶעְגלֹוִני ַהּנָ

ׁשוָּבה." יב ֶאת ַהּתְ ַקּלוּת ְלָהׁשִ יוַּכל ּבְ

ה ָנבֹוְך. ִביר ּכֹ ַמע, ְוַהּגְ ַרַחׁש ִנׁשְ

ֹרְך: ְך ּבְ קֹו ְוָאַמר ָכּ ָה"ַרב" ִחּבְ

ַכח..." "ָהִביאוּ ְלָכאן ֶאת ָהֶעְגלֹון ְוִנוָּ

ַלח. ֶנֶסת ַלֲהִביאֹו ִנׁשְ ית ַהּכְ ׁש ּבֵ ּמַ ְוׁשַ
 

ַלְך ַהס ֶנֶסת ֻהׁשְ ֵבית ַהּכְ ּבְ

ֲעָנָוה ִנְכַנס! ֵעת ָה"ֶעְגלֹון" ּבַ

יל ֶאת ֵעיָניו, ּפִ יט ּבֹו ָה"ַרב" ְוִהׁשְ ִהּבִ

ב...  ַגּנָ יבֹו ְלִצּדֹו, ְוֵהִציץ ּבֹו ּכְ הֹוׁשִ

ָיה, ִביר, ָמה ַהּקוּׁשְ "ֱאֹמר ִלי, ַהּגְ

ִניָּה!" יב ּתֹוְך ׁשְ ְוֵרִעי ָהֶעְגלֹון ָיִשׁ

ַאל, ָ ׁשּ ֶ ַאל ַמה ׁשּ ִביר ְוׁשָ ם ַהּגְ ְמּגֵ ּגִ

ל. ָמׁשָ יב לֹו ּבְ ְוָה"ֶעְגלֹון" ֶהָחָכם ֵהׁשִ

ח ֶזה ָהַרֲעיֹון, ּתַ ך ּפִ ַאַחר ּכָ

הֹון: ִתּמָ יו ּבְ ַער ֶאת ּפִ ָהל ּפָ ְוַהּקָ

ְלִמיד ָחָכם, ֶזה ּתַ "ִאם ָהֶעְגלֹון הוּא ּכָ

ֻפְרָסם." ָאז ַקל ָוֹחֶמר ַרּבֹו ַהּמְ

ַכח, ָ אֹותֹו ָהֶעֶרב ְלעֹוָלם לֹא ִיׁשּ

ח. ּבָ תוּ ֵהם ַיִין ְמֻשׁ וּמֹו ׁשָ ְבִסיּ וּ

ם ָה"ֶעְגלֹון" ן ּגַ ִיל ָיׁשַ ֶרֶדת ַהּלַ ּבְ

ִוילֹון. ט ּבְ ָ ֶחֶדר ְמֹפָאר ְמֻקׁשּ ּבְ

ֶקר ֵהִכינוּ ֶאת ָהֲעָגָלה וְּלֵעת ּבֹ

ה. ִפּלָ לֹום ַאֲחֵרי ַהּתְ ְוָנְסעוּ ְלׁשָ
 

ְתאֹום ָעַצר ַהּסוּס, ֶרְך ּפִ ֶאְמַצע ַהּדֶ ּבְ

ִלי ִהּסוּס: ָנה ֶאל ָהַרב ּבְ ְוָהֶעְגלֹון ּפָ

ה ְלָכבֹוד, בֹוד ָהַרב, ָראוּי ַאּתָ "ּכְ

ל ָיַמי אֹוְתָך ֶאֱעֹבד. ַוֲאִני ּכָ

ְיָלה ּלַ ָאַמְרּתָ ֶאְתמֹול ּבַ ה ׁשֶ ל ִמּלָ ּכָ

ווּ ָלּה! ָזָהב ָוֶכֶסף לֹא ִיְדמוּ, לֹא ִיְשׁ

ֻאְרָוה, ם ּבָ ב ׁשָ ּכַ יַע ִלי ִלׁשְ ַמּגִ

יָעה ֹרב טֹוָבה..." עֹוד ְלָך ַמּגִ ּבְ

ֵקן, "ָחִליָלה," ָאַמר ָאז ָהַרב ַהזָּ

ן. ה ָחָכם ְוֵאיְנָך ִמְסּכֵ "ַאף ַאּתָ

ים ְוֶחְמָלה ָך ָחְכַמת ַחיִּ ִלּבְ יֵׁש ּבְ

ה; ְקּתָ ְקִהּלָ ְבֵחן ִרּתַ ַתְחּבוָּלה וּ ּבְ

ֵניֶהם ֵריָקם ְבּתָ ֶאת ּפְ לֹא ֵהׁשַ

ם. ָכבֹוד ִמן ָה'ֵעֶסק' ׁשָ ְוָיָצאָת ּבְ

ָחְכָמה, ים ּבְ בֹוד רֹוְכׁשִ ּכָ ָלַמְדּתָ ׁשֶ

ֵני ָהֲאָדָמה. ֲאָוה ֵאין ָמקֹום ַעל ּפְ ְוַלּגַ

י, ֵמַהיֹּום ָוֵאיָלְך ְמקֹוְמָך ְלִצּדִ

ֻאְרָוה, ְיִדיִדי." ן ּבָ לוּ לֹא עֹוד ּתָ
 

ם ָהַרב ַמח ּגַ ַמח ָהֶעְגלֹון ְוָשׂ ׂשָ

ְרָחב.   ּמֶ ם ּבַ ְרּכָ יו ֶאת ּדַ יכוּ ַיְחּדָ ְוִהְמׁשִ
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שיחה לאחר הסיפור
� איזה פתגם ניתן ללמוד מהסיפור על הדימוי העצמי של האדם?

הנחייה לסיפור
איזהו עשיר? השמח בחלקו. אין לקנא באדם אחר אלא להסתכל במה שיש לך ולהיות שמח בחלקך,   �

ואפילו הוא קטן משל רעך.

ומאידך (מצד המארחים של הכפר או העיירה) - לא לנהוג איפה ואיפה בין אדם פשוט לאדם מלומד   ♦
או עשיר, כי מבחינת הכנסת אורחים כולם שווים, וכן גם שווים לפני הקב"ה ולעיתים אדם דל ועני, 

זכויותיו גדולות מאדם עשיר ומלומד, רק הקב"ה יודע באיזו מדרגה נמצא אדם. כי אדם יכול לקנות 

את עולמו בשעה אחת ולאבד את עולמו בשעה אחת.

- הרב הסכים, לאור תלונתו של העגלון , להחליף מקומות. הוא הסכים לשכב באורווה  מהי ענווה?   �
 - ולא להתלונן. זאת אומרת  חשוכה בלי חלון למשך כל הלילה, לאכול שאריות מהארוחה החגיגית 

הגאווה היא רק מהקב"ה. עצם זה שהוא רב ומלומד לא אומר שהוא צריך להיות גאה ולהרגיש נעלה 

מהעגלון הפשוט.

ומאידך - העגלון למד על בשרו, שכבוד נותנים לאדם הראוי לכך, אדם שלמד והקדיש את חייו ללימוד,   ♦
פירוש, פתרון שאלות קשות, מתן תשובות נאורות, למד על דיני נישואין, ברית מילה וכיו"ב - ולכן הוא 

זוכה לכבוד מבני הקהילה. הכבוד לא ניתן בחסד - אלא בזכות!

העגלון, משום היותו בעל חכמה ב"תורת החיים", בניסיונו העשיר עם בני האדם, עשירים ודלים שלקח   ♦
בעגלתו, ידע לצאת מהמצב המביך אליו נקלע בבית הכנסת - וגם לכך יש יתרון, לחכמת החיים שגילה 

ברגע קריטי. כי אם היה נכשל קבל עם ועדה, היה מבייש את עצמו וגם את כבוד הרב, שוויתר על כבודו 

- למענו.

חזרה בתשובה של העגלון. הבנה והערכה למעמדו המוצדק של הרב, שכן, הוא בא אליו בטרוניות:   ♦
מדוע לך נותנים כבוד, אוכל, לבוש, מחסה, מקום לינה מפואר, ולי לא? 

עתה הוא מבין מדוע, ומתבייש בדיבוריו כלפי הרב ומאוד מעריך מה שהרב עשה למענו, וגם שניגלה   

לעיני הציבור בבית הכנסת, לא חשף הרב את העגלון ובייש אותו לפני כל הקהל.

גדלות רוחו של הרב. שהעריך מאוד את חכמת החיים של העגלון, כי גם העגלון לא בייש אותו בבית   ♦
הכנסת ולכן הבטיח לו, שמעתה ואילך - לא עוד יהיה העגלון שוכן באורווה, אלא לצידו, ויזכה לכל מה 

שהוא זוכה מבני העיירה/הכפר המארחים אותם.



חידות בפרשיות השבוע - דברי חכמים וחידותיהם

פרשת תרומה
אמתיים וחצי אורכו, אמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו ה _________.  .1

מהבשמים עשו את _________ ה _________ ו _________ ה _________.  .2

"וזאת ה _________ אשר תיקח  _________ זהב וכסף ונחושת."  .3

ה _________ הייתה מסגרת מסביב ל _________ ו _________.  .4

מכסה הארון נקרא כך _________.  .5

קישוטי המנורה היו כפתורים, _________ ו _________.  .6

ה _________ מבדילה בין ה _________ לבין _________ ה _________.  .7

גוש אחד של זהב או של כסף _________.  .8

שם של עץ שנטעו במצרים שהשתמשו בו לבניין המשכן.  .9

בעל חיים שהתייצב לתפקידו ונכחד.  .10

פרשת תצווה
זמני הקטרת הקטורת _________  _________ _________.  .1

מילה שפירושה קליעה, כמעשה החבל "ועשית על החושן שרשרת _________ מעשה עבות" (פרק כח).  .2

לוקחים אותו מהפר ושמים על קרנות המזבח _________ _________.  .3

"ונשמע קולו בבואו אל _________ לפני ה' ובצאתו" (פרק כח).  .4

"_________ בתוך בני ישראל _________ להם לאלוהים" (פרק כט).  .5

עליו נשא אהרון הכהן את החושן _________.  .6

שם נרדף לציץ _________.  .7

רצועות האפוד המונחות על הכתפיים ומשתלשלות כלפי מטה _________.  .8

פרי שלא נאכל בפרשתינו, והוא עשוי מתכלת ארגמן ותולעת שני _________ על ה _________.  .9

הסחוס האמצעי שבאפרכסת האוזן _________.  .10

ד. פרשיות החודש
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פרשת כי תשא
"כי אוריש _________ פניך והרחבתי את _________, ולא יחמוד איש ארצך".  .1

כולם נותנים במידה שווה מחצית השקל וגם הוא _________.  .2

"_________ בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם _________ עולם".  .3

אסור לשים את שמן המשחה על אדם כזה, מי שעשה זאת עונשו כרת.  .4

   _________  _________  _________ "לא  וחלב.  בשר  של  ואכילה  הנאה  בישול  איסור  לומדים  זה  מאיסור   .5
"._________

קריאתו של יהודה המכבי ושל משה רבינו _________  _________  _________.  .6

מה משותף לָנָטף, ְשֶחֶלת, ֶחְלְבָנה וְלבונה. כולם _________.  .7

שבעת העמים שמצווה לגרשם מהארץ _________  _________  _________  _________.  .8

"כי את מזבחותם _________ ואת מצבותם _________ ואת אשריו _________".  .9

אחת מהתכונות השליליות של עם ישראל _________  _________  _________.  .10

פרשת ויקהל
1.   אחד מהדברים שהקב"ה נתן לבצלאל, כדי שיוכל לבנות את המשכן _________.

פועל המופיע פעמים רבות בפרק לה פסוקים כא-כט _________.  .2

לצפות בלשון התורה (פרק לז) _________ .  .3

תכשיט שהביאו הנשים למשכן שפירושו צמיד _________.  .4

עובי מסגרת השולחן _________.  .5

היו שניים ועמדו על הכפורת _________.  .6

בהן חיברו את יריעות המשכן _________.  .7

המספר אחד עשר בלשון התורה _________  _________.  .8

ווים לחיבור יריעה ליריעה _________.  .9

צורה הנדסית המופיעה במידותיו של מזבח העולה _________.  .10

  
פרשת פקודי

שני בגדים של הכהן המתחילים באותה האות.  .1

"אלה פקודי המשכן... עבודת _________ ביד איתמר בן אהרן _________".  .2

"_________ הענן את אוהל מועד _________ ה' מלא את המשכן".  .3

אורכו ורוחבו של החושן _________ אורכו _________ רוחבו _________.  .4
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החודש בו הוקם המשכן _________.  .5

כיסה ושכן על אוהל מועד_________.  .6

מקום הפולחן באוהל מועד _________.  .7

החלק התחתון ביותר של המעיל, עליו תולים את הפעמונים והרימונים _________.  .8

האבנים בחושן היו מסודרים בצורה זו _________.  .9

צבע חוטי צמר, המופק מדם החילזון שחי בים, _________.  .10

פרשת ויקרא
איבר הנמצא בכבשים וקרב על גבי המזבח מקורבן שלמים (פרק ג) _________.  .1

שם אחר למנחת העומר (פרק ב) _________.  .2

אסור להקטיר ממנו לה' (פרק ב) _________.  .3

הכוהנים עושים זאת עם הדם של הקורבן (פרק א) _________  _________.  .4

קורבן שמביאים על חטאים שעברו עבירה בשגגה שעליהם חייבים בהבאת קורבן (פרק ד) _________.  .5

ה)  (פרק  ה'  (מתיז) שבע פעמים מן הדם לפני  ואחר כך מזה  זו עם אצבעו  בקורבן חטאת הכהן עושה פעולה   .6
._________

סוג של בושם שמוסיפים לקורבן מנחה (פרק ב) _________.  .7

מלך בלשון התורה, שאם חטא בשגגה צריך להביא קורבן (פרק ד) _________.  .8

פינות המזבח נקראות כך (פרק ד) _________  _________.  .9

עוף הדומה ליונה אבל קטן ממנו (פרק א) _________.  .10

פרשת צו
מידה למדידת חומרים יבשים, כגון: סולת, קמח (פרק ו) _________.  .1

צריך לבשלו ולאוכלו פתח אוהל מועד (בחצר המשכן) (פרק ח) _________.  .2

"קח את אהרון ואת בניו אותו ואת ה _________" (פרק ח).  .3

אסור לאוכלו לא מן הבהמה ולא מן העוף (פרק ז) _________.  .4

...זאת תורת _________ _________ _________ על מוקדה על _________ כל _________ עד _________.  .5

שומן המצוי בגופם של בעלי חיים ואסור לאוכלו (פרק ז)  _________.  .6

את שארית הדם של פר החטאת צריך ליצוק עליו (פרק ח) _________ _________.  .7

כלי העשוי מחומר זה אם בושלה בו החטאת יש להגעילו ברותחין ואחר כך לשוטפו במים צוננים - לאיזה חומר   .8
הכוונה? (פרק ז) _________.

בשר קורבן שנפסל משום שעבר זמנו (פרק ז) _________.  .9

עצי הבשמים שמקטירים על המזבח גורמים לתחושה זו (פרק ו) _________.  .10
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פרשת שמיני
נדב ואביהו הקריבו אותה לפני ה' ולכן מתו _________  _________.  .1

בעל חיים שמעלה גרה ומפריס פרסה ואסור באכילה _________.  .2

עוף עם ציצת נוצות על הראש שאסור באכילה _________.  .3

תגובתו של אהרון הכוהן, כששמע על מות בניו _________.  .4

"וכי יפול מנבלתם על כל _________  _________ אשר יזרע טהור הוא" (פרק יא).  .5

אסור לכוהנים לשתות אותו בבואם אל אוהל מועד (פרק י) _________.  .6

עוף דורס "ששותים בו" (פרק יא) _________ .  .7

אוכל שנלעס חלקית וחוזר אל הפה ללעיסה שנייה _________  _________.  .8

שניים מסימני הטהרה אצל הדגים (פרק יא) _________  _________.  .9

ַנַחָרה_________. עוף דורס היוצא בלילה לטרוף בעיקר מכרסמים, נקרא על שם נשימתו הנשמעת ּכַ  .10

פרשת תזריע
אחד הצבעים שיכולה הצרעת להופיע בִמְכַות אש _________.  .1

שם של נגע צרעת בעור, שמראהו לבן _________.  .2

אדם ששערותיו נשרו מן הצד הקדמי של הגולגולת _________.  .3

שתי מילים המתחילות באותה אות והן דבר והיפוכו, מופיעות פעמים רבות בפרשתינו _________  _________.  .4

יש להביאו כשעדיין לא מלאו לו שנה כקורבן _________.  .5

שמה של צרעת הראש, שפירושו ניתוק השיער מן העור _________.  .6

מילה נרדפת לבגדים קרועים _________.  .7

בגד שעשוי מחומר זה ויכולה להופיע בו צרעת. מהו החומר? _________.  .8

ביטוי שפירושו מלמעלה עד למטה מ _________ עד _________.  .9

דלקת קשה של העור שהמצרים "קיבלו" אותה _________.  .10

פרשת מצורע
שני צמחים המשמשים לטהרת המצורע _________ _________.  .1

צרעת הנוהגת רק בארץ-ישראל. צרעת ה _________.  .2

פעולה זו עושה הכוהן, כדי לטהר את המצורע (פרק יד) _________.  .3

פסוק בן שלוש מילים, ששלוש המילים בו מתחילות באות ו _________ _________ _________.  .4

הוא הקובע את טומאת הנגעים וטהרתם _________.  .5
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אדם שחלה במחלת עור קשה, שהעור מתכסה בפריחה מוגלתית _________.  .6

  _________   _________ בבית  צרעת  יש  אם  לראות  הכוהן  שבא  לפני  זו  פעולה  לעשות  צריכים  האנשים   .7
._________

עוף שלוקחים כדי לטהר את המצורע _________.  .8

נותנים את הנותר מן השמן שעל כף הכהן על מקום זה _________.  .9

מספר הפעמים שמזה הכהן כדי לכפר את המצורע _________.  .10

פרשת אחרי מות
האבנט הייתה _________ רחבה וארוכה והיה ממלבושי הכוהן הגדול.  .1

הכוהן הגדול ביום הכיפורים מכפר בראשונה עבורם _________  _________  _________.  .2

" _________ את חוקותי _________ משפטי אשר יעשה אותם האדם _________ בהם, אני ה' ".  .3

כף היד שהיא קמוצה, שבה לוקח הכוהן הגדול קטורת בעבודת יום כיפורים _________.  .4

"ואם לא _________ ובשרו לא _________ ונשא עוונו".  .5

"והייתה _________  _________ עולם בחודש השביעי בעשור _________ תענו את נפשותיכם...".  .6

כף לגריפת הגחלים _________.  .7

כך נקרא האיש שימתין לשעיר, שצריך להישלח לעזאזל _________  _________.  .8

אסור שאף כהן יהיה נוכח בקודש הקודשים במעשיו של הכוהן הגדול מבואו לקודש הקודשים ועד _________.  .9

מילה נרדפת לפלט, הוציא החוצה _________.  .10

על פי א-ת פ"ש, חידונים בפרשת השבוע, כתבה צביה בר-אלי
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מאת עוזי קייש

לפניך מילים במגילת אסתר שמשמעותם שונה מהמובן הרגיל שלהם.  מהם?

א) השלם את המילים החסרות בפסוקים שבכל סעיף וסעיף.
א)     "ו-____ בערה ___ " (אסתר א, יב) א)  זה בער ולא אש -   

ב)     "והנחה ל-____ עשה" (אסתר ב, יח) הנחה ולא בחנות -    ב)  

ג)     "בראש ה-____" (אסתר ה, ב) ראש ולא של אדם -    ג)  

ד)     "ככר ____" (אסתר פרק ג, ט) ד)  ככר אבל לא של לחם -   

ה)     "נדדה ____ המלך" (אסתר פרק ו, א) התנדנדה ולא נדנדה -    ה)  

ו)     "_____ היתה אורה" (אסתר פרק ח, טז) אור ולא ממנורה -    ו)  

ז)    "____ לכבוש ___  ___" (אסתר פרק ז, ח) כבש אבל לא עיר -    ז)  

ח)    "ותכריך ___" (אסתר פרק ח, טו) תכריך ולא למתים -    ח)  

ט)    "____ ותכלת" (אסתר פרק א, ו) שם של ירק ולא אוכלים אותו -   ט)  

י)     "פתגם ____" (אסתר פרק א, כ) פתגם ולא פתגם -    י)  

יא)   "את _____ ואת מנותה" (אסתר פרק ב, ט) קיבלו במנות וזה לא אוכל -   יא)  

יב)   "__   __ רב ____ לעשות כרצון איש ואיש"  רב , שאינו תלמיד חכם -   יב)  

             (אסתר פרק א, ח)

יג)    "___       _ יסד ____" (אסתר פרק א, ח) יסד אבל לא ביסודות הבנין -   יג)  

יד)   "____ ספרים ביד ____" (אסתר פרק ג, יג) ספרים – לא שלומדים בהם -   יד)  

טו) "___   ___   ___ על העץ" (אסתר פרק ז,י) עץ ללא פירות עליו -    טו) 

טז)    "_______ יצאו מבהלים" (אסתר פרק ח, יד) בהלה ולא מאזעקה -     טז)  

חידודי מגילת אסתר

 י כ ב  נ ה מ  י  נ ר ת ש ח א ה ב  י ר ה פ ס ל כ
 ב ש ט  י ב ר ש  ו ת כ ה ל כ  ו  ו מ ד  י א  י ב  ו
 ל  נ  י מ ע  ו  י  נ א  נ  י ד צ  י ת ב ע מ  י  י א  י

 ת ת ה  ו ת מ ח  ו מ מ ה  י ל ל ר ט ב כ ת  י ת ת
 א ג ג מ מ צ  ו ד ח א ח  י ש ל ה מ ל  ו ה ת ה ל
 ת ל מ ר ה  ו  י ר ח ת ע ס פ מ א ה ת ל מ  י מ  ו

 ה  י כ ת מ  נ  י ש  י ל ק  נ ל א  י  י ה ר  י ה  נ א
 מ ה  י ש  ו מ ד  ו ה ח  י כ ה ה ש מ  ו ח מ ע ה ת
 ל  ו  ו ת כ ר ל ש ה ה כ  ו  ו ה ר ק  ו ל ת ל ר ה
 כ ד ע ב פ ש ר ה מ ר  ו ד ת ל  י ש כ ת  ו כ צ מ
 ה  י  י  נ א  י ש ל כ ה  י פ ל ה  נ כ  י כ ה ל  י  נ
 ב מ  י ע מ ל כ  נ ס מ  י ל ס פ ר כ ט ב מ  נ מ  נ
 ו מ ח  ו ל ש  נ  ו פ כ ל מ ה  י  נ פ ל מ  נ מ ל  ו
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יז)     "ואת אשר נשאו ___ ___ ועבדי המלך" (אסתר פרק ה, יא) נישא ולא במשאית -   יז)  

יח)    "גדל המלך אחשורוש ___    ___" (אסתר פרק ג, א) גידל , אבל לא פרחים -   יח)  

יט)    "צרר ___  ___" (אסתר פרק ט, כד) צורר וזה לא כסף -   יט)  

כ)     "וכשר ____  ___   ____" (אסתר פרק ח, ה) כשר וזה לא מזון -   כ)  

כא)   "___ נבעת ___    ____" (אסתר פרק ז, ו) נבעת בלי בעיטה -   כא)  

כב)    "_______ והפחות" (אסתר פרק ח, ט) פחות אבל לא בכסף -   כב)  

כג)    "___ נמכרנו ___  ____" (אסתר פרק ז, ד) נמכרנו אבל לא בשוק -   כג)  

ב) עליך לאתר את המילים החסרות שמצאת בכל כג הסעיפים בתפזורת שלעיל.

המילים יכולות להופיע בכל כיוון, מלמעלה למטה, מימין לשמאל ובאלכסון.

הערה: עליך למצוא בתפזורת שלעיל את כל הפתרונות הזהים המופיעים יותר מפעם אחת.

ג) לאחר שמצאת את המילים החסרות וסימנת אותם בתפזורת, תקבל הלכה הקשורה למגילת אסתר 

מהספר "משנה תורה להרמב"ם" - וזאת לאחר ביצוע ההוראות הבאות:

(כלומר: הפתרונות) – מהשורה העליונה  עליך לחבר את כל האותיות שבטבלה שאינן מסומנות בעיגול 

לחבר  ולהמשיך  שורה  לרדת  עליך  מכן  לאחר  סוף השורה הראשונה.  עד  ימין שבטבלה, שמאלה  שבצד 

את האותיות שבטבלה שאינן מסומנות בעיגול, מצד ימין שבטבלה, שמאלה עד סוף השורה השנייה.  וכך 

הלאה עד השורה האחרונה.

האותיות  בכל  ברצף  להשתמש  וצריכים  זו  בהלכה  מילים   26 שישנן  נציין  הפותרים  על  להקל  מנת  על 

שבטבלה שאינן מסומנות כפי שהוסבר לעיל.

להלן מספר האותיות המרכיבות כל מילה ומילה בהלכה שצריך למצוא:

סה"כ: ההלכה שצריך למצוא מורכבת מ-117 אותיות.

פתרונות בסוף הגיליון
www.tashbetz.8m.com :אתם מוזמנים לבקר באתר של עוזי קייש

מספר 
12345678910111213מילה

מספר 
2473765553644אותיות

 
מספר 
14151617181920212223242526מילה



51

מלאכות יד

פעילויות לחודשי אדר-ניסן/ מאת מלכה אהרונסון

א. פורים
משלוח מנות איש לרעהו - משנכנס אדר מתחילים להכין משלוח מנות

1. כלי למשלוח מנות (ויטרז' צבעוני)
החומרים:

� מיכל של חלב או כל מיכל מרובע מקרטון (מיכל חלב סויה) 

� נייר כסף

� לורדים על בסיס ספירט / לא נמחקים/ עיפרון

� סכין יפנית, מהדק, דבק פלסטי

� סרט בד ברוחב 2-1 ס"מ.

ההכנה

� מצפים את המיכל בנייר כסף, אפשר לאורכו או לרוחבו

� חותכים את המיכל בגובה הרצוי 

(יש  העיפרון  בעזרת  וכו'  עלים  פרחים,  בציורי  המיכל  את  מקשטים   �
יפנית  על הציור עם סכין  עוברים  כך  כי אחר  לצייר את הציור חזק 

וחותכים ויטרז') צריך שיהיה רווח בין עלה לעלה או בין הקישוטים 

השונים.

ומקשטים בטושים. אפשר לכתוב  צלופן  נייר  מדביקים בצד הפנימי   �
פסוקים מילה בכל צד כמו: "משלוח מנות איש לרעהו", או "ליהודים 

הייתה אורה ושמחה" או "משנכנס אדר מרבין בשמחה" או "ומרדכי 

יצא מלפני המלך".

� החניכים הבוגרים יכולים לכתוב בחריטה ולחתוך בעזרת הסכין היפנית (כמו בקישוטים האחרים).

� החניכים הצעירים יותר יכולים לכתוב בעזרת הטושים.
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� מצפים מבפנים בנייר כסף או שאריות בדים. בסיום מהדקים את הסרט בשני צידי הסלסלה וממלאים 
במשלוח מנות.

הערה: כדאי באותה הזדמנות לדבר על מה רצוי ומה לא רצוי להכניס למשלוח המנות. מבחינת ההלכה 

כדאי לפחות 2 מיני מאכל אפויים או מבושלים, משלוח מנות לעניים - להתאים את המשלוח למקבל, לאדם 

מבוגר, לילד - הן מבחינה בריאותית - אכילת ממתקים מופרזת.

לגיוון

אפשר לעשות זאת עם קופסת קוטג' (לחניכים   .1

קשה  הקוטג'  קופסת  את  כי  יותר),  הבוגרים 

לחתוך.

בשאריות  מבחוץ  הקופסה  את  לצפות  אפשר   .2

הבד  (אם  בויטרז'  צורך  אין  שאז  בדים 

מקושט).

כדאי לגזור את הבד מעבר לגבולות הקופסא,   

כך שיהיה אפשר לקשור בסרט למעלה וחלק 

מהבד יפול מעל לסרט.



53

אין צורך להדביק את הבד סביב הקופסא כי הסרט קשור חזק.

2. רעיונות נוספים למשלוח מנות
החומרים:

� מיכל חלב ריק 

� ניירות צבעוניים

� עיפרון, מספריים

� סרט בד ברוחב 2-1 ס"מ.

� דבק פלסטי

ההכנה:

חותכים את הניירות הצבעוניים למרובעים בגודל 2X2 ס"מ (לא חייב להיות במדוייק, אפשר בגדלים   �
שונים).

עוטפים את העיפרון בצדו העליון (לא בצד שכותבים בו) בנייר צבעוני וטובלים בדבק ומדביקים את   �
הנייר הצבעוני מסביב למיכל. 

ממלאים את כל המיכל בניירות הצבעוניים ומקבלים קישוט תלת מימד, חותכים את המיכל באורך   �
הרצוי ומוסיפים את הסרט.
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3. מה להכניס למשלוח המנות 
החומרים:

� ביצים קשות

� ניירות צבעוניים (בריסטולים הם עמידים)

� דבק פלסטי

� לורדים על בסיס של ספירט (לא נמחקים)

הכנת ביצים בצורת ארנבת

לצייר קו בשליש הקדמי של הביצה  �

ואדום,  ורוד   - שמתחברים  צבעים  ב-2  כפולות  אוזניים  מדביקים   �
כתום וורוד

מדביקים עיניים, אף ופה - העיניים יכולות להיות עגולות. לילדים   �
עם יכולות יותר אפשר להוסיף ריסים בהדבקה.

ולהוסיף  הביצים  על  לצייר  פשוט  אפשר  יותר  הצעירים  לחניכים   �
עיגולים או עיניים.

עיגול בתוך עיגול הדבוקים בדבק פלסטי  �

מדביקים רצועות בריסטול כשפם  �

מסביב  כשגוזרים  צבעים  בשני  עיגול  בתוך  מעיגול  בנוי  הזנב:   �
חריצים, או לחילופין כמה רצועות נייר מאחור.

לגיוון:

בלוד  הקשה  הביצה  את  לקשט  לתת  אפשר  הצעירים:  לחניכים 

ולעטוף את הביצה בנייר צלופן כמו סוכריות.
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4. קופסאות שימורים מקושטות למשלוח מנות 
החומרים:

� קופסת שימורים כלשהי

� בריסטול

� נייר קרפ

� צבעים

� מספריים

� דבק פסלטי

ההכנה:

� גוזרים רצועות ברוחב 2-3 ס"מ מנייר הקרפ - אפשרי בצבעים שונים

� את הרצועות גוזרים לאורך עד החצי

� עוטפים מסביב לקופסה את הנייר ומדביקים עם דבק פלסטי - אפשרי בצבעים שונים ומכסים את כל 
הקופסה.

� גוזרים כובע ליצן או תרבוש ומקשטים. מוסיפים בהדבקה נעליים או רגלי בעלי חיים בבסיס ומדביקים 
עיניים.

� והרי 2 תבשילים מקושטים לפורים העונים על ההלכה.
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ב. פסח
בכל בית מכינים חרוסת, בכל עדה מכינים אותה אחרת אך יש משהו קלאסי המשותף לכולם ואלו 

החומרים

1. סידור פרחים מחרוסת (מתאים ל-20 עיגולים)
החומרים:

� 1 כוס אגוזי מלך קלופים

� 1 כוס שקדים קלופים

� 100 גר' תמרים

� 100 גר' צימוקים

ההכנה:

� טוחנים את כל החומרים יחד. אפשר לתת לחניכים לקטוש יחד לפירורים או חתיכות גסות.

� מכניסים שקדים ואגוזים לתוך מגבת או בד כלשהו ודופקים באבן על הבד.

� מערבבים הכול יחד לעיסה

� צרים עיגולים ומכניסים למנג'טים

� נועצים שיפוד בעיגול ומכניסים לצנצנת צרה וארוכה

� גם מקשט את השולחן וגם לכיבוד.

לגיוון:

� נועצים בעיגולים קסמי שיניים

� מכניסים ספוג של פרחים לקערה נמוכה 

� ניתן לשלב קסמים ושיפודים חתוכים לשניים.
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2. מפית לכיסוי המצות
החומרים:

� בד כותנה או כל בד שהחוטים בו עבים בגודל 35X35 או 
45X45

� צבעי פולכרם, צבעים רגילים או לורדים

ההכנה:

� החניכים מציירים על הבד ככל העולה על רוחם.

והרי  צד,  3-4 ס"מ של חוטים מכל  בסיום מורידים בערך   �
המפית מוכנה.

"שבעה  כמו  מהתורה  פסוקים  להוסיף  ניתן  כאן  גם   �
ימים מצות תאכלו" וכו'.

3. כרית למסובין
החומרים:

35X70 40 אוX80 בד כותנה או כל בד שהחוטים בו עבים, בגודל �

� צבעי פולכרם, צבעים רגילים או לורדים.

הכנה:

מקשטים את הבד בצבעים ותופרים בשני צדדים וממלאים בצמר   �
גפן סינטטי או בבדים ישנים. 

תופרים את הצד האחרון הפתוח.  �
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4. פרחים מיובשים לשימוש לזמן ארוך
החומרים:

� 8 שושנים

� כמה ענפי רוזמרין או אקליפטוס או לחלופין כל עלה שהוא עמיד

� צנצנת עגולה או מרובעת

� צבעי שמן או צבעי אקריליק

� ספוג של פרחים

� מספריים

ההכנה:

ותולים אותם הפוך  8 השושנים  לפני ההכנה לוקחים את  ימים  כעשרה   �
למשך שבוע עד עשרה ימים לייבוש

� מכניסים את היד לתוך הצנצנת והופכים אותה כך שהפתח יהיה כלפי 
כך  הצנצנת,  על  האקריליק  צבעי  את  מטפטפים  מכחול  ובעזרת  מטה, 

שמתקבלים קווים ללא צורה.

הערה: לפעמים הצבע סמיך ויש לדלל אותו במים.  

וצבע  שעה-שעתיים  לאחר  מתייבש  האקריליק  צבע   - להתייבש  מניחים   �
השמן לאחר יום-יומיים.

כאשר  הצנצנת  לתוך  הספוג  את  מכניסים   �
משאירים כ-1 ס"מ בחוץ.

הוראות להכנת צנצנת מרובעת

גוזרים את הפרחים צמוד לספוג ונועצים שורה אחת 

של שושנים (4 שושנים), שורה שנייה של רוזמרין או 

נובל בצורה צפופה,  עלי הדס או כל עלה אחר שלא 

שורה שלישית שוב 4 שושנים ואחר כך שוב רוזמרין. 

מאוזנת  בצורה  רוזמרין  עלי  עוד  מוסיפים  בסיום 

סביב הסידור כדי לכסות את הספוג.
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חומר אור-קולי

התורני.  במרפ"ד  ה-DVD המתפתחת  מספריית  פריטים  לשאול  ניתן  מעתה  התורני:  המרפ"ד  חדשות 

פרטים בטל' 02-5601303.

ו. פורים
סרטי וידיאו ו-DVD (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

ונהפוך הוא - (יסודי וחטיבת ביניים)  - 23, 287, 5369 - מצוות חג הפורים כביטוי לרעיון של "ונהפוך   �
הוא" (מהסידרה "מושגים ביהדות") (טלוויזיה חינוכית).

- הדינים  - פורים: משלוח מנות ומתנות לאביונים  (כ.ר.), 287, 5369   158 - (יסודי)   - מנות ומתנות   �
וההווי הקשורים בו (מהסידרה "קשת וענן") (טלוויזיה חינוכית).

חג הפורים - (חטיבת ביניים) - 131, 5369 - מצוות פורים ומנהגיו בעדות השונות משולבים בהצגות   �
ילדים ותיאטרון בובות (ברק שקהיין).

ולעניין")  "קצר  (מהסידרה  פורים  נושא  על  בידור  תוכנית   -  5369  ,296   - ביניים)  (חטיבת   - פורים   �
(טלוויזיה כללית).

היא  פרס,  למלכת  הופכת  ידועה  ולא  צעירה  יהודייה  אשה   -  5369 389(ר),   - (על-יסודי)   - אסתר   �
רוסית, כתוביות  (דובר  ומהשמדה  כדי לחלץ את עמה ממצוקה  והמרץ שלה  משתמשת בכל השכל 

בעברית) (בהפקת גשר).

לא רק בימי אחשוורוש -  (על-יסודי) - 443, 5370 - איך חוגגים את פורים? מהם "פורים שפילס"?   �
מהו הקשר בין הרעיונות של מגילת אסתר לבין הנושאים של "פורים שפילס"? השחקנים והזמרים 

מציגים ושרים.

מאחורי  שמסתתר  מה  על  משוחחים  שמרוק  חנא  ופרופ'  צוקרמן  מאיר  הרב  שבייד,  אליעזר  פרופ'   

הפנים הצוהלות של מגילת אסתר (טלוויזיה חינוכית).

מגילת אסתר - 564 - חידון במגילת אסתר (מסידרת "פיצוחים") (טלוויזיה חינוכית).  �

השואה - הרב נויגרשל (על-יסודי) - 602, 5370 - הרב מרדכי נויגרשל דן בנושאים ובעיות הקשורות   �
במגילת  ורמזים  ציון  ושיבת  הנבואה  והיסורים,  הסבל  והשואה,  עליונה  השגחה   - השואה  לנושא 

אסתר (יהדות מזווית שונה בע"מ).

�  מבראשית - 5370 - פרשת זכור ומגילת אסתר - הרב מרדכי אלון.

חומר עזר
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מגילת אסתר - (על-יסודי)  - 664 - בני דון יחיא משוחח עם הרב מרדכי אלון על פרשת ויקרא ועל   �
פרשת זכור. בשיחה בשבת פרשת צו (תשנ"ה) נסבה השיחה על מגילת אסתר (טלוויזיה חינוכית).

מגילת אסתר - 666, 5370 - ההווי סביב קריאת מגילת אסתר בישיבת בני-עקיבא ברעננה (תשנ"ה)   �
(טלוויזיה כללית).

חגי ישראל (באמהרית) - 682 - חנוכה, פורים, פסח - הסבר דיני החגים ומנהגיהם. נאומים של רבנים   �
וקייסים, מסיבות חג (ההסתדרות הציונית).

הידד פורים (מסידרת "פרפר נחמד") - 863, 886, 5369 (טלוויזיה חינוכית).  �

קישורים לאתרים ברשת לפורים (בעברית). ראה האתר של האגף לתרבות תורנית 

www.education.gov.il/toranit/linkso.htm  

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/toranit/haverimlareshet/chageyisrael/purim.htm  

2. פסח זמן חירותנו
סרטי וידיאו (המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית)

הסדר,  לליל  ההכנות  פסח,   -  5371  ,736  ,304 (כ.ר.),   289 (כ.ר.),   163  ,27  - (יסודי)    - לבנך  והגדת   �
משמעות ההגדה והמיבנה המיוחד שלה (מהסידרה "קשת וענן") (טלוויזיה חינוכית).

רעיונות והלכות לפסח - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) - 29 - הרב יונה מצגר מבאר את הרעיונות והדינים   �
הקשורים לחודש ניסן, הכנות לחג הפסח, הכשרת כלים ומטבח, מכירת חמץ, ערב פסח, הכנות לליל 

תורה  להפצת  (האגודה  וגאולה"  "גלות  על  שרמן  הרב  של  הרצאה  הסדר,  ליל  מצה,  אפיית  הסדר, 

בוידיאו).

אגדה של הגדה - (יסודי) - 57, 5371 - סרט אנימציה (בובות) הסוקר את ההגדה של פסח מנקודת מבט   �
אקטואלית בעיני נער היושב ליד שולחן הסדר (סקופוס).

עלייה לרגל - (חטיבת ביניים ועל-יסודי) -  73א - הסרט מספר על מהות העלייה לרגל לירושלים בעבר   �
ועל חידוש מצווה זו בימינו. הסרט בשפה האמהרית.

הגדות מאויירות - (על-יסודי) - 140 - מהי ההגדה המאויירת? מה סגנונה ודרך התפתחותה במשך   �
הדורות בארצות השונות? כיצד משתלב תוכן רציני של ההגדה עם ציורים ואיורים, ומה משמעות 

האיורים והעיטורים ומקורותיהם? (שירות הסרטים הישראלי).

מגלות לגאולה -  (כל הגילים) - 145 - תערוכה של חג הפסח, שאורגנה על-ידי המועצה הדתית בבת-  �
ים. הסרט מלווה דברי הסבר והדרכה בתערוכה.

משה - (רוסית) - 315 - (עבור עולים חדשים) - מתאר את דמותו של משה ומנסה להשוות אותו לגדולי   �
הציונות (גשר).

חירות - (על-יסודי) - 460 (1) ירון לונדון משוחח עם ח"כ זבולון המר ז"ל והשר יוסי שריד על ההגדה   �
של פסח ועל ליל הסדר (מהסידרה "שבעים פנים") (טלוויזיה כללית).
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יציאת מצרים - (יסודי)  - 460 (1) - "הסנה בוער באש" - סרט מצוייר על שיעבוד בני ישראל במצרים:   �
(טלוויזיה  הילוד"  הבן  "כל  מגזירת  הנולד  הרך  משה  את  להציל  וניסיונם  ויוכבד  עמרם  משפחת 

כללית).

יציאת מצרים - (חטיבת-ביניים ועל-יסודי) - 460 (2) - מקהלות ילדים שרות שירי אביב עם נעמי שמר   �
(טלוויזיה כללית).

פסח במסורת יהודי בוכרה -  551 - (רננות - מכון למוסיקה יהודית).  �

סדר פסח לדוגמה -  572(2) - עריכת סדר עבור עולים חדשים - העורך שמואל סגל (שירות הסרטים   �
הישראלי).

שירת הים - (על-יסודי) - 588 - אורטוריה "שירת הים", פסח תשנ"ד - נתניה (טלוויזיה כללית).  �

חגי ישראל (באמהרית) - (חטיבת-ביניים ועל-יסודי) - 682- חנוכה: פורים: פסח. הסבר דיני החגים   �
ומנהגיהם, נאומים של רבנים וקייסים, מסיבות חג, שולחן הסדר, משמעות ההגדה והמיבנה המיוחד 

שלה (ההסתדרות הציונית).

- תיאור יציאת מצרים בצורת  (כ.ר.), 304  (כ.ר.), 289   194 - סדר ליל פסח (חטיבת-ביניים ומעלה)   �
כתבה טלוויזיונית מאותם הימים, בסגנון "מבט לחדשות". בכתבה צילומים "חיים" (מתוך הסרט 

עשרת הדיברות) ודברי פרשנות.

מצה זו - (חטיבת-ביניים) -  6, 161 (כ.ר.),  289 (כ.ר.), 5371 - מצוות אכילת מצה בפסח; דרכי הכנת   �
המצה ושימושיה בליל הסדר (מהסידרה "מושגים ביהדות") (טלוויזיה חינוכית).

שלוש רגלים (רוסית) -  170, 250 (משרד הקליטה).  �

סדר פסח במסורת יהודי קוצ'ין - 800 - בהפקת רננות - מכון למוסיקה יהודית.  �

- 804 - דיון בהנחיית מיכה פרידמן ובהשתתפות הרב שלמה בניזרי, הרב יוחנן פריד,  הגדה עכשיו   �
המנהגים  המושגים,  של  העכשוויות  המשמעויות  על   - הראל  חיה  אלמוג,  עוז  ד"ר  אלוני,  שולמית 

והערכים הגלומים בהגדה של פסח. הנושאים הנידונים הם חירות, יחס לגויים, והגדת לבנך, ארץ 

ישראל, האמונה, ירושלים וליל הסדר (טלעד).

חג הפסח בשיר ובסיפור - 773, 5371 - בשיר ובתמונות מוסברים כל מושגי החג (המחלקה לחינוך   �
ותרבות תורניים בגולה).

מבט לחדשות העבר -  180 (כ.ר.), 304, 829 (כ.ר.) - תיאור יציאת מצרים בצורת כתבה טלווזיונית   �
מאותם הימים בסגנון "מבט לחדשות" (הסוכנות היהודית).

והיא שעמדה - פסח בשואה - 1047 - (שאלות ותשובות).  �

קישורים לאתרים ברשת לפסח (בעברית) - ראה האתר של האגף לתרבות תורנית  �

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/HaverimLareshet/ChageyIsrael/Pesach.htm  

קישורים קצרים בענייני חג הפסח  �

   http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/MekorotNose/moadim/Pesach.htm           
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פתרון לתשבץ אדר-ניסן

פתרון חידות - פרשיות החודש                    
פרשת תרומה                  

ארון.  (1
2)  שמן המשחה, קטרת סמים.

3)  תרומה, מאתם.
זר, לארון, לשולחן.   (4

5)  כפורת.
גביעים, פרחים.  (6

7)  פרוכת, קודש, קודש הקודשים.
מקשה.  (8
שיטה.  (9
תחש.  (10

פרשת תצווה                  
1)  בוקר, בין הערביים.

ַּגְבלּות.  (2
דם הנפש.  (3

הקודש.  (4
ושכנתי, והייתי.  (5

לבו.  (6
נזר.  (7

כתפות.  .8
הרימון, המעיל.  (9

תנוך.  (10

 ג  נת ג ב הנשמ  צ
 ד צ ה נתש נהמ  נח
  ר ע  ו ר  ד י מח 
מ י ר ד נ  י ה י ותה
 ר  יש  ר דא מא מ
 יש ר  י ב  ג ד  ב ד נ
מ  י ו להה ד וה י  ב
ה ל  ו ד  י  נ ד ש נ
 נמא הח ו לש  כ לה
 ב ו גמ  ל בה  רס ומ
 י ד ו מ י לקש  פח ד
א  ד י ו ל ה נ ב י ת
ה י ל וש  ע  ו לת וא
  ב מ יהת ר יש  ר 
ה ב רא ת ו ד  נ ו י צ
 רה צ  י כ ד רמ  י דמ

כי תשא                  
גויים, גבולך.  (1

דל.  (2
ושמרו, ברית.  (3

זר.  (4
תבשל גדי בחלב אמו.  (5

מי לה' אלי.  (6
סמים.  (7

אמורי, כנעני, חיתי, פריזי, חוי, יבוסי, גרגשי.  (8
תתצון, תשברון, תכרתון.  (9

עם קשי עורף.  ׂ10

פרשת ויקהל                  
1)  דעת.

הביאו.  (2
ַוְיַצץ.  (3

חח.  (4
טפח.  (5

כרובים.  (6

לולאות.  (7
עשתי עשרה.  (8

קרסים.  (9
רבוע.  (10

פרשת פקודי                  
איפוד, אבנט.  (1

הלויים, הכוהן.  (2
ויכס, וכבוד.  (3

זרת וזרת.  (4
ניסן.  (5

ענן.  (6
צפון.  (7

שוליים.  (8
בטורים.  (9

תכלת.  (10

פרשת ויקרא                 
אליה.  (1

בכורים.  (2
דבש.  (3

זריקת הדם.  (4
חטאת.  (5

טובל.  (6
לבונה.  (7
נשיא.  (8

קרנות המזבח.  (9
תור.  (10
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פרשת צו                  
איפה.  (1
בשר.  (2

בגדים.  (3
דם.  (4

העולה היא העולה, המזבח, הלילה, בוקר.  (5
ֵחֶלב.  (6

יסוד המזבח.  (7
חרס.  (8

פיגול.  (9
ריח ניחוח.  (10

פרשת שמיני                  
אש זרה.  (1

גמל.  (2
דוכיפת.  (3

וידם.  (4
זרע זרוע.  (5

יין.  (6
כוס.  (7

מעלה גרה.  (8
סנפיר וקשקשת.  (9

תנשמת.  (10

פרשת תזריע                 
אדמדם.  (1

בהרת.  (2
ַח. ִגבֵּ  (3

טמא, טהור.  (4
כבש.  (5
ֶנֶתק.  (6

פרומים.  (7
צמר.  (8

ראשו, רגליו.  (9
שחין.  (10

פרשת מצורע                  
אזוב, ארז.  (1

בית.  (2
הזאה.  (3

ולשאת, ולספחת ולבהרת.  (4
הכוהן.  (5
מצורע.  (6

לפנות את הבית.  (7
צפור.  (8
ראש.  (9
שבע.  (10

פרשת אחרי מות                  
חגורה.  (1

בעדו ובעד ביתו.  (2
ושמרתם, ואת, וחי.  (3

חופן.  (4
יכבס, ירחץ.  (5

לכם, לחוקת, לחודש.  (6
מחתה.  (7

איש ִעִּתי.  (8
צאתו.  (9

קאה (מלשון להקיא).  (10

פתרון חידודי מגילת אסתר 
חמתו , בו א)  

מדינות ב)  
שרביט ג)  

כסף ד)  
שנת ה)  

ליהודים ו)  
הגם , את המלכה ז)  

בוץ ח)  
כרפס ט)  
המלך י)  

תמרוקיה יא)  
על כל, ביתו יב)  
כי כן, המלך יג)  

ונשלוח, הרצים יד)  
ויתלו את המן טו)  
האחשתרנים טז)  

על השרים יז)  
את המן יח)  

כל היהודים יט)  
הדבר לפני המלך כ)  

והמן, מלפני המלך כא)  
האחשדרפנים כב)  

כי, אני ועמי כג)  

מראה מקום: משנה תורה להרמב"ם, ספר 
זמנים, הלכות מגילה, פרק ב, הלכה יח

הכתובים  וכל  הנביאים  ספרי  "כל  ההלכה: 
עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר 
והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות 

של תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם" 
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"שניצל  פעולת  ללוחות  תשובות 
בורשט לפורים"

לוח 2
1.    אגרת   
2.     גדול  
3.    טבעת  

4.    ככה יעשה             
5.    לך כנוס                 
6.     מלכות                  

7.     סוס
8.     עץ

9.     פור
10.   צום
11.   קצף

12.   רצים  

לוח 3
עשן - רעשן      .1

גמילה - מגילה  .2
הסתר - אסתר  .3
4.  רש, זרש, תרש

מן - המן  .5
שתי - ושתי  .6

דר - אדר  .7
מרדכי  .8

מוץ - צום  .9
רגול - גורל  .10

גידם - דגים  .11
הפרתמים  .12

לוח 4
כוש

המלכות
הייתה אורה ושמחה וששון ויקר

המלך
בעיניך

המן
שונים

כלשונו
סוגים רבים - כלים מכלים שונים

מדינות רבות - מהודו ועד כוש
כמו שאתה רוצה - כטוב בעיניך

הרבה, בשפע - כיד המלך
מחשבה רעה - מחשבת המן

ימי שמחה - ליהודים הייתה אורה ושמחה
מה שתבקש, תקבל - עד חצי המלכות

כפי ההבנה של כל עם ועם - עם ועם כלשונו.

׳׳לעשות אותם ימי משתה ושמחה

 לרעהו
ומשלוח מנות איש

ומתנות לאביונים.׳׳

לי בצאתי ממצרים׳׳

׳׳והגדת לבנך ביום ההוא

לאמור: בעבור זה עשה ה׳

! ן חגים ומועדים לששו

חגים ומועדים לששון!




