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ּפּוִרים ָׂשֵמַח ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה

ְשַתִים

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים. א
ֵאיְך ָלַמְדִתי?

ֹלא 
ָלַמְדִתי ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת ַעל ּפּוִרים ָׂשֵמַח ֶאְצֵלנּו ַּבִּכיָתה?ַעמּוד

ָמה זֹוְכִרים ַעל ּפּוִרים?

ֶזה חֹוֶדש ֲאִני?3

ָמה ַּבקּוְפָסה ַעל ּפּוִרים?4

ָמה עֹוִׂשים ְּבפּוִרים, ְוָלָמה?5

ָמה ָקָרה ְּבִסיּפּור ַהְמִגיָלה

ַהַּבָקָשה ַּבִמְשֶתה7-6

ַהַמְלָּכה ַהֲחָדָשה9-8

ַהתֹוְכִנית ֶשל ָהָמן11-10

ֶאְסֵתר ְוָהָעם ֶשָלה13-12

ָהֵעָצה ֶשל ָהָמן15-14

ַהִׂשְמָחה ֶשל ַהְיהּוִדים17-16

ָמה ַהִמְצוֹות ּפּוִרים?

מ - ַּבִמְצוֹות ֶשל ּפּוִרים19-18

ָלָמה ֵיש ִמְצַות ִמְקָרא ְמִגיָלה ְּבפּוִרים?21-20

ָמה ְמָבְרִכים ִלְפֵני ְקִריַאת ַהְמִגיָלה?23-22

ָלָמה ֵיש ִמְצַות ַמָתנֹות ָלֶאְביֹוִנים ְּבפּוִרים?24

ָלָמה ֵיש ִמְצַות ִמְשלֹוַח ָמנֹות ְּבפּוִרים?25

ָלָמה ֵיש ִמְצַות ִמְשֶתה-ְסעּוָדה ְּבפּוִרים?27-26

ַעל ָמה מֹוִדים ַּבֲחנּוָּכה ּוְבפּוִרים?29-28

ָמה ַהִמְנָהִגים ְּבפּוִרים?

ָמה ַהִמְנָהִגים ְּבפּוִרים?30

ָלָמה ַמְרִעיִשים ָּבַרֲעָשן?31

ָלָמה ִמְתַחְּפִׂשים ְּבפּוִרים?33-32

ֵאיְך ִנְזּכֹור ֶאת ּפּוִרים?

ֵאיְך חֹוְגִגים ֶאת ּפּוִרים?34

ֵאיְך ֲאִני  ֶאת ּפּוִרים?35

ָמה ָעִׂשיִתי ְּבפּוִרים ַּבִּכיָתה?36

ָמה ָעִׂשיִתי ְּבפּוִרים ַּבַּבִית ּוְבֵבית ַהְּכֶנֶסת?37

סֹוף טֹוב - ַהּכֹול טֹוב38

ָמה ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְזּכֹור ְּבַהְצָלָחה ַעל ּפּוִרים? 39

לּוַח חֹוֶדש ֲאָדר40

ֹלא טֹובְּבֵסֶדר טֹוב
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א

ִמֶשִנְכַנס ......
ַמְרִּבים ְּבִׂשְמָחה

ב

ְסִביָבה 
ִעְבִרית

ֵאיֶזה חֹוֶדש ֲאִני?
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ם?
ִרי

ּפּו
ל 

 ַע
ם

ִרי
ֹוְכ

 ז
ָמה

ָשלֹוש

ְּבַבָקָשה ִלְקרֹוא ֶאת ַהִחיָדה, ּוְלַהְשִלים. ב

 ? ָלָמה ִמֶשִנְכַנס  ַמְרִּבים  ג

ֲאַנְחנּו 
חֹוְשִבים,
ְמַדְּבִרים
ְוכֹוְתִבים

���� ��

ְסִביָבה סביבה
ִ ְ עבריתִ

ְסִביָבה 
ִעְבִרית א
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�����# �������� חֹוֶדש

ָדִגים
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ְסִביָבה 
ֲאִני זֹוֵכרִעְבִרית א

ָמה ַּבקּוְפָסה ַעל ּפּוִרים?

ג

ָמה ַּבקּוְפָסה
ַעל ּפּוִרים?

ם?
ִרי

ּפּו
ל 

 ַע
ם

ִרי
ֹוְכ

 ז
ָמה

ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ֵשם ַמְתִאים ַרק ְלַיד ָמה ֶשזֹוְכִרים ַעל ּפּוִרים. ג

ַאְרַּבע

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ֵשם ַהַחג ֶשָּבא ְּבלּוַח ַהָשָנה ֶשְּבַעמּוד 40.ה

ּפּפּוּוררים עעלל ששזזֹוֹוככררייםם ממהה ללידד ררקק ממתתאאייםם שם לכתֹוֹובב בקשה

ונהפוך
הוא

ְוַנֲהפֹוְך
הּוא

ונהפוך
הוא

ְוַנֲהפֹוְך
הּוא

ונהפוך
הוא

ְוַנֲהפֹוְך
הּוא

ונהפוך
הוא

ְוַנֲהפֹוְך
הּוא

ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלִשיר, ּוְלַהְשִלים. ב

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ּוְלַצֵיר.
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ם?
ִרי

ּפּו
ל 

 ַע
ם

ִרי
ֹוְכ

 ז
ָמה

ָמה עֹוִׂשים ְּבפּוִרים, ְוָלָמה?

ֲאִני זֹוֵכרא
ְסִביָבה 
אִעְבִרית

ָלָמה חֹוְגִגים
ֶאת ּפּוִרים?

ג

ַהְזָמָנה ְלַהָצַגת
ִסיּפּור ַהְמִגיָלה

ֲאִני זֹוֶכֶרת

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ֶאת ַהְתשּובֹות ַלְשֵאָלה: ָמה עֹוִׂשים ְּבפּוִרים? ב

ד
ַאֶתם מּוְזָמִנים ְוַאֶתן מּוְזָמנֹות ִלְשמֹוַע ּוְלַהִציג

ֶאת ַהְתשּוָבה ַלְשֵאָלה: ָלָמה חֹוְגִגים ֶאת ּפּוִרים?
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ְּבַבָקָשה ְלַהֲעִתיק ֶאת ָהאֹוִתיֹות ֶשַּב 
ְלִפי ִמְסַּפר ַהְשֵאָלה, ּוְלַהְקִשיב ַלִשיר:

ג

98436571021

��������#	���1��$

ָחֵמש

ַמִציִגים ַהָצָגה

ִמְׂשַחק 
ִחידֹות

www.talam.org
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ַּבְמִגיָלה

ַהַּבָקָשה ַּבִמְשֶתה

ָלה
ִגי

ְמ
 ַה

ּור
ּפ

ִסי

ְסִביָבה 
ִעְבִרית א

ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֶאת ַהִסיּפּור

ַעמּוִדים 8-4 
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ְמִגיַלת ֶאְסֵתר
ֶּפֶרק א

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן ְּבָכל ְתמּוָנה א ְלַיד ִמי ֶשְמַדֵּבר ַּבַהָצָגה. ב

ְּבַבָקָשה ְלַהְשִלים ַּבַהָצָגה ּוַבְמִגיָלה ֶאת ַהֵשמֹות ַהַמְתִאיִמים. ג
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ֵשש

ַמִציִגים ַהָצָגה

ַּבַהָצָגה

א

ֲאָנִשים ָּכרֹוז

ָמה ֶשֲאַחְשֵורֹוש ִּביֵקש - ְּבָירֹוק,ד ֶאת  ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ַּבַהָצָגה ּוַבְמִגיָלה 
ָמה ֶשַוְשִתי ָעְנָתה - ְּבָכתֹום. ְוֶאת   

ָנִשיםַוְשִתי

6

ג

ִנְשֶתה ִנְשֶתה
ְלַחִיים

7
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ֶּפֶרק א, ָּפסּוק יב
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-

ֲאַחְשֵורֹושְמהּוָמן

� �

© 2007 TaL AM  www.talam.org

 

        �!

%

www.talam.org

9������#
ֲחִגיָגה ִעם ַיִין

ַוְשִתי

ֲאַחְשֵורֹוש
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ָלה
ִגי

ְמ
 ַה

ּור
ּפ

ִסי

ְּבַבָקָשה ְלַהִציג ֶאת ַהַּבָקָשה ַּבִמְשֶתה ְּבֶעְזַרת ַהְרֵּבה ָחְכמֹות.

ֲאַנְחנּו 
עֹוְבִדים
ִּבְקבּוָצה

ֲאַנְחנּו
עֹוְבִדים

ְ ֲ

ִּבְקבּוָצה ו
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ֹו

ֶשַבע

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן  ְלַיד ַהֵדָעה ֶשַמְתִאיָמה ַלֵדָעה ֶשלך,
אֹו ִלְכתֹוב ֶאת ַהֵדָעה ֶשלך.
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ֲאַנְחנּו חֹוְשִבים ּוְמַדְּבִרים ַעל ַהַּבָקָשה ַּבִמְשֶתה.
ֲאַנְחנּו 

חֹוְשִבים,
ְמַדְּבִרים 
ְוכֹוְתִבים

ּוּו ֲאַנְחנא
חֹוְשִביםםםם,

ְ ֲֲ

ְמַדְּבִרים 
ְ ְִ ְוכֹוְתִביםְו
ְ ְ
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