
ה ָנ ָש

ת י ִד ּו ה ְי

ט ָב ְש ִּב ּו  " ט

ה ם  ע ל ת

ּפּוִרים ַּבִּכיָתה 
ַהחֹוֶשֶבת ְוַהְּפִעיָלה ה ָנ ָש

ת י ִד ּו ה ְי

ם י ִר ּו ּפ

ה ם  ע ל ת

ה ָנ ָש

ת י ִד ּו ה ְי

ם י ִר ּו ּפ

ה ם  ע ל ת
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ֵשם ְוֵשם ִמְשָּפָחה:
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ָמה ָלַמְדִתי ַּבחֹוֶבֶרת ַעל ּפּוִרים?

ֵאיְך ָלַמְדִתי?ְמיּוָמנּויֹות

ְלִמיָדהָלשֹון
ֹלא טֹובְּבֵסֶדרטֹוב

ֹלא
ָלַמְדִתי ָמה ַהתֹוֶכן ֶשל ַהחֹוֶבֶרת ַעל ּפּוִרים?ַעמּוד

ָמה זֹוְכִרים ַעל ּפּוִרים?

ָמה ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ַעל ּפּוִרים?3

ִמי ֵהם ִגיּבֹוֵרי ַהְמִגיָלה, ּוָמה ֵהם ַמְזִּכיִרים?5-4

ָמה ֲאַנְחנּו חֹוְשִבים ַעל ְּפִעילּות ַהִגיּבֹוִרים ִּבְמִגיַלת ֶאְסֵתר?

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהָּכתּוב ְּבֶפֶרק א ַּבְמִגיָלה?7-6

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהָּכתּוב ְּבֶפֶרק ב ַּבְמִגיָלה?9-8

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהָּכתּוב ְּבֶפֶרק ג ַּבְמִגיָלה?11-10

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהָּכתּוב ְּבֶפֶרק ד ַּבְמִגיָלה?13-12

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהָּכתּוב ְּבֶפֶרק ה ַּבְמִגיָלה?15-14

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהָּכתּוב ְּבֶפֶרק ו ַּבְמִגיָלה?17-16

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהָּכתּוב ְּבֶפֶרק ז ַּבְמִגיָלה?19-18

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהָּכתּוב ְּבֶפֶרק ח ַּבְמִגיָלה?21-20

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהָּכתּוב ִּבְפָרִקים ט-י ַּבְמִגיָלה?23-22

ָמה ְמַסְּפִרים ַהשֹוָרִשים ַעל ַהְמִגיָלה?25-24

ָמה ִהְתַהֵּפְך ְּבפּוִרים?

ָמה ִהְתַהֵּפְך ְּבִסיּפּור ַהְמִגיָלה?27-26

ָמה לֹוְמִדים ֵמַהֲהָפִכים ְּבִסיּפּור ּפּוִרים?29-28

ִמ"ְוַנֲהפֹוְך הּוא" ַּבְמִגיָלה - ַלֲהָפִכים ַּבָׂשָפה31-30

ֵאיְך ְׂשֵמִחים ְוזֹוְכִרים ֶאת ְּפִעילּות ה' ְוַהִגיּבֹוִרים ְּבפּוִרים?

ֵאיְך ְׂשֵמִחים ְוזֹוְכִרים ֶאת ָמה ֶשָקָרה ְּבפּוִרים?33-32

ָמה ָּכתּוב ַּבַהָצָגה, ּוָמה ָּכתּוב ַגם ַּבְמִגיָלה?35-34

ֵאיְך ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ַּבְתִפיָלה ֶאת ְּפִעילּות ה' ְּבשּוַשן ַהִּביָרה?37-36

ֵאיְך עֹוד זֹוְכִרים ֶאת ְּפִעילּות ַהִגיּבֹוִרים? ְּבִמְצוֹות ּוְבִמְנֲהֵגי ּפּוִרים!39-38

ֵאיְך ּפֹוֲעִלים ֶנֶגד ִׂשְנָאה?

ִמי ָהָיה ָהָמן, ּוְלֵאיֶזה ַעם הּוא ַשָיְך?41-40

ָלָמה ָׂשָנא ָהָמן ֶאת ַהְיהּוִדים?43-42

ֵאיְך ּפֹוֲעִלים ֶנֶגד ִׂשְנָאה?45-44

ֵאיְך ִנְזּכֹור ֶאת ָמה ֶשָלַמְדנּו ַעל ּפּוִרים?

ַסֵלי ִמיִלים47-46

ֵאיְך ִנְזּכֹור ֶאת ָמה ֶשָלַמְדנּו ַעל ּפּוִרים?48

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ַּבָמקֹום ַהַמְתִאים. �
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ָמה עֹוִׂשים ַהְיהּוִדים 
ְּבַחג ּפּוִרים

ד

ַהְחָלטֹות ְּבִסיּפּור ַהְמִגיָלה

ד

ָמ

� ��� �� ��
�� �� �� ��

�
ָמה ֶשִסיֵּפר ִלי 

ָהִעיָּפרֹון

ד

ִשיר ַהְצחֹוק 

ד

ָמה זֹוְכִרים
ַעל ּפּוִרים?

ה

ם
?

ִמֶשִנְכַנס ֲאָדר
ַמְרִּבים ְּבִׂשְמָחה

ה

ֵאיְך ִנְבַחר 
ַתְחּפֹוֶׂשת?

ד

ְלִמי עֹוד ָנִביא 
ִמְשלֹוַח ָמנֹות?

ד

ְוַנֲהפֹוְך הּוא 
ֶשל ֲעֵצי ַהַגן

ד

� 	
� ��
�� ���
 ���� ����� �� �� 	
��� ��

��� �� 	� 	
� ���� �� �� ���� ��
ְּבַבָקָשה ְלַהְקִשיב ַלַתְקִליטֹור, ּוְלָהִאיר ָמה זֹוְכִרים ַעל ּפּוִרים ְלִפי ַהִשיר.
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ָמה עֹוד ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ַעל ּפּוִרים ְּבֶעְזַרת ַתְלִקיט ַהָשָנה?
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ֶתֶרשָהָמןַוְשִתיֶאְסֵתר

ֶזֶרשִּבְגָתןֲאַחְשֵורֹושָמְרְדַכי

��� �� �� �	
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ִחידֹות ֶשל 
ִגיּבֹוִרים

קִמ חָ ְׂש
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ְּבַבָקָשה ִלְפתֹור ֶאת ַהִחידֹות, ִלְכתֹוב ֶאת ֵשם ַהִגיּבֹור ֵמַהְמִגיָלה,
ּוְלהֹוִסיף ְּבָכל ִחיָדה עֹוד ָדָבר ֶשזֹוְכִרים ַעל ָּכל ֶאָחד ִמִגיּבֹוֵרי ַהְמִגיָלה.
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ְּבַבָקָשה ְלַצֵיר ִמְסֶגֶרת ְורּוָדה ְסִביב ִגיּבֹוִרים ֶשָעׂשּו ַמֲעִׂשים טֹוִבים ,
                   ּוִמְסֶגֶרת ְשחֹוָרה ְסִביב ִגיּבֹוִרים ֶשָעׂשּו ַמֲעִׂשים ָרִעים .

ֵיש ֶקֶשר ֵּבין ָמה ֶשֲאָנִשים ַמְרִגיִשים ְלָמה ֶשֲאָנִשים עֹוִׂשים - ֵאיְך ֶשֵהם ּפֹוֲעִלים.
ְּכֵדי ְלָהִבין ֶאת ַהַמֲעִׂשים ֶשֲאָנִשים עֹוִׂשים,

ָצִריְך ִלְבדֹוק ֵאיְך ֵהם ַמְרִגיִשים ּוָמה ֵהם חֹוְשִבים.
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ְּבַבָקָשה ִלְכתֹוב ְלַיד ָּכל ִגיּבֹור ֶאת ַהִמְסָּפר ֶשל ַהִחיָדה ַהַמְתִאיָמה לֹו. �
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ַוְשִתי

ֲאַחְשֵורֹוש

ְסָפִרים

ְממּוָכן

ַהַמְלָּכה ֲחַצר ִגיַנת ִּביַתן ַהֶמֶלְך

ִמיטֹות ָזָהב ָוֶכֶסף

ַוְּתַמֵאן

ְלַהְראֹות

ִּכֵסא ַמְלכּות

שּוַשן ַהִּביָרה

ֵּבית ַהַמְלכּות

ָעְׂשָתה 

ֵמהֹודּו ְוַעד ּכּוש ִּבְגֵדי ַהַמְלָּכה

ָאַמר 

ְּכֵלי ָזָהבָּפַרס ּוָמַדי

ִהְרִגיש טֹוב

ְּבַהְראֹותֹו

ָּכַעס ְמאֹוד

ָעָׂשה 

�" �� � 	


�

�������� ��������������� �"

ֵאיְך ִהְרִגישּו? ָמה ָעׂשּו?

ֵאיֹפה?

ֵאיְך ִהְרִגישּו? ָמה ָעׂשּו?

ֵאיֹפה?

ָמה לֹוְמִדים 
ֵמַהָּכתּוב

ְּבֶפֶרק  א?

ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ָּכל ִמיָלה ְּבקּוְפַסת ַהִמיִלים ְּבֶצַבע ַהְשֵאָלה ֶשָעֶליָה ִהיא עֹוָנה,
ְוַלֲענֹות ַעל ַהְשֵאלֹות ְּבֶעְזַרת ַהִמיִלים ֶשֵהַאְרת.

�

� ��� �� ��
�" �� � 	


ִמיִלים ֶשל ִמְבֶנה

ָאַמר

א.מ.ר

ללל ללללל

ִמיִלים ֲחשּובֹות ּוְפִעילֹות

ָּבָאה

ְלָהִביאב.ו.א

ָלבֹוא

ִיְראּו

 ר.א.ה

ְלַהְראֹות ְּבַהְראֹותֹו

ָעָׂשה

ָעְׂשָתה

ע.ש.ה
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ֵּבין ַהשּורֹותקֹוְרִאים

 ���	��� !�����	�����	�'�	��)�9��	�����<��	=	
�9��	�'%����	
'�'���	��0�,	�����

 �����	�-	����	�������	��)������	��%����� �	
'�'���	�:�$	�����

�

�

1. ָמֵהם ַהְּפסּוִקים ַהֲחשּוִבים ְּביֹוֵתר ְּבֶפֶרק א?
2. ָמה ָּכַתב ַהֶמֶלְך ּוָמה ָּכְתָבה ַוְשִתי ַּביֹוָמן ְלִפי ֶּפֶרק א?

3. ָמה ָּכתּוב ָּבִעיתֹון ַחְדשֹות שּוָשן אֹו ָמה ָאְמרּו ַּבֶטֶלִויְזָיה ַעל ֶּפֶרק א?
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ְּבַבָקָשה ְלָהִאיר ֶאת ַהְּפָעִלים ַּבְּפסּוִקים ְּבָכְך ָּכתּוב ַּבְמִגיָלה,
ּוְלַהְשִלים ֶאת ַהְּפָעִלים ַהֲחֵסִרים ְּבָכְך אֹוְמִרים ַּבִּכיָתה.

�

ְּבַבָקָשה ְלַסֵמן א ְלַיד ַאַחת ַהְשֵאלֹות ַעל ֶּפֶרק א ֶשָעֶליָה ָּבַחְרָת ַלֲענֹות, 
ְוִלְכתֹוב ֵאיזֹו ְתשּוָבה ִמְתשּובֹות ַהַתְלִמיִדים ְנכֹוָנה ְלַדְעתך ְוָלָמה,

אֹו ִלְכתֹוב ְתשּוָבה ִמֶשלך, ְוִלְצּבֹוַע ֶאת ַהּכֹוַבע ַּבֶצַבע ַהַמְתִאים.

http://www.talam.org Google

www.talam.org
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ַּבָשָנה ַהְשִליִשית ֶשֲאַחְשֵורֹוש ָהָיה ֶמֶלְך, 
הּוא  ִמְשֶתה ַלָׂשִרים ְוָלֲעָבִדים ֶשלֹו,

ְּכֵדי ֶשּכּוָלם   ֶאת ַהָּכבֹוד,
ֶאת ָהעֹוֶשר, 

ְוֶאת ָּכל ַהְדָבִרים ַהְיָקִרים ֶשֵיש לֹו.

ַוְשִתי ַהַמְלָּכה ַגם 
 ִמְשֵתה ַלָנִשים 
ָּבַאְרמֹון ֶשל ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש.

ַּבִמְשֶתה, ַהֶמֶלְך 
ְלָהִביא ֶאת ַוְשִתי ַהַמְלָּכה

ְּכֵדי ֶשָּכל ָהאֹוְרִחים ִיְראּו ֶשִהיא ָיָפה.
ֲאָבל ַוְשִתי ֹלא  ַלִמְשֶתה

. ֲאִפילּו ֶשַהֶמֶלְך 

��

��

�3

&����%�' �

5�" �
� ��

9�" �
� ��

��� �� � �#
ַהְּפסּוִקים 
ַהֲחשּוִבים
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