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חֹוֶבֶרת ֲעבֹוָדה

ְלִמיד: ם ַהּתַ ׁשֵ



"ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו..."

"ּוִבְמלֹואת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ְלָכל ָהָעם 
ַהִּנְמָצִאים ְּבׁשּוָׁשן ַהִּביָרה ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן 
ִמְׁשֶּתה ִׁשְבָעת ָיִמים ַּבֲחַצר ִּגַּנת ִּביַתן ַהֶּמֶלְך"

00

ְלָגלוּת  ָהְלכוּ  ָרֵאל  ִישְׂ וְּבנֵי  ָהִראׁשֹון,  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ נְֶחָרב  ָרֵאל  ִישְׂ נֵי  ּבְ ָחְטאוּ  ׁשֶ ּכְ    1

ֶבל. ּבָ

ה. ְּהוִּדים ַהגִָּרים ּבָ ְלטוּ ָעֶליָה ְוַעל ַהי ֶבל ְוׁשָ ְבׁשוּ ֶאת ּבָ ְרִסים ּכָ 2    ַהּפָ

ְך  נָה, ְוַאַחר ּכָ ְבִעים ׁשָ ְך ׁשִ ׁשֵ ּמָ ַהגָּלוּת ּתִ ִביִאים ׁשֶ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהנְּ 3    ה' ָאַמר ְלַעם ִישְׂ

ֵהם ַיְחְזרוּ ָלָאֶרץ.

ה  ָרֵאל לֹא ִיַגֲאלוּ ְלעֹוָלם. ָלֵכן ָעשָׂ נָה, ְוַעם ִישְׂ ְבִעים ׁשָ ָעְברוּ ׁשִ ב ׁשֶ וֵרֹוׁש ָחׁשַ 4    ַאֲחׁשְ

ה גָּדֹול. ּתֶ ִמׁשְ

ה. ּתֶ ׁשְ ְּהוִּדים, ְוָלֵכן ִהְזִמין גַּם אֹוָתם ַלּמִ וֵרֹוׁש ָאַהב ֶאת ַהי 5    ַאֲחׁשְ

ט נָּכֹון. ּפָ ַחת ְלִמׁשְ ֶצַבע ִמּתַ ְמַתח ַקו ּבְ

ט לֹא נָכֹון. ּפָ ׁשְ ַחת ַלּמִ רֹון ִמּתַ ִעּפָ ְמַתח ַקו ּבְ
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ֶהם. ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ׁש ְוִהׁשְ ְקּדָ ֵלי ַהּמִ ה ֶאת ּכְ ּתֶ ׁשְ ּמִ וֵרֹוׁש הֹוִציא ּבַ 6    ַאֲחׁשְ

ַלִים, ְוָעשׂוּ ֲהָכנֹות ַלֲחזֹר ָלָאֶרץ. ְּהוִּדים ָזְכרוּ ֶאת ְירוּׁשָ ָכל ְזַמן ַהגָּלוּת ַהי 7    ּבְ

ָרֵאל,  ְכחוּ ֶאת ֶאֶרץ ִישְׂ ֵהם ׁשָ ה, ְוֶהְראוּ ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ּמִ פוּ ּבַ ּתְ ּתַ ְּהוִּדים ִהׁשְ ַהי יוָן ׁשֶ 8   ּכֵ

ה. ֵזיָרה ָקׁשָ ׁש, ִנְגְזָרה ֲעֵליֶהם גְּ ְקּדָ ַלִים וֵּבית ַהּמִ ֶאת ְירוּׁשָ

"ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי"

                             

ֶבט                                                                .  ֵ ַכי ָהיָה ִמּשׁ 1    ָמְרּדֳ

ַלִים ָהְלכוּ ל                                         . ֵבי ָהָאֶרץ ִוירוּׁשָ יֹּוׁשְ ַכי ׁשֶ 2   ַצַער גָּדֹול ָהיָה ְלָמְרּדֳ

דֹוֵלי ַהּדֹור. ַכי, ְוָהיָה ִמגְּ 3   ָחָכם גָּדֹול ּבַ                                 ָהיָה ָמְרּדֳ

ת ּדֹודֹו                                       ר ּבַ ל ֶאְסּתֵ ּה ׁשֶ ר ִנְפְטרוּ ָאִביָה ְוִאּמָ 4   ִאיׁש טֹוב ֵלב ָהיָה, ְוַכֲאׁשֶ

ת.  מֹו ּבַ ל אֹוָתּה ּכְ ִניָסה ְלֵביתֹו ְוִגּדֵ ַכי, ַהּכְ ָעֶליָה ָמְרּדֳ

ֵלם ֶאת  ַהׁשְ
ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ִאים: ַהּבָ
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ְוָכְך נֱֶאַמר:

"ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ֹדּדֹו"

ר לֹא  בֹוד, ְוִאילוּ ֶאְסּתֵ ָרצוּ ּכָ יוָן ׁשֶ ֶלְך ּכֵ ְרזוּ ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ ל ַהנְָּערֹות ִהְזּדָ 5   ּכָ

ֶלְך. ית ַהּמֶ  ָרְצָתה                                                  וְּבכַֹח ִנְלְקָחה ֶאל ּבֵ

ּה וֵּמִהְתנֲַהגוָּתּה ה                                   ֵעל ְמאֹד ִמּטוּב ִלּבָ ים ִהְתּפַ 6   ֵהַגי ׁשֹוֵמר ַהנָּׁשִ

ר. ל ֶאְסּתֵ ׁשֶ

ים ַהֲחֵסרֹות ּלִ ַהּמִ

ְנָיִמין,    ְנִעיָמה,    ּתֹוָרה,    גָּלוּת,    ּכָבֹוד. ִרֵחם,    ּבִ

                                                                                  

 

ְמָעה ב                                   ,  ַכי ְוׁשָ ָדה ְמאֹד ֶאת ָמְרּדֳ ּבְ ר ּכִ 7   ֶאְסּתֵ

ָרֵאל. ִהיא ֵמַעם ִישְׂ ָרה ְלׁשוּם ָאָדם ׁשֶ  ִהיא לֹא ִסּפְ

 

ֶלְך ָלַדַעת ַמה   ר, וְּבָכל יֹום ָהַלְך ַלֲחַצר ַהּמֶ ַאג ְמאֹד ְלֶאְסּתֵ ַכי ּדָ 8   ָמְרּדְ

ר.                                   ֶאְסּתֵ

ר ָאַהב ו                                   אֹוָתּה ָרָאה ֶאת ֶאְסּתֵ ל ִמי ׁשֶ 9   ּכָ
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ְוָכְך נֱֶאַמר:

"ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר ֹנֵׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל ֹרֶאיָה"

ִהיא   ֵדי ׁשֶ ר ּכְ וֵרֹוׁש ַאֲהָבה ְלֶאְסּתֵ ֶלְך ַאַחׁשְ ל ַהּמֶ ִלּבֹו ׁשֶ 10   ה' נַָתן גַּם ּבְ

י. ּתִ ְמקֹום ַוׁשְ                                                         ּבִ

ּתֹוָרה, ֲאָבל גַּם ָיַדע                                                   ַכי ָהיָה ָחָכם גָּדֹול ּבַ 11   ָמְרּדֳ

פֹות. שָׂ

ן ָעָלה ִלְגֻדּלָה, ֵהִביא ֶאת  ַהּמָ ה, ְוִלְפנֵי ׁשֶ ּכָ ים ְרפוָּאה ַלּמַ 12  ה' ִהְקּדִ

ֶלְך.  ַער ַהּמֶ ַכי ְלׁשַ ָמְרּדֳ

ר, ֶלְך ְמַתְכְנִנים ְלָהְרגֹו, ְוָאַמר ְלֶאְסּתֵ ַמע ֶאת ָסִריֵסי ַהּמֶ ַכי ׁשָ ָמְרּדֳ

ֵסֶפר  ב ּבְ ָבר ִנְכּתַ ֶלְך ְוַהּדָ ְך                                                    ֶאת ַהּמֶ ְוַעל ְיֵדי ּכָ

ֶלְך. ל ַהּמֶ ְכרֹונֹות ׁשֶ ַהזִּ

ים ַהֲחֵסרֹות ּלִ ַהּמִ

ד ּבֵ ְבִעים,    ּכִ לֹום,    קֹולֹו,    ׁשִ ְמלְֹך,    ׁשְ יל,    ּתִ ִהּצִ



ן. ל ַהּמָ עוּתֹו ׁשֶ ִרים ַעל  ִרׁשְ ַדּבְ ִטים ַהּמְ ּפָ ְלָפנֶיךָ ִמׁשְ

ְתִאיִמים  ַהּמַ סוִּקים  ִטים ֶאל ַהּפְ ּפָ ׁשְ ְמַתח ַקו ֵמַהּמִ

ָלֶהם.

ַרע ֲעָמֵלק ַעס(1     ָהיָה ִמזֶּ ֵלא ָהָמן ֵחָמה. )ּכַ  ַוִיּמַ

בֹוד ן ַהְמָדָתא ַהֲאָגִגי.2    ָאַהב ּכָ  ָהָמן ּבֶ

ל 3    ָהיָה ַרְגָזן גָּדֹול ִמיד ֶאת ּכָ ׁש ָהָמן ְלַהׁשְ  ַוְיַבּקֵ
ְּהוִּדים. ַהי

ֶלְך... ּכְֹרִעים 4    ִאיׁש ַרע ֵלב י ַהּמֶ  ְוָכל ַעְבּדֵ
ֲחִוים ְלָהָמן. ּתַ וִּמׁשְ

ר ָלׁשֹון ָהַרע ּבֵ ּתֹות.5    ּדִ בוּ ִלׁשְ ֶלְך ְוָהָמן ָיׁשְ  ְוַהּמֶ

יו ָהָרִעים ַמֲעשָׂ ַמח ּבְ ין 6   שָׂ ר וְּמפָֹרד ּבֵ נֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפזָּ  ֶיׁשְ
ים. ָהַעּמִ
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ף ֶאת  ַהּקֵ
ׁשוָּבה ַהנְּכֹונָה. ַהּתְ

	

"ּוָמְרֳּדַכי ֹלא ִיְכַרע ְוֹלא ִיְׁשַּתֲחֶוה"

סוּק ֶזה? ַכי ִמּפָ 1    ֵאילוּ ִמּדֹות טֹובֹות לֹוְמִדים ַעל ָמְרּדְ

ַמִים. ָהיָה ָיֵרא ׁשָ א. ׁשֶ   

ָהיָה ָענַו. ב. ׁשֶ   

ם. ָהיָה ִאיׁש ּתָ ג. ׁשֶ   

יץ ֵלב.   ָהיָה ַאּמִ ד. ׁשֶ   
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"ָארּור ָהָמן ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ְלַאְּבִדי"

רוּׁש ָארוּר? 2    ַמה ּפֵ

ע. א. ָרׁשָ   

ב. ְמֻקּלָל.   

ג. שֹׂונֵא.   

"ְוַיֲעֹבר ָמְרֳּדַכי ַוַיַעׂש ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר"
 

ִאים: ִטים ַהּבָ ּפָ ׁשְ ֵלם ֶאת ַהּמִ ַהׁשְ

ר וַּמְכִריז ַעל                                                  קֹול ֶאְסּתֵ ַכי ׁשֹוֵמַע ּבְ ָמְרּדְ

ל ֶמַתח וַּפַחד? ים ׁשֶ אֹוָתם ָיִמים ָקׁשִ ן ּבְ ַמה ָעשׂוּ ְיהוֵּדי ׁשוּׁשָ

ְך                                    ָיִמים. ֶמׁשֶ ן ָצמוּ ּבְ 1     ְיהוֵּדי ׁשוּׁשָ

יֵמי ַהּצֹום? וֶּמה ָעשׂוּ ּבִ

ֵזָרה. יל אֹוָתם ִמן ַהגְּ ַּּצִ י ָכל ּכָֹחם ׁשֶ 2                                                  לה'  ּבְ

ּלֵל ַלה'. ַאֲהָבה וְּבַאֲחוָה ְלִהְתּפַ ּלָם                                       ּבָ פוּ ּכֻ 3    ֵהם ִהְתַאּסְ
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ל ַרע. ּלֹא ֶיֱאַרע ָלּה ּכָ לוּ ַעל                                                    ׁשֶ ּלְ 4    ֵהם ִהְתּפַ

וֵרֹוׁש. ְסעוַּדת ֲאַחׁשְ פוּ ּבִ ּתְ ּתַ ִהׁשְ 5    ָעשׂוּ                                                    ַעל ׁשֶ

ׁש. ְקּדָ ְכחוּ ֶאת                                                  וֵּבית ַהּמִ ָ ּשׁ 6   ִהְצַטֲערוּ ַעל ׁשֶ

ׁשוָּבה גַּם ַעל                                                    ֲאֵחִרים. ּתְ 7   ָחְזרוּ ּבַ

ה                                                     . 8    ֵהם ָלְמדוּ ַהְרּבֵ

יָּה  ה' ְוִצּפִ חֹון ּבַ ּטָ ְלִמיִדים ּתֹוָרה, ּבִ ד                                                    ּתַ ַכי ִלּמֵ 9    ָמְרּדְ

ׁש. ְקּדָ ית  ַהּמִ ְלִבְנַין ּבֵ

ים ַהֲחֵסרֹות: ּלִ ַהּמִ

ַיַחד,     ׁשוָּבה,    ּבְ ַלִים,    ּתְ ה,    ַאְלֵפי,    ְירוּׁשָ לֹׁשָ ׁשְ

ר לוּ,    צֹום,    ּתֹוָרה,    ֲחָטִאים,    ֶאְסּתֵ ּלְ ִהְתּפַ
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ָפנֶיךָ. ּלְ סוּק ׁשֶ א. ְקָרא ֶאת ַהּפָ

ׁשוָּבה ַהנְּכֹונָה  ַחר ֶאת ַהּתְ ב. ּבְ
ט. ּפָ ׁשְ ּמִ ֵלם אֹותֹו ּבַ ְוַהׁשְ

ִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר  ַמְלכּות  "ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ַוַּתֲעֹמד ַּבֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶלְך" וגו'

ֶלְך. נֵס ֶאל                                            ַהּמֶ 1    ָאסוּר ָהיָה ְלָכל ָאָדם ְלִהּכָ

 

ית ַער      |    ֲחַצר      |    ּבֵ ׁשַ

           

ִלי ְרׁשוּת ָעְנׁשֹו ָהיָה:   ֶלְך ּבְ ָהיָה ִנְכנַס ַלֲחַצר ַהּמֶ ל ִמי ׁשֶ 2   ּכָ

.                                              

ְקנָס      |    ַמְלקֹות      |    ָמוֶת

ְך                                            יֹום. ֶמׁשֶ ר ּבְ ֶלְך לֹא ָקָרא ְלֶאְסּתֵ 3   ַהּמֶ

 

ים ִ ִעים      |    ֲחִמּשׁ ים      |    ַאְרּבָ לֹׁשִ ׁשְ
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יט ָלּה  הוּא יֹוׁשִ ִלי ׁשֶ ֶלְך ּבְ נֵס ֶאל ַהּמֶ ּכָ ִאם ּתִ ר ָיְדָעה ׁשֶ 4    ֶאְסּתֵ

מוּת. ֶאת ה                                            ִהיא ּתָ

ְלכוּת ְגֵדי ַהּמַ ְרִביט      |    ּבִ ֶתר      |    ׁשַ ּכֶ

י ָרְצָתה   ֶלְך ּכִ נֵס ֶאל ַהּמֶ ר ֶהְחִליָטה ְלִהּכָ 5    וְּבָכל זֹאת ֶאְסּתֵ

יל ֶאת                                            . ְמאֹד ְלַהּצִ

ָרֵאל ן      |    ַעם יֹשְׂ ַכי      |    ְיהוֵּדי ׁשוּׁשָ  ָמְרּדְ

  
                                                                 

ֻדּלָתֹו.   ר ְלאֹוֲהָביו ַעל גְּ 1     ָהָמן ְמַסּפֵ

ַכי.  ָהָמן ֵמִכין ֶאת ָהֵעץ ִלְתלֹות ֶאת ָמְרּדֳ

ב ְולֹא ָקם ִלְכבֹודֹו. ַכי יֹוׁשֵ ה ְורֹוֶאה ֶאת ָמְרּדֳ ּתֶ ׁשְ ָהָמן יֹוֵצא ִמן ַהּמִ

ִטים. ּפָ ה ִמׁשְ לֹׁשָ ל ׁשְ ְלָפנֶיךָ ְקבוּצֹות ׁשֶ

ָרה ִראׁשֹון.  ּקָ ָבר ׁשֶ תֹב: א' ְלַיד ַהּדָ ּכְ

ִני.  ָרה ׁשֵ ּקָ ָבר ׁשֶ            ב' ְלַיד ַהּדָ

י. ִליׁשִ ָרה ׁשְ ּקָ ָבר ׁשֶ            ג' ְלַיד ַהּדָ
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ַכי.   ֶלְך ִלְתלֹות ֶאת ָמְרּדֳ ׁש ֵמַהּמֶ ֵדי ְלַבּקֵ ֶלְך ּכְ א ַלֲחַצר ַהּמֶ 2  ָהָמן ּבָ

ֶלְך.  יל ֶאת ַהּמֶ ְרֳדַכי ִהּצִ ּמָ ְכרֹונֹות ׁשֶ ֵסֶפר ַהזִּ ֶלְך ּבְ ָקְראוּ ִלְפנֵי ַהּמֶ

ּלְַיָלה. )לֹא ִהְצִליַח ִליׁשֹן(                                                                                                              ֶלְך נְָדָדה ּבַ נַת ַהּמֶ ׁשְ

ַכי ַעל ַהּסוּס.                 יב ֶאת ָמְרּדֳ ֶלְך ְמַצוֶּה ֶאת ָהָמן ְלַהְרּכִ 3   ַהּמֶ

ב ְלֵביתֹו ָאֵבל ְוֲחפוּי רֹאׁש.                 ָהָמן ׁשָ

ַכי ַעל ַהּסוּס.                 יב ֶאת ָמְרּדֳ ָהָמן ַמְרּכִ

ה. ּתֶ ׁשְ ֶלְך ְמָזְרִזים ֶאת ָהָמן ֶאל ַהּמִ 4    ָסִריֵסי ַהּמֶ

ּה.  ִמיד ֶאת ַעּמָ ָהָמן רֹוֶצה ְלַהׁשְ ֶלְך ׁשֶ ֶרת ַלּמֶ ר ְמַסּפֶ ֶאְסּתֵ

 . ָהָמן ִנְתָלה ַעל ֵעץ גָּבֹוּהַ
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סוִּקים  ְקָרא ֶאת ַהּפְ

ׁשוָּבה  ף ֶאת ַהּתְ ְוַהּקֵ

ַהנְּכֹונָה.

ה' ַמִּציל ֶאת ַעּמֹו

 "ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶלְך"

ֶלְך ִליׁשֹון? 1    ַמּדוַּע לֹא ִהְצִליַח ַהּמֶ

ּלֹא ָהיָה ָעֵיף. נֵי ׁשֶ א. ִמּפְ

ָרצוּ ְלָהְרגֹו. ן וֶָתֶרׁש ׁשֶ ְגּתַ ַחד ִמּבִ ּפָ נֵי ׁשֶ ב. ִמּפְ

יַע ֶאת ַעּמֹו. ְכרֹונֹות ְוַכְך יֹוׁשִ ֵסֶפר ַהזִּ ְקָרא ּבְ ִּ י ה' ָרָצה ׁשֶ נֵי ׁשֶ ג. ִמּפְ

"ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָּקרֹו"

רֹו"? יּקָ רוּׁש "ָחֵפץ ּבִ 2    ַמהוּ ּפֵ

ְכבֹודֹו. א. רֹוֶצה ּבִ

ָחְכָמתֹו. ב. רֹוֶצה ּבְ

דֹו. ג. ְמַמֵהר ְלַכּבְ
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"ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ֲהִחֹלוָת ִלְנֹּפל ְלָפָניו 
ֹלא תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו".

3    ִמי ָאַמר זֹאת?

ְלַבד. ל ָהָמן ּבִ א. ֲחָכָמיו ׁשֶ

ְלַבד. ּתֹו ּבִ ב. ֶזֶרׁש ִאׁשְ

ג. ֶזֶרׁש ַוֲחָכָמיו. 
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ְצַבע ֶאת ַהּלֵיָצן 
ָלָמה  ַיד ַהַהׁשְ ּלְ ׁשֶ

ַהנְּכֹונָה.

ְונֲַהפֹוְך הוּא

"ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבֹׂשְנֵאיֶהם"

וֵרֹוׁש  ֶלְך ֲאַחׁשְ יָכה ְלִהְתַחנֵּן ֶאל ַהּמֶ ר ִהְמׁשִ 1    ֶאְסּתֵ

ֵזַרת ָהָמן. ל ֶאת גְּ ְַּבּטֵ י ׁשֶ ְּהוִּדים.  ֲַּהרֹג ֶאת ַהי י ׁשֶ ְִּתֶלה ֶאת ָהָמן.   י ׁשֶ

   

ר ָהָמן ִנְתָלה - ֲאׁשֶ 2   ּכַ

     

 

ל ֶאת  ּטֵ ַכי ּבִ ָמְרּדְ
ֵזַרת ָהָמן. גְּ

ֵזַרת ָהָמן לֹא   גְּ
ָלה. ּטְ ִהְתּבַ

ל ֶאת  ּטֵ וֵרֹוׁש ּבִ ֲאַחׁשְ
ֵזַרת ָהָמן. גְּ
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ֶהם נֱֶאַמר - ּבָ ים ׁשֶ ְתבוּ ְסָפִרים ֲחָדׁשִ ֶלְך ּכָ 3   סֹוְפֵרי ַהּמֶ

ְּהוִּדים - חֶֹדׁש ֲאָדר ַהי יֹּום י"ג ּבְ 4   ּבַ

                                                      

ְּהוִּדים ְוָעְזרוּ ָלֶהם - חוּ ֶאת ַהי ּבְ ִדינֹות ׁשִ ֵרי ַהּמְ ל שָׂ 5   ּכָ

        

יכוּ  ַהגֹּוִיים ַיְמׁשִ ׁשֶ
ְּהוִּדים. י ַלֲהרֹג ּבַ

ְּהוִּדים  ר ַלי ּתָ ּמֻ ׁשֶ
ֵהל וְּלִהּלֵָחם  ְלִהּקָ

נֶֶגד אֹוְיֵביֶהם.

ים. ּתִ ּבָ אוּ ּבַ י ַהְכנֶֶסת.ִהְתַחּבְ ָבּתֵ לוּ ּבְ ּלְ ְגבוָּרה ִהְתּפַ  ִנְקֲהלוּ ְוִנְלֲחמוּ ּבִ
י ָרָעָתם. ׁשֵ ְמַבּקְ ּבִ

ַכי.    ְרּדְ ֲחדוּ ִמּמָ י ּפָ י ָאֲהבוּ ֶאת ּכִ ּכִ
ְּהוִּדים. ַהי

י ָאֲהבוּ ֶאת  ּכִ
וֵרֹוׁש.  ֲאַחׁשְ

16



ה? 6   "ְונֲַהפְֹך הוּא" ַמה ָהיָה ָהפוְּך ִמּמָ

   

    

ר: ה ֶאְסּתֵ ׁשָ ּקְ ָרבֹות ָהִראׁשֹון ּבִ 7   ְלַאַחר יֹום ַהּקְ

                                                  

אֹוְיֵביֶהם - ְּהוִּדים ּבְ ֶלְך ָהְרגוּ ַהי ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ 8   ּבְ

                                      

                                       

ְּהוִּדים  ַהי ְמקֹום ׁשֶ ּבִ ׁשֶ
יֵָהְרגוּ, נֱֶהְרגוּ ַהגֹּוִיים.

ַהגֹּוִיים  ְמקֹום ׁשֶ ּבִ  ׁשֶ
ְּהוִּדים. יֵָהְרגוּ, נֶֶהְרגוּ ַהי

גַּם ַהגֹּוִיים  ְמקֹום ׁשֶ ּבִ ׁשֶ
ְּהוִּדים יֵָהְרגוּ,  ְוַגם ַהי

נֱֶהְרגוּ ַרק ַהגֹּוִיים.

ְַּפִסיקוּ  י ׁשֶ
ְלִהּלֵָחם.

ְּהוִּדים ִיּלֲָחמוּ  ַהי ׁשֶ
ן עֹוד יֹום. ׁשוּׁשָ ּבְ

ֶרת  ְִּתלוּ ֶאת ֲעשֶׂ י ׁשֶ
נֵי ָהָמן.  ּבְ

ה  ָ ְבִעים ַוֲחִמּשׁ ׁשִ
ֶאֶלף ִאיׁש.

ִרים ֶאֶלף ִאיׁש.ָחֵמׁש ְמאֹות ִאיׁש. ֶעשְׂ
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ְונֲַהפֹוְך

תֹב - "נָכֹון"  ּכְ

ט נָכֹון. ּפָ ְלַיד ִמׁשְ

ָלה ְמָחה ְוַההֹוָדיָה ְלה' ַעל ַהַהּצָ ַהּשִׂ

"ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות"

ְנָיִמין.                                       ֶבט ּבִ ֶ ָהיָה ִמּשׁ ְגַלל ׁשֶ ַכי ָזָכה ִלְלּבֹׁש ַמְלכוּת ּבִ 1    ָמְרּדֳ

ֲחוָה ְלָהָמן.                                      ּתַ ּלֹא ִהׁשְ נֵי ׁשֶ ַכי ָזָכה ִלְלּבֹׁש ַמְלכוּת ִמּפְ 2   ָמְרּדָ

"ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשֹׂשן ִויָקר"
             

אֹוָתם ָיִמים.                                     ֶמׁש ָזְרָחה ְוֵהִאיָרה יֹוֵתר ּבְ ֶ ַהּשׁ וָּנָה - ׁשֶ  3   אֹוָרּה: ַהּכַ

 

דֹוָלה ְמאֹד.                                      ְמָחה גְּ ָהְיָתה שִׂ וָּנָה - ׁשֶ 4   אֹוָרּה: ַהּכַ

ּלְָמדוּ יֹוֵתר ּתֹוָרה.                                       וָּנָה - ׁשֶ  5   אֹוָרּה: ַהּכַ
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"ְוָעָׂשה ֹאתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה"

 6   ּפוִּרים הוּא יֹום טֹוב ְוָאסוּר ַלֲעשֹׂות ּבֹו ְמָלאָכה.                                      

ר ַלֲעשֹׂות ּבֹו ְמָלאָכה.                                       מֹו יֹום טֹוב ֲאָבל ֻמּתָ  7   ּפוִּרים הוּא ּכְ

"ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶלה ֹלא ַיַעְברּו ִמּתֹוְך ַהְּיהּוִדים"

ָּד    יל אֹוָתנוּ ִמי ִהּצִ ּפוִּרים, ְויֹודוּ לה' ַעל ׁשֶ ְמחוּ ּבְ ָכל ּדֹור ְודֹור ִישְׂ ּבְ וָּנָה ׁשֶ 8   ַהּכַ

שֹׂוְנֵאינוּ.                                     

יֵמי ַהּפוִּרים.                                      ן ּבִ ׁשוּׁשָ ְּהוִּדים לֹא ַיַעְברוּ ּבְ ַהי 9   ׁשֶ

ִגּלָה ְקִריַאת ַהּמְ

ָכל ּדֹור?                                     ִגּלָה ּבְ ָרֵאל ִלְקרֹא ֶאת ַהּמְ 1    ִמי ָקַבע ְלִישְׂ

ׁשוָּבה ְקָצָרה  תֹב ּתְ ּכְ

ֵאלֹות  ְ ַעל ַהּשׁ

אֹות. ַהּבָ
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ִגּלָה? ֶאת ה                                   ְקִריַאת ַהּמְ 2   ַמה ָאנוּ ְמַפְרְסִמים וּמֹוִדיִעים ַלּכֹל ּבִ

ּפוִּרים?                                    ִגּלָה ּבְ ָעִמים קֹוְרִאים ֶאת ַהּמְ ה ּפְ ּמָ 3   ּכַ

ֲאָדר. ּלֹא ָהְיָתה ָלֶהם חֹוָמה?  ב                       ּבְ ָעִרים ׁשֶ ִגּלָה  ּבְ 4   ָמַתי קֹוְרִאים ֶאת ַהּמְ

ֲאָדר. ָהְיָתה ָלֶהם חֹוָמה? ב                       ּבְ ָעִרים ׁשֶ ִגּלָה  ּבְ 5   ָמַתי קֹוְרִאים ֶאת ַהּמְ

ִריָאה?                                     . ָרכֹות ְמָבְרִכים ִלְפנֵי ַהּקְ ה ּבְ ּמָ 6   ּכַ

ים. ּלִ מַֹע?                                    ַהּמִ ִגּלָה ָצִריְך ִלׁשְ ים ֵמַהּמְ ה ִמּלִ ּמָ 7   ּכַ

ִריָאה?                                     ִעם ָחֵבר. ְזַמן ַהּקְ 8   ַמה ָאסוּר ַלֲעשֹׂות ּבִ

9   ִמי קֶֹדם - ִלּמוּד ּתֹוָרה אֹו ְמִגּלָה?                                   

ים ַהֲחֵסרֹות: ּלִ ַהּמִ

לֹש,ׁ    יד' ַכי,    ּכָל,    ׁשָ ְמִגּלָה,    ָמְרּדֳ
ֲעַמִים,    טו' ר,    נֵס,    ּפַ ְלַדּבֵ
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"ָּברּוְך ַאָּתה ה'... ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָּתיו 
ְוִצָּונּו ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה"

ִמְצַות ַהַחג

ִמְקָרא ְמִגּלָה

                                   

                                   

                                   

נֹות ָלֶאְביֹוִנים ַמּתָ

                                   

                                   

                                   

לֹוַח ָמנֹות ִמׁשְ

                                   

                                   

                                   

ה ּתֶ ְסעוָּדה וִּמׁשְ
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ּתֹות ַיִין. א(  ִמְצוָה ִלׁשְ

ָעִמים. ֵתי ּפְ ִמים אֹוָתּה ׁשְ ְּ ב(  ְמַקי

ים. ִּ ִחים ֶאת ֵלב ָהֲעִני ּמְ ג(  ְמשַׂ

ְצוָה. ד(  ְמָבְרִכים ִלְפנֵי ַהּמִ

ִחים ָאָדם ֶאָחד. ּמְ שַׂ ּמְ ְצוָה ּכְׁשֶ ִמים ֶאת ַהּמִ ְּ ה(  ְמַקי

ו(  ַעל ָיָדּה ְמַפְרְסִמים ֶאת ַהנֵּס.

ֶסף. ּכֶ ֵּם אֹוָתּה ּבַ ר ְלַקי ז(  ֶאְפׁשָ

ים. ּסִ ח(  אֹוְמִרים ַעל ַהנִּ

ֶקט. ׁשֶ ֶבת ּבְ ְצוָה ָצִריְך ָלׁשֶ ְזַמן ַהּמִ ט(  ּבִ

ח. ּבָ ּה ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ה ּבָ ְרּבֶ ל ַהּמַ י(  ּכָ

ׁשוּרֹות  יַמת ֲהָלכֹות ַהּקְ ְלָפנֶיךָ ְרׁשִ

ע ִמְצֹות ּפוִּרים. ְלַאְרּבַ

ְתִאים ָלּה  קֹום ַהּמַ ּמָ ל ֲהָלָכה ּבַ ן ּכָ ַסּמֵ

ֶעְזַרת ָהאֹוִתיֹּות. ּבְ
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עזרו לילדים להגיע אל המגילה!



בית המדרש למורות
052-8553310

betmidrashmor@gmail.com


