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-מקרא מגילה10                      
  קריאת מגילה ומחיית המן

אחת ממצוות הפורים היא מקרא מגילה: מתוך מגילה הכתובה על קלף, על ידי בעל קורא. את המגילה 
קוראים פעמיים, בערב ובבוקר.

גם הנשים חייבות לשמוע את קריאת המגילה, למרות שזו מצוות עשה שהזמן גרמה, משום ש"אף 
הן היו באותו הנס" )בבלי, מגילה ד', ע"א) – גֵזרת המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים כללה 
גם את הנשים )כך מובן גם מהתלמוד הירושלמי(. יש מבארים )רש"י( שהסיבה לכך היא שעיקר הנס 

נעשה על ידי אישה, על ידי אסתר.

הלכות ומנהגים בקריאת מגילה
לפני קריאת המגילה מברכים שלוש ברכות, ואחריה – ברכה אחת. בזמן שמברכים את ברכת 'שהחיינו' 
לפני קריאת המגילה יש לכוון שברכה זו תחול גם על שאר המצוות שמקיימים בפורים. לפי המנהג 
לא קוראים את המגילה כשהיא כרוכה אלא פושטים ומקפלים אותה דף על דף, כמו אגרת, כי היא 

נקראת "אגרת הפורים".

את ארבעת הפסוקים המסמלים את השתלשלות תהליך ההצלה נוהגים לקרוא יחד בקול רם, ואחר 
כך הש"ץ קורא אותם שוב מתוך המגילה. פסוקים אלה הם: 

א. "איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני..."; 

ב. "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר           
שושן צהלה ושמחה"; 

ג. "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר";

ד. "כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר 
שלום לכל זרעו".

קהילות ישראל נהגו להכות ולהרעיש בשעה ששומעים שם 'המן' מפי הקורא. מנהג חב"ד להכות רק 
כשקוראים 'המן' בצרוף שם תואר, למשל: "המן הרע".
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מטרות תוכן:

הילדים ייחשפו למצוות קריאת המגילה בחג הפורים, לחשיבותה ולזמנה, וכן להלכות ולמנהגים נוספים. . 1

הילדים יכירו את כללי ההתנהגות בזמן קריאת המגילה.. 2

הילדים יקשרו בין מנהג הרעשנים למחיית זכר המן.. 3

מושגים ודמויות: 

מגילת אסתר	 

מרדכי	 

המן	 

4-36-5יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

פיתוח יכולת סריקה ותפיסה חזותית

זיהוי מילים חוזרות מהנושא הנלמד

פיתוח יכולת תיאור במדרש תמונה

 
מתמטיקה

מנייה בתפזורת 

השוואת קבוצות על ידי מנייה

מוטוריקה עדינה

התנסות במגוון חומרים

השחלת חרוזים

מוטוריקה גסה

עצירת תנועה כפסל ותכנון תנועה במרחב

הצעות לפעילות בגן
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4-3

6-5

6-5

6-5

כהקדמה לסיפור המגילה שיסופר על ידי הגננת, לכתוב כל גננת באופן המיוחד שבו היא בוחרת לספר, 
תסביר לילדים שאמנם סיפור המגילה אירע לפני שנים רבות, אך כל שנה מחדש בחג הפורים אנו 

נזכרים בו כשקוראים את המגילה )בבית הכנסת או במקום אחר(.

הגננת תציג לילדים מגילות אסתר שונות, ואם אפשר גם מגילה כשרה או דומה לאִמתית. הילדים 
יעיינו במגילות. הגננת תסביר לילדים כי בקריאת המגילה בציבור בערב ובבוקר הפורים בעל הקורא 
קורא מתוך מגילת קלף )שדומה לספר תורה קטן(, ושאר האנשים קוראים במגילות שלהם. גם גברים 
וגם נשים חייבים לשמוע מגילה פעמיים בחג פורים: בזכות אסתר המלכה, ומשום שגם הנשים ניצלו 

מהגֵזרה.

חולים  לבתי  או  חיילים  של  לבסיסים  הולכים  אנשים  בפורים  מגילה  לשמוע  צריכים  שכולם  כיוון 
וקוראים שם מגילה.

לאחר  ואִמתי.  קדוש  הוא  שהסיפור  להמחיש  כדי  המגילות,  אחת  מתוך  המגילה  את  לספר  מומלץ 
השיחה אפשר לתת לילדים לעיין במגילות השונות.

הגננת תזכיר לילדים: המן רצה להרוג את כל היהודים ביום אחד ולתלות את מרדכי על עץ גבוה. לכן 
המן נקרא "המן ה..." – רשע!

 כשאנו קוראים במגילה את סיפור המגילה אנחנו נוהגים להרעיש כאשר מזכירים את שמו של המן. 
מנהג חב"ד הוא להרעיש רק כשקוראים את שמו של המן עם כינוי )לדוגמה: המן הרע, המן האגגי...(, 
ולא בכל פעם. כך אנחנו מראים שאנחנו לא אוהבים את המן הרשע, ואפילו לא רוצים לשמוע את 

השם שלו. הגננת תשאל:

Å ?מי זוכר את עצמו מרעיש ב'המן' בשנה שעברה

Å ?מדוע מכים ומרעישים כששומעים את השם של המן

לימוד ההבדל בין צורת הגליל ובין העיגול:

את  להמחיש  אפשר  רבים.  עיגולים  נקבל  אותו  נפרוס  ואם  עיגול,  בצורת  בסיסים  משני  עשוי  גליל 
החיתוך בעזרת גליל של פלסטלינה / חימר / נייר טואלט.

הצעות לפעילות בעקבות צורת הגליל והמגילה:

באפשרויות  יתנסו  )הילדים  חומרים?  מאילו  מגילה?  ליצור  אפשר  כיצד  הילדים:  את  תשאל  הגננת 
שונות(

אפשר להכין שרשרת מחיתוכי גליל.	 

אפשר להכין מגילת אסתר בצורת גליל או לתחוב אותה לגליל מחומר כלשהו.	 

לפני סיפור המגילה

שיחה – מקרא מגילה בבית הכנסת

העשרה – מבנה הגליל כצורת בית המגילה
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בזמן  רק  ירעישו  והילדים  בטעמים,  מהמגילה  קצר  חלק  שיקראו  מלמד  או  הורה  להזמין  אפשר 
המתאים.

הגננת תחלק לילדים כלי הקשה ותדגיש את הכלל: מותר להרעיש רק כאשר אומרים המן הרע/המן 
האגגי וכו'. כאשר הגננת מרימה יד כולם צריכים להיות בדממה, שכן קריאת המגילה היא כמו תפילה 

4-36-5

לאמפי מספר: 
כשהייתי בן שלוש הלכתי עם אבא לקריאת המגילה. היה לי ביד רעשן ע-נ-ק-י. אבא אמר לי: "לאמפי 
היקר, בזמן קריאת המגילה צריך להיות בשקט גמור. רק כשאומרים המן מרעישים, וכשממשיכים 

לקרוא – מפסיקים".

חיכיתי וחיכיתי ממש יפה. כששמעתי את הקורא אומר "המן האגגי" כולם הרעישו והרעישו, והרעשן 
שלי עשה רעש עצום עד השמיים! ואז, מישהו אמר "ששש..." וסימן לכולם להפסיק להרעיש. 

כולם השתתקו, אבל לי מאוד התחשק לעשות עוד קצת רעש... רק עוד קצת.

Å )מה אתם חושבים? כדאי לי? )הילדים יענו וינמקו את דעתם

בסוף החלטתי לא להרעיש, כי באתי לבית הכנסת כדי לקיים מצווה ולא בשביל להפריע. 
בית כנסת הוא מקום קדוש. אבל זה לא סוף הסיפור. 

המגילה נמשכה ונמשכה... אולי חצי שעה! אני כבר הייתי עייף ורעב. רציתי לצעוק לאבא: 
"אבא! אני עייף, אני רעב, תן לי מים, תן לי ממתק!" אבל אתם יודעים מה? לא ביקשתי ממנו. 

Å  )אתם יודעים למה? )הילדים יענו וינמקו

באמת לא רציתי להפריע לאבא שלי בשעת קריאת המגילה, כי בפורים קריאת המגילה היא 
מאוד חשובה.

פעילות עם לאמפי

4-36-5

ילדי הגן יכולים להמחיז בית כנסת בשעת קריאת מגילה. אפשר לחלק תפקידים: 
בעל קורא, ילדים, מבוגרים...

אביזרים מומלצים: רעשנים, מגילות, מגילה גדולה, סטנדר.

פעילות סוציו-דרמטית

4-36-5

איור בית כנסת בשעת קריאת מגילה, ילד יושב בשקט ליד אביו, בידו רעשן )לא פעיל כמובן(

שאלות אפשריות:

Å ?מה רואים בתמונה
Å ?איזה חג נראה בתמונה
Å ?כיצד זיהיתם שזה חג פורים
Å ?מה הילד עושה
Å ?למה הוא מחכה
Å ?מדוע כעת אינו מרעיש ברעשן

מדרש תמונה

4-36-5 העיקר הוא המעשה
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4-36-5

ילד  אפשר להכין מגוון רעשנים ולהסביר לילדים שהרעיון של הרעשן הוא הרעש, ולא הצורה. כל 
יבחר להכין את הרעשן שמוצא חן בעיניו.

רעיונות אפשריים: 

קופסאות של מעדנים במילוי חרוזים או אבנים קטנות. אפשר לסגור בעזרת מפל ולהדביק בדבק 	 
חם. אפשר להצמיד מקל ארטיק.

גליל נייר טואלט שמִצדו האחד סגור על ידי עיגול קרטון ומִצדו השני על ידי הצמדת ִצדי הפתח זה 	 
לזה בהידוק או בעזרת דבק. אפשר להוסיף ידית ממקל ארטיק.

רעשן מדיסק שרוט: לחורר שני חורים בִצדי הדיסק ולקשור אליהם שני חוטים. להצמיד לקצה 	 
כל חוט חרוז, ולהדביק לדיסק מקל עץ עגול. כאשר מסובבים את המקל המחובר לדיסק בין שתי 

כפות הידיים החרוזים מקישים על הדיסק ונשמע קול.  

אפשר לקשט את הרעשנים ולהוסיף להם פנים ושיער )כמו ליצן(.	 

רעשן לאמפי: להדביק על גליל צילום של לאמפי ולקשט. אפשר למלא בחרוזים והגננת תסגור את 	 
שני הפתחים )מתקשר לסיפור בתחילת היחידה(.

אפשר לצרף כיתוב: "ֲאִני ַמְרִעיׁש ַרק ְּב'ָהָמן'".	 

טכניקות ליצירה

4-36-5

אביזרים: 

רעשנים	 

הילדים ירקדו בשמחה לקול שירי פורים המושמעים בגן. הגננת תגיד "המן" בכל פעם קול  הרעיון: 
אחר – בשקט, בקול צרוד, ביללה, בלחישה וכו'. הילדים שהצליחו לשמוע את הגננת אומרת "המן" 

נעמדים מיד על כסא וזוכים לקבל לידם רעשן.

הרעיון המרכזי הוא לגייס את הֶקשב למרות המנגינה והריקודים המסיחים, ולכן כדאי שהגננת תגיד 
בכל פעם "המן" רק פעם אחת. 

כבר  ה-קשב!  ה-ר!  ה-מן!  ה-דס!  באמירת  הילדים  לב  תשומת  את  לקבל  יכולה  הגננת   3-4 בגיל  
כשישמעו את ההברה של ה הילדים יטו אוזן.

פעילות בתנועה

4-36-5

"ויהי בימי אחשוורוש"

שיר / ניגון

– היא חשובה וצריכים להיות בשקט.
הגננת תקריא משפטים מהמגילה והילדים ירעישו בהתאם לכלל:

Å "ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ִּגַּדל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי"

Å "וּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב, ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה"

Å "ַּבּיֹום ַההּוא ָנַתן ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ֶאת ֵּבית ָהָמן, צֵֹרר ַהְּיהּוִדים; ּוָמְרֳּדַכי ָּבא ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך"

Å "ַוְיִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד-ּכּוׁש"
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4-36-5

פעילות משלבת אוריינות וחשבון:

דף משימה שניתן להדפיסו על A3 ולהפכו למשימה בטוש מחיק על גבי קיר חשבון / אוריינות.

 על הדף יהיו כתובים השמות המן ומרדכי בתפזורת, בגדלים שונים ובגופנים שונים. 

המטרות הן:

לזהות היכן כתוב המן והיכן כתוב מרדכי.

לספור כמה פעמים מופיעה המילה "מרדכי"  וכמה פעמים "המן" )מנייה בתפזורת. אפשר להנחות 
את הילדים להשתמש בטכניקה שנלמדה בעבר – סימון קו על גבי כל מילה שנספרה(.

בגיל 4-3 אפשר לבצע משימה זהה, אך במקום מילים על הילדים למנות איורים של מרדכי והמן.

מרכז אורייני ומרכז חשבוני בפעילות משולבת

4-36-5

הגננת תציג רעשן ותמונה של המן. הגננת תשאל: "מי יודע מה הקשר 	 
בין המן ורעשן?" )המילים חורזות; כשאומרים המן במגילה – מרעישים 

ברעשן(

אותן 	  לצייר  מהמגילה,  למילים  חרוזים  ליצור  מהילדים  לבקש  אפשר 
ולקשט ִאתן את קיר האוריינות. המטרה היא שהילדים יתאימו בין כל זוג 
מילים מתחרזות המפוזרות על הלוח: עץ, מלך, ארמון, כתר, המן, שער 

וכו'

מרכז אורייני

אביזרים ועזרי לימוד

בדיסק:

ויהי בימי אחשוורוש	 

נספחים:

דף עבודה ובו השמות המן ומרדכי בתפזורת, בגדלים שונים ובגופנים שונים.	 

לגיל 4-3: איורים של המן ומרדכי בגדלים שונים	 

איורי לאמפי לצילום	 

דף לספר ההלכה שלי – קריאת מגילה	 

עזרים מופקים:

כרטיסים עם מילים מהמגילה שהילדים ימצאו להן חרוז: עץ, מלך, ארמון, כתר, המן, שער וכו' )מילה + איור 	 
בכל כרטיס(

מדרש תמונה- בית כנסת בשעת קריאת מגילה	 

רשת גני חב"דרשת גני חב"ד
 

 
 

”

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

ֵעץ

חרוזים למילים מסיפור המגילה: פורים - מקרא מגילה

ב"ה

רשת גני חב"דרשת גני חב"ד
 

 
 

”

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

ַאְרמֹון

חרוזים למילים מסיפור המגילה: פורים - מקרא מגילה

ב"ה

רשת גני חב"דרשת גני חב"ד
 

 
 

”

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

ֶּכֶתר

ב"ה

חרוזים למילים מסיפור המגילה: פורים - מקרא מגילה

רשת גני חב"דרשת גני חב"ד
 

 
 

”

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

ֶמֶלְך

חרוזים למילים מסיפור המגילה: פורים - מקרא מגילה

ב"ה

4-36-5

בקריאת המגילה יש מצווה לשמוע כל מילה ולכן הילדים החמודים המגיעים 
לבית הכנסת צריכים לשמור היטב על השקט, כדי שהמבוגרים יוכלו לקיים 

את המצווה.

דף לספר ההלכה שלי: "כולם צריכים לשמוע קריאת מגילה"

לימוד הלכה ומנהג
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נספחים
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1 דף עבודה לגילאי 4-3



נספחים

ָמן
ָה

ָמן
ָה

ָמן
ָה

ָהָמן
ָמְרְּדַכי

ָמְרְּדַכי
ָמְרְּדַכי

ָמְרְּדַכי

ָמְרְּדַכי

ָמן
ָה

ָמן
ָה

ָהָמן

ָמן
ָמְרְּדַכיָה

ָמְרְּדַכי

ָמְרְּדַכי

ָמְרְּדַכי
ַכי
ְּד
ְר
ָמ

ַכי
ְּד
ְר
ָמ

ַכי
ְּד
ְר
ָמ
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2 דף עבודה לגילא 6-5



נספחים
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3 איור לאמפי



נספחים

ֹמַע ְקִריַאת ְמִגָּלה 
ְּבפּוִרים ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ִלְשׁ

ַּבַּלְיָלה ּוַבּיֹום.
ֹמַע ְקִריַאת ְמִגָּלה 

ְּבפּוִרים ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ִלְשׁ
ַּבַּלְיָלה ּוַבּיֹום.

ב"ה
ב"ה
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4 דף לספר הלכה - קריאת מגילה


