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-מצוות פורים11                     
   משתה וסעודה, משלוח מנות, מקרא מגילה, מתנות לאביונים

"והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. וימי הפורים 
האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" )מגילת אסתר ט', כ"ח(

הלכות החג ומנהגיו
ביהדות  לשמוח.  היא  הפורים  חג  של  המרכזי  העניין 
כמו  שונות,  ובהלכות  במצוות  ביטוי  לידי  באה  הִשמחה 
סעודה חגיגית, ולא חלילה בקלות ראש. ארבע המצוות 
של חג הפורים הן: משלוח מנות, מתנות לאביונים, מקרא 

מגילה ומשתה וסעודה. 

הרבי ביקש לדאוג שאף ילדים קטנים יתנו משלוח מנות 
ומתנות לאביונים כדי לחנכם לתת משלהם.

לדברי חז"ל, עדיף להרבות כסף במתנות לאביונים מאשר 
בין  אהבה  נוטעים  המנות  משלוחי  גם  פורים;  בסעודת 

אדם לחברו, ההפך ממה שנאמר במגילה על עם ישראל שהוא "מפוזר ומפורד".  

עורכים  ואין  המזון  ובברכת  עמידה  בתפילת  הִנסים"  "על  תפילת  את  לומר  חז"ל  תקנו  כך  על  נוסף 
תעניות והספד ביום זה. בשולחן ערוך נפסק שאין לעשות מלאכה בפורים, אך מותר לקנות, למכור 
ולכתוב. לצורך החג עצמו מותר לעשות אפילו מלאכות גמורות. גם מנהגי חג הפורים מוסיפים נופך 

של שמחה לחג, כמו התחפושות, הרעשנים ואכילת אוזני המן.

שושן פורים
באדר.  בט"ו  וחגגו  ונחו  באויביהם,  נקם  כיום  באדר  י"ד  יום  את  קיבלו  הבירה  בשושן  שחיו  היהודים 
משום כך נקבע שכל הערים שהיו מוקפות חומה בימי יהושע בן נון יחגגו את פורים ביום ט"ו באדר. 
בארץ יש כמה וכמה ערים כאלה, שהבולטת בהן היא ירושלים, ובה נחגג פורים על כל מצוותיו ביום ט"ו 

באדר. בשאר הערים בארץ שושן פורים הוא מעין 'איסרו חג'.

הסיפור החסידי
שליחות מיוחדת לקחה על עצמה גב' שפרה גולומבוביץ' מכפר חב"ד – חלוקת משלוחי מנות 
לאלמנות וליתומי צה"ל. בכל ימות השנה נמצאת שפרה בקשר עם האלמנות שאיבדו את היקר 

להן מכול, אך חשוב לה להביא שמחה לִלבן גם ביום הפורים, היום שִמצווה לשמוח בו.

בפורים תש"מ נשלחו שני חסידים לחלק משלוחי מנות לאלמנות בקיבוצי עמק יזרעאל. באותו 
יום השתוללה בחוץ סערה עזה, אך הדבר לא מנע את המשך הפעילות. כשהגיעו לקיבוץ יפתח 
החנו החסידים את רכבם ליד עץ ברוש גבוה, אך ברגע שיצאו ממנו ורצו לסגור את הדלת – נשמע 
קול נפץ אדיר. העץ נפל על הרכב ומחץ אותו כליל. חברי הקיבוץ התאספו מיד ועמדו נדהמים 
מול המראה. לבסוף הפטיר אחד מהם: "הרי כתוב אצלכם ששליחי מצווה אינם ניזוקים..." מכתבי 

התודה שמקבלת שפרה מהפעילות החשובה הזו מעידים על משמעותה העצומה.

"25.3.78 הנה שוב זכרתם אותנו, כמו תמיד. תמיד נעים להרגיש מחדש שמישהו כה רחוק וכה 
קרוב זוכר אותך ומקיים מצווה. החבילה הייתה טעימה ונעימה, ומעל הכול – הפעם היה חידוש. 

הדף המצורף עם ההסבר, הבקשה לעשות מצווה, כך מקרבים את לבבות העם!"

* הערה: הרחבה לסיפור המגילה והלכות קריאת המגילה מובאות ביחידות 2, 3 של חג הפורים.
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הצעות לפעילות בגן

מטרות:

הילדים ילמדו על המצוות המיוחדות לחג פורים על פי ההלכה. . 1

הילדים יקשרו בין ידיעותיהם על הנעשה בחג פורים למצוות החג.. 2

מושגים:

סעודת פורים	 

מקרא מגילה	 

מתנות לאביונים	 

משלוח מנות	 

4-36-5יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

כתיבה בכתב פונטי

זיהוי אות פותחת

פיתוח יכולת סריקה ותפיסה חזותית

 
מתמטיקה

התאמה חד־ חד־ערכית

התאמה חד ־ ורב־ערכית

מוטוריקה עדינה

השחלת חרוזים

התנסות במגוון חומרים

אימון באחיזת עיפרון

מוטוריקה גסה

התחמקות ותפיסה במשחק תופסת
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4-36-5

מצוות חג הפורים נקבעו ונכתבו במגילת אסתר כדי להרבות בשמחה, זכר לנס הגדול שנעשה בפורים. 
חז"ל ייחסו חשיבות גדולה לכך שכל איש ואישה מישראל יוכלו לשמוח ביום פורים: מתנות לאביונים, 

משלוח מנות ומשתה.

הפעילות הבאה מהנה וחווייתית. מומלץ להעבירה לגיל 4-3 לאחר הלמידה על מצוות פורים, ולגיל 
6-5 כחזרה על הָידוע להם משנים קודמות.

אפשר להעביר את הפעילות כך שגננת אחת מקריאה את התכנית וגננת שנייה מסייעת לילדים לבצע 
את הפעילויות.

קטעי ההקראה מודגשים.

אביזרים למפגש:

השיר "ארבע מצוות פורים". 	 

שיר שמח ללא מילים. 	 

חישוק קטן או הגה לכל ילד	 

מגילה )עדיף כשרה מקלף(	 

משלוח מנות	 

קופת צדקה ומטבעות לפי מספר הילדים	 

כוסיות ליין ובקבוק מיץ ענבים	 

איורי ארבע מצוות פורים	 

שלום לכל הליצנים! 

מה? לא הגעתי לגן הליצנים? 

אהה, גן ילדים! התבלבלתי לגמרי.

אתם מוכנים לפורים, ליצנים? סליחה, ילדים?

מוכנים?

בואו נבדוק: איך קראו למלך של שושן? )אחשוורוש( יפה מאוד!

ואיך קראו לאיש שבא כשהמלך לא ישן? 

אתן לכם רמז – הוא בנה עץ )המן(. 

ואולי תדעו מה קרה? מדוע מרדכי את בגדיו קרע? נכון! 

המן את היהודים רצה להרוג, ומרדכי היהודי חשב מה לעשות.

בסוף... בסוף היהודים ניצלו, ואת המן בעצמו על העץ תלו!

אתם אוהבים לנסוע לטיולים?

אולי לכבוד פורים אתם רוצים להיות נהגים?

כל ילד מקבל הגה מקרטון )אפשר גם חישוק או הגה מבריסטול(

אתם יודעים לאן נוסעים? לפגוש אנשים שמתכוננים לפורים!
האנשים שנפגוש ְילמדו אותנו על ארבע המצוות של חג הפורים.

איך אתם מתכוננים לפורים?  )לתת לילדים לענות: מתחפשים, משלוחי מנות וכו'(

אז קדימה – חגרו חגורות וניסע.

פעילות – ארבע מצוות פורים
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הגננת תשמיע את מנגינת השיר "מצוות פורים" ללא המילים פעם אחת. כשהמנגינה נשמעת הילדים 
'נוסעים' במפגש, וכשהיא מפסיקה – מתיישבים.

הי, אתם רואים שם ילדה?
ִפתחו את החלון של המכונית וחפשו אותה.

יש לה ביד סלסלה מיוחדת... גדולה, עם חטיפים, עטופה בצלופן וקשורה בסרט.

ילדה! את מוכנה להתקרב אלינו? למי את מחכה? למה את לא אוכלת מסלסלת הממתקים  "ילדה, 
שלך? היא נראית ממש מגרה ומיוחדת".

הגננת השנייה מתקרבת כשבידה משלוח מנות: 

זו לא סתם סלסלת ממתקים – זה משלוח מנות שהכנתי לחברתי  "אני מחכה ליום פורים. 
היקרה. יש פה בקבוק יין ולחמנייה טעימה – שני מינים: על היין מברכים 'בורא פרי הגפן' 

ועל הלחמנייה – 'המוציא לחם מן הארץ'. חברתי תהנה מהם בסעודת פורים. 
גם אתם יכולים להכין משלוחי מנות ולשלוח לשכנים ולידידים בחג פורים. נסו לחשוב 

ִשלחו להם   – ואולי הם לא קיבלו משלוח  ילדים חמודים שאין להם הרבה חברים  על 
וְתשמחו אותם. בינתיים – שתהיה לכם נסיעה טובה! טיול נעים!"

איזו ילדה חמודה! עם משלוח המנות לפורים היא מחכה.
"פורים שמח! שלום ילדה!" 

הגננת המחופשת לילדה מנופפת לשלום ומנופפים לה בחזרה.

קדימה, חגרו חגורות! ממשיכים בנסיעה!

הגננת תשמיע את השיר, וכשהוא נגמר הילדים שבים למקומות. גננת אחת תשמיע קול שקשוק מטבעות 
בתוך קופת צדקה. הגננת השנייה תזמין שני ילדים ותיתן להם מטבעות.

גם אתם שומעים את מה שאני שומעת? זה קול של כסף!
מה? הגענו לבנק? 

רגע, רגע. אני לא רק שומעת – אני גם רואה כמה ילדים. הנה הם מתקרבים!
"מה יש לכם ביד? 

אהה, בטח אתם בדרך למכולת, לקנות ממתקים טעימים לכבוד מסיבת פורים!
אולי אתם בדרך לחנות המשחקים, לקנות רעשן או מסכה לפורים? 

מה אתם מתכננים לעשות עם המטבעות?"

הגננת השנייה עונה:  "אנחנו שומרים את המטבעות ליום פורים כדי לתת אותם מתנות לאביונים, 
לעניים. מי רוצה לקבל מטבע ולתרום אותו לצדקה ביום פורים?"

הילדים שנמצאים עם הגננת השנייה יחלקו לכולם מטבעות כדי לשים בקופת הצדקה.
אני רוצה לספר לכם לאן ניסע עכשיו: לבית גדול, קדוש, שיש בו ספרי תורה והרבה סידורים. בתוכו 

יהודים מתפללים לה'... בית כנסת! היום ניסע לבית הכנסת!
מוכנים? חגרו חגורות – ממשיכים! 

השיר מושמע פעם אחת וכשהוא נגמר הילדים שבים למקומות.

* לגיל 4-3 יש לחלק לשני קטעים.  

ששש... בבית הכנסת צריכים להיות בשקט. 
הנה, אני רואה פה את הרב, ובידו מגילה עשויה ִמקלף.
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מה זה? למה הוא לא קורא מתוך ספר? מה כתוב במגילה?

הגננת השנייה עונה, מחופשת לרב:

 "זו מגילת אסתר! פה כתוב סיפור המגילה, על אחשוורוש ועל אסתר המלכה. 
בחג הפורים בבית הכנסת קוראים את כ-ל מגילת אסתר, מההתחלה ועד הסוף, 

מילה במילה. 

הקשיבו היטב – בפורים לא שוכחים! לבית הכנסת פעמיים הולכים: גם ביום וגם 
בלילה. בשביל מה? – בשביל לשמוע מגילה!

 רוצים לשמוע קצת? רק קצת? את כל המגילה ישמע רק מי שילך לבית הכנסת. אולי יחלקו שם גם הפתעה:
"ויהי בימי אחשוורוש..." )אפשר לקרוא שורה או שתיים(

אל תשכחו לקחת אתכם רעשן, כדי למחות את המן. 

במגילה מסופר על הנס הנפלא – איך היהודים ניצלו,

ובמקום את עם ישראל – את המן הרשע על העץ תלו!"

הפורים:  בחג  שעושים  מיוחדים  דברים  שלושה  בטיול  ראינו  ארוך!  טיול  איזה  התעייפתם?  ילדים, 
משלוח מנות, מקרא מגילה ומתנות לאביונים. נראה לי שכבר מאוחר. עכשיו ניסע הביתה – מחכה לנו 

הפתעה נעימה וטעימה על השולחנות! נסיעה טובה!

השיר מושמע פעם אחת ובסיומו הילדים מתיישבים.

מומלץ להכין מראש שולחן ערוך עם צלחות ועליהן מאכלים, וכן בקבוק מיץ ענבים

הגענו הביתה, איזו הפתעה! 

שולחן ערוך לכל המשפחה.

שבת היום? אולי יום הולדת?

לכבוד מה היין והמאכלים הטעימים? 

אולי אתם יודעים?

נכון! לסעודת הפורים!

בפורים אנחנו שמחים, ולה' הטוב מודים

על הנס הגדול, על הצלת היהודים

 מגֵזרתם של המן ואחשוורוש הרשעים. 

לכן מזמינים אורחים ודודים

לחגוג עמנו את סעודת פורים.

אוכלים מאכלים משובחים ומיוחדים,
בשר, סלטים, עופות ומאפים.

בשמחה גדולה שרים ורוקדים )ברקע נשמעת כבר תחילת השיר( – מעגלים-מעגלים, אתם מוזמנים! 

)לאפשר לילדים שרוצים להצטרף למעגל מסביב לשולחן(
שגם לכם יהיה פורים שמח!

פורים שמח! )הילדים עונים(
נהניתם בטיול? 

גם אני נהניתי לנסוע ִאתכם. הייתם נהגים מצוינים.

שיהיה לכם שמח בחג הפורים וששמחת הפורים תלווה אתכם כל השנה.

אפשר לחלק כוסיות מיץ ענבים לילדים.
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כעת יש לעצור ולהצביע על התמונות או הכיתובים שהונחו לאחר כל מצווה על הרצפה. יש לרכז את 
הילדים ולהסב את תשומת ִלבם לארבע המצוות ולפירוט הלכותיהן. 

מילות השיר "ארבע מצוות פורים":

מי רוצה רעשן 

עם ידית שנעלמה?

או תחפושת מלך

בלי כתר, בלי גלימה?

מי רוצה ליצן שבור

בלי אוזניים? אף עקום?

לא רוצים! רוצים ליצן

מצחיק, יפה, מושלם.

כך ארבע מצוות ביום פורים: 

משלוח מנות ואת העִניים זוכרים;

משתה ומגילה: אחת, שתיים, שלוש, ארבע,

לא מוותרים על שום מצווה.

6-5

סיפורו של ילד ביום הפורים:
ביום פורים שמחה גדולה / דפיקות ושוב דפיקות

דפיקות על דלת הכניסה / עוד משלוחי מנות.
משלוח לי, משלוח לאבא / משלוח לאחי וגם לאחותי.
עוד מעט מרוב משלוחים / את השולחן כבר לא יראו!

אז נגשה אליי אמא / וביקשה שקצת אחשוב,
אולי יש מישהו שאני מכיר / חבר, שכן, או סתם ילד טוב,
כזה שלא שלחו לו משלוח / אולי הוא קצת עצוב עכשיו.

אם רק אזכור כזה ילדון / ואמא תשלח אותי אליו.

פתאום נזכרתי באפרים / שגר ממש ליד ביתי,
כמעט כל יום בצהריים / יושב על יד העץ הפינתי.

הוא יושב לבד לגמרי / אין לו חברים בכלל. 
וביום פורים – יש מישהו / ששלח לו משלוח בכלל?

אמא ארזה לי משלוח יפה / עם ממתקים, עוגיות ושושנה אדומה.
הוספתי גם פתק: "לאפרים היקר, פורים שמח / ושתהיה שמח היום וכל השנה".

דפקתי על הדלת, אפרים פתח / "פורים שמח!" איחלתי בחדווה.
הרגשתי ששימחתי את אפרים / המשלוח שלי עשה לו הפתעה.

שיחה – רגישות לשונה ביום פורים

פורים
שמח:(
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שאלות לעיבוד הסיפור ולהסקת מסקנות:

Å ?מדוע דלת הבית של חיים נפתחה פעמים רבות בפורים

Å ?מה מרגיש מי שמקבל משלוח מנות

Å ?על מה אמא של חיים ביקשה ממנו לחשוב

Å ?על מי חשב חיים

Å ?מה חיים עשה

Å ?איך אפרים הרגיש כשחיים מסר לו את משלוח המנות

Å ?מדוע הייתה זו הפתעה לאפרים

Å ?גם אתם מכירים אנשים או ילדים שאין להם חברים שישלחו להם משלוח מנות

חשוב! כדי לתת משלוח מנות לאנשים או לילדים אחרים צריכים לבקש רשות מההורים – לא לכל 
אחד אפשר ללכת לבד.

אפשר להציע לילדים להשתתף באריזת המשלוחים בביתם, או להצטרף להורים ולאחים בחלוקה. 
כשמישהו מגיע לבית הילדים ונותן משלוח – הילד יכול לקבל מההורים משהו להחזיר לו.

4-36-5

פעילות מעבר מהמפגש לפעילות הבאה בסדר היום: 

הגננת תיתן 'משלוח' עטוף בצלופן וילד יטייל ִאתו במפגש כשברקע מנגינה. כשהמנגינה תיעצר הילד 
ימסור את המשלוח לילד הבא וכן הלאה.

פעילות

6-5

הגננת תציג תמונה של ילד בתחפושת מחזיק שקית שקופה עם מטבעות, עומד 
ליד דלת הבית ומתכונן ליציאה. 

הגננת תשאל: מה הוא רוצה לעשות עם הכסף? מדוע הוא מחופש? איזה חג היום?

מדרש תמונה

4-36-5

אפשר לשלוח עם הילדים הביתה מטבע שיתרמו לצדקה ביום פורים בקופת צדקה או פעילות הכנת 
שקיק למתנות לאביונים )מפורט בטכניקות ליצירה(.

העיקר הוא המעשה

4-3

יצירה מעודדת ִמחזור:

אפשר לבקש מהילדים לשמור אריזות של ממתקים או של מאכלים קנויים ולמלא אותן בנייר טיוטה 
או בעיתונים כדי שיקבלו נפח. מהאריזות אפשר ליצור משחק סימבולי של שליחת משלוחי מנות 

לחברי הגן בשעת החצר או בזמן המשחק החופשי.

משחק סימבולי מאריזות ממתקים ממוחזרות
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4-3

4-3

6-5

6-5

6-5

אפשר ליצור סמלים אכילים לארבע מצוות הפורים ולצרפם למשלוח המנות מהגן לבית:

מקרא מגילה: 

קישוט חבילת ופלים, וופל מוארך או חב' עוגיות כעין בית מגילה. אפשר להשתמש בצבעי עץ או כסף.

משלוח מנות: 

הזדמנות  )זו  הילדים  ידי  מעשה  המן  אוזני  לצרף  אפשר  קישטו.  שהילדים  בסלסלה  מאכלים  מיני 
אפשר  המשלוח  של  ההכנה  את  למשלוח(.  בריאים  מאכלים  הכנסת  של  לאפשרות  אותם  לחשוף 

לעשות לפי מקרא. 

מתנות לאביונים: 

קישוט קופסאות של תרופות או מאכלים כקופת צדקה, אפשר לצרף מטבעות שוקולד.	 

הכנת שקיק בד, נייר או אורגנזה למטבעות עבור מתנות לאביונים.	 

משתה ושמחה: 

הכנת 'שרשרת' לבקבוק יין על ידי השחלת חרוזים, אפשר להוסיף את הכיתוב: "לחיים".

ייקרא בשם של מצוות פורים  ילדים שכל אחד מהם  יש לבחור ארבעה  למשחק ארבעת התופסים 
אחרת: משלוח מנות, מתנות לאביונים משתה ומגילה.

המצוות  מארבע  לאחת  השייך  פריט  של  איור  הזרוע  על  או  החולצה  על  להדביק  יש  הגן  ילדי  לכל 
)מטבעות כסף / מאכלים / מגילה / כלי אוכל / יין וכו'(.

מהלך המשחק:

ארבעת התופסים נמצאים בעמדת המתנה בפינה בגן. שאר הילדים מסתובבים בחופשיות. הגננת 	 
אומרת שם של מצווה והתופס הנקרא בשם מצווה זו יוצא לתפוס חברים שעל חולצתם יש תמונה 

השייכת למצווה שלו.

החברים הנתפסים ממתינים בעמדה של התופסים עד לסיום המשחק. 	 

אפשר להגביל את זמן ה'תפיסה' של כל תופס לחצי דקה-דקה.	 

שירי פורים, שושנת יעקב, ויהי בימי אחשוורוש.

טכניקות ליצירה

פעילות בתנועה – משחק ארבעת התופסים

שיר / ניגון

6-5

במסגרת החגיגיּות של פורים חשוב להקריא לילדים מתוך ספר הלכה על מצוות פורים האהובות, כדי 
להבדיל בין המנהגים השונים )תחפושות, מסיבות( ובין המצוות. 

Å  את וקורין  הניסים'  'על  אומרים  המגילה. מתפללים,  לכבוד  )החג(  מבערב  בגדי שבת  ללבוש  "יש 
המגילה... חייב כל אדם, בין איש ובין אישה, לשמוע קריאת מגילה בלילה וביום... גם את הקטנים 
חייבים לחנך שישמעו קריאת מגילה. ומכל מקום לא יביאו לבית הכנסת קטנים ביותר שמבלבלים 

את דעת השומעים". 

לימוד הלכה ומנהג
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Å  חייב כל אדם לשלוח לכל הפחות לאדם אחד שתי מנות... לא נקרא מנות אלא דבר שראוי לאכלו"
כמות שהוא".

Å ."כל אדם...חייב ליתן לכל הפחות שתי מתנות )צדקה( לשני עניים"

Å "חייבים לאכול ולשמוח בפורים, ועיקר הסעודה מצוותה שתהיה ביום"
)שבח המועדים, קיצור הלכות פורים(

4-36-5

מצוות מתנות לאביונים: 

אפשר להכין קופות צדקה ולתת כמה הוראות שמטרתן היא התאמה חד־ חד־ערכית / חד־ רב־ערכית:

אמא נתנה ליוסף מטבעות ובקשה ממנו להכניס לכל קופה מטבע אחד )4-3(.

אמא נתנה לחני מטבעות וביקשה ממנה להכניס לכל קופה שני מטבעות / שלושה מטבעות )6-5(.

מצוות משלוח מנות:

על גבי איורים של סלסלות ייכתבו מספרים מ-2 עד 10. הילדים ימלאו את הסלסלה באיורי מאכלים 
ויקפידו שבכל משלוח יהיו לפחות שני מיני מאכלים מברכות שונות, לפי ההלכה של מצוות משלוח 

מנות.

מרכז חשבוני 

4-36-5

סודוקו מצוות פורים – משחק מופק בקבוצות

כהכנה למשחק הסודוקו: 

אפשר להכין כרטיסים בצורות שונות ועליהם להדביק איורים 
הכרטיסים  את  למיין  הילדים  על  הפורים.  מצוות  ארבע  של 
בלי  המצוות,  ארבע  מופיעות  שבהם  הכרטיסים  את  ולמצוא 

מצווה שמופיעה פעמיים.

האות מ' של מצוות פורים: 

מקרא מגילה, משלוח מנות , מתנות לאביונים , משתה ושמחה

אפשר לקשט את האות, לחבר אליה ארבעה מקלות, חוטים או רצועות נייר, ולהצמיד בקצה כיתוב 
)שהילדים יכתבו( או איור המבטא כל מצווה.

מרכז אורייני

אביזרים ועזרי לימוד

בדיסק שמע:

ניגון שמחה	 

פלייבק ארבע מצוות הפורים	 

אביזרים מופקים:

משחק סודוקו ליום פורים )בתמונות הסודוקו יוכלו לעשות שימוש רב – לקישוט, למשחק דגמים ועוד(. 	 

נספחים:

איור ילד מחזיק שקית עם מטבעות- מתנות לאביונים	 
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1נספחים ילד מחזיק שקית מטבעות
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