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אופן קריאת המגילה-אסתרמגילתקריאת

טזפרק , במעגל השנה, הלכות והליכות חלק א



?לאן נטייל

, ממשיכים לטייל באתר מגילת אסתר
איך צריך לקרוא  נברר ? מוכנההמפה 

?את המגילה

ואל תשכחו להכניס לתרמיל את אבני  
!קדימה. שתיקחוערכיםה-הדרך







אופן הקריאה



מבינים את ההלכה

בשקפים הבאים לחצו  
על התשובות הנכונות



מצווה מן "מה הכוונה 

?"המובחר

שאלה הבאה

הידור  
מצווה

כאשר אין  חובה
ברירה





נסה שנית, אופס



לחצו על ההלכות הנכונות
לה-לב : סעיפים

שאלה הבאה

חובה לקרוא  

את המגילה  

בבית הכנסת

מובחר ומהודר  

לקרוא את  

המגילה בבית  

הכנסת

אין לקרוא את  

המגילה ביחיד

רצוי לקרוא  

את המגילה  

כשיש הרבה  

אנשים

עדיף לקרוא  

את המגילה  

ולא במנין

ביחיד

אפשר לקרוא 

את המגילה  

ביחיד





נסה שנית, אופס



אחד הוא העדיפות  ' מס. דרגו את קיום המצווה

היא העדיפות הגבוהה לקיום  3' הנמוכה ומס

. מצוות מגילה

לחצו על המספר המתאים לריבוע הצבוע  

. בכחול

שאלה הבאה

לקרוא את  

המגילה ביחיד

לקרוא את  

המגילה עם 

קהל גדול

לקרוא את  

במניןהמגילה 
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לקרוא את  

המגילה עם 

קהל גדול



משה לא יכול להגיע לבית הכנסת  

האם הוא יכול לקרוא  את . בפורים

ך  "מגילת אסתר מתוך ספר תנ

?  הנמצא בביתו

אפשר . כן

לקרוא מגילה  

ביחיד

חייבים  . לא

לקרוא מגילה  

בציבור

אפשר  . לא

לקרוא ביחיד 

אבל ממגילה  

כשרה

אפשר . כן

לקרוא מכל סוג 

של מגילה





נסה שנית, אופס



ערך לדרך–מתבוננים בהלכות 

ההלכה שצריך לקרוא את המגילה  
מזכירה לנו לפרסם לכולם  , עםברוב 

את הנס

וכך כולנו נזכור להתבונן בניסים הנסתרים



ערכו פרסומת לאחד  

מהניסים שקרו לכם



שמיעת המגילה



מה צריך להקפיד בשמיעת  

?המגילה
לח-לזסעיפים 

שאלה הבאה

לשמוע  

שמכים  

את המן

להקפיד 

להרעיש  

כשמכים  

את המן

לשמוע  

כל מילה





נסה שנית, אופס



מה מציעה ההלכה שראוי  

(ט"סעיף ל)? ונכון ומדוע



מה.בתמונההתבוננו
מסעיף ?ההלכה



? בעיההמה.בתמונההתבוננו
מאסעיף ?מה הפתרון



 .בתמונההתבוננו
גמסעיף ?מה ההלכה



כתבו הלכות הקשורות לכך  

שלא נפריע לאחרים לשמוע  

.כל מילה מהקריאה



כאשרוהמולהרעשהיההכנסתבבית

.המןשלשמואתקראהמגילהקורא

הצליחהולאהנשיםבעזרתישבהחיה

חנהחברתה.מהקריאהחלקלשמוע

שניתלשמועצריכהשהיאלהאמרה

.  נוראלא: להאמראחיה.הקריאהאת

.מגילהממצוותפטורותנשים

!נמקו ?צודקמי



מתבוננים בהלכות

ההלכה מחייבת לשמוע כל פרט
מסיפור המגילה

!כל פרט קטן הוא חלק מהנס הגדול



ציירו ציור שבו תבטאו שכל  

.חשובפרט קטן 


