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מתנות,מנותמשלוח
ושמחהמשתה,לאביונים



?לאן נטייל

הפעם נטייל בשלושה אתרים שמביאים את שמחת  
מתנות לאביונים וסעודה, משלוח מנות: פורים

!ונלמד על מה חשוב להקפיד בקיום המצוות הללו

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





מבינים את ההלכה
ומשלוח מנות איש  : "כתוב במגילה

מאיזו מילה מבינים שחייבים " לרעהו
?מאכלים2לפחות 

מנותמשלוח

לחצו על התשובה הנכונה



!מצוין



!נסה שוב



מבינים את ההלכה
ומשלוח מנות איש  : "כתוב במגילה

מאיזו מילה מבינים שחייבים " לרעהו
?לשלוח לפחות למישהו אחד

מנותמשלוח

לחצו על התשובה הנכונה



!מצוין



!נסה שוב



מנותמשלוחבאתרלמטיילמדריך

הוסיפו ליד כל הסמליל את הפרטים המתאימים



מיישמים את ההלכה

.  צפו בסרטון וענו על השאלה
(י, העזרו בסעיפים א)

הסיבות שבגללן לא קיים יוסי מהסרטון  2מהן 
?את מצוות משלוח מנות

כי הוא הביא 
משלוח מנות  

רק לחבר אחד

כי הוא הביא את 
משלוח המנות  

בליל פורים

כי הוא הכניס למשלוח  
מנות גם משהו שהוא  

לא דבר מאכל

כי הוא הביא רק 
דבר מאכל  

אחד

לחצו על התשובות הנכונות

https://vimeo.com/509961587


!מצוין



!נסה שוב



ערך לדרך–מתבוננים בהלכות 

.  בפורים צריכים לשמוח בגלל הנס
ההלכה נותנת לנו את הדרכים 

. הטובות ביותר לשמחה

.במשלוח מנות אנחנו נותנים לשני 
רק כשדואגים לשמח  שלימה השמחה 

.מישהו אחר



ערך לדרך–מתבוננים בהלכות 

כשאני שומע  , עוזר לי לשמוח כשאני שר ורוקד
...ו, בדיחה

אני שמח כאשר אני עושה משהו שמשמח מישהו  
.אחר

?איזו דרך היא היעילה ביותר. לפי ההלכה שלמדנו
? הסבירו מדוע





תנות מבאתרלמטיילמדריך:ההלכהאתמבינים
לאביונים

את הפרטים המתאימיםסמליל הוסיפו ליד כל 
(י-סעיפים דיזפרק )



מיישמים את ההלכה

צפו בסרטון וענו על 
:השאלה

?האם הילדים שבסרטון נהגו נכון

לאכן

??מה היה עליהם לעשות

לחצו על התשובה הנכונה

https://vimeo.com/509958412


!נסה שוב, אופס



!מצוין



האם גם האיש שבתמונה חייב  
(  סעיף ד)? במתנות לאביונים

לאכן

לחצו על התשובה הנכונה



!נסה שוב, אופס



!מצוין



וגם לא מגיעים  , אצלינו במושב אין עניים
איך אני יכול לקיים את מצוות  . מקבצי נדבות

(  סעיף ו)? לאביוניםמתנות 

לא חייב לקיים את  
המצווה

את הכסף לשים 
בקופת צדקה

בצד את  להניח 
הכסף שרוצה לתת  

,  למתנות לעניים
ובהזדמנות כשייסע  

לכותל ייתן אותה שם  
.למקבץ נדבות

לשלוח בפורים  
תרומה לאדם  
.עני שהוא מכיר

לחצו על התשובות הנכונות



!מצוין



!נסה שוב, אופס



לחצו על התמונות בהן קיימו כראוי את מצוות הפורים



!מצוין



!נסה שנית, אופס





מבינים את ההלכה

צפו בסרטון וענו על 
:השאלה

??מה הסיבה לכך

?האם הילדים שבסרטון נהגו נכון

הילד שסובר שיש  ? מי מבין שני הילדים שבסרטון צדק
להדר במצוות מתנות לעניים או הילד שחושב שיש  

?להדר יותר במצוות משלוח מתנות

https://vimeo.com/509957663


ערך לדרך–מתבוננים בהלכות 

.  בפורים צריכים לשמוח בגלל הנס
ההלכה נותנת לנו את הדרכים 

. הטובות ביותר לשמחה

במצוות מתנות לאביונים מבינים שלא מספיק רק לשמח  
אם נדאג לתת סיוע  שלימה השמחה תהיה . חברים

. והוא חשוב יותר מלשמח חברים, לנזקקים

מעניין שההלכה אומרת שצריך להרבות 
. במתנות לאביונים יותר מאשר במשלוח מנות



ערך לדרך–מתבוננים בהלכות 

?מה עוזר לכם לשמוח

משהו שישמח  לעשות / בדיחהלספר / לרקוד

.לשמח נזקקים/ אחרמישהו 

ולכן ההלכה אומרת שעדיף להרבות  ...אני מבין
...ב

אני כבר יודע מהי הדרך הטובה  . לפי ההלכה שלמדנו

!ביותר לשמחה מושלמת

?למה? במה עדיף להרבות? מהי הדרך הטובה ביותר לשמחה





מבינים את ההלכה

מנין לומדים שיש לערוך  
? את סעודת פורים ביום



מבינים את ההלכה

העיקריתהמנה 
הסעודהשל 

הסעודהעיקר חובת 

מה הכוונה במילים
'?הסעודהדעיקר'

המצווה  היא סעודהה
של פוריםהעיקרית

לחצו על התשובה הנכונה



!מצוין



!נסה שנית, אופס





,  השנה כשפורים חל ביום שישי
?מתי יש לערוך את סעודת פורים

יום  –בליל פורים 
חמישי אחרי  

קריאת המגילה

-ביום פורים 
בבוקר יום שישי

-ביום פורים 
אחרי תפילת  

מנחה ביום שישי

–במוצאי פורים 
בסעודת ליל  

שבת

לחצו על התשובה הנכונה



!מצוין



!נסה שנית, אופס



שתה ושמחהמבאתרלמטיילמדריך
את הפרטים המתאימיםסמליל הוסיפו ליד כל 

(יז-סעיפים יאיזפרק )



ערך לדרך–מתבוננים בהלכות 

.  בפורים צריכים לשמוח בגלל הנס
ההלכה נותנת לנו את הדרכים 

. הטובות ביותר לשמחה

במצוות משתה ושמחה מבינים שלא מספיק  
השמחה תהיה שלמה אם  . רק לשמוח בעצמנו

. נשתף ביחד איתנו מישהו נזקק

.  כשאנחנו אוכלים משהו טעים ביחד זה משמח
אמיתית  אך ההלכה אומרת שהשמחה תהיה 

. אם נזמין לסעודה נזקקים



ערך לדרך–מתבוננים בהלכות 

סמנו את . יש הרבה דרכים להיות שמחים
?   הדרכים לשמחה מושלמת לפי ההלכה

.נמקו לפי איזו הלכה למדתם זאת

להתאסף / בדיחהלספר / לרקוד
משהו לעשות /לסעודהביחד 

לשמח /אחרשישמח מישהו 
להתאסף ביחד ולהזמין  / נזקקים

נזקקיםלסעודה 



ד רוצה להוציא פרסום"בית חב

במצוות השמחה והנתינהעל 

מתנות לאביונים , משלוח מנות

.ומשתה ושמחה בפורים

ד לחבר ולעצב "עזרו לבית חב

.פרסומת מתאימה

יוצרים פרסומת


