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ּדּו ְוַעד  ַוְיִהי, ִביֵמי ֲאַחְשֵורֹוש: א ֵלְך ֵמהֹּ ְשִרים ּוֵמָאה, ְמִדיָנה.--ּכּוש-הּוא ֲאַחְשֵורֹוש, ַהמֹּ ַבע ְועֶׁ -ַבָיִמים, ָהֵהם ב  שֶׁ

ְך ֲאַחְשֵורֹוש, ַעל ִּכֵסא ַמְלכּותֹו, ֲאשֶׁ - לֶׁ ת ַהמֶׁ בֶׁ ה, ְלָכל ג  ר, ְבשּוַשן ַהִביָרה.ְּכשֶׁ -ִבְשַנת ָשלֹוש, ְלָמְלכֹו, ָעָשה ִמְשתֶׁ

ת ד ְלָפָניו.--ֵחיל ָפַרס ּוָמַדי, ַהַפְרְתִמים ְוָשֵרי ַהְמִדינֹות  ָשָריו ַוֲעָבָדיו: תֹו, אֶׁ ת-ְבַהְראֹּ ר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְואֶׁ שֶׁ ְיָקר, -עֹּ

ת ְגדּוָלת רֶׁ ְך ְלָכל ה  ֹו; ָיִמים ַרִבים, ְשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום.ִתְפאֶׁ לֶׁ ה, ָעָשה ַהמֶׁ ָהָעם ַהִנְמְצִאים -ּוִבְמלֹואת ַהָיִמים ָהֵאלֶׁ

ה-ְבשּוַשן ַהִביָרה ְלִמָגדֹול ְוַעד ְך.  ִשְבַעת ָיִמים:--ָקָטן ִמְשתֶׁ לֶׁ ת, ָאחּוז חּור ַּכְרַפס ּוְת  ו  ַבֲחַצר, ִגַנת ִביַתן ַהמֶׁ ֵכלֶׁ

ף, ַעל ִרְצַפת ַבַהט-בּוץ ְוַאְרָגָמן, ַעל-ְבַחְבֵלי סֶׁ ף, ְוַעמּוֵדי ֵשש; ִמּטֹות ָזָהב ָוכֶׁ סֶׁ ְוַדר --ָוֵשש-ְגִליֵלי כֶׁ

ת. ָחרֶׁ ְך. ז  ְוסֹּ לֶׁ ֵנס:וְ  ח  ְוַהְשקֹות ִבְכֵלי ָזָהב, ְוֵכִלים ִמֵּכִלים שֹוִנים; ְוֵיין ַמְלכּות ָרב, ְּכַיד ַהמֶׁ -ִּכי  ַהְשִתָיה ַכָּדת, ֵאין אֹּ

ְך, ַעל ָּכל לֶׁ   ָוִאיש.-ַלֲעשֹות, ִּכְרצֹון ִאיש--ַרב ֵביתֹו-ֵכן ִיַסד ַהמֶׁ

 כמה משתאות ערך אחשורוש? 

 . כמה זמן ארך המשתה הראשון? כמה זמן המשתה השני? 2

  . מה היו המטרות של שני המשתאות?3

 ישקיע כל כך הרבה כסף וזמן במטרות הללו? במה ראוי להשקיע?*האם ראוי לדעתכם שמלך 

 כתבו תגובה בבועת הדיבור *האם היה ראוי ליהודי שושן הבירה להשתתף במשתה אליו הוזמנו?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מגילת אסתר פרק א' 

חיים, באתי לאסוף 

אותך למשתה של 

אחשוורוש כל האוכל 

והשתיה כשרים 

 למהדרין, נו אתה בא? 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_________ 
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 כיצד כתוב במגילה? 

127 ____________________________________________  

180 ____________________________________________ 

ְך ֲאַחְשֵורֹוש.--ַגם ַוְשִתי ַהַמְלָּכה, ָעְשָתה ִמְשֵתה ָנִשים ט  לֶׁ ר, ַלמֶׁ -ַביֹום, ַהְשִביִעי, ְּכטֹוב ֵלב י  ֵבית, ַהַמְלכּות, ֲאשֶׁ

ְך, ַבָיִין לֶׁ ת ָאַמר ִלְמהּוָמן ִבְזָתא ַחְרבֹוָנא--ַהמֶׁ ְך -ִבְגָתא ַוֲאַבְגָתא, ֵזַתר ְוַכְרַּכס, ִשְבַעת ַהָסִריִסים, ַהְמָשְרִתים אֶׁ לֶׁ ְפֵני ַהמֶׁ

ת יא  ֲאַחְשֵורֹוש. ְך-ְלָהִביא אֶׁ לֶׁ ר ַמְלכּות:--ַוְשִתי ַהַמְלָּכה, ִלְפֵני ַהמֶׁ תֶׁ ת  ְבכֶׁ -ָיְפָיּה, ִּכי-ְלַהְראֹות ָהַעִמים ְוַהָשִרים אֶׁ

ה ִהיא.טֹוַבת מַ  ד, ַוֲחָמת יב  ְראֶׁ ְך ְמאֹּ לֶׁ ף ַהמֶׁ ר, ְבַיד ַהָסִריִסים; ַוִיְקצֹּ ְך, ֲאשֶׁ לֶׁ ֹו ַוְתָמֵאן ַהַמְלָּכה ַוְשִתי, ָלבֹוא ִבְדַבר ַהמֶׁ

ְדֵעי ָהִעִתים: יג  }ס{  ָבֲעָרה בֹו. ְך, ַלֲחָכִמים יֹּ לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ְך, ִלְפֵני, -ִּכי  ַוי לֶׁ ְדֵעי ָּדת ָוִדין.-ָּכלֵכן, ְּדַבר ַהמֶׁ ב  יד  יֹּ ְוַהָקרֹּ

ס ַמְרְסָנא, ְממּוָכן רֶׁ ְשִבים --ֵאָליו, ַּכְרְשָנא ֵשָתר ַאְדָמָתא ַתְרִשיש, מֶׁ ְך, ַהיֹּ לֶׁ ֵאי ְפֵני ַהמֶׁ ִשְבַעת ָשֵרי ָפַרס ּוָמַדי, רֹּ

ָנה, ַבַמְלכּות. ר לֹּא--ִתיַלֲעשֹות, ַבַמְלָּכה, ַוְש -ְּכָדת, ַמה טו  ִראשֹּ ת-ַעל ֲאשֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש, ְבַיד, -ָעְשָתה, אֶׁ לֶׁ ַמֲאַמר ַהמֶׁ

ְך ְוַהָשִרים, לֹּא ַעל טז  }ס{  ַהָסִריִסים. לֶׁ ר מומכן )ְממּוָכן(, ִלְפֵני ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ְך ְלַבּדֹו, ָעְוָתה ַוְשִתי ַהַמְלָּכה:-ַוי לֶׁ ִּכי   ַהמֶׁ

ר, ְבָכל-לּכָ -ַהָשִרים, ְוַעל-ָּכל-ַעל ְך ֲאַחְשֵורֹוש.-ָהַעִמים, ֲאשֶׁ לֶׁ ַהָנִשים, -ָּכל-ַהַמְלָּכה ַעל-ֵיֵצא ְדַבר-ִּכי יז  ְמִדינֹות ַהמֶׁ

ן: ן ְבֵעיֵניהֶׁ ת  ְלַהְבזֹות ַבְעֵליהֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש ָאַמר ְלָהִביא אֶׁ לֶׁ ְוַהיֹום  יח  .ָבָאה-ְולֹּא--ַוְשִתי ַהַמְלָּכה ְלָפָניו-ְבָאְמָרם, ַהמֶׁ

ת-ַהזֶׁה תֹּאַמְרָנה ָשרֹות ָפַרס ר ָשְמעּו אֶׁ ף.-ּוָמַדי, ֲאשֶׁ ְך; ּוְכַדי, ִבָזיֹון ָוָקצֶׁ לֶׁ ל, ָשֵרי ַהמֶׁ -ַעל-ִאם יט  ְּדַבר ַהַמְלָּכה, ְלכֹּ

ְך טֹוב, ֵיֵצא ְדַבר לֶׁ ֹּא  ַיֲעבֹור:ּוָמַדי, ְולֹּא -ַמְלכּות ִמְלָפָניו, ְוִיָּכֵתב ְבָדֵתי ָפַרס-ַהמֶׁ ר ל ְך -ֲאשֶׁ לֶׁ ָתבֹוא ַוְשִתי, ִלְפֵני ַהמֶׁ

ָנה. ְך, ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִממֶׁ לֶׁ ר כ  ֲאַחְשֵורֹוש, ּוַמְלכּוָתּה ִיֵתן ַהמֶׁ ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ה ְבָכל-ְוִנְשַמע ִפְתָגם ַהמֶׁ ַמְלכּותֹו, ִּכי -ַיֲעשֶׁ

ןַהָנִשים, ִיְתנּו ְיקָ -ַרָבה ִהיא; ְוָכל ְך, ְוַהָשִרים; ַוַיַעש  כא  ָקָטן.-ְלִמָגדֹול, ְוַעד--ר ְלַבְעֵליהֶׁ לֶׁ ַוִייַטב, ַהָּדָבר, ְבֵעיֵני ַהמֶׁ

ְך, ִּכְדַבר ְממּוָכן. לֶׁ ל כב  ַהמֶׁ ְך-ָּכל-ַוִיְשַלח ְסָפִרים, אֶׁ לֶׁ ל--ְמִדינֹות ַהמֶׁ ל-אֶׁ ַעם ָוָעם -ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה, ְואֶׁ

  ִאיש שֵֹּרר ְבֵביתֹו, ּוְמַדֵבר ִּכְלשֹון ַעמֹו.-ִלְהיֹות ָּכל  שֹונֹו:ִּכלְ 

 . מדוע בקש אחשוורוש שיקראו לושתי?1

 . מדוע סרבה ושתי?2

 *האם לדעתכם ראוי שאיש יתפאר ויתגאה ביופיה של אשתו לעיני כל כך הרבה אנשים? 

 *האם לדעתכם עצתו של ממוכן היתה עצה טובה?

 *למה לדעתכם אחשורוש קיבל את העצה?
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 כיצד כתוב במגילה?

 יפה: _____________  ______________

 __________________סרבה: 

 כעס מאוד: ______________

 ביטוי נוסף לכעס: ___________  ____________ _____

 חברתה )אשה אחרת(: _______________ 

 מספרים במגילה:                                        

7: _________________/__________________/___________________ 
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ְך ֲאַחְשֵורֹוש א לֶׁ ְך, ֲחַמת ַהמֶׁ ה, ְּכשֹּ ת--ַאַחר, ַהְּדָבִרים ָהֵאלֶׁ ר-ָזַכר אֶׁ ר-ַוְשִתי ְוֵאת ֲאשֶׁ ִנְגַזר -ָעָשָתה, ְוֵאת ֲאשֶׁ

יהָ  ֹּאְמרּו ַנֲעֵרי ב.  ָעלֶׁ ְך, ְמָשְרָתיו:-ַוי לֶׁ ְך ְנָערֹות ְבתּולֹות,   ַהמֶׁ לֶׁ הְיַבְקשּו ַלמֶׁ ְך ְפִקיִדים,  ג.  טֹובֹות ַמְראֶׁ לֶׁ ְוַיְפֵקד ַהמֶׁ

ת-ְבָכל ל-ַנֲעָרה-ָּכל-ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו, ְוִיְקְבצּו אֶׁ ה אֶׁ ל-ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְראֶׁ ל-שּוַשן ַהִביָרה אֶׁ א -ֵבית ַהָנִשים, אֶׁ ַיד ֵהגֶׁ

ן ֵמר ַהָנִשים; ְוָנתֹון, ַתְמֻרֵקיהֶׁ ְך שֹּ לֶׁ ְך ד.  ְסִריס ַהמֶׁ לֶׁ ר ִתיַטב ְבֵעיֵני ַהמֶׁ ִתְמֹלְך, ַתַחת ַוְשִתי; ַוִייַטב --ְוַהַנֲעָרה, ֲאשֶׁ

ְך, ַוַיַעש ֵּכן לֶׁ  . ַהָּדָבר ְבֵעיֵני ַהמֶׁ

 פינת הלשון העברית:

 _____________________________במילה נערותיה, הכוונה לנערות שלה. במילה משרתיו, הכוונה ל

          _______________________      הכוונה ל______________   במילה תמרוקיהן הכוונה ל  במילה מלכותו,

 )מה זה בכלל תמרוקים? __________(

 

ן ה ן ָיִאיר בֶׁ ַכי, בֶׁ ן-ִאיש ְיהּוִדי, ָהָיה ְבשּוַשן ַהִביָרה; ּוְשמֹו ָמְרּדֳּ ר ָהְגָלה,  ו.  ִאיש ְיִמיִני--ִקיש-ִשְמִעי בֶׁ ֲאשֶׁ

ְך-ִמירּוָשַלִים, ִעם לֶׁ ר ָהְגְלָתה, ִעם ְיָכְנָיה מֶׁ ָלה ֲאשֶׁ ל--ְיהּוָדה-ַהגֹּ ְך ָבבֶׁ לֶׁ ְגָלה, ְנבּוַכְדנֶַׁצר מֶׁ ר הֶׁ ת ז.  ֲאשֶׁ ֵמן אֶׁ -ַוְיִהי אֹּ

ְסֵתר ַבת דֹו-ֲהַדָסה, ִהיא אֶׁ ַאר, ְוט-ִּכי ֵאין ָלּה, ָאב ָוֵאם; ְוַהַנֲעָרה ְיַפת--ּדֹּ ה, ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָמּה, ְלָקָחּה תֹּ ֹוַבת ַמְראֶׁ

ַכי לֹו ְלַבת ל-ַוְיִהי, ְבִהָשַמע ְּדַבר ח.  ָמְרּדֳּ ְך ְוָדתֹו, ּוְבִהָקֵבץ ְנָערֹות ַרבֹות אֶׁ לֶׁ ל-ַהמֶׁ ַיד ֵהָגי; ַוִתָלַקח -שּוַשן ַהִביָרה, אֶׁ

ל ְסֵתר אֶׁ ל-אֶׁ ְך, אֶׁ לֶׁ ֵמר-ֵבית ַהמֶׁ ת ט.  ַהָנִשים ַיד ֵהַגי שֹּ ד ְלָפָניו, ַוְיַבֵהל אֶׁ סֶׁ -ַוִתיַטב ַהַנֲעָרה ְבֵעיָניו, ַוִתָשא חֶׁ

ת יָה ְואֶׁ ת-ַתְמרּוקֶׁ ַבע ַהְנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלתֶׁ ָה ָלֵתת ָלּה, ְוֵאת שֶׁ ְך;-ָמנֹותֶׁ לֶׁ ֹּא י.  ָלּה ִמֵבית ַהמֶׁ ת-ל ְסֵתר, אֶׁ -ִהִגיָדה אֶׁ

ת ר לֹּא  מֹוַלְדָתּה:-ַעָמּה ְואֶׁ יָה, ֲאשֶׁ ַכי ִצָּוה ָעלֶׁ ַכי ִמְתַהֵלְך, ִלְפֵני ֲחַצר ֵבית--יֹום ָויֹום-ּוְבָכל יא.  ַתִגיד-ִּכי ָמְרּדֳּ -ָמְרּדֳּ

ת  ַהָנִשים: ְסֵתר, ּוַמה-ָלַדַעת אֶׁ ה ָבּה-ְשלֹום אֶׁ ל יב.  ֵיָעשֶׁ ר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא אֶׁ ְך ֲאַחְש -ּוְבַהִגיַע תֹּ לֶׁ ֵורֹוש, ִמֵקץ ַהמֶׁ

ש דֶׁ ן:--ֱהיֹות ָלּה ְּכָדת ַהָנִשים ְשֵנים ָעָשר חֹּ ר, ְוִשָשה   ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו, ְיֵמי ְמרּוֵקיהֶׁ ן ַהמֹּ מֶׁ ָדִשים, ְבשֶׁ ִשָשה חֳּ

ָדִשים ַבְבָשִמים, ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָנִשים ל יג.  חֳּ ְך-ּוָבזֶׁה, ַהַנֲעָרה ָבָאה אֶׁ לֶׁ ר תֹּאַמר ִיָנֵתן ָלּה, ָלבֹוא -ֵאת ָּכל--ַהמֶׁ ֲאשֶׁ

ְך-ִעָמּה, ִמֵבית ַהָנִשים, ַעד לֶׁ ר טו.  ֵבית ַהמֶׁ ְסֵתר ַבת-ּוְבַהִגיַע תֹּ ר ָלַקח-אֶׁ ַכי ֲאשֶׁ ד ָמְרּדֳּ ל-ֲאִביַחִיל ּדֹּ -לֹו ְלַבת ָלבֹוא אֶׁ

ְך, לֹּא ִבְקָשה ָּדָבר לֶׁ ת--ַהמֶׁ ֹּאַמר הֵ -ִּכי ִאם אֶׁ ר י ֵשאת ֵחן, ְבֵעיֵני -ַגי ְסִריסֲאשֶׁ ְסֵתר נֹּ ֵמר ַהָנִשים; ַוְתִהי אֶׁ ְך, שֹּ לֶׁ ַהמֶׁ

יהָ -ָּכל אֶׁ ל טז.  רֹּ ְסֵתר אֶׁ ל-ַוִתָלַקח אֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש, אֶׁ לֶׁ ש ָהֲעִשיִרי, הּוא-ַהמֶׁ דֶׁ ש ֵטֵבת-ֵבית ַמְלכּותֹו, ַבחֹּ דֶׁ -ִבְשַנת--חֹּ

ַבע, ְלַמְלכּותֹו תַויֶׁ  יז.  שֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ְסֵתר ִמָּכל-ֱאַהב ַהמֶׁ ד ְלָפָניו ִמָּכל-ַהָנִשים, ַוִתָשא-אֶׁ סֶׁ ר-ֵחן ָוחֶׁ תֶׁ ם ּכֶׁ -ַהְבתּולֹות; ַוָישֶׁ

ָה ַתַחת ת כ  ַוְשִתי ַמְלכּות ְברֹּאָשּה, ַוַיְמִליכֶׁ ת מֹוַלְדָתּה ְואֶׁ דֶׁ ְסֵתר, ַמגֶׁ ר ִצָּוה-ֵאין אֶׁ ת ַעָמּה, ַּכֲאשֶׁ ָכי; ְואֶׁ יָה, ָמְרּדֳּ -ָעלֶׁ

ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאתֹו. ָשה, ַּכֲאשֶׁ ְסֵתר עֹּ ַכי אֶׁ  ַמֲאַמר ָמְרּדֳּ

 

 

 

 

 מגילת אסתר פרק ב' 



 בס"ד

 

 ו(-)פס' ה דמותו של מרדכי .1

 _________________שם האב:________________ שבט: 

 מהיכן הגיע?________________  מדוע? __________________________________ 

מעשה אחד של מרדכי שמעיד על דאגתו של מרדכי לאסתר )פס' יא'( תארו 

___________________________________________________________________

 פס' ז'(). דמותה של אסתר 2_______

 מצב משפחתי: __________________________________________

 ___________________________________________________________תיאור חיצוני: 

 . במה היתה שונה התנהגותה של אסתר משאר הנערות?)פס' טו'(3

 כל הנערות _________________________________________________________

ואילו אסתר  

_______________________________________________________________ 

 *אילו תכונות מתגלות לנו במעשיה והתנהגותה של אסתר?

 *מדוע נבחרה דווקא היא למלכה? 

 

ַכי יֹוֵשב ְבַשַער כא   ש ְשֵני-ַבָיִמים ָהֵהם, ּוָמְרּדֳּ רֶׁ ְך; ָקַצף ִבְגָתן ָותֶׁ לֶׁ ְמֵרי ַהַסף, ַוְיַבְקשּו ִלְשֹלַח -ַהמֶׁ ְך, ִמשֹּ לֶׁ ָסִריֵסי ַהמֶׁ

לֶׁ  שָיד, ַבמֶׁ ְך, ְבֵשם  כב.  ְך ֲאַחְשֵורֹּ לֶׁ ְסֵתר ַלמֶׁ ר אֶׁ ְסֵתר ַהַמְלָּכה; ַותֹּאמֶׁ ַכי, ַוַיֵגד ְלאֶׁ ַוִיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרּדֳּ

ָכי ם ַעל כג.  ָמְרּדֳּ ר ִּדְבֵרי -ַוְיֻבַקש ַהָּדָבר ַוִיָמֵצא, ַוִיָתלּו ְשֵניהֶׁ ְך.--ַהָיִמיםֵעץ; ַוִיָּכֵתב, ְבֵספֶׁ לֶׁ  ִלְפֵני ַהמֶׁ

  *מדוע לדעתכם פעל מרדכי כדי להציל את המלך?      

 _____________________________________ היכן נכתב המעשה של מרדכי? .1

 ____________ האם מרדכי קיבל שכר על כך שהציל את המלך? .2

 פינת הלשון העברית:                                         

 פעלים מתוך הפסוקים מעלה: 5כתבו 

1 .___________________ 

2 .__________________ 

3__________________ . 

4__________________ . 

5__________________ . 

 

 

מבקש תרש, אני 

 לשלוח יד במלך!

מה הכוונה בגתן? מה 

אתה בדיוק רוצה לשלוח 

 לו?

לא שמעת טוב? 

אני רוצה לשלוח 

 יד במלך!

אתה רוצה 

לשלוח את היד 

שלך ולהכות את 

המלך???? לא 

 רעיון טוב...

התכוונתי שאני רוצה  

________________

!!!_________ 



 בס"ד
 

 

 

 

 

 

ת א ְך ֲאַחְשֵורֹוש אֶׁ לֶׁ ה, ִגַּדל ַהמֶׁ ן-ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאלֶׁ ת--ַהְמָדָתא ָהֲאָגִגי-ָהָמן בֶׁ ם, אֶׁ ִּכְסאֹו, -ַוְיַנְשֵאהּו; ַוָישֶׁ

ר ִאתֹו-ֵמַעל, ָּכל ר-ב ְוָכל  .ַהָשִרים ֲאשֶׁ ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ְרִעים ּוִמְשַתֲחִוים ְלָהָמן-ַעְבֵדי ַהמֶׁ ְך, ּכֹּ לֶׁ ֵכן, -ִּכי--ְבַשַער ַהמֶׁ

ַכי-ִצָּוה ְך; ּוָמְרּדֳּ לֶׁ ה...--לֹו ַהמֶׁ ה לֹו; -ִּכי--ַוַיְרא ָהָמן ה  .לֹּא ִיְכַרע, ְולֹּא ִיְשַתֲחוֶׁ ֵרַע ּוִמְשַתֲחוֶׁ ַכי, ּכֹּ ֵאין ָמְרּדֳּ

ַכי ְלַבּדֹו ו  .ָמן, ֵחָמהַוִיָמֵלא הָ  ז ְבֵעיָניו, ִלְשֹלַח ָיד ְבָמְרּדֳּ ת-ִּכי--ַוִיבֶׁ ָכי; ַוְיַבֵקש ָהָמן, -ִהִגידּו לֹו, אֶׁ ַעם ָמְרּדֳּ

ת ר ְבָכל-ָּכל-ְלַהְשִמיד אֶׁ ָכי--ַמְלכּות ֲאַחְשֵורֹוש-ַהְיהּוִדים ֲאשֶׁ   .ַעם ָמְרּדֳּ

 שער המלך? מה ציווה המלך את עבדי המלך אשר ב

 איך אדם מרגיש כשהרבה אנשים משתחווים לו? גם המן מרגיש כך? מדוע?

 מה הוא מבקש לעשות בעקבות כך? מה דעתכם על כך?

  דמותו של המן

 שם האב: _______________ ה_________   

 : ________________________________________________  תפקיד בממלכה

 *מי היה אגג?

 מה אנחנו יודעים על עמו של המן?               

 איך הפרטים על מוצאו של המן עוזרים לנו להבין את רצונו של המן?

 

 פינת הלשון העברית

 משפחות מילים

 מצאו בפסוקים שלש מילים ממשפחות המילים הבאות:

 _________________, _________________, ___________________להשתחוות 

 _________________, ___________________, ______________________לכרוע  

                                        

 אוצר מילים:

 גידל: ____________ )פס' א'(

 כעס: _____________________ )פס' ה'(

 

 מגילת אסתר פרק ג' 



 בס"ד

 בירה ערי – עולם ידע

 במדינה.  _________________*עיר בירה היא העיר הכי 

 -מתחו קו בין כל מדינה לעיר הבירה שלה

 

 המשך פרק ג' 

 
ש ָהִראשֹון, הּוא ז דֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש:-ַבחֹּ לֶׁ ְשֵרה, ַלמֶׁ ש ִניָסן, ִבְשַנת ְשֵתים עֶׁ דֶׁ ִהִפיל פּור הּוא ַהגֹוָרל ִלְפֵני   חֹּ

ש ְשֵנים דֶׁ ש ְלחֹּ דֶׁ ש ֲאָדר.-הּוא--ָעָשר-ָהָמן, ִמיֹום ְליֹום ּוֵמחֹּ דֶׁ ְך ֲאַחְש  ח  }ס{  חֹּ לֶׁ ר ָהָמן, ַלמֶׁ ֹּאמֶׁ --ֵורֹושַוי

נֹות ִמָּכל-יְֶׁשנֹו ַעם ם שֹּ ָך; ְוָדֵתיהֶׁ ל ְמִדינֹות ַמְלכּותֶׁ ָרד ֵבין ָהַעִמים, ְבכֹּ ָחד ְמֻפָזר ּוְמפֹּ ת-אֶׁ ְך -ָעם, ְואֶׁ לֶׁ ָּדֵתי ַהמֶׁ

ְך ֵאין לֶׁ ִשים, ְוַלמֶׁ ה, ְלַהִניָחם-ֵאיָנם עֹּ וֶׁ ְך טֹוב, ִיָּכֵתב ְלַאְבָדם; ַוֲעשֶׁ -ַעל-ִאם ט  .שֹּ לֶׁ ת ֲאָלִפים ִּכַּכרַהמֶׁ ף, -רֶׁ סֶׁ ּכֶׁ

ְשקֹול ַעל ל-אֶׁ ֵשי ַהְמָלאָכה, ְלָהִביא, אֶׁ ְך-ְיֵדי עֹּ לֶׁ ת י  .ִגְנֵזי ַהמֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ַטַבְעתֹו, ֵמַעל ָידֹו; ַוִיְתָנּה, -ַוָיַסר ַהמֶׁ

ן ֵרר ַהְיהּוִדים--ַהְמָדָתא ָהֲאָגִגי-ְלָהָמן בֶׁ ְך ְלָהָמן יא  .צֹּ לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ף ָנתּון ָלְך; ְוָהָעם, ַלֲעשֹות בֹו ַוי סֶׁ , ַהּכֶׁ

ש ָהִראשֹון, ִבְשלֹוָשה ָעָשר יֹום בֹו, ַוִיָּכֵתב ְּכָכל יב  .ַּכּטֹוב ְבֵעינֶׁיָך דֶׁ ְך ַבחֹּ לֶׁ ְפֵרי ַהמֶׁ ר-ַוִיָקְראּו סֹּ ִצָּוה -ֲאשֶׁ

ל ֲאַחְשַּדְרְפֵני ל-ָהָמן אֶׁ ְך ְואֶׁ לֶׁ ר עַ -ַהמֶׁ ל-לַהַפחֹות ֲאשֶׁ ָשֵרי ַעם ָוָעם, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה -ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְואֶׁ

ְך  ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלשֹונֹו: לֶׁ ש ִנְכָתב, ְונְֶׁחָתם ְבַטַבַעת ַהמֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹּ לֶׁ ְוִנְשלֹוַח ְסָפִרים ְבַיד  יג  .ְבֵשם ַהמֶׁ

ל ְך-ָּכל-ָהָרִצים, אֶׁ לֶׁ תלְ --ְמִדינֹות ַהמֶׁ ג ּוְלַאֵבד אֶׁ ָזֵקן ַטף ְוָנִשים ְביֹום -ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד-ָּכל-ַהְשִמיד ַלֲהרֹּ

ש ְשֵנים דֶׁ ָחד, ִבְשלֹוָשה ָעָשר ְלחֹּ ש ֲאָדר; ּוְשָלָלם, ָלבֹוז...-ָעָשר הּוא-אֶׁ דֶׁ ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים,  טו  .חֹּ

ְך, ְוַהָּדת ִנְתנָ  לֶׁ ְך ְוָהָמן ָיְשבּו ִלְשתֹות, ְוָהִעיר שּוָשן ָנבֹוָכהִבְדַבר ַהמֶׁ לֶׁ   .ה, ְבשּוַשן ַהִביָרה; ְוַהמֶׁ

 
 

 )הדגישו במדגש את התיאור בפסוקים.( כיצד מתאר המן את העם היהודי בפני אחשוורוש? .1

 __________________________________ מה מבטיח המן לתת לאחשוורוש אם יסכים "לאבדם"? .2

 הוכיחו שאחשוורוש הסכים להמן לפעול כרצונו. )יש שתי הוכחות, הדגישו בפסוקים( .3

 מהם ה"ספרים" שנשלחים לכל המדינות? .4

 מה דעתכם על כך? מה עושים המן ואחשוורוש לאחר שהספרים נשלחו? .5

  מה פירוש "והעיר שושן נבוכה"? .6

 

 

                              . הבירה של הממלכה הפרסית התי*שושן הי        

 בין עיר בירה למדינה. מתחו קו

 

 

 מה הקשר?

 

 

 משלכם... ההוסיפו חיד                      

 

 



 בס"ד
 

 

 

 

 

 

ת ַכי, ָיַדע אֶׁ ת-ָּכל-ּוָמְרּדֳּ ַכי אֶׁ ר ַנֲעָשה, ַוִיְקַרע ָמְרּדֳּ ר; ַוֵיֵצא ְבתֹוְך ָהִעיר, ַוִיְזַעק -ֲאשֶׁ ְבָגָדיו, ַוִיְלַבש ַשק ָוֵאפֶׁ

ר ְּדַבר-ּוְבָכל ג  ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרה... ְך -ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ְמקֹום ֲאשֶׁ לֶׁ ל ָגדֹול ַלְיהּוִדים, ְוצֹום ּוְבִכי --ְוָדתֹו ַמִגיעַ ַהמֶׁ ֵאבֶׁ

ר, יַֻצע ָלַרִבים  .ּוִמְסֵפד; ַשק ָוֵאפֶׁ

 

 הדגישו אותן בפסוקים מהן הפעולות שעושה מרדכי כששומע את מזימתו של המן? .1

 ____________________ מה מסמלות הפעולות הללו? .2

 מי עוד עושה את הפעולות הללו? .3

__________________________________________________________________ 

 

יָה, ַוַיִגידּו ָלּה... ה  ד ְסֵתר ְוָסִריסֶׁ ֱעִמיד ְלָפנֶׁיָה,  ַוָתבֹואָנה ַנֲערֹות אֶׁ ר הֶׁ ְך, ֲאשֶׁ לֶׁ ְסֵתר ַלֲהָתְך ִמָסִריֵסי ַהמֶׁ ַוִתְקָרא אֶׁ

ָכי-ַוְתַצֵּוהּו, ַעל ל ו.  זֶׁה-ַמה-זֶׁה, ְוַעל-ַמה ָלַדַעת--ָמְרּדֳּ ָכי...-ַוֵיֵצא ֲהָתְך, אֶׁ ד ז.  ָמְרּדֳּ ַכי, ֵאת ָּכל-ַוַיגֶׁ ר -לֹו ָמְרּדֳּ ֲאשֶׁ

ת ח.  ָקָרהּו... ן ְּכָתב-ְואֶׁ גֶׁ ר-ַפְתשֶׁ ת--ִנַתן ְבשּוָשן ְלַהְשִמיָדם, ָנַתן לֹו-ַהָּדת ֲאשֶׁ ְסֵתר, ּוְלַהִגיד ָלּה; -ְלַהְראֹות אֶׁ אֶׁ

לּולְ  יָה, ָלבֹוא אֶׁ ְך ְלִהְתַחנֶׁן-ַצּוֹות ָעלֶׁ לֶׁ ְסֵתר, ֵאת ִּדְבֵרי  ט.  ַעָמּה-ַעל--לֹו ּוְלַבֵקש ִמְלָפָניו-ַהמֶׁ ַוָיבֹוא, ֲהָתְך; ַוַיֵגד ְלאֶׁ

ָכי ל י.  ָמְרּדֳּ ְסֵתר ַלֲהָתְך, ַוְתַצֵּוהּו אֶׁ ר אֶׁ ָכי-ַותֹּאמֶׁ ְך ְועַ -ָּכל יא.  ָמְרּדֳּ לֶׁ ר ָּכל-םַעְבֵדי ַהמֶׁ ְדִעים, ֲאשֶׁ ְך יֹּ לֶׁ -ְמִדינֹות ַהמֶׁ

ר ָיבֹוא ל-ִאיש ְוִאָשה ֲאשֶׁ ל-אֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ֹּא-ַהמֶׁ ר ל ָחֵצר ַהְפִניִמית ֲאשֶׁ ר יֹוִשיט-הֶׁ לֹו -ִיָקֵרא ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית, ְלַבד ֵמֲאשֶׁ

ת ְך אֶׁ לֶׁ לַשְרִביט ַהָזָהב, ְוָחָיה; ַוֲאִני, לֹּא ִנְקֵראִתי ָלבֹו-ַהמֶׁ ְך-א אֶׁ לֶׁ ָכי, ֵאת  יב.  זֶׁה, ְשלֹוִשים יֹום--ַהמֶׁ ַוַיִגידּו ְלָמְרּדֳּ

ְסֵתר ל יג.  ִּדְבֵרי אֶׁ ַכי, ְלָהִשיב אֶׁ ר ָמְרּדֳּ ֹּאמֶׁ ְסֵתר:-ַוי ְך ִמָּכל-ְתַדִמי ְבַנְפֵשְך, ְלִהָמֵלט ֵבית-ַאל  אֶׁ לֶׁ ִּכי  יד.  ַהְיהּוִדים-ַהמֶׁ

ֹּאתַהֲחֵרש ַתֲחִריִשי, -ִאם ַוח ְוַהָצָלה ַיֲעמֹוד ַלְיהּוִדים ִמָמקֹום ַאֵחר, ְוַאְת ּוֵבית--ָבֵעת ַהז -ָאִביְך תֹּאֵבדּו; ּוִמי יֹוֵדעַ -רֶׁ

ֹּאת, ִהַגַעְת ַלַמְלכּות-ִאם- ל טו.  ְלֵעת ָּכז ְסֵתר, ְלָהִשיב אֶׁ ר אֶׁ ָכי-ַותֹּאמֶׁ ת טז.  ָמְרּדֳּ ְמְצִאים ַהְיהּוִדים ַהנִ -ָּכל-ֵלְך ְּכנֹוס אֶׁ

ת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום-תֹּאְכלּו ְוַאל-ְבשּוָשן, ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ל-ַגם--ִתְשתּו ְשֹלשֶׁ ַתי, ָאצּום ֵּכן; ּוְבֵכן ָאבֹוא אֶׁ -ֲאִני ְוַנֲערֹּ

ר לֹּא ְך, ֲאשֶׁ לֶׁ ר ָאַבְדִתי, ָאָבְדִתי-ַהמֶׁ ָכי; וַ  יז.  ַכָּדת, ְוַכֲאשֶׁ ר, ָמְרּדֳּ רַוַיֲעבֹּ ל ֲאשֶׁ ְסֵתר-ַיַעש, ְּככֹּ  .ִצְּוָתה ָעָליו אֶׁ
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 בס"ד

 

 כתבו במילים שלכם את הדו שיח בין מרדכי לאסתר )שנערך על ידי שליח(

 ח(-אסתר )פס' ה' (                                                                        מרדכי )פס' ז
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השלימו 

וחשבו: מדוע 

אסתר 

בקשה לכנוס 

את היהודים 

לתפילה 

 ולתענית?



 בס"ד

 

 . מדוע חששה אסתר לפנות אל המלך אחשוורוש?1

 שכנע אותה מרדכי? הדגישו את הפסוק.. איך 2

 . ונהפוך הוא...3

 _____________  _________________המן אמר על עם ישראל: ישנו עם אחד 

 ואילו אסתר מצווה: ____, _______ ____ ____ ___________ 

 

 

 ______ _________________ ________________  _____ותפילה, ותשובה וצדקה         
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ד ַבֲחַצר ֵבית א ְסֵתר ַמְלכּות, ַוַתֲעמֹּ ְך יֹוֵשב -ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי, ַוִתְלַבש אֶׁ לֶׁ ְך; ְוַהמֶׁ לֶׁ ַכח ֵבית ַהמֶׁ ְך ַהְפִניִמית, נֹּ לֶׁ ַהמֶׁ

ַתח ַהָבִית-ַעל ַכח, פֶׁ ת ב.  ִּכֵסא ַמְלכּותֹו, ְבֵבית ַהַמְלכּות, נֹּ ְך אֶׁ לֶׁ ָחֵצר-ַוְיִהי ִכְראֹות ַהמֶׁ ת בֶׁ דֶׁ מֶׁ ְסֵתר ַהַמְלָּכה, עֹּ --אֶׁ

ת ְסֵתר, אֶׁ ְך ְלאֶׁ לֶׁ ט ַהמֶׁ ְסֵתר, ַוִתַגע ְברֹּאש -ָנְשָאה ֵחן, ְבֵעיָניו; ַויֹושֶׁ ר ְבָידֹו, ַוִתְקַרב אֶׁ ַשְרִביט ַהָזָהב ֲאשֶׁ

ְך, מַ  ג.  ַהַשְרִביט לֶׁ ר ָלּה ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ְסֵתר ַהַמְלָּכה; ּוַמה-הַוי ר .  ֲחִצי ַהַמְלכּות, ְוִיָנֵתן ָלְך-ַבָקָשֵתְך ַעד-ָלְך אֶׁ ד ַותֹּאמֶׁ

ְסֵתר, ִאם ְך טֹוב-ַעל-אֶׁ לֶׁ ל--ַהמֶׁ ְך ְוָהָמן ַהיֹום, אֶׁ לֶׁ ר-ָיבֹוא ַהמֶׁ ה ֲאשֶׁ ְך ה.  ָעִשיִתי לֹו-ַהִמְשתֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ת--ַוי -ַמֲהרּו אֶׁ

תָהָמן, לַ  ל-ֲעשֹות אֶׁ ְך ְוָהָמן, אֶׁ לֶׁ ְסֵתר; ַוָיבֹּא ַהמֶׁ ר-ְּדַבר אֶׁ ה ֲאשֶׁ ְסֵתר-ַהִמְשתֶׁ ְסֵתר  ו.  ָעְשָתה אֶׁ ְך ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ַוי

ְסֵתר, ַותֹּאַמר:ַוַתַען  ז.  ֲחִצי ַהַמְלכּות, ְוֵתָעש-ַבָקָשֵתְך ַעד-ְשֵאָלֵתְך ְוִיָנֵתן ָלְך; ּוַמה-ְבִמְשֵתה ַהַיִין, ַמה ְשֵאָלִתי,   אֶׁ

ְך, ְוִאם-ִאם ח.  ּוַבָקָשִתי לֶׁ ת-ַעל-ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֵני ַהמֶׁ ְך טֹוב, ָלֵתת אֶׁ לֶׁ ת-ַהמֶׁ ָיבֹוא --ַבָקָשִתי-ְשֵאָלִתי, ְוַלֲעשֹות אֶׁ

ל ְך ְוָהָמן, אֶׁ לֶׁ ה, ִּכדְ -ַהמֶׁ ֱעשֶׁ ם, ּוָמָחר אֶׁ ה ָלהֶׁ ֱעשֶׁ ר אֶׁ ה ֲאשֶׁ ְך.       ַהִמְשתֶׁ לֶׁ  ַבר ַהמֶׁ

 

 

 

   

 )היעזרו בתרמילון הרגשות מטה( מדברים רגשות...

 *מה לדעתכם הרגישה אסתר בזמן שעמדה בחצר הפנימית, לפני שהבחין בה אחשוורוש? 

 

___________________________________________________________________

 *מה לדעתכם הרגיש המן בסיום המשתה הראשון? 

 

 

 

 

 מגילת אסתר פרק ה' 

: שמחה, פחד, ייאוש, ביטחון בה', קנאה, תקווה, אכזבה, גאווה, חשדנות, תרמילון רגשות

 התרגשות, שנאה,כעס, אהבה, בילבול, 

הדגישו את שתי הפעמים 

בהם אחשוורוש שואל את 

 אסתר מהו רצונה.

 

הדגישו בצבע אחר את 

שתי תשובותיה של 

 אסתר.
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ותלבש אסתר                                                                                     מה זה אומר????? 

                                         _________________________________וגם _____________________________________ מלכות: 

                                      ______________________________________________________ עד חצי המלכות: 

 __________________ )פס' ז'(               ותען:  ____________________בקשה: 

תַוֵיֵצא ָהָמן ַביֹום הַ  ט.   ְך, ְולֹּא-הּוא, ָשֵמַח ְוטֹוב ֵלב; ְוִכְראֹות ָהָמן אֶׁ לֶׁ ַכי ְבַשַער ַהמֶׁ נּו-ָקם ְולֹּא-ָמְרּדֳּ --ָזע ִממֶׁ

ַכי, ֵחָמה-ַוִיָמֵלא ָהָמן ַעל ל י.  ָמְרּדֳּ ת-ַוִיְתַאַפק ָהָמן, ַוָיבֹוא אֶׁ ת-ֵביתֹו; ַוִיְשַלח ַוָיֵבא אֶׁ ֲהָביו, ְואֶׁ ש -אֹּ זֶׁרֶׁ

ת יא.  ִאְשתֹו ם ָהָמן אֶׁ ב ָבָניו; ְוֵאת ָּכל-ַוְיַסֵפר ָלהֶׁ ר ִנְשאֹו, ַעל-ְּכבֹוד ָעְשרֹו, ְורֹּ ְך ְוֵאת ֲאשֶׁ לֶׁ ר ִגְּדלֹו ַהמֶׁ ַהָשִרים -ֲאשֶׁ

ְך לֶׁ ר, ָהָמן יב.  ְוַעְבֵדי ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ֹּא--ַוי ְסֵתר ַהַמְלָּכה ִעם-ַאף ל ל-ֵהִביָאה אֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ה אֲ -ַהמֶׁ רַהִמְשתֶׁ -ָעָשָתה, ִּכי ִאם-שֶׁ

ְך-ָלּה, ִעם-ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא-אֹוִתי; ְוַגם לֶׁ ה ִלי:-ְוָכל יג.  ַהמֶׁ וֶׁ ת-ְבָכל  זֶׁה, ֵאינֶׁנּו שֹּ ה אֶׁ אֶׁ ר ֲאִני רֹּ ַכי -ֵעת, ֲאשֶׁ ָמְרּדֳּ

ְך--ַהְיהּוִדי לֶׁ ש ִאְשתֹו ְוָכל יד.  יֹוֵשב, ְבַשַער ַהמֶׁ ר לֹו זֶׁרֶׁ ֲהָביו-ַותֹּאמֶׁ ר -, ַיֲעשּואֹּ ר ֱאמֹּ קֶׁ ַּה ֲחִמִשים ַאָמה, ּוַבבֹּ ֵעץ ָגבֹּ

ת ְך ְוִיְתלּו אֶׁ לֶׁ ַכי ָעָליו, ּובֹּא-ַלמֶׁ ל-ִעם-ָמְרּדֳּ ְך אֶׁ לֶׁ ה ָשֵמַח; ַוִייַטב ַהָּדָבר ִלְפֵני ָהָמן, ַוַיַעש ָהֵעץ.-ַהמֶׁ   ַהִמְשתֶׁ

 המן מספר למקורביו:

 יש לי:

1 ._________________________ 

2                                                                                        _________________________ . 

3                                                                                                         __________________ .         

4_ ._______________________ 

5_________________________ . 

 לי, כי....      לא שווהאבל, כל זה                                   

  מה דעתכם על הרגשתו של המן?*                              

 

___________________________________________________ 
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 מאוהביו של המן, מה הייתם אומרים לו?*אם הייתם 

 *ומה זרש אשתו אומרת לו?

 

 

 

 

 

 

 השלימו את הפעלים )לפי השורש( ביומנו של המן:

 

 יומני היקר,

    מחר יהיה היום הנפלא בחיי!!! ראשית, מחר השכם בבוקר אני 

                ש____________________________________ )ת.ל.ה( ____________________________________ )ב.ק.ש( מאחשוורוש 

 את מרדכי על העץ ש________________________________________ לו.

                                    לאחר מכן אני ________________________________ )ה.ל.ך( למשתה

 של אסתר יחד עם אחשוורוש!! )קולט?(

 _________________________.  )השלימו רגשות(אני כל כך _______________________________ ו _________ 

 לילה טוב, המן 
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ת א ר, ְלָהִביא אֶׁ ֹּאמֶׁ ְך; ַוי לֶׁ נֹות ִּדְבֵרי ַהָיִמים, ַוִיְהיּו ִנְקָרִאים, ִלְפֵני -ַבַלְיָלה ַההּוא, ָנְדָדה ְשַנת ַהמֶׁ ר ַהִזְכרֹּ ֵספֶׁ

ְך. לֶׁ ַכי ַעל ב  ַהמֶׁ ר ִהִגיד ָמְרּדֳּ ש ְשֵני ָסִרי-ַוִיָמֵצא ָכתּוב, ֲאשֶׁ רֶׁ ְךִבְגָתָנא ָותֶׁ לֶׁ ְמֵרי, ַהַסף:--ֵסי ַהמֶׁ ר ִבְקשּו   ִמשֹּ ֲאשֶׁ

ְך ֲאַחְשֵורֹוש. לֶׁ ְך ג  ִלְשֹלַח ָיד, ַבמֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ַכי, ַעל-ַמה--ַוי ְך, -ַנֲעָשה ְיָקר ּוְגדּוָלה ְלָמְרּדֳּ לֶׁ ֹּאְמרּו ַנֲעֵרי ַהמֶׁ זֶׁה; ַוי

ֹּ  ד  ַנֲעָשה ִעמֹו, ָּדָבר.-ְמָשְרָתיו, לֹּא ָחֵצר; ְוָהָמן ָבא, ַלֲחַצר ֵביתַוי ְך, ִמי בֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ְך, -אמֶׁ לֶׁ ר ַלמֶׁ ְך ַהִחיצֹוָנה, ֵלאמֹּ לֶׁ ַהמֶׁ

ת ַכי ַעל-ִלְתלֹות אֶׁ ר-ָמְרּדֳּ ְך, ֵאָליו ה  ֵהִכין לֹו.-ָהֵעץ ֲאשֶׁ לֶׁ ֹּאְמרּו ַנֲעֵרי ַהמֶׁ ְך, --ַוי לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ָחֵצר; ַוי ֵמד בֶׁ ִהֵנה ָהָמן, עֹּ

ְך, ַמהוַ  ו  ָיבֹוא. לֶׁ ר לֹו ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ר ָהָמן, ְבִלבֹו, ְלִמי -ָיבֹוא, ָהָמן, ַוי ֹּאמֶׁ ְך ָחֵפץ ִביָקרֹו; ַוי לֶׁ ר ַהמֶׁ ַלֲעשֹות ָבִאיש ֲאשֶׁ

ִני. ְך ַלֲעשֹות ְיָקר, יֹוֵתר ִממֶׁ לֶׁ ץ ַהמֶׁ ל ז  ַיְחפֹּ ר ָהָמן, אֶׁ ֹּאמֶׁ ְך:-ַוי לֶׁ ְך ָחֵפץ בִ   ַהמֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ָיִביאּו ְלבּוש  ח  יָקרֹו.ִאיש, ֲאשֶׁ

ר ָלַבש ר ַמְלכּות, ְברֹּאשֹו.-ַמְלכּות, ֲאשֶׁ תֶׁ ר ִנַתן ּכֶׁ ְך, ַוֲאשֶׁ לֶׁ ר ָרַכב ָעָליו ַהמֶׁ ְך; ְוסּוס, ֲאשֶׁ לֶׁ ְוָנתֹון ַהְלבּוש  ט  בֹו ַהמֶׁ

ת-ַיד-ְוַהסּוס, ַעל ְך ַהַפְרְתִמים, ְוִהְלִבישּו אֶׁ לֶׁ ְך ָחֵפץ ִביָקרֹו; ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל-ִאיש ִמָשֵרי ַהמֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ -ָהִאיש, ֲאשֶׁ

ְך ָחֵפץ ִביָקרֹו. לֶׁ ר ַהמֶׁ ה ָלִאיש ֲאשֶׁ ְך ְלָהָמן, ַמֵהר ַקח  י  ַהסּוס, ִבְרחֹוב ָהִעיר, ְוָקְראּו ְלָפָניו, ָּכָכה ֵיָעשֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ַוי

ת ת-אֶׁ ר ִּדַבְר -ַהְלבּוש ְואֶׁ ְך:-ָת, ַוֲעֵשהַהסּוס ַּכֲאשֶׁ לֶׁ ַכי ַהְיהּוִדי, ַהיֹוֵשב ְבַשַער ַהמֶׁ ל -ַאל  ֵכן ְלָמְרּדֳּ ַתֵפל ָּדָבר, ִמּכֹּ

ר ִּדַבְרָת. ת יא  ֲאשֶׁ ת-ַוִיַקח ָהָמן אֶׁ ת-ַהְלבּוש ְואֶׁ ָכי; ַוַיְרִּכיֵבהּו, ִבְרחֹוב ָהִעיר, ַוִיְקָרא ְלָפנָ -ַהסּוס, ַוַיְלֵבש אֶׁ יו, ָמְרּדֳּ

ְך ָחֵפץ ִביָקרֹו. לֶׁ ר ַהמֶׁ ה ָלִאיש ֲאשֶׁ ל יב  ָּכָכה ֵיָעשֶׁ ַכי, אֶׁ ל-ַוָיָשב ָמְרּדֳּ ְך; ְוָהָמן ִנְדַחף אֶׁ לֶׁ ֵביתֹו, ָאֵבל ַוֲחפּוי -ַשַער ַהמֶׁ

ש ִאְשתֹו, ּוְלָכל יג  רֹּאש. ֲהָביו, ֵאת, ָּכל-ַוְיַסֵפר ָהָמן ְלזֶׁרֶׁ ֹּאְמר-אֹּ ר ָקָרהּו; ַוי ַרע ֲאשֶׁ ש ִאְשתֹו, ִאם ִמזֶׁ ּו לֹו ֲחָכָמיו ְוזֶׁרֶׁ

ֹּא ל ְלָפָניו ל ר ַהִחלֹוָת ִלְנפֹּ ַכי ֲאשֶׁ עֹוָדם ְמַדְבִרים ִעמֹו, ְוָסִריֵסי  יד  ָנפֹול ִתפֹול, ְלָפָניו.-ִּכי--תּוַכל לֹו-ַהְיהּוִדים ָמְרּדֳּ

ת ְך ִהִגיעּו; ַוַיְבִהלּו ְלָהִביא אֶׁ לֶׁ ל-ַהמֶׁ ר-ָהָמן, אֶׁ ה ֲאשֶׁ ְסֵתר.-ַהִמְשתֶׁ  ָעְשָתה אֶׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מגילת אסתר פרק ו' 

המלך שואל את המן כיצד לנהוג עם אדם אשר המלך 

 חפץ ביקרו. 

של המן ובצבע  המחשבהבצבע אחד את  הדגישו

 .תשובתואחר את 

 מתגלה לנו דרך תשובתו?נסתר של המן איזה רצון *



 בס"ד

 

 :רגע של עברית

 ______________________________נדדה שנת המלך: 

 יקר, גדולה: ______________                             

 המלך חפץ ביקרו: ________________________    

 אל תפל דבר: ___________________________

 חפוי ראש: __________

 ויבהילו: _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*איזה רצון נסתר של המן 

 מתגלה דרך תשובתו?

חושב *מה לדעתכם אחשוורוש 

 על כך?



 בס"ד

 

 

 נלך בעקבות פתגמי חז"ל...

 "ה' מקדים רפואה למכה"

 

 *מה משמעות הביטוי באופן כללי?

הסבירו מהי ה"מכה" )הצרה שבאה על מרדכי( 

__________________________________________________________________________ 

ומהי ה"רפואה" שה' הקדים? 

__________________________________________________________________________ 

 

 "כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו

 הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו"וכל  

 

 *מה משמעות הביטוי באופן כללי?

 מי לאורך המגילה רודף אחר הכבוד? _________ 

 דוגמה: __________________________________________________________תנו 

 מי לאורך המגילה בורח מהכבוד? __________ ו ___________

הדגימו כיצד בפרק זה הכבוד ברח ממי שרדף אחריו ורדף אחרי מי שברח ממנו? 

 __________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד

 

 

 

 

 השלימו בתיבות: מה כבר התחיל להתהפך?                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ונהפוך הוא"

המן היה במעמד גבוה 

 וכולם השתחוו לו

 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

______________ 

מרדכי היה נתון בסכנת 

תליה על עץ, ישב בשער 

 ָאֵבלהמלך 

 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

______________ 



 בס"ד

 מגילת אסתר פרק ח' 

 

                          

 

 

ְך ְוָהָמן, ִלְשתֹות ִעם א לֶׁ ְסֵתר ַהַמְלָּכה-ַוָיבֹּא ַהמֶׁ ְסֵתר ַגם ַביֹום ַהֵשִני, ְבִמְשֵתה ַהַיִין ב  .אֶׁ ְך ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ -ַמה--ַוי

ְסֵתר ַהַמְלָּכה, ְוִתָנֵתן ְסֵתר ַהַמְלָּכה, ַותֹּאַמר ג  .ֲחִצי ַהַמְלכּות, ְוֵתָעש-ַבָקָשֵתְך ַעד-ָלְך; ּוַמה ְשֵאָלֵתְך אֶׁ -ִאם--ַוַתַען אֶׁ

ְך, ְוִאם לֶׁ ְך טֹוב:-ַעל-ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶׁיָך ַהמֶׁ לֶׁ ן  ַהמֶׁ ֲאִני ִּכי ִנְמַּכְרנּו  ד  .ִלי ַנְפִשי ִבְשֵאָלִתי, ְוַעִמי ְבַבָקָשִתי-ִתָנתֶׁ

ֱחַרְשִתי ְך.--ְוַעִמי, ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבד; ְוִאלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו, הֶׁ לֶׁ ה, ְבֵנזֶׁק ַהמֶׁ וֶׁ  }ס{  ִּכי ֵאין ַהָצר שֹּ

ְסֵתר ַהַמְלָּכה: ה ר ְלאֶׁ ֹּאמֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש, ַוי לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ר-ְוֵאיִמי הּוא זֶׁה   ַוי ְמָלאֹו ִלבֹו ַלֲעשֹות -זֶׁה הּוא, ֲאשֶׁ

ְסֵתר ו  .ֵּכן ר אֶׁ ְך ְוַהַמְלָּכה--ַותֹּאמֶׁ לֶׁ ְך ָקם ַבֲחָמתֹו,  ז  .ִאיש ַצר ְואֹוֵיב, ָהָמן ָהָרע ַהזֶׁה; ְוָהָמן ִנְבַעת, ִמִלְפֵני ַהמֶׁ לֶׁ ְוַהמֶׁ

ל ְסֵתר ַהַמְלָּכה-ָעַמד, ְלַבֵקש ַעלִגַנת, ַהִביָתן; ְוָהָמן -ִמִמְשֵתה ַהַיִין, אֶׁ ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה -ִּכי ָרָאה, ִּכי--ַנְפשֹו ֵמאֶׁ

ְך לֶׁ ל ח  .ֵמֵאת ַהמֶׁ ְך ָשב ִמִגַנת ַהִביָתן אֶׁ לֶׁ ֵפל ַעל-ְוַהמֶׁ ר -ֵבית ִמְשֵתה ַהַיִין, ְוָהָמן נֹּ ֹּאמֶׁ יָה, ַוי ְסֵתר ָעלֶׁ ר אֶׁ ַהִמָּטה ֲאשֶׁ

ְך, הֲ  לֶׁ תַהמֶׁ ְך, ּוְפֵני ָהָמן, ָחפּו-ַגם ִלְכבֹוש אֶׁ לֶׁ ָחד ִמן ט  .ַהַמְלָּכה ִעִמי ַבָבִית; ַהָּדָבר, ָיָצא ִמִפי ַהמֶׁ ר ַחְרבֹוָנה אֶׁ ֹּאמֶׁ -ַוי

ְך, ַגם ִהֵנה לֶׁ ר-ַהָסִריִסים ִלְפֵני ַהמֶׁ ר-ָהֵעץ ֲאשֶׁ ר ִּדבֶׁ ַכי ֲאשֶׁ ְך-טֹוב ַעל-ָעָשה ָהָמן ְלָמְרּדֳּ לֶׁ ֵמד ְבֵבית ָהָמן ַהמֶׁ ַּה, --עֹּ ָגבֹּ

ְך, ְתֻלהּו ָעָליו לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ ת י  .ֲחִמִשים ַאָמה; ַוי ר-ָהָמן, ַעל-ַוִיְתלּו, אֶׁ ְך, -ָהֵעץ, ֲאשֶׁ לֶׁ ָכי; ַוֲחַמת ַהמֶׁ ֵהִכין ְלָמְרּדֳּ

 }ס{  ָשָכָכה.

 כיצד כתוב במגילה? 

 שונא: _______________  ________ ______רוצה שתקתי ______________      

 נבהל  _______________       הגיע אליו אסון __________  _________  ____________

 הושפלו _____________          נרגעה _______________                   

 

 בחרו מילה אחת או ביטוי אחד )מהמילים שהשלמתם( וחברו משפט מתאים:

___________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 השלימו את האירוע הנוסף שהתהפך:

 

 

 

 

 

 

                         

 מגילת אסתר פרק ז'

 "ונהפוך הוא"

עץ כדי לתלות המן הכין 

 עליו את מרדכי

 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

______________ 



 בס"ד

 

 

 

ת א ְסֵתר ַהַמְלָּכה, אֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש ְלאֶׁ לֶׁ ַכי, ָבא ִלְפֵני -ַביֹום ַההּוא, ָנַתן ַהמֶׁ ֵרר היהודיים )ַהְיהּוִדים(; ּוָמְרּדֳּ ֵבית ָהָמן, צֹּ

ְך לֶׁ ְסֵתר, ַמה הּוא-ִּכי--ַהמֶׁ תַוָיַסר  ב.  ָלּה-ִהִגיָדה אֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ם -ַהמֶׁ ָכי; ַוָתשֶׁ ֱעִביר ֵמָהָמן, ַוִיְתָנּה, ְלָמְרּדֳּ ר הֶׁ ַטַבְעתֹו, ֲאשֶׁ

ת ְסֵתר אֶׁ ַכי, ַעל-אֶׁ ל, ִלְפֵני ַרְגָליו; ַוֵתְבְך ַוִתְתַחנֶׁן ג  }ס{  ֵבית ָהָמן.-ָמְרּדֳּ ְך, ַוִתפֹּ לֶׁ ְסֵתר, ַוְתַדֵבר ִלְפֵני ַהמֶׁ ף אֶׁ לֹו, -ַותֹוסֶׁ

תְלַהעֲ  ר ָחַשב ַעל-ִביר אֶׁ ְסֵתר, ֵאת ַשְרִבט ַהָזָהב;  ד.  ַהְיהּוִדים-ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי, ְוֵאת ַמֲחַשְבתֹו, ֲאשֶׁ ְך ְלאֶׁ לֶׁ ט ַהמֶׁ ַויֹושֶׁ

ְך לֶׁ ד ִלְפֵני ַהמֶׁ ְסֵתר, ַוַתֲעמֹּ ר ִאם ה.  ַוָתָקם אֶׁ ְך טֹוב ְוִאם-ַעל-ַותֹּאמֶׁ לֶׁ ְך, ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו-ַהמֶׁ לֶׁ , ְוָכֵשר ַהָּדָבר ִלְפֵני ַהמֶׁ

ת--ְוטֹוָבה ֲאִני, ְבֵעיָניו ן-ִיָּכֵתב ְלָהִשיב אֶׁ ת ָהָמן בֶׁ בֶׁ ת-ַהְסָפִרים, ַמֲחשֶׁ ר ָּכַתב ְלַאֵבד אֶׁ ַהְיהּוִדים, -ַהְמָדָתא ָהֲאָגִגי, ֲאשֶׁ

ר ְבָכל ְך-ֲאשֶׁ לֶׁ רִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל, ְוָרִאיִת  ו.  ְמִדינֹות ַהמֶׁ ת-י, ָבָרָעה, ֲאשֶׁ ַעִמי; ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי, ְבָאְבַדן -ִיְמָצא אֶׁ

ַכי ַהְיהּוִדי: ז  }ס{  מֹוַלְדִתי. ְסֵתר ַהַמְלָּכה, ּוְלָמְרּדֳּ ש ְלאֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹּ לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ תֹו -ִהֵנה ֵבית  ַוי ְסֵתר, ְואֹּ ָהָמן ָנַתִתי ְלאֶׁ

רעַ --ָהֵעץ-ָתלּו ַעל ם ִּכְתבּו ַעל ח ָשַלח ָידֹו, ַבְיהּוִדים.-ל ֲאשֶׁ ְך, ְוִחְתמּו, -ְוַאתֶׁ לֶׁ ם, ְבֵשם ַהמֶׁ ַהְיהּוִדים ַּכּטֹוב ְבֵעיֵניכֶׁ

ְך: לֶׁ ר-ִּכי  ְבַטַבַעת ַהמֶׁ ְך-ִנְכָתב ְבֵשם-ְכָתב ֲאשֶׁ לֶׁ ְך, ְוַנְחתֹום ְבַטַבַעת ַהמֶׁ לֶׁ ְפֵריַויִ  ט.  ֵאין ְלָהִשיב--ַהמֶׁ ְך -ָקְראּו סֹּ לֶׁ ַהמֶׁ

ש ַהְשִליִשי הּוא-ָבֵעת דֶׁ ְשִרים בֹו, ַוִיָּכֵתב ְּכָכל-ַהִהיא ַבחֹּ ש ִסיָון, ִבְשלֹוָשה ְועֶׁ דֶׁ ר-חֹּ ל-ֲאשֶׁ ַכי אֶׁ ַהְיהּוִדים -ִצָּוה ָמְרּדֳּ

ל ָהֲאַחְשַּדְרְפִנים ּדּו-ְואֶׁ ר ֵמהֹּ ְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה - ְוַעדְוַהַפחֹות ְוָשֵרי ַהְמִדינֹות ֲאשֶׁ ַבע ְועֶׁ ּכּוש שֶׁ

ל נֹו; ְואֶׁ ם, ְבַטַבַעת  י.  ִּכְכָתָבם, ְוִכְלשֹוָנם--ַהְיהּוִדים-ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלשֹּ ש, ַוַיְחתֹּ ְך ֲאַחְשֵורֹּ לֶׁ ב, ְבֵשם ַהמֶׁ ַוִיְכתֹּ

ְך; ַוִיְשַלח ְספָ  לֶׁ ש, ָהֲאַחְשְתָרִניםַהמֶׁ כֶׁ ְכֵבי ָהרֶׁ ְך  יא.  ְבֵני, ָהַרָמִכים--ִרים ְבַיד ָהָרִצים ַבסּוִסים רֹּ לֶׁ ר ָנַתן ַהמֶׁ ֲאשֶׁ

ר ְבָכל ד ַעל-ִעיר-ַלְיהּוִדים ֲאשֶׁ ת--ַנְפָשם-ָוִעיר, ְלִהָקֵהל ְוַלֲעמֹּ ג ּוְלַאֵבד אֶׁ ַהָצִרים  ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה-ָּכל-ְלַהְשִמיד ְוַלֲהרֹּ

ָתם, ַטף ְוָנִשים; ּוְשָלָלם, ָלבֹוז ָחד, ְבָכל יב.  אֹּ ְך ֲאַחְשֵורֹוש-ְביֹום אֶׁ לֶׁ ש ְשֵנים--ְמִדינֹות ַהמֶׁ דֶׁ -ִבְשלֹוָשה ָעָשר ְלחֹּ

ש ֲאָדר-ָעָשר, הּוא דֶׁ ן ַהְּכָתב, ְלִהָנֵתן יג.  חֹּ גֶׁ ָהַעִמים; ְוִלְהיֹות היהודיים -ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ָגלּוי, ְלָכל-ָּדת ְבָכל ַפְתשֶׁ

ם ְיֵביהֶׁ ָהִלים  יד.  )ַהְיהּוִדים( עתודים )ֲעִתיִדים( ַליֹום ַהזֶׁה, ְלִהָנֵקם ֵמאֹּ ש, ָהֲאַחְשְתָרִנים, ָיְצאּו ְמבֹּ כֶׁ ְכֵבי ָהרֶׁ ָהָרִצים רֹּ

ְך לֶׁ  }ס  ; ְוַהָּדת ִנְתָנה, ְבשּוַשן ַהִביָרה.ּוְדחּוִפים, ִבְדַבר ַהמֶׁ

 

 

 *אמנם המן נתלה על העץ, אך הגזירה עדין קיימת. מה מבקשת אסתר מאחשורוש? 

 *מהי תשובתו של המלך?

 

 ערכו השוואה בין הספרים הראשונים שנשלחו לבין הספרים האחרונים:

 הספרים האחרונים הספרים הראשונים 

   מי חתם בטבעת המלך?

  תוכן הספרים 
 
 
 
 

 

 

ת ָזָהב ְגדֹוָלה, ְוַתְכִריְך בּוץ וְ  טו רֶׁ ת ָוחּור, ַוֲעטֶׁ ְך, ִבְלבּוש ַמְלכּות ְתֵכלֶׁ לֶׁ ַכי ָיָצא ִמִלְפֵני ַהמֶׁ ַאְרָגָמן; ְוָהִעיר שּוָשן, ּוָמְרּדֳּ

ִעיר ָוִעיר, ְמקֹום -ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל-ּוְבָכל יז.  אֹוָרה ְוִשְמָחה, ְוָששֹּן, ִויָקר ַלְיהּוִדים, ָהְיָתה טז.  ָצֲהָלה ְוָשֵמָחה

 "ונהפוך הוא"



 בס"ד

ר ְּדַבר ץ, ִמְתַיֲהִדים-ֲאשֶׁ ה ְויֹום טֹוב; ְוַרִבים ֵמַעֵמי ָהָארֶׁ ְך ְוָדתֹו ַמִגיַע, ִשְמָחה ְוָששֹון ַלְיהּוִדים, ִמְשתֶׁ לֶׁ ָנַפל -ִּכי--ַהמֶׁ

ם-דַפחַ   .ַהְיהּוִדים, ֲעֵליהֶׁ

 

 

 השלימו את היומן האישי שכתבה שרה, ילדה יהודיה שגרה בשושן הבירה.

                                                          יומני היקר,              

   איך הכל התהפך לטובה, ממש ניסי ניסים!!!                                                                                        שלשה ועשרים בחודש סיוון

הן רק לפני מספר ימים התהלך מרדכי בלבוש __________________לפני שער המלך,                    

 ________________________.היום הוא יצא מלפני המלך בלבוש__ ואילו

 ואילורק לפני מספר ימים היינו שרויים כל היהודים באבל גדול, צום בכי ומספד, 

 היום הרגשנו כולנו ______________   _______________   _________________   _______________.

______ כל התחושה בשושן היתה מבוכה אחת גדולה והנה היום העיר שושן _________

 שהיתה מוכנה למסור את נפשהו___________________. והכל בזכות אסתר הצדיקה 

בשבילנו! איזו צדיקה! )אמא שלי אומרת שלא אשכח שהקב"ה הוא זה שמסובב את 

כל העניינים!( מספרים שאחשוורוש רתח על המן, הרי מלכתו האהובה היא גם כן 

 ??יהודיה ומה המן התכונן? להרוג גם אותה???

טוב שחרבונה הזכיר בדיוק לאחשוורוש שהמן הכין ______ ____________ לתלות את  

 מרדכי, אחשוורוש מיד ציווה ______________   _____________. 

אך בכך לא הסתיים הסיפור, כי הספרים שנחתמו על ידי המן כבר נשלחו ומה 

 שנחתם בטבעת המלך ונשלח אי אפשר ________________!!!

ן אסתר ומרדכי בקשו לשלוח ספרים חדשים, גם הם חתומים ב_______________ לכ

_____________והם מצווים על היהודים ___________________________________. אני עדין 

                        חוששת ממה שיקרה ביום הזה.... אבל יש עוד זמן...  _____ חודשים.                                              

 ה' בבקשה תציל אותנו ביום הזה מיד כל אויבינו ומבקשי רעתנו!!!

 ממני המצפה לישועה,                                                    

 שרה
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ש הּוא א דֶׁ ר ִהִגיַע ְּדַבר-ּוִבְשֵנים ָעָשר חֹּ ש ֲאָדר, ִבְשלֹוָשה ָעָשר יֹום בֹו, ֲאשֶׁ דֶׁ ְך ְוָדתֹו, ְלֵהָעשֹות-חֹּ לֶׁ ַביֹום,   :ַהמֶׁ

ר ִיְשְלטּו ַהְיהּוִדים ֵהָמה ְבשְֹּנֵאיהֶׁ  ם, ְוַנֲהפֹוְך הּוא, ֲאשֶׁ ְיֵבי ַהְיהּוִדים ִלְשלֹוט ָבהֶׁ ר ִשְברּו אֹּ ִנְקֲהלּו  ב.  םֲאשֶׁ

ם, ְבָכל ְך ֲאַחְשֵורֹוש, ִלְשֹלַח ָיד, ִבְמַבְקֵשי ָרעָ -ַהְיהּוִדים ְבָעֵריהֶׁ לֶׁ ֹּאְמִדינֹות ַהמֶׁ ם, ִּכי-ָתם; ְוִאיש ל ָנַפל -ָעַמד ִלְפֵניהֶׁ

ְך-ְוָכל ג.  ָהַעִמים-ָּכל-ַפְחָּדם ַעל לֶׁ ר ַלמֶׁ ֵשי ַהְמָלאָכה ֲאשֶׁ ְמַנְשִאים, --ָשֵרי ַהְמִדינֹות ְוָהֲאַחְשַּדְרְפִנים ְוַהַפחֹות, ְועֹּ

ת ם-ָנַפל ַפַחד-ִּכי  ַהְיהּוִדים:-אֶׁ ַכי, ֲעֵליהֶׁ ְך, ְוָשְמעֹו הֹוֵלְך ְבָכל-ִּכי ד.  ָמְרּדֳּ לֶׁ ַכי ְבֵבית ַהמֶׁ -ִּכי  ַהְמִדינֹות:-ָגדֹול ָמְרּדֳּ

ַכי, הֹוֵלְך ְוָגדֹול ם, ַמַּכת-ַוַיּכּו ַהְיהּוִדים ְבָכל ה.  ָהִאיש ָמְרּדֳּ ְיֵביהֶׁ ם, -אֹּ ג ְוַאְבָדן; ַוַיֲעשּו ְבשְֹּנֵאיהֶׁ רֶׁ ב ְוהֶׁ רֶׁ חֶׁ

 }ר{  ֲחֵמש ֵמאֹות,--ן ַהִביָרה, ָהְרגּו ַהְיהּוִדים ְוַאֵבדּוְבשּושַ  ו.  ִּכְרצֹוָנם

 }ר{  ְוֵאת ז  }ס{  ִאיש.
 }ר{  ְוֵאת  }ס{  ַפְרַשְנָּדָתא

 }ר{  ְוֵאת  }ס{  ַּדְלפֹון,
 }ר{  ְוֵאת ח  }ס{  ַאְסָפָתא.
 }ר{  ְוֵאת  }ס{  פֹוָרָתא
 }ר{  ְוֵאת  }ס{  ֲאַדְלָיא,

 }ר{  ְוֵאת ט  }ס{  ֲאִריָדָתא.
 }ר{  ְוֵאת  }ס{  ַפְרַמְשָתא

 }ר{  ְוֵאת  }ס{  ֲאִריַסי,
 }ר{  ְוֵאת  }ס{  ֲאִריַדי
ת י  }ס{  ַוְיָזָתא. רֶׁ  }ר{  ֲעשֶׁ

ן ֵרר ַהְיהּוִדים-ְבֵני ָהָמן בֶׁ ת--ָהָרגּו; ּוַבִבָזה--ַהְמָדָתא, צֹּ ִמְסַפר ַהֲהרּוִגים ַביֹום ַההּוא, ָבא  יא.  ָיָדם-לֹּא ָשְלחּו, אֶׁ

ְך--ְבשּוַשן ַהִביָרה לֶׁ ְסֵתר ַהַמְלָּכה, ְבשּוַשן ַהִביָרה ָהְרגּו ַהְיהּוִדים ְוַאֵבד ֲחֵמש ֵמאֹות .  ִלְפֵני ַהמֶׁ ְך ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ֹּאמֶׁ יבַוי

ת ְבֵני רֶׁ ה ָעשּו; ּו--ָהָמן-ִאיש ְוֵאת ֲעשֶׁ ְך, מֶׁ לֶׁ ַבָקָשֵתְך עֹוד -ְשֵאָלֵתְך ְוִיָנֵתן ָלְך, ּוַמה-ַמהִבְשָאר ְמִדינֹות ַהמֶׁ

ְסֵתר, ִאם יג.  ְוֵתָעש ר אֶׁ ְך טֹוב-ַעל-ַותֹּאמֶׁ לֶׁ ר ְבשּוָשן, ַלֲעשֹות ְּכָדת ַהיֹום; ְוֵאת -ִיָנֵתן ַגם--ַהמֶׁ ָמָחר ַלְיהּוִדים ֲאשֶׁ

ת ְבֵני רֶׁ ֹּאמֶׁ  יד.  ָהֵעץ-ָהָמן, ִיְתלּו ַעל-ֲעשֶׁ ת ְבֵניַוי רֶׁ ְך ְלֵהָעשֹות ֵּכן, ַוִתָנֵתן ָּדת ְבשּוָשן; ְוֵאת ֲעשֶׁ לֶׁ ָהָמן, -ר ַהמֶׁ

ר טו.  ָתלּו ש ֲאָדר, ַוַיַהְרגּו ְבשּוָשן, ְשֹלש -ַוִיָקֲהלּו היהודיים )ַהְיהּוִדים( ֲאשֶׁ דֶׁ ְבשּוָשן, ַגם ְביֹום ַאְרָבָעה ָעָשר ְלחֹּ

ת--ִבָזהֵמאֹות ִאיש; ּובַ  ֹּא ָשְלחּו, אֶׁ ד ַעל טז.  ָיָדם-ל ְך ִנְקֲהלּו ְוָעמֹּ לֶׁ ר ִבְמִדינֹות ַהמֶׁ ַנְפָשם, ְונֹוַח -ּוְשָאר ַהְיהּוִדים ֲאשֶׁ

ף; ּוַבִבָזה ם, ֲחִמָשה ְוִשְבִעים ָאלֶׁ ם, ְוָהרֹוג ְבשְֹּנֵאיהֶׁ ְיֵביהֶׁ ת--ֵמאֹּ ֹּא ָשְלחּו, אֶׁ  .ָיָדם-ל

 

 

 

 

 

 מגילת אסתר פרק ט' 
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 השלימו בעזרת התרמילון:

. ביום שלשה עשר בחודש אדר, היום שבו נקבע ע"י הפור שהפיל המן להיות יום שבו שונאי 1

היהודים ____________ בהם , התהפך ליום שבו היהודים _________ ב 

._______________ 

 . היהודים נלחמו בעוז וגבורה ב______________.2

קידים ___________ את היהודים להילחם על נפשם מכיוון . גם שרי המדינות ובעלי התפ3

 ש____________ ממרדכי שהפך לבעל תפקיד גדול בממלכה במקומו של ___________.

 עודדו, מבקשי רעתם, ישלטו, שונאיהם, המן, שולטים, חששו  תרמילון:            

 

 

ה ְוִשְמָחה-ְביֹום יז   תֹו, יֹום ִמְשתֶׁ ש ֲאָדר; ְונֹוַח, ְבַאְרָבָעה ָעָשר בֹו, ְוָעשֹּה אֹּ דֶׁ והיהודיים  יח.  ְשלֹוָשה ָעָשר, ְלחֹּ

ר תֹו, ְבשּוָשן, ִנְקֲהלּו ִבְשלֹוָשה ָעָשר בֹו, ּוְבַאְרָבָעה ָעָשר, בֹו; ְונֹוַח, ַבֲחמִ -)ְוַהְיהּוִדים( ֲאשֶׁ ָשה ָעָשר בֹו, ְוָעשֹּה אֹּ

ה ְוִשְמָחה ְשִבים ְבָעֵרי ַהְפָרזֹות-ַעל יט.  יֹום ִמְשתֶׁ ִשים ֵאת יֹום ַאְרָבָעה --ֵּכן ַהְיהּוִדים הפרוזים )ַהְפָרִזים(, ַהיֹּ עֹּ

ה ְויֹום טֹוב; ּוִמְשֹלַח ָמנֹות, ִאיש ש ֲאָדר, ִשְמָחה ּוִמְשתֶׁ דֶׁ ת כ.  ְלֵרֵעהּו ָעָשר ְלחֹּ ַכי, אֶׁ ב ָמְרּדֳּ ה; -ַוִיְכתֹּ ַהְּדָבִרים ָהֵאלֶׁ

ל ר ְבָכל-ָּכל-ַוִיְשַלח ְסָפִרים אֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש-ַהְיהּוִדים, ֲאשֶׁ לֶׁ ם כא.  ַהְקרֹוִבים, ְוָהְרחֹוִקים--ְמִדינֹות ַהמֶׁ -ְלַקֵים, ֲעֵליהֶׁ

ִשים ֵאת יֹום ַאְרָבָעה ָעָשר - ש ֲאָדר, ְוֵאת יֹוםִלְהיֹות עֹּ דֶׁ ַּכָיִמים,  כב.  ָשָנה, ְוָשָנה-ְבָכל  ֲחִמָשה ָעָשר בֹו:-ְלחֹּ

ר ל ְליֹום טֹוב; ַלֲעשֹו-ֲאשֶׁ ם ִמָיגֹון ְלִשְמָחה, ּוֵמֵאבֶׁ ר נְֶׁהַפְך ָלהֶׁ ש ֲאשֶׁ דֶׁ ם, ְוַהחֹּ ְיֵביהֶׁ ם ַהְיהּוִדים ֵמאֹּ ת אֹוָתם, ָנחּו ָבהֶׁ

ה ְוִש  ִניםְיֵמי ִמְשתֶׁ ְביֹּ ר כג.  ְמָחה, ּוִמְשֹלַח ָמנֹות ִאיש ְלֵרֵעהּו, ּוַמָתנֹות ָלאֶׁ ֵהֵחלּו, ַלֲעשֹות; -ְוִקֵבל, ַהְיהּוִדים, ֵאת ֲאשֶׁ

ר ם-ְוֵאת ֲאשֶׁ ַכי, ֲאֵליהֶׁ ן כד.  ָּכַתב ָמְרּדֳּ ֵרר ָּכל-ִּכי ָהָמן בֶׁ ִדים, ְלַאְבָדם; ַהְיהּו-ָחַשב ַעל--ַהְיהּוִדים-ַהְמָדָתא ָהֲאָגִגי, צֹּ

ְך, ָאַמר ִעם כה.  ְוִהִפל פּור הּוא ַהגֹוָרל, ְלֻהָמם ּוְלַאְבָדם לֶׁ ָאּה, ִלְפֵני ַהמֶׁ ר-ּוְבבֹּ ר, ָישּוב ַמֲחַשְבתֹו ָהָרָעה ֲאשֶׁ -ַהֵספֶׁ

ת-ַהְיהּוִדים ַעל-ָחַשב ַעל תֹו ְואֶׁ ה פּוִרים, ַעלֵּכן קָ -ַעל כו.  ָהֵעץ-ָבָניו, ַעל-רֹּאשֹו; ְוָתלּו אֹּ ֵשם -ְראּו ַלָיִמים ָהֵאלֶׁ

ֹּאת; ּוָמה-ָּכל-ֵּכן, ַעל-ַעל--ַהפּור ת ַהז רֶׁ ם-ָראּו ַעל-ִּדְבֵרי ָהִאגֶׁ ִקְימּו וקבל )ְוִקְבלּו(  כז.  ָּכָכה, ּוָמה ִהִגיַע ֲאֵליהֶׁ

ם ְוַעל ם, ְולֹּא -ַזְרָעם ְוַעל ָּכל-ַהְיהּוִדים ֲעֵליהֶׁ ה, ִּכְכָתָבם --ַיֲעבֹורַהִנְלִוים ֲעֵליהֶׁ ִשים ֵאת ְשֵני ַהָיִמים ָהֵאלֶׁ ִלְהיֹות עֹּ

ה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִשים ְבָכל כח.  ָשָנה, ְוָשָנה-ְבָכל  ְוִכְזַמָנם: ּדֹור ָודֹור, ִמְשָפָחה ּוִמְשָפָחה, ְמִדיָנה -ְוַהָיִמים ָהֵאלֶׁ

ֹּאּוְמִדיָנה, ְוִעיר ָוִעיר; ִויֵמי ַהפּוִר  ֹּא ַיַעְברּו ִמתֹוְך ַהְיהּוִדים, ְוִזְכָרם, ל ה, ל ב  כט  }ס{  ָיסּוף ִמַזְרָעם.-ים ָהֵאלֶׁ ַוִתְכתֹּ

ְסֵתר ַהַמְלָּכה ַבת ַכי ַהְיהּוִדי-אֶׁ ת--ֲאִביַחִיל, ּוָמְרּדֳּ ף:-ָּכל-אֶׁ קֶׁ ֹּאת  תֹּ ת ַהֻפִרים ַהז רֶׁ ַוִיְשַלח  ל.  ַהֵשִנית--ְלַקֵים, ֵאת ִאגֶׁ

ל ל-ָּכל-ְסָפִרים אֶׁ ְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה-ַהְיהּוִדים, אֶׁ ַבע ְועֶׁ ת  ַמְלכּות, ֲאַחְשֵורֹוש:--שֶׁ ֱאמֶׁ ְלַקֵים  לא.  ִּדְבֵרי ָשלֹום, וֶׁ

ת ְסתֵ -אֶׁ ַכי ַהְיהּוִדי ְואֶׁ ם ָמְרּדֳּ ר ִקַים ֲעֵליהֶׁ ם, ַּכֲאשֶׁ ה ִבְזַמֵניהֶׁ ר ִקְימּו ַעלְיֵמי ַהֻפִרים ָהֵאלֶׁ ַנְפָשם, -ר ַהַמְלָּכה, ְוַכֲאשֶׁ

ְסֵתר לב.  ִּדְבֵרי ַהצֹומֹות, ְוַזֲעָקָתם  ַזְרָעם:-ְוַעל ר.--ּוַמֲאַמר אֶׁ ה; ְוִנְכָתב, ַבֵספֶׁ  {}ס  ִקַים, ִּדְבֵרי ַהֻפִרים ָהֵאלֶׁ

 

 

 

 

 



 בס"ד

 

 

 השלימו את הטבלה:

 מתי חוגגים לדורות? יום המנוחה תאריכי הלחימה מקום

    כל המקומות

    שושן הבירה

 

 מי קבע את חג פורים? ______________

  ______________________את חג הפורים קבעו לפי יום ה

 *מדוע הוחלט כך לדעתכם?

          צבעו בציור שלפניכם את מצוות הפורים                                                                        

 שכתובים במגילה )פס' כב'(

 

 

 

 

 

 

 *מדוע לדעתכם נקבע לחגוג את פורים בדרך הזו? מה הקשר לנס שנעשה?

 רמז: ישנו עם אחד מפוזר ומפורד לעומת "כנוס את כל היהודים", "נקהלו היהודים"

 איזו מצווה נוספת הוסיפו חז"ל? מ____________________.

  ת המצווה הזו?*מדוע לדעתכם הוסיפו חז"ל א

 ציירו מנהגים שנוספו עם השנים לחג הפורים.

 *מה לדעתכם הקשר של המנהגים לפורים?

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד

 

 

 

 

 

 

ש( ַמס ַעל א ְך אחשרש )ֲאַחְשֵורֹּ לֶׁ ם ַהמֶׁ ץ, ְוִאֵיי ַהָים-ַוָישֶׁ ַמֲעֵשה ָתְקפֹו, ּוְגבּוָרתֹו, ּוָפָרַשת ְגֻדַלת -ְוָכל ב.  ָהָארֶׁ

ְך לֶׁ ר ִגְּדלֹו ַהמֶׁ ַכי, ֲאשֶׁ ר ִּדְבֵרי ַהָיִמים, -ֵהם ְּכתּוִבים, ַעל-ֲהלֹוא--ָמְרּדֳּ ַכי ַהְיהּוִדי,  ג.  ְלַמְלֵכי, ָמַדי ּוָפָרסֵספֶׁ ִּכי ָמְרּדֳּ

ָחיו ב אֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש, ְוָגדֹול ַלְיהּוִדים, ְוָרצּוי ְלרֹּ לֶׁ ֵבר ָשלֹום ְלָכל--ִמְשנֶׁה ַלמֶׁ ֵרש טֹוב ְלַעמֹו, ְודֹּ  }ש{  ַזְרעֹו.-ּדֹּ

 

                                     דברים שלמדתי לעצמי תוך כדי הלימוד של מגילת אסתר.         

 )אפשר להוסיף גם מתוך דברי החברים בכתה(

1__________________________________________________________ . 

2__________________________________________________________ . 

3__________________________________________________________ . 

 תפילה אישית מתוך הלימוד 

 

 

 

 אני מצייר/ת את המגילה

 

 

 

 

 

 

 מגילת אסתר פרק י' 


