בס"ד

• החניכים ישמחו ויבינו כי פורים הוא חג של שמחה.
 10דק'

חשוב! להכין מראש ולחלק הזמנה לחניכים למסיבת פורים מטורפת!! לפרסם

את המסיבה ,לעשות ספירה לאחור ,שיתרגשו וירצו להגיע!!
רצוי לבקש :להגיע מחופשים לאחת מדמויות המגילה ,להביא משלוח מנות
פשוט.
שלום ילדים! ברוכים הבאים למסיבת פורים! (לעבור ילד ילד ולהגיד שלום

לפי התחפושות שלו ,שלום אחשוורוש ,שלום אסתר ,שלום מרדכי ,שלום
המן וכו')...
אז ילדים ,אתם יודעים איזה חג מתקרב ובא? (פורים!!!)
אתם אוהבים את פורים?
אנחנו מאוד אוהבים את פורים! פורים זה חג של המון שמחה .חג הפורים
הוא חג שבו הקב"ה עשה נס .ונהפוכו .במקום שיהרגו את היהודים וזה יהיה
ליום אבל עברונו זה הפך ליום חג ושמחה.
אז היום בפעולה אנחנו רוצים לעשות פעולה שתהייה קצת ונהפוכו ,קצת

מצחיקה .ושיהיה לנו כיף ושמח! מוכנים?
אנחנו נשחק כמה משחקים.
אבל קודם ,בואו נזכר בקצרה בסיפור המגילה .מי רוצה להקריא? (אפשר
 10מתנדבים) (הסיפור בקצרה בנספח א')

בס"ד

 15דק'

מתחלקים ל 2קבוצות ועושים תחרות משחקים בין הקבוצות( .בערך  5דק
לכל משחק)
• ליצן -מסובבים חניך ( מומלץ להביא מהבית קצת אביזרים של ליצן) ואז
הוא צריך ללכת בקו ישר .כמו מרוץ שליחים ,הקבוצה הראשונה שכל
הקבוצה הצליחה ללכת ישר מנצחת( .מי שלא מצליח מתחיל שוב).
•

תחרות שירי פורים בפנטומימה .המדריך מראה לחניך שיר והחניך
צריך להציג את השיר בפנטומימה .הקבוצה הראשונה שמצליחה כל
פעם מקבלת נקודה.

•

תחרות מבטים -זוגות מקבוצות שונות .צריך לנסות להצחיק אחד את

השני .מי שמצליח לא לצחוק מקבל נקודה.

 15דק'

טוב אז ילדים ,היה לנו ממש מצחיק כל המשחקים עד עכשיו ,נכון?
נהנתם? יופי! עכשיו אנחנו רוצים לשחק משחק שהוא גם כיף אבל הוא גם
קצת ילמד אותנו בצורה מהנה את סיפור המגילה.
תזכרו ,למרות שכרגע קבוצה א' מנצחת ,הכל עדיין יכול להשתנות.
אז המשחק הוא כזה .אנחנו מתחלקים ל 2קבוצות .כל קבוצה מקבלת 2
סיפורים מסיפורי המגילה וצריכה להציג אותם .קבוצה אחת תנצח( .חלקים
מנספח א')
חשוב! לעזור לקבוצה שמתקשה ,לראות שכל חברי הקבוצה לוקחים חלק ואין
כאלה שיושבים בצד .גם מי שלא רוצה להציג יכול לעזור -להיות קריין,

להפעיל את המוסיקה ,להכניס ציוד...

בס"ד

 7דק'

אז אחרי שצחקנו ונהננו .בואו ניזכר בארבעת המ' של פורים .מי זוכר?
(משתה ,מתנות לאביונים ,משלוח מנות ,מגילה) .לתת להם לענות.
אלופים! ,אז אנחנו החלטנו שיחד נעשה פה חלוקת משלוחי מנות אבל
בדרך קצת יותר כיפית.
חלוקת משלוחי המנות תהיה לפי משימה שתקבלו( .כל אחד יקבל משימה.
צריך לכתוב את המשימות בהתאם לחניכים ולנסות שכולם יכללו בזה
כשאתם חושבים .בכל מקרה ,כדאי להוסיף גם משימות כמו "תן לחניך
שיושב  4ילדים משמאלך")...
רעיונות:
תעבירי לילדה עם השיער הכי ארוך ,תעבירי לילדה הכי מצחיקה ,תעבירי
לילדה שאיתך בכיתה ,תעבירי לילדה שגרה ברחוב ...וכן הלאה בהתאם
לחניכים של השבט שלכם.

אז איך הייתה הפעולה היום? נהנתם?
יופי! חשוב לזכור שחודש אדר ובמיוחד פורים זה זמן של שמחה .צריך
לשמוח ולהודות לקב"ה על הניסים שהוא עושה עימנו.
שיהיה לכם חג שמח!!
רוצים עכשיו לרקוד כדי להראות שכולנו שמחים?
יאללה! בואו נעשה הרקדה!!
חשוב! להכין מראש שירים ומקום גדול ופתוח .אפשר להביא אביזרים
שילהיבו את החניכים (שרשראות הוואי ,רעשנים וכו') .כמובן לשים לב אם

חניכים יושבים בצד ולא מרגישים חלק.

בס"ד

• הזמנות למסיבה.
• סיפור המגילה בנספח מודפס ומודבק לפי קטעים על בריסטול.

• רמקול ושירי פורים להרקדה.
• פתקי משימות למשלוחי מנות.
• משלוחי מנות ספייר למקרה שמישהו ישכח.
• רשימת שירי פורים.

בס"ד

א
ּושמֹו ֲא ַח ְש ֵורֹושַ .פ ַעם ָׁע ָׁשה ַה ֶמ ֶלְך ִמ ְש ֵתה.
שֹושן ֶמ ֶלְך ְ
ַ
ִל ְפנֵ י ַה ְר ֵבה ָׁשנִ ים ָׁגר ְב ִעיר
אֹור ִחים ָׁי ְראּו ַכ ָׁמה ָׁי ָׁפה ִהיא .הּוא
ִצ ָׁוה ְל ָׁה ִביא ֶאת ַו ְש ִתי ִא ְשתֹו .הּוא ָׁר ָׁצה ֶש ָׁכל ָׁה ְ
אֹותה ֲא ָׁבל ַו ְש ִתי ָׁא ְמ ָׁרהַ " :גם ִאם ַה ֶמ ֶלְך ֲא ַח ְש ֵורֹוש ִצ ָׁוה,
ָׁ
ָׁש ַלח ֶאת ֲע ָׁב ָׁדיו ְל ָׁה ִביא
ֹלא ַא ְס ִכים ָׁלבֹוא ַל ְמ ִס ָׁבה".

ב
אֹותהָׁ .ר ָׁצה ַה ֶמ ֶלְך ַמ ְל ָׁכה ֲח ָׁד ָׁשהָׁ .ה ְלכּו
ָׁ
ַכ ַעס ַה ֶמ ֶלְך ֲא ַח ְש ֵורֹוש ַעל ַו ְש ִתי ְו ֵג ֵרש
יחי ַה ֶמ ֶלְך ְב ָׁכל ָׁה ָׁא ֶרץִ ,ח ְפשּו ְו ָׁק ְראּוֲ " :אדֹונֵ נּו ַה ֶמ ֶלְך ְמ ַח ֵפש ִא ָׁשה ֲא ֶשר ֶכ ֶתר
ְש ִל ֵ
ֹאשה"
ַמ ְלכּות ָׁי ִשים ַעל ר ָׁ

ג
ּושמֹו ָׁמ ְר ְד ַכי .הּוא ָׁה ָׁיה ַהדֹוד ֶשל ֶא ְס ֵתרֶ .א ְס ֵתר ָׁה ְי ָׁתה ְי ַפת ת ַֹאר,
הּודי ְ
שֹושן ָׁגר ְי ִ
ָׁ
ַב
יחים ֶשל ֲא ַח ְש ֵורֹוש ֵה ִביאּו ַה ְר ֵבה
טֹובת ַמ ְר ֶאה ְו ָׁג ָׁרה ְב ֵביתֹו ֶשל ָׁמ ְר ְד ַכיַ .ה ְש ִל ִ
ַ
נְ ָׁערֹות ְל ַא ְרמֹון ַה ֶמ ֶלְך ְו ַגם ֶאת ֶא ְס ֵתרַ .ה ֶמ ֶלְך ֲא ַח ְש ֵורֹוש ָׁא ַהב ֶאת ֶא ְס ֵתר ִמ ָׁכל
ֹאשה.
ַהנָׁ ִשיםְ ,ו ָׁשם ֶכ ֶתר ַמ ְלכּות ַעל ר ָׁ

ד
ּושמֹו ַה ָׁמן .הּוא ָׁה ָׁיה ִאיש ַרע ְמאֹדַ .ה ָׁמן ִצ ָׁוה ַעל ָׁכל
ַל ֶמ ֶלְך ֲא ַח ְש ֵורֹוש ָׁה ָׁיה ַשר ְ
רֹוע ֶב ֶרְך ִל ְפנֵ י ַה ָׁמןַ .כ ַעס ַה ָׁמן
הּודי ֹלא ָׁר ָׁצה ִל ְכ ַ
לה ִש ְת ַחוֹות לֹוָׁ .מ ְר ְד ַכי ַה ְי ִ
ָׁה ֲאנָׁ ִשים ְ
הּודים.
ָׁה ָׁר ָׁשע ְו ָׁר ָׁצה ַל ֲהרֹוג ֶאת ָׁמ ְר ְד ַכי ְו ֶאת ָׁכל ַה ְי ִ

ה
הּודים ֵאינָׁ ם ְמ ַק ְי ִמים ֶאת ִמ ְצ ַות
ָׁה ַלְך ַה ָׁמן ֶאל ַה ֶמ ֶלְך ֲא ַח ְש ֵורֹוש ְו ָׁא ַמר לֹוַ " :ה ְי ִ
ַה ֶמ ֶלְךָׁ ,צ ִריְך ְל ַה ְש ִמיד ֶאת ֻּכ ָׁלם"ַ .ה ֶמ ֶלְך ֲא ַח ְש ֵורֹוש ִה ְס ִכיםָׁ .ה ָׁמן ִה ִפיל פּור – הּוא
הּודים.
ּול ַא ֵבד ֶאת ָׁכל ַה ְי ִ
גֹורלַ .ביֹום י"ג ְבח ֶֹדש ֶא ֶדר ָׁצ ִריְך ַל ֲהרֹוג ְ
ַה ָׁ

ו
הּודיםָׁ .ל ַבש ַשק ְו ָׁה ַלְך ַאל ֶא ְס ֵתר
רֹוצה ַל ֲהרֹוג ֶאת ַה ְי ִ
ֶ
הּודי ָׁש ַמע ֶש ַה ָׁמן
ָׁמ ְר ְד ַכי ַה ְי ִ
ֹלשה
צּובה ְמאֹדִ .היא ָׁב ְכ ָׁתה ְו ַצ ָׁמה ְש ָׁ
ַה ַמ ְל ָׁכה ְו ִס ֵפר ָׁלהַ .ה ַמ ְל ָׁכה ֶא ְס ֵתר ָׁה ְי ָׁתה ֲע ָׁ
ָׁי ִמים.

ז
ַב ַל ְי ָׁלה נָׁ ְד ָׁדה ְשנָׁ תֹו ֶשל ַה ֶמ ֶלְך ֲא ַח ְש ֵורֹושְ ,וֹלא ָׁיכֹל ָׁה ָׁיה ְל ֵה ָׁר ֵדםָׁ .ש ַכב ַב ִמ ָׁטה ְו ָׁק ָׁרא
הּודי ִס ֵפר ָׁאז
ְב ֵס ֶפר ַה ִז ְכרֹונֹותַ ,על ָׁכְך ֶש ָׁמ ְר ְד ַכי ִה ִציל אֹותֹו ַפ ַעם ִמ ָׁמ ֶותָׁ .מ ְר ְד ַכי ַה ְי ִ
אֹותם ַעל
ָׁ
שֹומ ִרים ִת ְכנְ נּו ַל ֲהרֹוג אֹותֹוַ .ה ֶמ ֶלְך ֲא ַח ְש ֵורֹוש ִצ ָׁוה ִל ְתלֹות
ְ
ְל ֶמ ֶלְך ֶש ֵשנִ י
ָׁעץ ְו ָׁכ ַתב ֶאת ַה ָׁד ָׁבר ְב ֵס ֶפר ַה ִז ְכרֹונֹות.

בס"ד

ח
ָׁח ַשב ַה ֶמ ֶלְךֵ " :איְך א ֶֹכל ִל ְגמֹול ְל ָׁמ ְר ְד ַכי ַעל ַמ ֲע ֵשהּו ַהטֹוב?" .הביאו ֶאל ַה ֶמ ֶלְך ֶאת
יקרֹו?"ַ .ח ַשב ַה ָׁמן ְב ִלבֹוְ " :ב ַו ַדאי
ַה ָׁמןַ " :מה ַל ֲעשֹות ָׁל ִאיש ֲא ֶשר ַה ֶמ ֶלְך ֵח ֶפץ ִב ָׁ
ַה ֶמ ֶלְך ִמ ְת ַכ ֵון ֱא ֵלי"ָׁ .א ַמר ַה ָׁמןַ " :י ְל ִבישּו ֶאת ָׁה ִאיש ְב ִב ְג ֵדי ַמ ְלכּותַ ,י ְר ִכיבּו אֹותֹו ַעל
יקרֹו"ָׁ .א ַמר
סּוס ָׁב ִעיר ְו ִי ְק ְראּו ְבקֹול ָׁגדֹולָׁ " :כ ָׁכה ַי ֲע ֶשה ָׁל ִאיש ֲא ֶשר ַה ֶמ ֶלְך ֵח ֶפץ ִב ָׁ
הּודי ַו ֲע ֵשה לֹו ָׁכל ַמה ֶש ָׁא ַמ ְר ָׁת"ַ .ה ָׁמן ָׁע ָׁשה
ַה ֶמ ֶלְך ֲא ַח ְש ֵורֹושַ " :קח ֶאת ָׁמ ְר ְד ַכי ַה ְי ִ
ְכ ִמ ְצ ַות ַה ֶמ ֶלְך.

ט
ֶא ְס ֵתר ַה ְמ ָׁל ָׁכה ָׁע ְש ָׁתה ִמ ְש ֶתהִ .היא ִה ְז ִמינָׁ ה ֶאת ַה ֶמ ֶלְך ֲא ַח ְש ֵורֹוש ְו ֶאת ַה ָׁמןָׁ .א ַמר
ידי ִליַ ,מה ְלָך? ָׁמה ֶאת ְמ ַב ֶק ֶשת ְו ַא ֶתן ְלָך ַעד ֲח ִצי
ַה ֶמ ֶלְך ְל ֶא ְס ֵתרֶ " :א ְס ֵתר ַה ִג ִ
אֹותי ְו ֶאת ַע ִמי"ָׁ .ש ַאל ַה ֶמ ֶלְךִ " :מי
ִ
רֹוצה ַל ֲהרֹוג
ֶ
ַה ַמ ְלכּות"ָׁ .א ְמ ָׁרה ֶא ְס ֵתרִ " :איש ַרע
ֶזה? ִמי ָׁה ִאיש?"ָׁ .א ְמ ָׁרה ֶא ָׁס ֵתרַ " :ה ָׁמן ָׁה ַרע ַה ֶזה".

י
ַכ ַעס ַה ֶמ ֶלְך ַעל ַה ָׁמן ְו ִצ ָׁוה ִל ְתלֹות אֹותֹו ַעל ָׁה ֵעץ ֶש ֵה ִכין ְל ָׁמ ְר ְד ַכיַ .ה ֶמ ֶלְך ָׁש ַלח
הּודים
חֹוג ִגים ַה ְי ִ
ְ
הּודיםֵ .מ ָׁאז ְב ָׁכל ָׁשנָׁ ה
יחים ְב ָׁכל ָׁה ָׁא ֶרץ ְו ִצ ָׁוה ֹלא ַל ֲהרֹוג ֶאת ַה ְי ִ
ְש ִל ִ
לֹוח ָׁמנֹות.
שֹול ִחים ִמ ְש ַ
ְ
שֹותים ְו
ִ
אֹוכ ִלים ְו
ְ
פֹוריםֵ .הם
בי"ד ָׁב ֶא ֶדר ֶאת ַחג ַה ִ
אֹורה ְו ִש ְמ ָׁחה ְו ָׁששֹון".
ָׁ
הּודים ָׁה ְי ָׁתה
" ְו ַל ְי ִ

