
לקראת
פורים

מקבץ רעיונות ופרימיים



סבב שיתופי של שאלות פותחות )תוכלו להכניס כל שאלה שיכולה להתאים למהלך 

שלכם(

 אפשרות 1:  פתקי שאלות מקופלים בתוך סלסלה

 אפשרות 2:  פתקי שאלות מודבקים על חטיף קטן 

כל משתתף בתורו בוחר פתק/חטיף ועונה על השאלה

מה משמח אותך?	 

מתי ‘עמלק’ תופס אותך?	 

לו היית פוגש את אסתר המלכה מה היית רוצה לשאול אותה?	 

איזה מ”ם הכי משמח אותך?	 

איזה שיר פורימי אהוב עליך?	 

מה מסמך עבורך את שמחת הפורים?	 

מילה נרדפת לשמחה	 

איזה חלק בפורים אתה הכי אוהב	 

שיר פורימי במיוחד	 

אני מרגיש את פורים מתקרב כש	 

מש מש מש מש.. ??	 

מה מפיל אותך? 	 

איפה עמלק תופס אותך בחיים?	 

מי זה עמלק שלך?	 

ניצלת! אין לך שאלה!	 

אין יאוש בעולם כלל!	 

לא להתייאש רק לשמוח יש!!	 

איזו תחפושת היתה לך כשהיית קטן?	 

מה היית שמח לקבל במשלוח מנות?	 

למה אתה הולך להתחפש השנה?	 

התחפושת הראשונה שזכורה לך?	 

שאלה מתוקה <<  



הורואת שמחק 
אחד המשתתפים יוצא החוצה. בזמן שהוא בחוץ, שאר המשתתפים בוחרים מושג/דמות/

מושג/ערך מתוך המגילה

לדוגמא: 

אחשוורוש/אסתר/מרדכי וכו... טבעת המלך/האחשדרפנים/בגדי המלך וכו וכו

בקבוצה גדולה כדאי לבחור מושג כללי. לדוגמא: פורים. תחפושת. מסיכה<< כך 	 

האתגר גדול יותר

אופציה להעמקה – מזמינה את המשתתפים להגיד מה הם חושבים/יודעים/מגלים 	 

על הדמות/מושג... 

מזמינים את המשתתף שיצא החוצה – להכנס בחזרה לחדר.

האתגר שלו – לנחש מהו המושג/דמות שהקבוצה בחרה

כל משתתף בתורו, יאמר משהו על אותו המושג כאשר אין להשתמש במושג עצמו.

לאחר שהמשתתף שמע את כל המשפטים עליו לנסות לנחש מה כתוב בפתק.

לרשות המשתתף עומדים שלושה ניחושים בלבד.

במידה וצדק – הוא חוזר למשחק ומשתתף אחר יוצא.

במידה וטעה – עליו לצאת לסבב נוסף או לספר בדיחה!

 איך משחקים? 

לדוגמא – המשתתפים בחרו את המושג "מסיכה"

על שאר המשתתפים לומר משהו על המושג בלי להשתמש במושג:

מאחוריה מסתתרת האמת

היא מסתירה יותר ממה שהיא מגלה

היש צוהלת ושמחה

יש לה מלא אופציות... 

אפשר להסיר אותה בכל רגע שתבחר... 

למשתתף שיצא יש שלושה ניחושים כדי לגלות מה כתוב בפתק...  

מי מסתתר
מאחורי המסכה??

משחק פורימי. חמוד. מצחיק. עם אופציה להעמיק... 
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        משחק מנות!
לחבר. להתחבר. לייחד. לאחד <<

לשמח. את האחר. לשמוח עם מה שמעבר.

נשחק משחק בו נצבור חטיפים וממתקים שנוכל להעניק 
אותם לחיבור וחיבוק

 משחק מנות! 

מראש << נבקש מכל סטודנט להביא 
איתה חטיף או שנדאג לארגן מספיק 

חטיפים למשחק 

את החטיפים ש’ישיגו’ במשחק הם יוכלו 
להעניק למי שיחליטו )קשישים/המאבטח 

באוניברסיטה/צוות המלגה..(

אךי שמחקים?? 
מחלקים את הכיתה ל4 קבוצות

כל קבוצה מקבלת סלסלה ריקה 
)שמיועדת למשלוח שלה(

ובוחרת למי היא הולכת להעניק את המשלוח שלה

על גבי הלוח נתלה לוח המורכב מ4 שורות ו4 טורים

בתוך הטבלה מופיעים מושגים מתוך המגילה לפי דרגת קושי עולה אפשר להכין מושגים 
מתוך המלגה/חיי הסטודנטים <<

 האתגר המשחקי << לצבור כמה שיותר חטיפים!

בכל אחת מהמשבצות מודבק חטיף )מהשווה פחות לשווה יותר, לפי דרגת הקושי(

כל קבוצה בתורה

בוחרת משבצת )הגדרה( + מספר

עליה לנחש באמצעות שאלה מה מסתתר במשבצת

בכל תור יש להם אפשרות לנחש פעם אחת בלבד

במידה וניחשו תשובה לא נכונה - התור עובר לקבוצה הבאה

במידה וניחשו תשובה שנמצאת במשבצת אחרת בטבלה - המורה אומר “פגיעה” 

“שתי המצוות משלוח מנות 

ומתנות לאביונים, שונות הן משאר 

המצוות דפורים, בזה, שענינן הוא 

קירוב ואיחוד, גם אופן עשייתן 

הוא קירוב וחיבור נותן המנה 

והמתנה עם המקבלים רעהו או 

האביון”  

)תורת מנחם, האדמו”ר 

מליובאוויטש, חלק ל עמוד 147(



המשחק מסתיים כאשר הסתיימו כל החטיפים 

כל אחת מהקבוצות מוזמנת להעניק את המשלוח למי שבחרה 

 משלוח מנות רוחני << 

כל אחד מהמשתתפים מקבל “פתק” מעוצב בתוכו הוא כותב

תובנה/מחשבה/חידוש/עצה

לשמחה/למלחמה בעמלק/לחיבור

מדביק סוכריה מתוקה )ולמשקיענים אורז בתוך שקית מתנה(

לאחר מכן
עושים הגרלה

כל אחד מהמשתתפים 

מעניק את משלוח המנות הרוחני שלו למשתתף אחר

ומקבל משלוח ממשתתף נוסף



 מה משמח 
אותך?

מתי 'עמלק' 
תופס אותך?

 לו היית פוגש 
את אסתר המלכה 

מה היית רוצה
 לשאול אותה?

 איזה מ"ם הכי 
משמח אותך?

 איזה שיר 
פורימי אהוב 

עליך?

 מה מסמל 
עבורך את 

שמחת הפורים?

 מילה נרדפת 
לשמחה

 איזה חלק 
בפורים אתה 

הכי אוהב



 שיר פורימי 
במיוחד

 אני מרגיש 
את פורים 

מתקרב כש...

 מש מש 
מש מש.. ??

 מה מפיל 
אותך?

איפה עמלק 
תופס אותך 

בחיים?

 מי זה 
עמלק שלך?

ניצלת! 
אין לך שאלה!

 אין יאוש 
בעולם כלל!



לא להתייאש 
רק לשמוח יש!!

 איזו תחפושת 
היתה לך 

כשהיית קטן?

 מה היית 
שמח לקבל 

במשלוח מנות?

 למה אתה 
הולך להתחפש 

השנה?

 התחפושת 
הראשונה 
שזכורה לך?


