
פורים. החג הכי שמח! מגיע בעקבות תקופה לא פשוטה. 
רפיון. ייאוש שתקפו את עם ישראל. הרוח העמלקית 

מקררת ומרפה כל עניין שבקדושה. הכניסה אותם 
לעצבות ולייאוש מן הגאולה. פורים מבא את הניצחון על 
קרירותו של המן העמלקי. הפך לחג של שמחה. חג של 

חיבור. של איחוד. הנצחון המתוק על עמלק.

מה בערכה?

תרגיל פתיחה 
מתוק

לימוד 
בחברותא

משחק 
הממתקים

משלוח מנות 
רוחני

 מערך פורים
משמח במיוחד
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תרגיל פתיחה <<
סבב שיתופי של שאלות פותחות

אפשרות 1: פתקי שאלות מקופלים בתוך סלסלה

אפשרות 2: פתקי שאלות מודבקים על חטיף ‘סמלי’ - סוכריה/שוקולד

כל משתתף בתורו בוחר פתק/חטיף ועונה על השאלה

שאלות <<
כמובן << ניתן להעמיק את הדיון על שאלות המהות, ולהזמין את שאר התלמידים להגיב...

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.. ??	 

4 ממים – איזה מם היית מוסיף?	 

מה המ”ם החביב עליך?	 

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?	 

עם מה אתה אוהב ‘למחות’ את עמלק?	 

מה היית שמח לקבל במשלוח מנות?	 

למה אתה הולך להתחפש השנה?	 

התחפושת הראשונה שזכורה לך?	 
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לימוד בחברותא <<
לאן בורחת השמחה?

הקרירות דעמלק “אשר קרך בדרך” שהוא מקרר בדרך ה’, שמקרר את העניין דרוחניות שהלב לא 

יתפעל על עניין אלוקי. והמקום דפעולת קליפת עמלק הוא בדרך ה’ – דכאשר האדם רוצה לצאת 

מהמיצרים וגבולים דגשמיות בא עמלק ומקרר. דהנה כתיב “כי ה’ אלוקיך אש אוכלה הוא”, וכתיב 

“וירא העם וינועו” דכל עניין הרוחניות הוא בחמימות והתפעלות. וקליפת עמלק הוא שמקרר לבלי 

להתפעל על עניין אלוקי.

ואופן פעולת קליפת עמלק הוא בהטלת ספיקות. שעושה ספיקות ואומר: “מי הוא האומר שהוא 

כך?” הגם שהוא עצמו יודע שהעניין כן והוא דבר רוחני אלוקי, אבל עמלק בגימטריה ‘ספק’ בכל 

עניין אלוקי רוחני

)מאמר זכור וג’ בספר המאמרים קונטרסים חלק ב’ לאדמור הרי”ץ(

והיינו שגם כאשר מראים מלמעלה  יתפעל משום דבר.  עניין הקרירות שלא  קליפת עמלק פועל 

דבר פלא, שזהו עניין גילוי אלוקות למטה, הנה עניינו של עמלק הוא לקרר ולהכחיש ולומר שאינו 

כן. וכאשר אינו יכול להכחישו לגמרי, אזי מתחכם לקררו ולומר שאין זה פלא, דכיוון שזהו עניין 

שנעשה על ידי הקב”ה שהוא כל יכול, הרי לגביו אין זה פלא כלל, ואם כן למה יתפעל מזה.

ואם הפלא שבדבר הוא מוחשי כל כך שאינו יכול גם לקרר הפלא שבדבר, אזי מקררו לעשות הסכם 

בנפשו שהפלא לא יפעול בו התפעלות.

והחלטה  הסכם  לעשות  מקררו  אזי  התפעלות  בו  יפעול  שבדבר  שהפלא  מוכרח  כאשר  וגם 

שההתפעלות לא תפעול עליו לשנות הנהגתו ומכל שכן לשנות מהותו.

וזהו עניין קליפת עמלק, שהגם שיודע את רבונו, היינו שיש אצלו גילוי אלוקות, מכל מקום, הרי 

הוא מתייגע ומכוין למרוד בו על ידי זה שפועל עניין של קרירות.

)מאמר זכור וגו’ תשי”ח לאדמו”ר זי”ע(

מתי מגיע עמלק?	 

למה הוא מגיע דווקא שם?	 

מה הוא מנסה לעשות בעצם? 	 

האם פגשת פעם את ‘עמלק’? 	 

מה עושים איתו? 	 

למה אנחנו מצווים לזכור את עמלק? 	 
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עיבוד עם המורה לאחר הלימוד:

“ש”ספק” בגימטריא “עמלק”, שענינו לקרר ולהטיל ספקות בקדושה, וצריך לבטל קליפת עמלק, שלא 

להתפעל משאלות וקושיות שמעוררים ספקות, אלא לעסוק בעבודה בכל עניני קדושה בתוקף הוודאות”

האדמו”ר הריי”צ מליובאוויטש, שבועות תש”י

מתי הוא מגיע עמלך לחיים שלנו? כשקשה. כשאנחנו בדרך. רגע לפני שמגיעים. הוא מגיע. לפורר את 
הודאות. להטיל ספק. לשים סימן שאלה. להחליש. הוא מגיע. כל הזמן

יש לנו הזדמנות פעם בשנה. להביט לו הישר בעיניים. 

יש לנו הזדמנות כנגד ‘עם אחד מפוזר ומפורד’

ליצור חיבור. איחוד. ונהפוכו.

משלוח מנות - נגד עמלק <<
“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

היא:   – דפורים(  הנס  ונעשה  אח”כ  )שבטלה  הגזירה  להיות  שתוכל  הדרך  את  שפתחה  “הטענה 

מלך  דלמטה,  אחשורוש  כלפי  רק  לא  היתה  זו  טענה  העמים”  בין  ומפורד  מפוזר  אחד  עם  “ישנו 

מדי ופרס כפשוטו, אלא, מובן שכן הוא גם ע”פ דברי המדרש ש”אחשורוש” “זה הקב”ה שאחרית 

וראשית שלו”, ו”המן” “זה מדת הדין” – שמדת הדין טוענת: “ישנו” – “יְָשנוּ מן המצוות”; “עם אחד” 

– שתמורת זה שצריכים להיות “עם אחד )אפילו( בארץ”, הרי הם במעמד ומצב ד”מפוזר ומפורד”.

ולכן, כאשר היה תיקון הענין, אזי תיקנו המצוה ד”משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים” – 

כמבואר בספר מנות הלוי ... שכדי לבטל טענת מדת הדין שבנ”י הם במעמד ומצב ד”מפוזר ומפורד”, 

תיקנו “משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים”, שמורה על הקירוב וההתאחדות )היפך הפיזור( 

בין איש לרעהו...”

תורת מנחם, האדמו”ר מליובאוויטש, חלק ל עמוד 147

 זה התיקון. העמוק. המתוק. השמח
משלוח מנות איש לרעהו

לחבר. להתחבר. לייחד. לאחד <<

לשמח. את האחר. לשמוח עם מה שמעבר.

נשחק משחק בו נצבור חטיפים וממתקים שנוכל להעניק אותם לחיבור וחיבוק
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משחק מנות <<
מראש - נבקש מכל תלמיד/ה להביא איתה חטיף )למשלוח מנות שיתרם/יחולק - לאן שהתלמידים יחליטו(

מחלקים את הכיתה ל4 קבוצות

כל קבוצה מקבלת סלסלה ריקה )שמיועדת למשלוח שלה( ובוחרת למי היא הולכת להעניק את המשלוח 
שלה

איך משחקים?

על גבי הלוח נתלה לוח המורכב מ4 שורות ו4 טורים

ניתן לשרטט על הלוח או על גבי גיליון את  הטבלה  הבאה

חפץאירועמקוםדמות

השרביטמשתהשושןאסתר1

טבעת המלךותלקח אסתרשער המלךהמן2

בית המןויזתא3
במן הרכיב 

את מרדכי על 
הסוס

עץ 50 אמה

האחשדרפנים4
בחצר גינת 
ביתן המלך

ונשלוח ספרים 
ביד הרצים

סוס

בתוך הטבלה מופיעים מושגים מתוך המגילה לפי דרגת קושי עולה או מושגים מהוואי הכיתה

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
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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” 

המשחק מסתיים כאשר הסתיימו כל החטיפים 

כל אחת מהקבוצות מוזמנת להעניק את המשלוח למי שבחרה 

לסיום - אפשר לשלוח גם משלוח מנות כיתתי. סמלי. רוחני <<

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
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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.. ??

4 ממים – איזה 
מם היית מוסיף?

מה המ”ם החביב 
עליך?

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?

עם מה אתה 
אוהב ‘למחות’ 

את עמלק?

מה היית שמח 
לקבל במשלוח 

מנות?

למה אתה הולך 
להתחפש השנה?

התחפושת 
הראשונה 

שזכורה לך?


