
(מגילת אסתר ט)

״לַיְּהוִּדים ָהיְָתה אוָֹרה וְִשְׂמָחה וְָשׂשֹׂן וִיָקר...
ר נֶהְפַּךְ לָהֶם ִמיָּגוֹן לְשִׂמְחָה, וְַהחֶֹדׁש ֲאֶשׁ

ֶתּה וְִשְׂמָחה, וֵּמֵאבֶל לְיוֹם טוֹב; לַעֲשׂוֹת אוָֹתם, יְֵמי ִמְשׁ
ּ, וּמַָתּנוֹת לָאֶבְיֹנִים״ לֹחַ מָנוֹת אִיׁש לְרֵעֵהו וּמִשְׁ

נציגי בניין יקרים! מה העניינים? 

איזה כיף שפורים מגיע! הזדמנות מעולה לחגוג עם השכנים!!
עברנו לאחרונה תקופה לא פשוטה, בלי שגרה יציבה ועם המון 

אתגרים ויש עניין בפורים, שיתהפך הכל לטובה, 
אז זו באמת סיבה למסיבה!

פינקנו אתכם הפעם בערכה כיפית במיוחד 
עם כל מיני רעיונות ואתם מוזמנים להשתמש ולהוסיף משלכם. 

בערכה ארבע הצעות לפעילות כנגד ארבע מצוות החג 
וגם, ערכה מיוחדת לקישוט הבניין. העיקר שיהיה שמח!

פורים שמח!

"...זה מדהים ששמחה היא החלטה. 
אתה בטוח ששמחה כמו גם אהבה, הן רגשות 

שבאים לך מבחוץ, לא תלויים בך, אבל לאט לאט 
אתה מבין עד כמה שמחה ואהבה הן פשוט 

החלטות. אז החלטנו להיות שמחים"
אילן הייטנר

הוראות למשחק:

•יש לכם 8 לבנים. גזרו אותם, 
ותדביקו/ תניחו על המדרגות 

כאשר אתם שומרים על רווח של 4
מדרגות ריקות בין לבנה ללבנה. 

•הביאו קוביה מהבית, כולם 
מתחילים בלבנה מספר 1, 

מתקדמים במדרגות לפי המספר 
שיוצא בקוביה. 

•אם מגיעים למדרגה ללא לבנה 
ממשיכים כרגיל בתור הבא. 

•אם מגיעים למדרגה עם לבנה עונים 
על השאלה/ מבצעים משימה ועולים 

או יורדים לפי מה שכתוב. בתור 
הבא מתקדמים כרגיל.   

•מי שמגיע ראשון ללבנה האחרונה 
(מספר 8) מבצע את המשימה 

ומנצח. המטרה - שכל השחקנים 
יסיימו את המשחק. 

משחק
מדרגות היתולי

לילדיי וילדות
הבנין



•בחרו שכנ.ה או שכנים מהבניין, שאתם 
מכירים היטב, או עדיין לא מכירים. אפשר 

גם לעשות הגרלה בין כל דיירי הבניין, 
ולשמור בסוד מי הדייר שקיבלנו כ"ענק"

•אתם "הגמד" והשכנ.ים הם ה"ענק". 
מניחים את ההפתעה מחוץ לדלת, או 

מוצאים דרך יצירתית להביא את ההפתעה 
בלי שיגלו אתכם!

•המשחק אורך שלושה ימים, במהלכם אתם 
מפתיעים את הענק שלכם, כל יום בסגנון 

אחר.

ההצעה שלנו:
•יום ראשון למשחק: מתכון משפחתי מומלץ 

(אפשר לצרף חומרים)
•יום שני למשחק: קישוט על הדלת (הכינו כך 

שתהיה הפתעה נהדרת לענק שלכם)
•יום שלישי למשחק: משלוח מנות + ברכה
מכם (לא צריך בהפתעה, אפשר לדפוק על 

הדלת:)

הכנו לכם בערכה חומרי עזר:
•12 דפי מתכונים לחלוקה 

•12 ניירות צלופן למשלוח המנות

החליטו על תאריך, מיקום ושעה למסיבת 
הפורים. מלאו את ההזמנה ששלחנו לכם 

(דף בגודל A3 ) ותלו בכניסה לבניין. תוכלו 
לעשות סעודה / קריאת מגילה משותפת.

מצוות החג לתת שתי מתנות לאביונים 
(עניים), מתנה אחת לכל אביון. 

הכנו לכם בערכה קופסת צדקה. 
החליטו כבניין לאיזו עמותה תרצו לתרום 

את הצדקה וקשטו את הקופסה. 

ילדיי הבניין מוזמנים לעבור מדלת לדלת 
ולאסוף כסף (כל אחד נותן כפי יכולתו). 

העניקו את הקופסה המקושטת לעמותה / 
ארגון שתבחרו. 

ל ַמלְכוּת / אסתר שקלי  ּה ֶשׁ ר - אִָמּ אְֶסֵתּ

"דוְֹחָתֶר נַגִ'יבּ"-                                                                                  
נַעֲָרה פְָּרִסיָּה, צְנוּעָה וּכְנוּעָה

כַּיָּאוּת
ָהיִיִתי

י לֶךְ נִלְַקְחִתּ אֶל בֵּית ַהֶמּ
י צַו דּוִֹדי ִקיְַּמִתּ

י י לֹא ִהגְַּדִתּ ר עִִמּ וְאֶת אֲֶשׁ
י ִתּ וְָדבָר לֹא בִַּקְּשׁ

צוֹפָה
ָמה יֵעֶָשׂה בִּי

י וְאָז יַָדעְִתּ
לְכוּת  י לַַמּ כִּי לָעֵת ַהזֹּאת ִהגַּעְִתּ

וְנֲַהפוֹךְ הוּא
יר פָּנַי ר אְַסִתּ לֹא עוֹד ַהְסֵתּ

נִּי ִמֶמּ
וְלֹא עוֹד אֲַחִריׁש

אֶלְבַּׁש ַמלְכוּת
אֶת ָמְרְדּכַי אֲצַוֶּה

לְכָּה וְּדבַר ַהַמּ
בַע ְמִדינוֹת בְֵּמאָה עְֶשִׂרים וְֶשׁ

אִָריץ
ׂא כּוֹס יְׁשוּעוֹת אֶָשּ

ם ה' אְֶקָרא וּבְֵשׁ
ׁשוּעָה לְִמלָכוֹת וְַהנּוֵֹתן ְתּ

הוּא יְִהיֶה בְּעֶזְִרי

ִקבְעוּנִי לְדוֹרוֹת
ּה לְִהיוֹת כָּל אִָשׁ
שׂוֶֹרֶרת עַל לִבָּּה

ְרצֶה וּפֹעַל יֶָדיָה ִתּ

ר – אְֶסֵתּ
ל ַמלְכוּת   ּה ֶשׁ אִָמּ

בערכה קיבלתם חומרים מקסימים
וצבעוניים לקישוט הבניין, מוזמנים לצבוע 

להדביק ולתלות בלובי/כניסת הבניין. 
וכמובן להוסיף משלכם, רעיונות ואלמנטים 
שיהפכו את חדר המדרגות לחוויה משמחת 

פורימית מיוחדת!
מוזמנים להתכנס יחד לקריאת מגילה

ולצרף מגילות / רעשנים. 

בערכה מצורפים:
•רעשן

המדרגות ולחדר לכניסה צבעונים • קישוטים
פורים לחגיגת הדיירים להזמנת גדול •שלט

כישופים / דליה רביקוביץ

ַהיּוֹם אֲנִי גִבְעָה, 
ָמָחר אֲנִי יָם, 

כָּל יוֹם אֲנִי תוֹעָה 
ל ִמְריָם,  כִּבְאֵר ֶשׁ
כָּל יוֹם אֲנִי בּוּעָה 
אוֹבֶֶדת בַּנְִקיִקים.

י בַּלַיְלָה ָחלְַמִתּ
סוִּסים אֲֻדִמּים
ְסגֻלִּים וִיֻרִקּים,

מתנה / צ'סלב מילוש
(מפולנית: דוד וינפלד)

ר.  יוֹם כֹּה ְמאוָּשׁ
י בַּגָּן. ָהעֲָרפֶל נָמוֹג מוְּקָדּם, עָבְַדִתּ

ּ אֶל פֶַּרח ַהַקּפְִּריפוֹלְיוּם. קוֹלִיבְִּרים נִצְְמדו
לֹא ָהיָה ָדבָר עַל פְּנֵי ָהאֲָדָמה ֶשָרצִיִתי לְעַצְִמי.

כְַּדאי ָהיָה לְַקנֵא בּוֹ. י אִיש ֶשׁ לֹא ִהכְַּרִתּ
י. כְַחִתּ ָהיָה ָשׁ אֶת ָהַרע ֶשׁ

ִהנְנִי. י ַמה ֶשּׁ י לְַחשוֹב כִּי ָהיִיִתּ ִתּ לֹא בְֹּשׁ
י כָּל ַמכְאוֹבֵי גּוּף. ִתּ לֹא ַחְשׁ

בְִּהזְַדְּקּפִי ָראִיִתי יָם כָּחוֹל וִּמפְָרִשׂים.
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י בְִתּ לַבֶּקּר ִהְקַשׁ
פִּכְפּוּךְ עַד אֵין ֵקץ,

כִּים, ל ֻתּ קוּׁש ֶשׁ ִקְשׁ
בְּלוּל ַהיּוֹם אֲנִי ַשׁ

ָמָחר אֲנִי עֵץ
ָמר. ָרם כַָּתּ

אְֶתמוֹל ָהיִיִתי כּוּךְ 
ַהיּוֹם אֲנִי צְָדפִית.

ָמָחר אֲנִי ָמָחר


