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 פורים מחלקי המים ל שעשועון  חידון  

 השאלות והתשובות 

 : רציני

 ר אסתר בשם מרדכי מ ותא  –   ? אולה לעולם, מנין רו מביא ג כל האומר דבר בשם אומ  .1

 ארבעה, מצא אותם   – ומה בקשה    ? בקשה אסתר "אם על המלך טוב"כמה פעמים   .2

 54, המן  58מרדכי    –   המן? מי יותר? ילה )בערך( וכמה  כמה פעמים נזכר מרדכי במג  .3

 אבן יקרה שאם תגיד אותה פעמיים תהיה קוץ? = דר  .4

 דודים בני    – מה היה הקשר המשפחתי בין אסתר ומרדכי   .5

 תרשיש   – מגילה והייתה גם בחושן  אבן יקרה שנזכרת ב  .6

 מה אירע בכ"ג בסיון?  .7

 המלך וכל הגברים במלכות פרס שרי    – על מי יצא ביזיון וקצף?   .8

 שמעי   – )ובזכותו נולד מרדכי(?    חייו ונזכר במגילה דוד חס  ש   מי האיש  .9

 המועד פסח, שלושה ימים. בחול    – ם?  מתי חל צום אסתר הראשון וכמה ימי  .10

 פעמיים   – עמים כתוב "כיד המלך" במגילה?  כמה פ  .11

 אחים   אביחיל,   – מה השם של אבא של אסתר? איך הוא קשור למרדכי?   .12

 , טבת אדר, סיון   ן, יס נ   – אילו חודשים נזכרים בשמם במגילה   .13

 הלשונות והמדינות ריבוי    – המלך אחשורוש דווקא נהג ההפך מאנשי מגדל בבל, תסביר   .14

 בנימין   – רדכי?  מאיזה שבט היה מ  .15

 השנה, נחמיה פרק ח בראש    – עוד "משלוח מנות" בתנ"ך, באיזה יום?  איפה יש   .16

קרוב   –  ם מרכזיים במגילה רמז: קשור לשני אישי  לשאול המלך יש קשר כפול )ועקיף( למגילה, מהו?  .17

 משפחה של מרדכי, לא השמיד את אגג ממנו נולד המן. 

ל אסתר כתוב "יפת  ושתי כתוב "טובת מראה" ואילו אצאצל    – אסתר הייתה יותר יפה מושתי, תוכיח   .18

 תואר וטובת מראה. 

 לאחיו יוסף    – נתן משאת כיד המלך?    ך " מי עוד בתנ .19

כי הגיד  "   – עמו, תסביר  לא מסתיר את  ל הוא  מאיזה עם היא, אב מרדכי מצווה על אסתר לא להגיד   .20

   להם אשר הוא יהודי". 

 לרוב אחיו ורצוי    – תמיד יהיו מתנגדים?  מנהיג של העם היהודי  לכל  מאיפה יודעים ש  .21

 די למגילת אסתר זה ביטוי ייחו   לא,   – כר "שרביט זהב"?  אתם מכירים עוד מקום בתנ"ך בו מוז  .22

 הגורל   הפור,   – כפור?  מה משותף לפורים וליום   .23

 זכרונות   - קשר בין תפילת מוסף בראש השנה וספר במגילה   .24

 : קצת פחות רציני

 המן   - כלו ארבעים שנה?  י א את מ  .25

 בראש - אחש   – למי במגילה היו הרבה פעמים כאבי ראש?   .26

 ר: ומרדכי יושב בשער המלך שוע   –   ? מה היה התפקיד של מרדכי בנבחרת של שושן  .27

 127המספר    – ילת אסתר  קשר בין שרה אמנו למג מה ה  .28

 חור   –   של מרים אחות משה במגילה נה  ב .29

 כרפס   – אוכלים אותו בפסח והוא במגילה   .30

 המן ויתאפק    – הבירה?    מנין יודעים שלא היו שירותים ציבוריים בשושן  .31

 י, פרשנדתא רש"   – מי מבני המן נעשה חכם גדול בישראל   .32

 נח מתיבת    – מה?  מאיפה לקח המן עץ באורך של חמישים א  .33
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 תכלת   –   ציצית במגילה? מצוות    היכן  .34

 ממוכן?   – של אחשורוש היה תמיד מוכן?    איזה משרת  .35

 מהומן   – ומי עשה מהומות?   .36

 דלפון   - היה בן חסר כל, תסביר    להמן  .37

 

 ורים שמח פ חג  

 מחלקי המים 


