
 

 

 מתנות לאביוניםמשלוחי מנות ו

ֹלַח  ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַפְך ָלֶהם ִמָיגֹון ְלִשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב; ַלֲעשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶתה ְוִשְמָחה," ּוִמשְׁ

ֹיִניםֵעהּו ִאיׁש ְלרֵ  ָמנֹות  כבאסתר ט, " ּוַמָתנֹות ָלֶאבְׁ

 שתה ושמחה, משלוח מנות, מתנות לעניים.  מ הנו הבסיס לשלוש מצוות חג הפורים:מגילת אסתר הפסוק ב

אחד לשכנים וחברים בקהילה, והשני לאביונים. נשאלת השאלה ה –תת שני סוגים של מתנות לאנו מצווים 

פחות,  טוב מי שמזלו חשוב שטוב לנו, אשר שכפרשנים אמרו  "משלוחי מנות?"חלקו מר ומדוע לא מספיק ל

 לנו. אנו נותנים גם לנזקקים וגם למשפחה וחברים.מהטוב שיש גם הוא יזכה 

פורים הוא הזדמנות לצאת ולהכיר את אלה שחיים בקהילה או בסביבתה שזקוקים לעזרה, סיוע, חיוך. 

נשתף . להם משלוח מנותהעניק מקומות בסביבתנו שנרצה ל שניות, , שתי הכיתות התאומבפעילות זו נבחר

ארגונים )אחד בכל חד נצביע ונבחר מי יהיו שני הבהצעות לארגונים או תוכניות שבחרנו וי, אחד את השני

 משלוחי מנות.)משתי הכיתות יחד( תנו ארץ( שיקבלו מא

 הנחיות לפעילות:

 ומשתתפות משתתפים 3-5תחלק לקבוצות בנות תכל כיתה  .1

הפועלים תעניין בארגונים/פרויקטים בסביבתה כל קבוצה ת .2

משלוח למען מטרות חברתיות. אשר נשמח להעניק להם 

ארגון / תבחר כאות הערכה לעשייה שלהם. הקבוצה  מנות

 כיתה.ותציג אותו באחד פרויקט 

שתף עם הכיתה אותו ניתן ל משותףעבודה  במרחבכל כיתה תכין את הפרויקטים/ארגונים שנבחרו   .3

 ./הארגוניםהצגת הפרויקטיםטובת ל TRICIDERנו ממליצים להשתמש בכלי התאומה. א

 ךערגיבו להצעות שהועלו )שאלות הבהרה ועוד. לאחר השיח תהתלמידים משתי הכיתות התאומות י .4

צביע תבקש להקהילה. כל תלמיד י אחד מכל – / ארגוניםכדי לבחור שני פרויקטיםעל מנת הצבעה 

 .ופרויקט שהוא לא הפרויקט שלו, ויסביר מדוע החליט לתמוך ב עבור

לשני משותפות לכתוב ברכות על מנת יבחרו שני צוותים משתי הכיתות לאחר ההצבעה התלמידים  .5

 הארגונים שנבחרו. 

במידת האפשר . ותצרף אליו את הברכה שהוכנה המגורישלוח מנות באזור מתאסוף/ תכין קבוצה כל  .6

ולשתף אותו המשלוח בעת הבאת רטון מומלץ לצלם תמונות ו/או ס  הנמענים( )בהתאם לפרטיות

 . )לאחר הסכמת הארגון( עם הכיתה התאומה



 

 

 למידים ישתפו במחשבות ותחושות סביבהת ,מסירת משלוח המנותלאחר בשיחה בכיתה  .7

שנמצא איך זה הרגיש להיות מעורבים במתן משלוח מנות לארגון  ההתארגנות, האתגרים וההצלחות.

 במדינה אחרת?


