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ת למבצע
ההכנו

יש להתכונן למבצע פורים באופן מסודר, החל משלושים 	 
יום לפני פורים, כדי שיוכלו בפורים עצמו להגיע לכל אחד 

ואחת.
יש לארגן מראש מגילת אסתר כשרה, "בעל קורא" 	 

שיתכונן היטב לקריאת המגילה כהלכה, וכן להצטייד 
במגילות עבור השומעים, מנות מוכנות לקיום מצות משלוח 

מנות, ומטבעות לקיום מצות מתנות לאביונים. יש להכין 
עלונים עם קיצור ההלכות הצריכות, ולפחות קיצור פרשת 

ימי הפורים.
יש לפרסם בכל אופני הפרסום )מכתבים, כרוזים, עתונות, 	 

רדיו וכו'( על החיוב לקיים את מצוות הפורים, ועל כך 
שאפשר לקיים בנקל את מצוות משלוח מנות ומתנות 

לאביונים.

תו
טר

מבצע פורים, יעדיו ומ

עיקר "מבצע פורים" הוא שכל אחד ואחת מבני ישראל 	 
יקיים את מצוות הפורים כולל ילדים קטנים. כשמדברים 

ומסבירים אודות מצוות היום, המסקנה צריכה להיות 
הוספה בלימוד התורה, וכל המרבה הרי זה משובח.

הרבנים, המחנכים וההורים צריכים לעורר את הילדים 	 
שתחת השפעתם, שכל אחד ואחת מהם צריכים לקיים את 

מצוות הפורים באופן אישי.
יש לתת דגש מיוחד על בתי אבות, בתי רפואה, בתי סוהר 	 

ומחנות צבא. וכן חשוב מאד לדאוג לאלו הנמצאים בבידוד 
עקב הנחיות משרד הבריאות, ולזכותם במצוות הפורים 

באופן המותר.
במהלך "מבצע פורים" יש לזכור גם אודות שאר המבצעים, 	 

ובפרט מבצע תורה ומבצע תפילין, וכן מבצע "נרות שבת 
קודש".

יש להשתדל שכל אחת ואחת יקיים את מצוות הפורים 	 
כהלכתם, השתדלות ע"י דיבור – בדברים היוצאים מן 

הלב, וע"י מעשה – לערוך את כל ההכנות המתאימות כדי 
שיוכלו בנקל לקיים את המצוות. יש לקיים את כל ענייני 

הפורים באופן של "ברוב עם הדרת מלך". 

ת המגילה 
א

קרי
ת 

ברכו

מי שכבר יצא ידי חובה בעצמו וקורא להוציא אחרים, אם 	 
אחד השומעים יודע לברך עדיף שהוא יברך את הברכות, 
ויוציא את שאר השומעים ידי חובה. אם אין מהשומעים 

מי שיברך, יכול הבעל קורא לברך, אף שכבר יצא ידי 
חובה. בעת אמירת הברכות, המברך צריך לעמוד. אם נראה 

שלא יצליחו השומעים להקשיב לכל מילה ומילה, ראוי 
שלא לברך כלל. אין מברכים ברכת "הרב את ריבנו" אלא 

כשיש מנין של עשרה גברים.

ת המגילה
א

קרי

מצוי שמשתדלים לקרוא בזריזות, אך יש להיזהר שישמעו 	 
כל מילה, שלא ייצא שכרו בהפסדו חלילה. השומע את 

קריאת המגילה באמצעות רמקול, טלפון, רדיו או שידור 
וידאו, אינו יוצא ידי חובתו. 

 במקום הצורך ניתן לחלק מראש את הקריאה לשני 	 
בעלי קריאה או יותר. הקורא את המגילה יזהר לקרוא 

את המילים נכון, וכן לדייק היטב בניקוד ובטעמים. ואם 
קרא אפילו מילה אחת באופן שמשנה את המשמעות 

)כגון "נָפַל" במקום "נֹפֵל"( לא יצאו ידי חובה, וצריך לחזור 
ולקרוא משם והלאה. 

ניתן להפסיק באמצע הקריאה להסברים, ונכון שיפסיקו 	 
בין עניין לעניין.

ת
שלוח מנו

מ

המנות: כל אדם צריך לתת לרעהו משלוח הכולל שתי מנות 	 
)כלומר, שני מיני מאכל או משקה(. רצוי שיהיה משלוח 

בגודל כזית )כ-27 סמ"ק(, ואם אפשר, כזית לכל מנה. 
לכתחילה תהיה כל מנה שווה פרוטה )או יותר(, אך בשעת 
הדחק ניתן להסתפק בשתי מנות השוות יחד פרוטה אחת.

אופן קיום המצוה: יש להדריך את המקבלים לתת את 	 
משלוח המנות בו ביום לחבריהם – איש לרעהו ואשה 

לרעותה – או להחליף את משלוחי המנות ביניהם.
אופן החלוקה: גברים היוצאים למבצע פורים, יחלקו 	 

משלוחי מנות רק לגברים ולא לנשים, וכן להיפך נשים 
תחלקנה רק לנשים ולא לגברים. ראוי לחלק מנות גם 

לחיילים, אסירים או חולים המקבלים ארוחות או אוכלים 
בחדר האוכל, ולא לסמוך מלכתחילה על כך שיחליפו 
ביניהם את המאכלים המוגשים להם. אמנם אם אזלו 

המנות לחלוקה, ידריכו אותם להחליף את המנות בחדר 
האוכל, ויוצאים בכך ידי חובה.

אביונים
ת ל

תנו
מ

שווי המתנות: כל אדם צריך לתת מתנות לשני אביונים – 	 
מתנה אחת לכל אחד. ניתן להסתפק בנתינת שתי פרוטות, 
פרוטה אחת )כ-10 אגורות( לכל אביון. כדאי להביא קופת 

צדקה כדי להקל על האנשים לקיים את המצוה באופן 
מיידי. וכל שכן כשמדובר על אסירים שאסור להם להחזיק 

כסף, או בבית רפואה שאין מסתובבים שם עניים. יש 
להעביר את הכסף לאביונים, ולא לשאר דברים שמקיימים 

בהם מצות צדקה.

ת פורים
סעוד

נוהגים להתחיל את הסעודה לקראת סוף היום - כיון 	 
שעסוקים במצוות היום, ומנהגן של ישראל להמשיך את 
הסעודה לתוך הלילה, ורוב הסעודה צריכה להיות ביום. 

ועכ"פ יאכל כביצה, או לפחות כזית, לפני השקיעה. 


