
בינגו לפורים

ואחריהם שאלות , ארבעים לוחות בינגו שונים
, כל מה שצריך לעשות זה להדפיס. למשחק בינגו

לקפל את הפתקים ולהניח , לגזור את השאלות
.בקופסה ממנה שולפים שאלות



1

127
להביא את 
ושתי לפניו

שלא תגלה 
מאיזה עם היא

ושמחה כמוני 
מסכה

לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה

אביחילשבעה ממשרתיוהודו ועד כוש
בגלל שהוא 

יהודי
שלושה ימים

שושן
כדי להראות 

את יופיה
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו
ארבעים אמה

אפסהפיל פורבגתן ותרשסירבה להגיעשבעה ימים

דוד של אסתרבחצר הארמון
תכנית להרוג 

את המלך
ושתיערך הגרלה

פורים

בינגו



2

כששומעים את 
שמו של המן

בספר הזכרונותמגילת אסתרצורר היהודיםטבעת המלך

ויהימסיכההדסהאסתר למרדכיהדסה

לילדיםד באדר"יזרש
היופי החיצוני 

שלה

בשער המלך10ושמחהמשלוח מנותאדר

המן אמר על 
מרדכי

 ימים3לצום מלכהסוס
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו

פורים

בינגו



3

בחצר הארמוןמרדכי
להשתחוות 

בפניו
משלוח מנותאפס

שבעה ממשרתיוהמן לאחשורוש
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו
כששומעים את 

שמו של המן
צורר היהודים

אחשורוש 
לאסתר

ושמחהזרשסירבה להגיע

127
שלא תגלה 

מאיזה עם היא
ערך הגרלה

המן אמר על 
מרדכי

מגילת אסתר

לילדיםאסתר למרדכישלושה ימיםבגתן ותרששושן

פורים

בינגו



4

הודו ועד כוש ימים3לצום 
תכנית להרוג 

את המלך
אדרטבעת המלך

שבעה ימיםויהי
בגלל שהוא 

יהודי
ד באדר"יסוס

בשער המלך
להביא את 
ושתי לפניו

הדסהושתי

מרדכי
כדי להראות 

את יופיה
הפיל פור

לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה
ארבעים אמה

אחשורוש 
לאסתר

מלכהלהתחפשאביחילדוד של אסתר

פורים

בינגו



5

3המן לאחשורוששבעה ימים127מסיכה

בספר הזכרונות10שבעה ממשרתיו
בגלל שהוא 

יהודי
ושמחה כמוני 

מסכה

בגתן ותרשדוד של אסתר
היופי החיצוני 

שלה
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו

10משלוח מנותזרשטבעת המלךערך הגרלה

ארבעים אמה
כששומעים את 

שמו של המן
מגילת אסתרלהתחפשויהי

פורים

בינגו



6

, תרש, בגתן
המן ועשרת בניו

אחשורוש 
לאסתר

שושןהודו ועד כוש127

בחצר הארמוןשבעה ימים
להביא את 
ושתי לפניו

שבעה ממשרתיו
כדי להראות 

את יופיה

דוד של אסתרסירבה להגיע
שלא תגלה 

מאיזה עם היא
אביחיל

בגתן ותרש
תכנית להרוג 

את המלך
להשתחוות 

בפניו
בגלל שהוא 

יהודי
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו

ערך הגרלההפיל פור
לבש שק ואפר 

וזעק זעקה 
גדולה

ארבעים אמהשלושה ימים

בינגו

פורים



7

אסתר למרדכימשלוח מנותסוסאפס
המן אמר על 

מרדכי

ד באדר"יושתיצורר היהודים
כששומעים את 

שמו של המן
טבעת המלך

אדרזרשהדסהלהתחפש

לילדיםמסיכהמגילת אסתרמלכהושמחה

ויהיבספר הזכרונות ימים3לצום 10
היופי החיצוני 

שלה

פורים

בינגו
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בשער המלך
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו
127המן לאחשורושפורים

32
ושמחה כמוני 

מסכה
שושן127

בחצר הארמון
להביא את 
ושתי לפניו

כדי להראות 
את יופיה

דוד של אסתר

בגלל שהוא 
יהודי

הפיל פוראביחיל
תכנית להרוג 

את המלך

לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה

טבעת המלךאדרהדסהושתיארבעים אמה

פורים

בינגו



9

להתחפשמסיכהסוסמלכהד באדר"י

10
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו
המן לאחשורושבספר הזכרונות

היופי החיצוני 
שלה

שושןהודו ועד כוש3127

סירבה להגיע
להביא את 
ושתי לפניו

שבעה ימים
כדי להראות 

את יופיה
בחצר הארמון

דוד של אסתרבגתן ותרש
שלא תגלה 

מאיזה עם היא
אביחילשבעה ממשרתיו

פורים

בינגו



10

בגלל שהוא 
יהודי

הודו ועד כוש127
להביא את 
ושתי לפניו

בחצר הארמון

תכנית להרוג 
את המלך

לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה

כדי להראות 
את יופיה

להשתחוות 
בפניו

סירבה להגיע

דוד של אסתרשבעה ימיםשושןשבעה ממשרתיו

בגלל שמרדכי 
לא השתחווה לו

הפיל פורשלושה ימים
שלא תגלה 

מאיזה עם היא
ערך הגרלה

הודו ועד כושלילדיםמסיכהמלכהושמחה

פורים

בינגו



11

127
להביא את 
ושתי לפניו

כדי להראות 
את יופיה

דוד של אסתר
שלא תגלה 

מאיזה עם היא

הפיל פורהודו ועד כושערך הגרלה
בגלל שהוא 

יהודי
אביחיל

לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה
שושןשלושה ימים

תכנית להרוג 
את המלך

ארבעים אמהטבעת המלךאדר
כששומעים את 

שמו של המן
שבעה ימים

המן אמר על 
מרדכי

ושתיאפסהדסהזרש

פורים

בינגו



12

127מגילת אסתרד באדר"י
שלא תגלה 

מאיזה עם היא
שלושה ימים

אפסארבעים אמההודו ועד כושמשלוח מנותמסיכה

ושתיסוסלילדים
כששומעים את 

שמו של המן

ושמחההדסהצורר היהודיםשושן10

היופי החיצוני 
שלה

מלכהויהי ימים3לצום בשער המלך

בינגו

פורים



13

בחצר הארמוןשושןהודו ועד כוש
להביא את 
ושתי לפניו

שבעה ממשרתיו

שבעה ימיםסירבה להגיע
שלא תגלה 

מאיזה עם היא
להביא את 
ושתי לפניו

בגתן ותרש

להשתחוות 
בפניו

בגלל שמרדכי 
לא השתחווה לו

שלושה ימיםערך הגרלה

אפס
כדי להראות 

את יופיה
כששומעים את 

שמו של המן
זרשדוד של אסתר

המן אמר על 
מרדכי

משלוח מנותאביחילאסתר למרדכי
תכנית להרוג 

את המלך

פורים

בינגו
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שבעה ימיםשושןהודו ועד כוש127דוד של אסתר

לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה

שלא תגלה 
מאיזה עם היא

בגתן ותרשארבעים אמה
תכנית להרוג 

את המלך

אפסשלושה ימיםטבעת המלך
להשתחוות 

בפניו

משלוח מנותאביחילאסתר למרדכימסיכה
בגלל שהוא 

יהודי

 ימים3לצום ד באדר"ילילדיםהמן לאחשורוש
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו

פורים

בינגו



15

שושן
כששומעים את 

שמו של המן
צורר היהודיםהפיל פורסוס

ושמחההדסהשבעה ימים
לבש שק ואפר 

וזעק זעקה 
גדולה

מגילת אסתר

להביא את 
ושתי לפניו

ארבעים אמהזרש
תכנית להרוג 

את המלך

כדי להראות 
את יופיה

המן אמר על 
מרדכי

בגלל שהוא 
יהודי

אסתר למרדכיאפס

אביחיל
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו
משלוח מנותושתיד באדר"י

פורים

בינגו



16

בגתן ותרשהודו ועד כוש
לבש שק ואפר 

וזעק זעקה 
גדולה

אדר
כששומעים את 

שמו של המן

המן אמר על 
מרדכי

הדסהערך הגרלהד באדר"יהפיל פור

אסתר למרדכיטבעת המלך
תכנית להרוג 

את המלך
להשתחוות 

בפניו

אפסזרששלושה ימיםהדסהצורר היהודים

סוס
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו
ושתיארבעים אמהמשלוח מנות

פורים

בינגו



17

להביא את 
ושתי לפניו

מלכהושמחההמן לאחשורוש
אחשורוש 

לאסתר

10
היופי החיצוני 

שלה
בספר הזכרונות3 ימים3לצום 

2בשער המלךויהי
ושמחה כמוני 

מסכה

מגילת אסתר
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו
לילדיםמרדכימסיכה

שבעה ממשרתיו
כדי להראות 

את יופיה
דוד של אסתרסירבה להגיע

שלא תגלה 
מאיזה עם היא

פורים

בינגו



18

זרשארבעים אמההדסהשלושה ימים
כששומעים את 

שמו של המן

בגתן ותרשושתיאדראביחילאפס

בגלל שהוא 
יהודי

תכנית להרוג 
את המלך

המן אמר על 
מרדכי

להשתחוות 
בפניו

ד באדר"יערך הגרלהאסתר למרדכיהפיל פורטבעת המלך

בגלל שמרדכי 
לא השתחווה לו

לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה
צורר היהודיםסוסמשלוח מנות

בינגו

פורים



19

להביא את 
ושתי לפניו

ושמחהויהי
היופי החיצוני 

שלה
בשער המלך

מלכה
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו
מגילת אסתרהמן לאחשורושמרדכי

מסיכה
אחשורוש 

לאסתר
3לילדים

שושן102
ושמחה כמוני 

מסכה
בספר הזכרונות

בגלל שמרדכי 
לא השתחווה לו

שלושה ימיםהפיל פור
תכנית להרוג 

את המלך
זרש

פורים

בינגו



20

ושמחה כמוני 
מסכה

מסיכהלילדים102

מלכהמגילת אסתר3
אחשורוש 

לאסתר
המן לאחשורוש

היופי החיצוני 
שלה

 ימים3לצום בספר הזכרונותויהי

ושמחהד באדר"י
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו
בשער המלךאסתר למרדכי

משלוח מנותסוסצורר היהודיםלהתחפשמרדכי

פורים

בינגו
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ארבעים אמהטבעת המלך
תכנית להרוג 

את המלך
127

להשתחוות 
בפניו

אביחיל
המן אמר על 

מרדכי
אדרבגתן ותרש

כדי להראות 
את יופיה

פוריםזרש
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו
בגלל שהוא 

יהודי

שלא תגלה 
מאיזה עם היא

אפסהדסהושתי
כששומעים את 

שמו של המן

בחצר הארמוןשבעה ימיםדוד של אסתר
להביא את 
ושתי לפניו

שבעה ממשרתיו

פורים

בינגו
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המן לאחשורושבספר הזכרונותמלכהאדרבגתן ותרש

בגלל שהוא 
יהודי

2בשער המלךלילדיםאסתר למרדכי

שושן127סוסערך הגרלה

ושמחהארבעים אמה
היופי החיצוני 

שלה
3מרדכי

כששומעים את 
שמו של המן

שבעה ימיםהודו ועד כוש ימים3לצום מסיכה

פורים

בינגו
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בחצר הארמון
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו
ערך הגרלההפיל פור

לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה

שלושה ימים
כדי להראות 

את יופיה
הודו ועד כושאביחילדוד של אסתר

מגילת אסתרמלכהושתיאפס

כששומעים את 
שמו של המן

ושמחהאדרלילדיםמסיכה

ויהיבספר הזכרונות10 ימים3לצום 
היופי החיצוני 

שלה

פורים

בינגו
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שושןבחצר הארמוןאביחילהודו ועד כוששבעה ימים

תכנית להרוג 
את המלך

דוד של אסתרבגתן ותרש
להשתחוות 

בפניו
להביא את 
ושתי לפניו

127שושן
בגלל שהוא 

יהודי
הדסה

בגתן ותרש
שלא תגלה 

מאיזה עם היא
להתחפש

היופי החיצוני 
שלה

בשער המלך

מרדכיהמן לאחשורושאביחילהודו ועד כוש
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו

בינגו

פורים
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שבעה ימיםזרששושןד באדר"יהודו ועד כוש

משלוח מנותסירבה להגיעושמחהאביחיל
שלא תגלה 

מאיזה עם היא

בגלל שמרדכי 
לא השתחווה לו

הפיל פורמגילת אסתר10

בשער המלךארבעים אמה
להשתחוות 

בפניו
להשתחוות 

בפניו
כששומעים את 

שמו של המן

שלושה ימים3זרש
אחשורוש 

לאסתר
ד באדר"י

פורים

בינגו
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שבעה ממשרתיו2ויהיושמחהמגילת אסתר

בחצר הארמון
להביא את 
ושתי לפניו

אחשורוש 
לאסתר

הדסה
כדי להראות 

את יופיה

בגתן ותרש
להשתחוות 

בפניו
אדר

בגלל שהוא 
יהודי

טבעת המלך10ושתישלושה ימים
תכנית להרוג 

את המלך

המן אמר על 
מרדכי

משלוח מנות
ושמחה כמוני 

מסכה
מלכהלהתחפש

פורים

בינגו
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אפס127
כדי להראות 

את יופיה
שבעה ימים

שלא תגלה 
מאיזה עם היא

מסיכההפיל פור
ושמחה כמוני 

מסכה
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו
ושתי

לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה

המן אמר על 
מרדכי

זרש
כששומעים את 

שמו של המן

תכנית להרוג 
את המלך

ושמחההדסהטבעת המלךצורר היהודים

להשתחוות 
בפניו

בגלל שהוא 
יהודי

בגלל שמרדכי 
לא השתחווה לו

בספר הזכרונותמלכה

פורים

בינגו
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לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה
הדסהושתיזרש

כדי להראות 
את יופיה

אדרטבעת המלך
ושמחה כמוני 

מסכה
הפיל פור127

כששומעים את 
שמו של המן

אפסבחצר הארמון
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו

מסיכה
שלא תגלה 

מאיזה עם היא
להביא את 
ושתי לפניו

בספר הזכרונותמשלוח מנות

בגלל שהוא 
יהודי

שבעה ממשרתיואביחיל
היופי החיצוני 

שלה
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו

פורים

בינגו
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זרש
לבש שק ואפר 

וזעק זעקה 
גדולה

היופי החיצוני 
שלה

טבעת המלךאפס

127ושתיהדסהד באדר"י
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו

כששומעים את 
שמו של המן

בספר הזכרונותסירבה להגיעבחצר הארמון

אדרמשלוח מנות
שלא תגלה 

מאיזה עם היא
ושמחה כמוני 

מסכה
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו

מגילת אסתרלילדים32מסיכה

פורים

בינגו
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אפסבספר הזכרונותסירבה להגיעלילדיםמסיכה

אדר
היופי החיצוני 

שלה
10ושתיהדסה

מלכה
שלא תגלה 

מאיזה עם היא
להביא את 
ושתי לפניו

ויהי

127צורר היהודים
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו
בשער המלךמגילת אסתר

כששומעים את 
שמו של המן

לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה
זרשטבעת המלך

בגלל שמרדכי 
לא השתחווה לו

בינגו

פורים
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משלוח מנות
היופי החיצוני 

שלה
בשער המלךשלושה ימיםהודו ועד כוש

ויהיסירבה להגיעמרדכילילדים10

אדרצורר היהודים
המן אמר על 

מרדכי
שבעה ימים

כדי להראות 
את יופיה

אביחיל
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו
להביא את 
ושתי לפניו

שבעה ממשרתיו

דוד של אסתר
ושמחה כמוני 

מסכה
בגתן ותרש

תכנית להרוג 
את המלך

מגילת אסתר

פורים

בינגו
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שלושה ימיםהודו ועד כושסוס ימים3לצום 
להביא את 
ושתי לפניו

מרדכימשלוח מנות
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו
בשער המלךלילדים

ושמחה כמוני 
מסכה

10דוד של אסתר
אחשורוש 

לאסתר

ויהימגילת אסתר2אביחיל3

שבעה ממשרתיוצורר היהודיםלהתחפשמלכה
כדי להראות 

את יופיה

פורים

בינגו
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 ימים3לצום ד באדר"י
אחשורוש 

לאסתר
הודו ועד כושויהי

שלושה ימיםשבעה ממשרתיו
בגלל שהוא 

יהודי
אביחיל

להביא את 
ושתי לפניו

מרדכי
כדי להראות 

את יופיה
בשער המלךדוד של אסתר

סירבה להגיעבגתן ותרש
המן אמר על 

מרדכי
10

תכנית להרוג 
את המלך

להשתחוות 
בפניו

שלא תגלה 
מאיזה עם היא

בגלל שמרדכי 
לא השתחווה לו

הפיל פורסוס

פורים

בינגו
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הודו ועד כושד באדר"י
אחשורוש 

לאסתר
ושמחהאביחיל

בגלל שהוא 
יהודי

שושןדוד של אסתרמלכהלהתחפש

סוסמרדכישלושה ימיםשבעה ימים

בחצר הארמון
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו
להביא את 
ושתי לפניו

שלא תגלה 
מאיזה עם היא

סירבה להגיע

ערך הגרלההפיל פורשבעה ממשרתיו
כדי להראות 

את יופיה
 ימים3לצום 

פורים

בינגו
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כדי להראות 
את יופיה

שבעה ממשרתיו
אחשורוש 

לאסתר
ושמחהבגתן ותרש

המן אמר על 
מרדכי

הודו ועד כושארבעים אמהלהתחפש
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו

סירבה להגיע
בגלל שהוא 

יהודי
סוסדוד של אסתר

ושמחה כמוני 
מסכה

מלכההפיל פור
תכנית להרוג 

את המלך
להשתחוות 

בפניו

שלא תגלה 
מאיזה עם היא

 ימים3לצום ד באדר"יערך הגרלהאביחיל

פורים

בינגו
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תכנית להרוג 
את המלך

סירבה להגיע
בגלל שהוא 

יהודי
שלושה ימיםשושן

ושמחהשבעה ממשרתיוארבעים אמהדוד של אסתרהודו ועד כוש

שבעה ימים
שלא תגלה 

מאיזה עם היא
2המן לאחשורוש

הפיל פורבגתן ותרשלהתחפשבחצר הארמון
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו

לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה
ערך הגרלהאביחיל

להביא את 
ושתי לפניו

כדי להראות 
את יופיה

בינגו

פורים
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שושןושמחהשבעה ממשרתיו3בשער המלך

ארבעים אמה ימים3לצום שבעה ימים
, תרש, בגתן

המן ועשרת בניו
ושמחה כמוני 

מסכה

היופי החיצוני 
שלה

10
תכנית להרוג 

את המלך
2

מרדכימגילת אסתרלילדיםויהי
אחשורוש 

לאסתר

אסתר למרדכימסיכהבספר הזכרונות
להשתחוות 

בפניו
המן לאחשורוש

פורים

בינגו
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שבעה ממשרתיוהמן לאחשורושאסתר למרדכיסוסמלכה

טבעת המלךשושן2
תכנית להרוג 

את המלך
ושמחה כמוני 

מסכה

ארבעים אמהושמחה
להשתחוות 

בפניו
אדר

משלוח מנותלהתחפש
בגלל שמרדכי 

לא השתחווה לו
הדסהזרש

ד באדר"יצורר היהודים
המן אמר על 

מרדכי
3

כששומעים את 
שמו של המן

פורים

בינגו
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תכנית להרוג 
את המלך

2
ושמחה כמוני 

מסכה
אסתר למרדכישושן

בגלל שמרדכי 
לא השתחווה לו

3ושתי
כדי להראות 

את יופיה
אדר

הפיל פור
כששומעים את 

שמו של המן
המן לאחשורוש

המן אמר על 
מרדכי

לבש שק ואפר 
וזעק זעקה 

גדולה
אפסטבעת המלךארבעים אמהשלושה ימים

זרשד באדר"יהדסהערך הגרלה
להשתחוות 

בפניו

פורים

בינגו



40

אפסשבעה ממשרתיו
להשתחוות 

בפניו
אסתר למרדכי

תכנית להרוג 
את המלך

כדי להראות 
את יופיה

בגלל שמרדכי 
לא השתחווה לו

שבעה ימיםארבעים אמההפיל פור

ושתיסירבה להגיע
ושמחה כמוני 

מסכה
המן לאחשורוש

ערך הגרלהדוד של אסתר
כששומעים את 

שמו של המן
29

בגלל שהוא 
יהודי

שלא תגלה 
מאיזה עם היא

בגתן ותרשאביחילזרש3

פורים

בינגו



?על כמה מדינות מלך אחשורוש

...ממלכתו של אחשורוש הייתה מ

...עיר הבירה של ממלכת אחשורוש

?כמה ימים נמשך המשתה לכל הממלכה

?איפה נערך המשתה לכל הממלכה

?מה ציווה אחשורוש בשיא המשתה

?את מי שלח אחשורוש להביא את ושתי

?למה רצה אחשורוש שושתי תבוא למשתה

?מה עשתה ושתי אחרי ששמעה את צו המלך



?מי היה מרדכי

?מה ציווה מרדכי על אסתר

?איך קראו לאמא של אסתר

?מי תכננו לפגוע במלך

?מה חשף מרדכי

?לאיזה צו של המן סירב מרדכי

?מדוע לא השתחווה מרדכי להמן

?למה רצה המן להרוג את כל היהודים

?כיצד קבע המן את התאריך להשמדת היהודים



?אילו מנהגי אבלות נהג מרדכי

?כמה ימים נמשך הצום אותו ביקשה אסתר

?מה היה גובה העץ עליו נתלה המן

?כמה פעמים מוזכר אלוהים במגילה

?מה היה שמה של המלכה הראשונה

?כלומר, הפיל פור

?מתי מרעישים ברעשן

?מה שמה העברי של אסתר

?מה שמה של אשתו של המן



?במה חתם המלך לאישור הצווים שנתן

?מי שלח בגדים למי

?באיזה תאריך חל פורים

...בפורים נוהגים לשלוח איש לרעהו

....המלך ציווה להרכיב את מרדכי על

?באיזה חודש חל החג

"?ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"מי אמר 

?כיצד מכונה המן

ממנהגי החג



.שמים אותה על הפנים בפורים

...חג גדול, חג פורים, חג פורים: השלימו

?כמה בנים היו להמן

?מה ביקשה אסתר מבני עמה

?איפה כתבו שמרדכי הציל את אחשורוש

...והעיר שושן צהלה: "השלימו

?מה המשותף לושתי ואסתר

אותה קוראים בפורים

?מה המילה הראשונה במגילת אסתר



?"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים: "מי אמר למי

?"וינתן לך, עד חצי המלכות, מה בקשתך: "מי אמר למי

, עד חצי המלכות, מה בקשתך"כמה פעמים נאמר המשפט 
?"וינתן לך

?כמה פעמים הזמינה אסתר את אחשורוש למשתה

...היש צוהלת: "השלימו

אחשורוש בחר את אסתר לפי

?איפה ישבו בגתן ותרש כשתכננו לפגוע באחשורוש

?מי נתלו על עץ

מי סירב להשתחוות להמן


