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 כתר

 אדראחשוורוש

תחפושות אסתר פור פרס

 מרדכי ויזתא עדלאידע

 שמחה אדר עדלאידע משתה

 מתנות זרש
 לאביונים

 ויזתאאחשוורוש ושתי

 מרדכי פרגתחפושות שושן

http://www.balonimveshokolad.com/


 

 
 

 
 
 

www.balonimveshokolad.com 058-4945800 

 שמחה זרש

 קרנבל כתר מרדכי

 אדר פרג פור משתה

 סעודהתחפושות אסתר

 פרג ריקודים קרנבל יהודים

 מתנותתחפושות
 עדלאידע לאביונים

 אסתר ושתי שושןאחשוורוש

 שמחה מרדכי

http://www.balonimveshokolad.com/
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 אסתר אדראחשוורוש משתה

 מתנות כתר
 פור לאביונים

 עדלאידע ויזתא

 ושתיתחפושות זרש מרדכי

 כתר משתה עדלאידע

 מרדכי ושתי קרנבל תחפושות

 שמחה פרס סעודה

 פור אסתר אדר פרג

http://www.balonimveshokolad.com/
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 מתנות
 ריקודים סעודה לאביונים

 משתה פרג ושתי

 כתר אסתר עדלאידע

 אדראחשוורוש ויזתא

 סעודה תחפושות קרנבלאחשוורוש

 ושתי ריקודים ויזתא

 שמחה עדלאידע פרס

 מתנות
 אדר פור משתה לאביונים

http://www.balonimveshokolad.com/
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 קרנבל תחפושות אדר כתר

 שמחה ריקודיםאחשוורוש

 יהודים מרדכיעדלאידע סעודה

 מתנות משתה
 פרס לאביונים

 פור תחפושות ושתי

 מרדכי שושן פרג שמחה

 קרנבל אסתר

 פרס אדר ויזתא עדלאידע

http://www.balonimveshokolad.com/
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 מתנות אדר
 מרדכי שושן לאביונים

 יין שמחה סעודה

 
 פרס פור משתה

 יהודים ריקודים

 שושןתחפושות מרדכי

 פור אדר פרס ריקודים

 מתנות קרנבל
 יהודים לאביונים

 כתר ושתי שמחה

http://www.balonimveshokolad.com/
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 מתנות ריקודיםאחשוורוש
 לאביונים

 ויזתא קרנבל משתה ושתי

 כתר פרס זרש

עדלאידע מרדכי אסתר סעודה

 משתה ויזתא כתר

אחשוורוש זרש תחפושות

 אסתר סעודה אדר

 יהודים שושן קרנבל פרג

http://www.balonimveshokolad.com/
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 אדראחשוורוש

 פור שמחה זרש פרס

 ריקודים יין שושן

 מתנות עדלאידע
 משתה לאביונים

 אדר שושן ריקודים יהודים

 מתנותאחשוורוש ושתי משתה
 לאביונים

 פרס פור

 יין תחפושות זרש אסתר

http://www.balonimveshokolad.com/
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 משתה שושן ושתי

 עדלאידע שמחה אדר

 מתנות כתראחשוורוש
 לאביונים

 יהודים מרדכי פרס

 יין ויזתא

 מתנות אסתרתחפושות פרג
 לאביונים

 שמחה פרס מרדכי

אחשוורוש שושן

http://www.balonimveshokolad.com/
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 שמחה אדר יין

 
 שושן אסתר

 יהודים סעודה ויזתא

 ושתי פרס כתר מרדכי

 מתנות
 מרדכי לאביונים

תחפושות שמחה יין פרג

 אדר פרס ושתי כתר

 פור
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עדלאידע פרס

 זרש משתה אסתר תחפושות

 ויזתא סעודה כתר

 מתנות פרג
 ריקודים יהודים לאביונים

 אחשוורוש ריקודים משתה פרס

 יהודים ויזתא

 זרש שושן סעודה

 מתנות
 ושתי לאביונים

 
עדלאידע

http://www.balonimveshokolad.com/
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 אסתר שושן

 אחשוורוש כתר שמחה ויזתא

 
 ושתי פור קרנבל

 מתנותתחפושות זרש
 לאביונים

תחפושות מרדכי קרנבל

 שמחה סעודה כתר ושתי

 שושן ויזתא

 מתנות פרג
 משתה פור לאביונים
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 אחשוורוש פרג כתר

 שמחה מרדכי יהודים

 מתנות
 שושן אדר ריקודים לאביונים

 פרס קרנבל
 

 ושתי

עדלאידע שושן פרס

 יין אדר

 שמחה ריקודים אסתר קרנבל

 פרג משתה ויזתא ושתי

http://www.balonimveshokolad.com/
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עדלאידעאחשוורוש

 פור משתהתחפושות אדר

 ושתי מרדכי סעודה

 זרש שמחה כתר

 ריקודים פרג קרנבל

 אסתר סעודה פרסאחשוורוש

 מתנות ושתי יהודים
 לאביונים

 
 שמחה פור

http://www.balonimveshokolad.com/
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 סעודה קרנבל תחפושות פרג

 שמחה ריקודים משתה כתר

 מתנות ושתי
 לאביונים

 
 אדר ויזתא

 סעודה ריקודים כתר

 שושן תחפושות יין שמחה

 פור עדלאידע מרדכי

 מתנות אדר
 פרס לאביונים

http://www.balonimveshokolad.com/
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 ויזתא יהודים אסתר

אחשוורוש כתר פור פרס

 משתה ושתי

 מתנות
 זרש שושן לאביונים

 פרס מרדכי יהודים ויזתא

עדלאידע זרש פור שמחה

 קרנבלתחפושות

 שושן ריקודים כתר ושתי

http://www.balonimveshokolad.com/
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 מרדכי יהודים משתה

 מתנות קרנבל עדלאידע
 לאביונים

 סעודה תחפושות שושן שמחה

 אחשוורוש פרג פרס

 שמחה זרש

 שושן קרנבל

 ויזתא מרדכיתחפושות ריקודים

עדלאידע כתר פרס

http://www.balonimveshokolad.com/
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 פרס שמחה שושן

 אדר ריקודים מרדכי

 ויזתא יהודים זרש סעודה

 פור קרנבלאחשוורוש פרג

 יהודים כתר

 ריקודים תחפושות מרדכי פרס

 מתנות
 שושן סעודה לאביונים

 זרש שמחה ויזתא
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 פרג כתר

 ושתי משתה יהודים זרש

 מתנותאחשוורוש
תחפושות לאביונים

 
 ריקודים שמחה מרדכי

 יין פרג קרנבל משתה

תחפושות שושן מרדכי

 מתנותאחשוורוש פרס
 פור לאביונים

 יהודים זרש כתר

http://www.balonimveshokolad.com/
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 קרנבל זרש אסתר

 עדלאידע אדר

 פרג פרס סעודה

 
תחפושות מרדכי ריקודים

אחשוורוש ויזתא סעודה יהודים

 קרנבל ושתי ריקודים אדר

תחפושות פור מרדכי משתה

 פרס זרש עדלאידע

http://www.balonimveshokolad.com/
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 פתרון חידה
 פרג מילוי נפוץ לאוזן המן.

 פור גורל בפרסית.
 ליצן דמות מצחיקה.

 אזני המן אוכלים אותם בפורים.
 כתר על ראשו של המלך.

 פרס ארץ שבה מתרחשת מגילת אסתר.
 סעודה ארוחה גדולה.

 ריקודים מחולות.
 משלוח מנות נהוג לשלוח אותו בפורים.

 משתה סעודה חגיגית שמגישים בה אוכל ומשקאות.
 אדר החודש שבו חוגגים את חג פורים.

 יהודים  דתם של אסתר ומרדכי.
 מסכה שמים אותה על הפנים כדי להתחפש.

 זרש אשתו של המן הרשע.
 שמחה  ליהודים היתה אורה ו-_____.

 עדלאידע מצעד תחפושות בפורים.
 יין משקה אלכוהולי.

 מגילה קוראים אותה בפורים.
 שושן העיר שבה התקיים סיפור מגילת אסתר.

 רעשן משחק שמשחקים בו בפורים.
 מרדכי דודה של אסתר המלכה.

 קרנבל חגיגת ריקודים גדולה עם תחפושות.
 אחשוורוש היה מלך פרס.

 ושתי אשתו הראשונה של אחשוורוש.
 אסתר שמה השני היה הדסה.

 ויזתא בנו הקטן של המן הרשע.
 תחפושות מתלבשים בהן בפורים.

 מתנות לאביונים מנהג בחג פורים, מחווה לעניים.
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