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 בטרם קריאה

מטרת חומר העזר היא להקל על  ייעודי לגננות בנושא הוראת מגילת אסתר.לפנייך חומר עזר 

מפרשים שונים היבטים בכתוב אשר נכתבו בופנייך רעיונות, משמעויות לעבודתך כגננת: להביא 

"מור והדס" של הרב יגאל אריאל( וספרי עזר )כדוגמת "כתבוני לדורות" של הרב יהושע בכרך וב

 לגן הילדים. שמתאיםבאופן 

 : ואל לק לחלקיםמחוהוא , ועמודים 44-החומר שלפנייך מכיל כ

 מבוא 

 הקדמה 

 א פרק 

 ב פרק 

 ג פרק 

 סיכום 

 המגילה סיפור המשךוהדגשים לעיבוד  ותצעה 

אין חובה לקרוא ולעיין בכל החומר שלפנייך כדי להפוך את עבודתך בגן הילדים 

ההקדמה או מתוך  עמודים לפי בחירתה מתוך 01-למשמעותית יותר. גננת שתקרא כ

 אחד הפרקים, תקבל כלי משמעותי לתרגום שפת המגילה לשפת הילדים.

על  גננת שתקרא את החומר כולו, תקבל מבט כולל על הוראת סיפור המגילה בגן הילדים. נוסף

 בגן הילדים, שישרתו אותה גם בסיפורים אחרים. נ"ךלהוראת סיפורי הת רכוש כליםת היא, כך

 .של כל החומר זמן לעיון וללימוד לכן מומלץ להקדיש

עבור חלק מכן החומר ישמש בעיקר ככלי למיקוד, לארגון ולתרגום לשפת הגן של רעיונות 

ייתכן שיהיה בחומר זה חידוש רב, ואולי אף הפתעה: "איך זה שלא  אחרותעבור  המוכרים לכן.

 ."איך אף אחד לא סיפר לנו ש...?" ,"!ידענו קודם?

 פיםנוס יםרבד קיימיםתמיד ו ,סופי-ןת יהדות בגן הילדים בפרט היא תחום אייהדות בכלל והורא

היבט אחד שלא לימדה או לא  או אם כל גננת תלמד השנה רעיון אחד .הדגיששניתן ללמוד ול

 הדגישה קודם לכן, והיה זה שכרנו.

 

 

 

 

 

 

 שיהיה בהנאה,

 ורד ינאי

  צוות הכתיבה
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 מבוא

 אלייך, הגננת

יחד  תאורגמעשה קסמים: הגננת המספרת  מעיןנדמה שסיפורו של חג בגן הילדים הוא לעתים 

, רעיונות ומשמעויות שפושטים צורה ולובשים סדר אירועים וגורמיםעובדות, רצפים,  לאריג אחד

 צורה חדשה בשפת הילדים, יחד עם חוויה ורגש.

ו מופיע במגילה, אך נשם ה' אינ – כך למשל בסיפור מגילת אסתר, רעיון כמו "ה' מסתתר במגילה

בדיוק כשהמלך -"ואז, בדיוק כמו זו: ילבש צורה ,הוא זה שמניע באופן נסתר את כל האירועים"

בדיוק כאשר -כרונות, ובדיוקיבדיוק כאשר הוא ביקש שיקריאו לפניו מספר הז-לא נרדם, בדיוק

חייו כששני שומרי סף,  לפני הרבה זמן מרדכי הציל את איךהמשרתים שלו סיימו להקריא לו 

בדיוק אז...". הניסוח בשפת הילדים ילבש צורה שונה מזו -בגתן ותרש, תכננו להרוג אותו, בדיוק

 ועבר.תאך המשמעות  ,שבספר עיון או בהרצאה המיועדים למבוגרים

 ןארגגם צריכה ללעתים היא ו ,לשפת הגן המקראית השפההגננת מתרגמת את עלילת הסיפור מ

רק אגב סיפור הילקחה של אסתר לבית בפרק ב, כך למשל  עבור הילדים.רחשויות את רצף ההת

המלך, אנו שומעים על אופן התנהלות ה"טיפול" בכל שאר הנערות: תהליך התייפות הכולל בין 

שה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. דרך "טיפול" זו יהשאר שישה חודשים בשמן המור וש

בחר הגננת ים תתרק בקצרה. במקרים כאלה לע לפני כןתוארה בנערות שנלקחו אל בית המלך 

סדר הפסוקים, המתארים חלק מהאירועים ולא על פי ארגן את הסיפור על פי סדר ההתרחשויות ל

גם אם ההתרחשויות מתוארות  ,להיצמד לסדר הפסוקים תעדיף דווקא , ולעתים היאבאופן עקיף

לים קשות, מבנים דקדוקיים ותבניות לשוניות יו כרונולוגי. הגננת מתרגמת מנבאופן שאינ

 שפת הילדים. של לעברית היומיומית ,המנוסחים בשפתו של התנ"ך

של גננת  האין סיפור מעשה פרשני.בעצם כמו כל תרגום משפה לשפה, גם תרגומה של הגננת הוא 

ית פעמ-כל סיפור הוא מעין יצירת אמנות ייחודית וחד ;לסיפורה של גננת אחרת זההאחת 

ההדגשים השונים שהיא מדגישה, מקבוצת הילדים המסוימת מהמושפעת מן הידע של הגננת, 

 .של הגננת ממצב רוחהאפילו לעתים , ואליה הם שייכיםששלפניה ומקהילת ההורים 

לא נועד  ואה החומר שלפניכן נועד לתת כלים למעשה היצירה של סיפור החג על ידי הגננת.

 העוסק בהוראת חגים בגן הילדים. ,להחליף או לבטל את הצורך בקיומו של הספר "בשבילי הגן"

, , ערכים ומסריםרעיונות מרכזיים ,בא להוסיף, להדגיש ולחדד רבדים של משמעותזה חומר 

 לצקת אותם אל תוך עלילת הסיפור.שיאפשרו לה ולתת בידי הגננת כלים 

את הידע הרב הקיים בשפתו של בית המדרש בספרי לשפת הגן ד לתרגם , החומר נועעל כך נוסף

סופי של -ן. נעשה כאן ניסיון לבחור מתוך הים האינוספים ערוציםבהרצאות וב ,עיון, בשיעורים

הגן, לתמצת אותו, לארגנו ולהגישו בשפה בהירה ככל  ילדינטי ביותר לוותורה את הרלהלימוד 

, על הגננת ירה של הגננת יהיה עשיר, מעניין, מדויק ומשמעותכדי שסיפושהיא  תנוהאפשר. הנח

בוגר לפני שהיא ניגשת לתרגם את הסיפור לשפתם של ילדי מלהיות בעלת ידע רחב ברמת הלומד ה

זאת הגן. בחומר שלפניכן ייעשה ניסיון להגיש ידע זה באופן נגיש, בהיר ומתומצת ככל האפשר. 
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הרצון לפתוח את הספרים במקורם את יעורר את הסקרנות ותקווה ואמונה שהמעט שכאן מתוך 

 בבחינת "תן לחכם ויחכם עוד". ,וללמוד

רוחה, -מצבמאמונותיה, מעולמה של הגננת, גם מ יהיו מושפעיםהידע, המשמעויות והלימוד תמיד 

מעורבים כל אלו אווירת החג בהווה. כאשר ממא ויאו ילדות של החג בבית אבא כרונותיזמרסיסי 

סיפורו של  מהווהפעמית ש-היצירה החד תוצרנ ,דעת ואינטואיציה-תוך שילוב בין שיקול ,דיח

 הילדים. החג בגן

בסיפורה  המגילהקטעי פסוקים מתוך ולים, ביטויים ימציין את החשיבות שבשילוב ל לסיום, יש

ת ללמד בשנה אחת את כל המשמעויות הגלומו יאפשר שבלתיחשוב להדגיש כמו כן  של הגננת.

בשנה  אי אפשר להעמיק בו זמנית בכל אחת מהדמויות ובמטען שהיא נושאת עמהגם בסיפור. 

שנייה ה תושנ שזוגילאי מומלץ להעמיק בכל שנה בהיבט אחר של הסיפור, כך שילד -אחת. בגן דו

היא מה בסיפור המגילה. מטרתו של החומר שלפניכן -התחדש לו דברגם השנה בגן ירגיש ש

 לו היבטים של הסיפור להתמקד בכל שנה ושנה.יירה באלאפשר לגננת בח
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 הקדמה

ה זו מתאפיינת אוויר .שאר חגי ישראלמאווירתם של ייחודית ושונה חג הפורים מתאפיין באווירה 

שינוי סדרי בראשית בעולמם של המבוגרים, גם בלעתים וצבעים הרבים ברחוב, ובתחפושות ב

ת לחגוג ון הייחודייהמשפחה ודרכ-קהילה ומשפחה-קהילההלוקחים גם הם חלק בחגיגה: 

קירות הגן עוטים צבעוניות וססגוניות,  ולהעניק לחג את ה"צבע" המיוחד המאפיין אותו.

 ומכניסים את ילדי הגן לאווירתו המיוחדת של החג.

רך סיפור המגילה. ד – סיפורו ההיסטורי של החגמאחורי הביטויים החיצוניים האלו עומד כמובן 

 ליצור חיבור לאווירת החג.ולהגיע אל הרעיונות והמסרים החבויים בו,  סיפור זה ננסה

 

 יד ה' המסתתרת מאחורי האירועים וההתרחשויות .0

המגילה עמוסה  שם ה' איננו מוזכר במגילה. נתחיל מהרעיון הבסיסי ביותר החבוי במגילה:

המגילה עמוס פרטי פרטים של תיאורי סיפור  התרחשויות אשר נדמה כי מנהלים אותן בני אדם.

לגבי בבית המלך, תיאור גדוש בפרטים בעלי תפקידים  – משרה-משתאות, סוגי משרתים ונושאי

 לפני המלך ועוד. ןבואקראת ל ותנערהכנה של התהליך ה

בדיוק כאשר -בדיוק והנה מסתבר כי ישנה יד נסתרת העומדת מאחורי כל ההתרחשויות הללו:

 ."ַהֶּמֶלְך ְׁשַנת ָנְדָדה ַההּוא "ַּבַּלְיָלהלך כדי לבקש את הסכמתו לתלות את מרדכי, המן מגיע אל המ

בדיוק הרגע אחרי ששאל -בו שומע המלך את צעדיו של המן בחצר החיצונה הוא בדיוקשוהרגע 

שנבחרה למלכה  ,בדיוק אסתר-בדיוקכך גם  גמול על הטובה שעשה למלך. קיבל אם מרדכי

שהתערבות שלה ברגע הנכון  זובעל כורחה, היא  הילקחה אל בית המלךצערה על בנו שתתפשהו

 עתידה להציל את עמה.

 מאחורי אותם מאורעות אנושיים כביכול ישנה יד מכוונת המסתתרת מאחורי הקלעיםשמסתבר 

אופי זה של נס, המתנהל דרך התרחשויות טבעיות לכאורה, שונה מהאווירה אשר משרים  יד ה'. –

 אותם עתיד הילד לפגוש למשל בחג הפסח.שלויים, עלינו נסים ג

 לב את לכוון תוכל...", אז בדיוק-ובדיוק... אז בדיוק-ובדיוק: "במילים שתשתמש גננת

 מי ישנו. מקרי להיות יכול איננו זה" בדיוק-בדיוק"ש, המסקנה אל הצעירים השומעים

 שם נמצא תמיד' ה. תיוההתרחשו את שמכוון והוא והאירועים המקרים כל מאחורי שמסתתר

 אמונה של זו למסקנה להגיע יוכלו שהילדים כך הסיפור את תספר הגננת. הדברים את ומכוון

 '.ה את פוגשים אנו ההסתתרות דרך: הסיפור של אופיו אותנו שמכוון כפי, עצמם בכוחות
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 השגחתו של ה' על עמו גם בגלות. 2

הגורם לקורא לחוש  ,של ארמונו של אחשוורוש עשיר בפרטיםפותח בתיאור  המגילה סיפור

 ולדמיין כאילו הוא עצמו מתארח לרגע בארמון המפואר ומתפעל מהפאר, מהצבעים, מהכלים

 : אנו במצב של גלות.ומרה אמת פשוטה ניצבתאלו . אולם מאחורי כל משפע היין המוגשו

אמור לעורר בקורא  ,ארגמןותיאור הצבעים והבדים היקרים הרבים: חור, כרפס, תכלת 

חסר לעם ישראל יותר דבר שעשוי מאותם חומרים ולמודעת, -מעין היזכרות לאבאסוציאציה, 

 מרכזיותו בחיי העם.ול: המקדש, ומכ

מתי בדיוק התרחש סיפור המגילה, והאם בית  – לא ניכנס כאן לשאלת התיארוך של המגילה]

ות בין החוקרים השונים, וקושי ליישב את בשל חילוקי דע זאת המקדש השני כבר נבנה אז או לא.

ו, רובו של נהמקדש בנוי ובין שאינשבין  סדר עולם רבה. על כל פנים,מדרש בהכתוב בדבריהם עם 

עם שבי ציון בהנהגתם של עזרא ונחמיה. לארץ ישראל לעלות להישאר בגלות ולא העם בחר 

 [בחיי העם. ראוי לההמקום המרכזי האת  תתופס נהאינ מקדשולארץ ישראל הכמיהה ל

 על ההצלה שמחת". ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַלֶּמֶלְך ִמְׁשֶנה" מרדכי של היותו הוא הסיפור של והשמח הטוב סופו

עם ישראל  – אותו" ּוְלַאֵּבד ַלֲהרֹוג ְלַהְׁשִמיד" שרוצים מעם מאוד: גדולה לטוב מרע ההתהפכות

אותו תכנן המן לתלות על עץ, הפך למשנה למלך שמרדכי היהודי,  ,מבניו שאחד לעםהפך 

: את העובדה המצערת השמחה הזו משכיחה מאתנו הקוראים .המן הוא שנתלה ואילואחשוורוש, 

אסתר, שלא רצתה להילקח אל המלך אחשוורוש, נלקחה. היא, שלא עשתה דבר בשביל להיבחר, 

מרדכי היהודי כך גם . המגילהגם לאחר סופה של  נשארה בבית המלך אחשוורושו ,נבחרה למלכה

, ואין לו אפשרות לצאת משם ולעלות לארץ אך בבית אחשוורוש ,אמנם משנה למלךהוא  –

  אם יהיה מעוניין בכך.גם ישראל, 

ארץ ישראל, ירושלים  ו מסתיים בגאולה, אלא תחילתו גלות וסופו גלות.נזהו סיפור גלות שאינ

 .ניםוהמאזי יםשל הקורא םשכוחים בסופו של הסיפור אפילו בלב יםוהמקדש נותר

לרעיון המרכזי הראשון, כי ישנה יד מכוונת מאחורי כל אותם אירועים והתרחשויות, נלווה כעת 

כשאנחנו בגלות, רחוקים מארץ ישראל,  גםרעיון מרכזי נוסף: גם בגלות ה' שומר על עם ישראל. 

להוציא לפועל ומשגיח עלינו. הוא לא יאפשר לאף אחד נו עלימהמקדש, ה' שומר ומירושלים 

 את העם שלו. ּוְלַאֵּבד" ַלֲהרֹוג "ְלַהְׁשִמידתכנית 

 מיהו? שושן נמצאת איפה) בסיפור המתאימות הזמן בנקודות" גלות" המושג את שתשלב גננת

? אחשוורוש המלך מדינות ובשאר בשושן נמצאים כך כל רבים שיהודים קורה איך? אחשוורוש

 של בסופו תוכל?( ברירה לה הייתה האם? מלכה להיות רוצה אסתר לדעתכם האם: ובהמשך

' ה אז גם, גלות של במצב נמצאים אנחנו כאשר אפילו: הרעיון על הילדים עם לחזור הסיפור

 .עלינו שומר

  



9 

 

 ההיפוך: רע הופך לטוב .3

מתרחש מהפך ממצב שהוא , שבכל אחת מהן נקודות שיאמספר מגילת אסתר כתובה כסיפור בעל 

 :אלו. נקודות ההיפוך הן "רע" למצב שהוא "טוב"

באמצע הלילה מגיע המן אל המלך לבקש את רשותו לתלות את מרדכי על העץ שהכין לו.  .1

ההתרחשות מסתיימת בכך שהמן מקבל הוראה מהמלך להרכיב בעצמו את מרדכי על 

 ".ִּביָקרֹו ָחֵפץ ֶּמֶלְךהַ  ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ֵיָעֶׂשה ָּכָכה: "לפניו ולקרוא סוס

להתאושש מביצוע המשימה להוביל את האיש השנוא עליו ביותר ברחוב  מספיק לא המן .2

העיר, וכבר מגיעים סריסי המלך ומזרזים אותו להגיע אל המשתה השני של אסתר. בסופו 

אסתר , ושל משתה זה שומע המלך לעצת חרבונה לתלות את המן על העץ שהכין למרדכי

שים את מעמדו של המן: אסתר מקבלת מהמלך את בית המן, ומרדכי מקבל ומרדכי יור

 שהוסרה מהמן. המאפשרת לחתום בשם המלך על צווים מלכותיים, ,את טבעת המלך

בממלכה הפרסית אין אפשרות לבטל צו מלכותי שהוצא מאת המלך. כך שעל אף שהמן  .3

כל יהודי מדינות נתלה ומרדכי קיבל את טבעת המלך, גזרת ההשמדה המרחפת מעל 

המלך אחשוורוש לא בוטלה. ההתרחשות מסתיימת בכך שהמלך נותן למרדכי ולאסתר 

רשות להוציא צו מלכותי חדש על היהודים "כטוב בעיניהם", והם מפיצים צו המעניק 

 ליהודים רשות להתגונן מפני האויבים שירצו להשמידם בי"ג באדר.

בהתאם לגזרתו של המן )שכאמור, על פי חוקי  אויבי היהודים קיוו להשמידם בי"ג באדר, .4

הממלכה הפרסית לא ניתן לבטלה(. המצב מתהפך כאשר בהתאם לרשות שקיבלו 

 היהודים להגן על עצמם, הם מנצחים בקרב והורגים בשונאיהם.

 בכל אחת מנקודות ההיפוך הללו, מצב שנראה כרע מוחלט הופך לטוב מוחלט:

לו  המעניק באופן העיר ברחובות הוא מובל אלא, העץ על נתלה שאיננו רק לא – מרדכי .1

 .האפשרי מאת המלך ביותר הרב הכבוד את

 הזדמנות שנוצרת אלא, היהודי בעם לפגוע מצליחים שאינם רק לא –היהודים  אויבי .2

 .ולהשמידם אותם לזהות

 ַּכּטֹוב ּבֹו ַלֲעׂשֹות ְוָהָעם ָלְך ָנתּון ַהֶּכֶסף)" המלך של אדישות מתוך שניתנה ההשמדה, גזרת .3

 .לתקנו מאמץ שנעשה לאילוץ הופכת ,"(ְּבֵעיֶניָך

רע גדול , ואפילו גם רע יכול להפוך לטובשעבר הוא מובכל אחת מנקודות ההיפוך הללו, המסר ה

  יכול להפוך לטוב גדול.

הגננת תדגיש: גם מצב שנראה לנו רע יכול להפוך לטוב. ובלשונה של אחת הגננות: "אני 

ים המן למעלה ומרדכי למטה, ולפעמים מרדכי למעלה והמן למטה. מדגימה לילדים שלפעמ

 הכול מתהפך".
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 הצחוק .4

 להעלות חיוך על השפתיים: שעשוינקודת ההיפוך הראשונה מסופרת באופן 

מגיע הוא  .כפי שיעצו לו זרש אשתו וכל אוהביו ,נו יכול להתאפק ולהמתין עד הבוקרנהמן אי

לקבל את הסכמתו, אשר היה סמוך ובטוח שתינתן, לתלות את בלילה אל בית אחשוורוש כדי 

ו יודע ששנת המלך נדדה דווקא בלילה ההוא )עד נמרדכי על העץ שכבר הכין עבורו. המן כמובן אינ

כמה צריך אדם להיות להוט לפגוע באדם אחר, כדי להעז ולהיכנס אל בית המלך באמצע 

באמצעות  –ו יודע כיצד ביקש המלך לפתור את בעיית נדודי השינה נ(. המן גם אינ!הלילה?

תיעוד מלכותי של הקורות את אחשוורוש. מובן  , המכילכרונות דברי הימיםיזההקראה מספר 

בדרך המלך ו יודע לאן בדיוק הגיעו המקריאים ובאיזה מצב רוח נתון המלך. ייתכן שנשהמן אינ

כפי שאישר את גזרת ההשמדה התמוהה )ממתי  ,של המןכלל רגיל לאשר באדישות את בקשותיו 

המלך הפעם  . אולם(!ו מביא תועלת?נמשמידים עם כיוון שהוא מפוזר ומפורד או כיוון שאינ

מבקש את עצתו של המן מה לעשות באיש אשר המלך הוא , ואותה ומנהל דווקא יוזם את השיחה

 חפץ ביקרו.

לצחוק: הנה מי שתכנן  יםלעורר את הקוראהמגילה מספרת את ההתרחשות באופן המכוון 

משאלת הלב של המן איננה מתגשמת  הכין.שמלכודת עבור רעהו, נופל בעצמו לתוך המלכודת 

 מגיעיםכאשר סריסי המלך  מסתיימתההתרחשות  והוא מתבקש דווקא לחלוק כבוד למרדכי.

מן על העץ שהכין לתלות את ה שבסופו ציווה המלך ,לזרז את המן להגיע במהירות אל המשתה

לצחוק גדול על מפלתו  ניםהמאזיו יםאופן התנהלות העניינים אמור לעורר את הקורא למרדכי.

)אנו המבוגרים, שכבר מכירים את הסיפור וזוכרים את סופו מפורים של  המוחלטת של המן.

 (.השנים הקודמות, לעתים מאבדים את היכולת לצחוק צחוק גדול בנקודה זו של הסיפור

ת אשר מספרת את סיפור המגילה באופן היוצר מתח וציפייה, תוכל לעורר את קהל גננ

בדיוק ההפך ממה שרצה המן -המאזינים שלה לצחוק גדול בנקודת ההיפוך: איך קרה בדיוק

שיקרה. כמה מצחיק! בסוף המן נתלה על העץ שהוא הכין למרדכי... בסוף המן שרצה לבקש 

ו דחוף לבקש רשות באמצע הלילה!( לתלות את מרדכי, מהמלך באמצע הלילה )כל כך היה ל

הצטווה )הוא בעצמו!( להרכיב אותו ברחוב העיר, כשכולם רואים איך הוא חייב לעשות כבוד 

 לאיש שהוא הכי שונא... כמה מצחיק!!!

תב הרב רן שריד בהקדמתו כ ,מצבי חיים של חרדה מפני אובדן החייםבין על הקשר שבין צחוק ל]

 " )רמת גן תש"ע(.[פורים – "נתיבות החסידותלספר 

 ,מבקש להשמיד עם שלם ללא כל סיבה הגיוניתה ,דמותו של המןחשוב להעיר כאן הערה כללית: 

. בגיל עליה . לכן גם השמחה על מפלתו היא שלמה ומותר לצחוקפשרחסר ומייצגת רוע מוחלט 

ַאל־ אֹוִיְבָך ִּבְנֹפל" כמו ורכבותמ עולם תפיסות גם החינוך במערכת הילד יפגוש יותר רמאוח

בגילים אחרים הילד עתיד לפגוש מגוון של ו". בסיפורי תנ"ך אחרים, במועדים אחרים ִּתְׂשָמח

בה הרשע נופל שתפיסות עולם ביחס למפלתו של אויב. סיפור המגילה בנוי כשרשרת אירועים 

ילד ה הוות עבורבמגילה ל זה מצחיק. בכוחו של הצחוקו ,מדויק ביותר בפח שטמן לזולתו אופןב

  ולהבנת מהותה. שגרתית המאפיינת את ימי הפורים-האווירה הלא עםתשתית מעמיקה להזדהות 
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 המגילהצורת הכתיבה המחויכת של  .5

המגילה כולה כתובה ; לא רק תיאור המאורעות בנקודת ההיפוך אמור להעלות חיוך על השפתיים

המגילה מתפעלת  . למשל,אחרדבר בין השורות ל בכתיבה מרומזת, האומרת דבר אחד ורומזת

רומזת לריקנות העומדת מאחורי היא היופי בביתו של המלך אחשוורוש, ובין השורות ממהפאר ו

מלכתו טובת -יה של אשתויהפאר: מלך שכטוב לבו ביין מצווה להראות לכל הנוכחים את יופ

נו יודע נת ענייניו המשפחתיים איתה עוד חפץ מחפצי הארמון. מלך שאפילו איכאילו הי ,המראה

 לפתור בכוחות עצמו, והוא זקוק לעצת יועצים.

 .יכול לולעג מוסתר היטב לדמותו של המלך הכבתיאור ההתרחשויות לאורך סיפור המגילה מלא 

 .מאה עשרים ושבע מדינות, מהודו ועד כוש –המוכר באותם ימים לט על כל העולם וש זה מלך

 כותי שיצא מלפניו הוא בעל תוקף כה רב עד כי לא ניתן לבטל אותו לעולם.צו מלודברו הוא חוק, 

והנה  להסכים לגזרה להשמיד עם שלם. סוגלמ הוא ברגע של אדישותונתון לעצת יועצים, זה מלך 

נו יכול לבטל צו שיצא חתום נהוא עצמו אי – יכול הזה לשבוי בידי עוצמתו לוכההופך המלך 

את הרוג ולאבד עם שלם, ובכללם גם השמיד, לאשר משמעותו לבטבעתו ברגע של אדישות, 

 אשתו החדשה והאהובה.-מלכתו

ראי המשקף את דמותה של הממלכה הפרסית כולה, על מעין מהווה  דמותו של אחשוורוש

עובד היטב וללא  נותיה, תרבות המשתאות שבה ודרך קבלת ההחלטות הנהוגה בה. המנגנוןוארמ

ים ביעילות רבה ממקום למקום בעזרת מערכת מתוחזקת מועברהצווים ו תקלות ברמה הטכנית,

עיוור  לעתים המנגנון אך ות לכל מדינות המלך אחשוורוש.אגרהיטב של רצים המעבירים את ה

 ,צווים מלכותיים שלא ניתן לבטלם, אפילו לא על ידי המלך עצמו הוא מכיל –ברמה המהותית 

ו של אחשוורוש ודמותה של הממלכה הפרסית כולה לא אם מסתבר שניתנו בטעות. דמות וגם

 מעורר לעג.המוצגות באופן קריקטורי 

כדי לפענח נכון את מה שמספרת  מסתתר בין השורות.והוא  סמויהלעג מוצג באופן כאמור, 

בקריאה ובהאזנה  ניםלהיות מיומ ניםוהמאזי יםהקורא כיםהמגילה באמצעות רמיזות, צרי

בעזרת  בהקשבה למה שלא נאמר בגלוי.וסר הנמצא בין השורות לספרות מרומזת, בפענוח מ

 חיוך.-שאלות מכוונות יכולה הגננת להוביל את ילדי הגן לפענוח מדויק של אותם רגעים מעוררי

גננת המשתמשת בשאלות מכוונות תוכל לעורר את חיוכם של הילדים לאורך סיפור המגילה. 

רך שבה הוא מחפש לו אישה? בהמשך יובאו ניתן לשאול למשל: מה דעתכם על מלך שזו הד

 דוגמות נוספות.
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 הדמויות במגילה ומטען המשמעות הנלווה אליהן. 6

בצד  ילדי הגן פוגשים לאורך סיפור המגילה את המאורעות ואת הרעיונות החבויים בתוך העלילה.

ות המשנה מרדכי ודמוי ,המן, אסתר ,מגילה: אחשוורושהדמויות את פוגשים גם המאורעות הם 

לעצמם את  בחלקה: הילדים מדמיינים חשיבתם של ילדי הגן היא עדיין קונקרטית שבמגילה.

 תן ברגעים של שמחה או כאב.מזדהים ִא ו, אוהבים אותן או נרתעים מהן, הדמויות

נו נוהג להאריך, לפרט ולתאר באופן ישיר את תכונותיהן ואופיין של נאי בדרך כלל התנ"ך

דרך ואופיין  וד על מידותיהן, תכונותיהןלמיכולים לאנו עם זאת  בו. רותאותהדמויות המ

, ובייחוד אל ניםהמאזיאל ו יםהרעיונות שבמגילה עוברים אל הקורא –כך גם במגילה  .ןמעשיה

  .ותעוש ןהשהדמויות שבסיפור והמעשים  ך, לא רק דרך המאורעות והעלילה אלא גם דריםהילד

הם כאלה שקל יחסית לקורא המבוגר ולילד להסיק מסקנות  רים במגילהתואחלק מהאנשים המ

, שהיא טיפוס לשנאת ישראל בכל הדורות-המן למשל הוא אב ;וללמוד על אופיים דרך מעשיהם

 ֵאיֶנּנּו ְוָכל־ֶזה" האמירה כדי עד, כבוד רדיפת מייצג הוא כן כמו. ההיגיון לגבולות שמעבר שנאה

 בכבוד אותו מכבד ונשאינ ביקום אחד אדם ישנו אם, לו שיש מה בכל מוחלט זלזול –" ִלי ֹׁשֶוה

 לפי דעתו. לו הראוי

דמותה של אסתר דורשת מהילד מעט יותר התבוננות, אבל גם לגביה אפשר להבליט תכונות, 

להילקח  רצונה-באי מתבטאות אצילותהו: צניעותה של אסתר יחסית בקלות אופי-קוויומידות 

גם  אותה. ייפוש יםרצונה לבקש לעצמה דבר-איבהמשך בולהפוך לחלק ממנו, ו בית המלךל

 ., מבטאת מידות אלועל ידי מרדכילכך כאשר היא נדרשת למען עמה, להקרבה עצמית  הנכונות

לגבי כדי להסיק מסקנות  רמז בין השורותנבהתבוננות בויש צורך בקריאה חוזרת של הסיפור 

ההתייעצות של אחשוורוש עם יועציו  . למשל יש לבחון: האםחלק מהדמויות בסיפור המגילה

 סימן דווקא שמא או, ולזהירות דעת לשיקול, לחוכמה סימן היא" ַוְׁשִּתי ַּבַּמְלָּכה ַמה־ַּלֲעׂשֹות ְּכָדת"

 גם? כך הדעת מטפל בהם בצנע-לחוסר יכולת להחליט בעניינים משפחתיים שכל ברופשות ילט

עליי אם הבנתי נכון את הרמז? איך ו בטוח: הנבמצבים רבים נוספים, עומד הקורא נבוך ואינ

 הדמות?מעשיה של לפרש את 

נבונה גננת שִתלמד את סיפור המגילה לעומקו, תרכוש כלים שיאפשרו לה לבחור בחירה 

ומושכלת בין האפשרויות השונות שבפרשנות ובמדרש. היא תוכל להעניק לילדים דמויות 

 עשיהן.המאופיינות בתכונות ובמידות מסוימות ושקיים פשר למ

 

רגעים של  כוחווים במהלאנו ים לספר את הסיפור לילדים, ניגש , כמבוגרים,כאשר אנו לפעמים

 .לייחס למעשיה של דמותעלינו מבוכה סביב השאלה איזו תכונה וטחון יב-בהירות, חוסר-אי

 אנו ובטוחים במה לבחור. במקומות כאל יננווא אחד ים אנו מכירים יותר מפירוש אפשריעתל

בלי לייחס  על ההתרחשויותלספר ולהיצמד למילות הכתוב  –להיות "מילוליים"  ותנטל עשויים

: האם סירובה גוןשכך קרה בלי לשאול את עצמנו שאלות כ אנו מספריםמטען של משמעות.  הןל

המעשה זה דווקא אולי שהוא מעשה לא הגיוני, או  , בניגוד למצוות המלך,של ושתי לבוא
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להתייחס בלי  ,כאשר אנו מספרים את הסיפור כמות שהוא שה משפילה?המתבקש מול דרי

אצלם ומה שלא ברור לנו, מתקבע  לל,מעין חבתודעת הילדים משמעות הנלווית אליו, נשאר ל

 ברור". -כ"לא

שיש בה סיבתיות. הם מפתחים  מודרנית הילדים בגן חשופים לספרות ילדיםחשוב לזכור ש

בהדרגה את היכולת להסיק מהו המניע למעשיה ולהתנהגותה של דמות בסיפור מתוך מה שנכתב 

עליה במרומז. אם המבוגר המספר משאיר את התנהגותן של הדמויות בסיפורי התנ"ך ללא ייחוס 

 תנוצר ים בכבודםושאנו כה מקפידדווקא בסיפורי התורה היקרים כל כך ללבנו  ,הןמניע למעשי

חלל נוצר אצלו אך  ,הנוחות שהוא חש-לים את אייו יודע לבטא במנאינעדיין "צרימה". הילד  מעין

אי הצעת הסבר, הנמקה או אפילו אמירה פשוטה כמו: "אנחנו לא יודעים מדוע הוא נהג  בשלריק 

חייב להיות לחשוב כי "סיפור תורה לא אותו  יםלישל הילד מרג תובתודע ים כאלהחלל .כך"

 .ומתמלא בהשערות פרטיות משלשהוא או  ,הגיוני"

פסוקי מותר לנו בהחלט להגיד לילדים: גם אני לא יודעת מדוע נהג אדם מסוים כפי שנהג. 

. מותר וכדאי לנו המבוגרים לעיין בהם זה לא כתוב –את התשובה  המגילה לא מגלים לנו

ה מתייחסת נשהגננת אינ יםדאי להשאיר חללובפירושים השונים ולבחור מתוכם. לא כ יםבמדרש

 .מדויק-מסר לאלילד עבר מו, מפני שכך הםאלי

גננת שתתייחס לצורך של הילד ושל המבוגר להבין את מניעיהן של הדמויות, תגביר את 

ההזדהות של הילד עם הסיפור. גננת שתציין: "גם אנחנו לא יודעים למה... אולי...", תגביר את 

מבוגר המספר, ותחזק את ביטחונו שה"חלל" שהוא מרגיש בו אכן קיים. אמונו של הילד ב

בחומר שלפניכן נעשה ניסיון להציע הסברים המבוססים על המדרשים ועל הפרשנות ומותאמים 

לשפתו של הילד, במקומות שבהם אנו שואלים את עצמנו מדוע פעלו האנשים כפי שפעלו. זאת 

 אנחנו לא תמיד יודעים למה".תוך דגש על חשיבות העברת המסר: "גם 
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 דמותו של מרדכי .7

מדרש, האת דמותו של מרדכי קשה ללמד בגן הילדים בלי לעשות שימוש ברעיונות הלקוחים מ

 ?מדוע זה כך זמננו.-פרשנות בתמהתורת החסידות וממפרשים, מה

הנמסרים  פרטיםהבתוך ריבוי  ;מעטאך היא מאפיינת אותו רק  ,המגילה מספרת על מרדכי הרבה

כבר בפעם . בה הוא פועלשהמניעים לדרך ולספר לנו על תכונותיו, אופיו  תלקורא, המגילה ממעט

 ְּבׁשּוַׁשן ָהָיה ְיהּוִדי ִאיׁש: "רב בפירוט מגילהפני הלומד, מספרת לנו הלבה הוא מוצג שהראשונה 

 ֲאֶׁשר ִעם־ַהֹּגָלה ִמירּוָׁשַלִים ָהְגָלה ֶׁשראֲ . ְיִמיִני ִאיׁש ֶּבן־ִקיׁש ֶּבן־ִׁשְמִעי ָיִאיר ֶּבן ָמְרֳּדַכי ּוְׁשמֹו ַהִּביָרה

המגילה מפרטת את רשימת  ".ָּבֶבל ֶמֶלְך ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶהְגָלה ֲאֶׁשר ֶמֶלְך־ְיהּוָדה ְיָכְנָיה ִעם ָהְגְלָתה

ת ציינאפילו מו" פירושו מבנימין(, ְיִמיִני ִאיׁששבט בנימין )" היוחסין של מרדכי, מציינת שהוא בן

 .בית המקדש הראשון שנה לפני חורבן 11שהתרחשה גלות יהויכין, ב –באיזו הגליה הוגלה מרדכי 

 המגילה איננה מגלה לנו: מדוע איש יהודי נמצא בשושן הבירה? כיצד התגלגל לשם מבבל? אולם 

הימים הם ימי שיבת ציון. כורש, אבי ניעזר במידע על התקופה שמופיע בספרים אחרים בתנ"ך: 

נתן רשות ליהודים  ,שלת המלכים הפרסיים שאחשוורוש הוא צאצא שלה )השושלת האח'מנית(שו

לחזור לארצם ולבנות את המקדש החרב. מן המסופר בספרי עזרא ונחמיה אנו יודעים שרק 

 רוב העם נשאר בגלות.ואילו  ,מעטים חזרו לציון

מערב אירן נמצא  שן שבדרוםבחפירות בעיר שוגם הממצאים הארכיאולוגיים תורמים לנו מידע: 

דומה למתואר במגילת אסתר. בסמוך לארמון נמצא  ומבנהו ,מדיפרס וארמון המיוחס למלכי 

 התפקידיםבעלי והתגוררו פקידי המלך, שריו, משרתיו כנראה  הבשאזור מתוחם, קריית מלוכה 

 שבו, לארמון הסמוך המתוחם האזור היא" ַהִּביָרה ׁשּוַׁשן, "זמננו ממפרשי חלק לדעת. המלך בבית

 פשוטי העם. התגוררושבה , התחתית העיר היא" ׁשּוָׁשן ָהִעיר. "בלבד המלך אנשי התגוררו

". ישיבה בשער ְּבַׁשַער־ַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ּוָמְרֳּדַכי ָהֵהם ַּבָּיִמיםהמגילה מספרת לנו בהמשך הסיפור: "

נה נ. המגילה אימשרה בבית המלך-תפקיד, נושא-המלך מבטאת כנראה את היותו של מרדכי בעל

משרה בבית המלך? האם רצה מרדכי בתפקידו -תמנה מרדכי לתפקיד של נושאהמגלה לנו: כיצד 

 ?בשושן להימצא ובכלל, בבית המלך

המגילה מספרת לנו על טיב היחסים שבין אסתר ומרדכי: מרדכי אומן ומגדל את אסתר. כאשר 

בכל יום שלה: המגילה מספרת לנו  בניגוד לרצונה, מרדכי דואג נלקחת אסתר אל בית המלכות

במטרה  (אל בית הנשים פנימה הרי אסור לגבר להיכנס!)ויום הוא מתהלך לפני חצר בית הנשים 

לדעת את שלומה ומה ייעשה בה. המגילה מספרת לנו על הנאמנות של אסתר לדברי מרדכי: היא 

 ֶאְסֵּתר ָמְרֳּדַכי ְוֶאת־ַמֲאַמר, "תגיד שלא עליה ציווה מרדכי כי מולדתה ואת עמה את מגדת איננה

 ".ִאּתֹו ְבָאְמָנה ָהְיָתה ַּכֲאֶׁשר ֹעָׂשה

 יג ע"א(–)מגילה יב ע"ב המגילה איננה מספרת לנו מדוע לא השתחווה מרדכי להמן. כבר המדרש

על פי  , שהריבטענות על מעשהו של מרדכיכביכול שם שאלה זו בפיה של "כנסת ישראל", הבאה 

לאדם כהבעת כבוד כאשר אין בכך כוונה של עבודה זרה. בתנ"ך אנו ההלכה מותר להשתחוות 

השתחוויה של אדם לאדם, כמו אברהם אבינו המשתחווה לשלושת  המתארים קריםמוצאים מ



15 

 

אך  ,. המדרש והמפרשים הציעו תשובות שונות לשאלה(יודע שהם מלאכים ננושעדיין אי)האנשים 

 .את התשובה נה מגלהנהמגילה עצמה אי

כדי לטעום מעט מהכיוון שבו נלך, נחתום במספר שורות מספרו של הרב אליקים לבנון על 

 רגילים. הפועלת האמונה סיפור הוא אסתר מגילת של סיפורה"מגילת אסתר, "כאיל תערוג": 

. המעשיים ובחשבונות בגורמים להתחשב יש במציאות אבל, בלב עניינה שאמונה לחשוב אנו

 סדרי את מהפכת אמונתו אשר, מאמין צדיק, אחד אדם של מאבקו את ולפנינ הפורשת, המגילה

 ...."המאורעות
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 סיכום .8

 הרעיונות השונים המחלחלים לאורך סיפור המגילה מתלכדים ומשתלבים זה בזה:

 האירועים את מכוונת הקלעים מאחורי הנסתרת' ה יד. 

 גלות של במצב חלים גם עליו והשגחתו לעמו' ה אהבת. 

 מוחלט לטוב להתהפך יכולמוחלט  עור גם. 

 האירועים את מנהלת הנסתרת' ה יד: האירועים מעורר לצחוק גדול של ההתרחשות אופן 

 ...תכנן עצמו שהוא המלכודת לתוך בדיוק הרשע המרושע נפל –משעשע  גם שהוא באופן

 על מלכים ארמונות: הגלות לאורך אותו הסובב על העם של מבטו את מלווה הציני החיוך 

 עצת ידי על, שותה שהוא היין ידי על שמנוהל כול יכול מלך של ריקנות המסתיר ,פארם

 רק שלם עם כנגד לתכנית להסכים נכון הוא שבהם אדישות, של רגעים ידי ועל יועציו

 ...זאת שיועצו האהוב ביקש מפני

ת חג הצחוק הגדול המאפיין את האווירה בקהילה, במשפחה ובגן לקרא עםכל זאת משתלב 

הדגמנו כאן כיצד ניתן  .יםמבוגרה מאתנורעיונות אלו עמוקים מאוד ודורשים לימוד גם  הפורים.

 לשפתם של הילדים. רעיונות מורכבים ועמוקים אלו לתרגם

כאשר כל פרק יחולק למספר נעבור ללימוד היחידות הסיפוריות לאורך סיפור המגילה, מכאן 

רעיונות יצוינו בו ר את סיפור המגילה ווקשיססיכום  פרק יופיעבסופו של החומר  .יחידות פסוקים

 ניתן להדגיש בכל יחידה סיפורית.ש
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 פרק א

 ח–פסוקים: א

 ִמיםַּבּיָ  (ב): ְמִדיָנה ֵמָאהּו ִריםְׂש ְועֶ  ַבעׁשֶ  ּכּוׁשְוַעד־ ּדּוֵמהֹ  ֵלְךּמֹ הַ  ֹוׁשֵורְׁש ֲאחַ  אּוה ֹוׁשֵורְׁש ֲאחַ  יֵמיּבִ  ְיִהי (א)

 הׂשָ עָ  ֹוְלָמְלכ ֹוׁשלׁשָ  ַנתִּבְׁש  (ג): יָרהּבִ הַ  ןְּבׁשּוׁשַ  רׁשֶ אֲ  ֹותּוַמְלכ אִּכּסֵ  ַעל ֹוׁשֵורְׁש ֲאחַ  ֶלְךּמֶ הַ  ֶבתְּכׁשֶ  ָהֵהם

 דֹובּכְ  רׁשֶ ֶאת־עֹ  ֹוַהְרֹאתּבְ  (ד): ְלָפָניו תֹוִדינְּמ הַ  ֵריׂשָ וְ  ִמיםְּת ְר ּפַ הַ  ָמַדיּו ַרסּפָ  ֵחיל ַוֲעָבָדיו ָריוׂשָ ְלָכל־ הְׁשֶּת ִמ 

 הׂשָ עָ  הּלֶ ָהאֵ  ִמיםּיָ הַ  אתֹוִבְמלּו (ה): םֹוי ְמַאתּו ִניםֹומְׁש  יםּבִ ַר  ָיִמים ֹותּוּלָ דּגְ  ְפֶאֶרתִּת  ְוֶאת־ְיָקר ֹותּוַמְלכ

 יַתןּבִ  תִּגּנַ  ֲחַצרּבַ  ָיִמים ְבַעתִׁש  הְׁשֶּת ִמ  ְוַעד־ָקָטן לֹודּגָ ְלִמ  יָרהּבִ הַ  ןְּבׁשּוׁשַ  ְמְצִאיםּנִ הַ  ְלָכל־ָהָעם ֶלְךּמֶ הַ 

 ַעל ָוֶכֶסף ָזָהב תּטֹוִמ  ֵׁשׁש ֵדיּמּוְועַ  ֶכֶסף ִליֵליּגְ ַעל־ ָמןּגָ ְוַאְר  ץּוַחְבֵלי־בּבְ  זּוָאח ְתֵכֶלתּו סּפַ ְר ּכַ  רּוח (ו): ֶלְךּמֶ הַ 

: ֶלְךּמֶ הַ  ַידּכְ  ָרב תּוַמְלכ ְוֵיין ִניםׁשֹו ִליםּכֵ ִמ  ְוֵכִלים ָזָהב ְכֵליּבִ  תֹוקְׁש ְוהַ  (ז): ְוֹסָחֶרת ְוַדר ֵׁשׁשַהט־וָ ּבַ  ִרְצַפת

 :ׁש־ָוִאיׁשִאי ןֹוְרצּכִ  תׂשֹוַלעֲ  ֹויתּבֵ  ל־ַרבּכָ  ַעל ֶלְךּמֶ הַ  דּסַ יִ  י־ֵכןּכִ  ֹאֵנס ֵאין תָּד כַ  הּיָ ִת ְּׁש ְוהַ  (ח)

 

 בוגר: מרמת ה

הפסוקים מספרים לנו על שני משתאות שנערכו בבית אחשוורוש. המשתה הראשון יועד לחשובי 

 ֵריׂשָ וְ  ִמיםְּת ְר ּפַ הַ  ָמַדיּו ַרסּפָ  ֵחיל ַוֲעָבָדיו ָריוׂשָ ְלָכל־" :לבעלי התפקידיםוהממלכה הפרסית 

 ותהגרים בשושן הבירה. שני משתאות אלו הם המאורע המשתה השני יועד לכלואילו  ,"תֹוִדינְּמ הַ 

אחת א ישהאנו מכירים את דמותו של אחשוורוש,  םבמגילה, ודרכ יםראותהמ ניםהראשו

 –הדמויות המרכזיות בסיפור. המגילה מתארת את הפאר הרב שבמשתה השני: סוגי בדים שונים 

טות זהב וכסף, כלי זהב יעות על מארגמן, אכילה ושתייה תוך כדי השתרוחור, כרפס, תכלת, בוץ 

 מעוניינת המגילה ליצור ולהטביע בלב הקורא?שלשתייה ועוד. מהו הרושם 

 ,כלומר –יום  184נשים לב לפרטי הסיפור: המשתה הראשון, המיועד לחשובי הממלכה, נמשך 

נה? חצי שנה! במשך חצי שנה עסוקים כל שרי הממלכה במשתה. מי ינהל בינתיים את ענייני המדי

". ֹותּוּלָ דּגְ  ְפֶאֶרתִּת  ְוֶאת־ְיָקר ֹותּוַמְלכ דֹובּכְ  רׁשֶ ֶאת־עֹ מטרתו של המשתה הראשון מוצהרת: להראות "

 מה שמעניין את המלך, עורך המשתה, הוא "להראות". ,כלומר

ליצור רושם כפול אצל הקורא: מצד אחד התפעלות מהיופי ומהפאר, ומצד שני  תמבקשהמגילה 

להראות את  – "להראות" חשוב לוהפסוקים מתארים בפני הקורא מלך ש ,במרומז בין השורות,

עושרו, כבודו ותפארתו, ואת אוצרות המדינה הוא מבזבז על משתה ראוותני המתמשך על פני חצי 

  שנה, ומסתיים במשתה נוסף של שבעה ימים...

 המגילה רומזת לנו כבר בפתיחה מיהו המלך הזה ומהו אופיו.כך 

 

  רמת הילד:

אפשר  .כדי שרצף האירועים יהיה ברור לילדים, נתחיל מהצגת דמותו של המלך אחשוורוש

: "היום אספר לכם על "בשבילי הגן"להשתמש כמשפט פתיחה בהצעתה של רות נסים בספר 
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לך אחשוורוש הוא סיפור אמיתי שקרה לפני הרבה הרבה שנים. מהמלך אחשוורוש... הסיפור על ה

אספר לכם אותו מן התנ"ך. כשנשמע את הסיפור, נבין, מדוע אנחנו חוגגים הוא כתוב בתנ"ך, ואני 

 את פורים...".

נמשיך בתיאור גודלה של הממלכה עליה שלט אחשוורוש: אחשוורוש שלט על כל העולם העתיק, 

 מהודו ועד כוש. גם על ארץ ישראל שלט אחשוורוש.

לתיאור כיצד נראה בית המלך של בהמשך תשקול הגננת אם להקדיש מפגש למושג "בית המלך" ו

מהשנה פרטים . לעתים ילדים שכבר נחשפו לסיפור זוכרים "משתה"כהקדמה למושג  ,אחשוורוש

 שעברה וניתן להקנות את שני המושגים במשולב, כפי שעושה המגילה.

שלב תמשם תמשיך הגננת לתיאורי המשתאות, פארם ואורכם, כאשר בתיאור המשתה היא 

ן ימשתה שנמשך חצי שנה? איזה מלכל השרים דעתכם על מלך שכזה, שעורך  רמיזות כמו: מה

 ? בשביל מה הוא ערך את המשתה?הואמלך 

כיף לדעתכם כדי להמחיש את אווירת הנהנתנות במשתאות הפרסיים, תוכל הגננת לשאול: האם 

י זה אולדוגמות לתשובות: תמיד, לערוך משתה? )-כל יום, תמידבלהשתתף במשתה? האם כדאי 

 (.זה מבזבז המון כסף.. ;אולי תכאב להם הבטן ;כיף לפעמים אבל באופן קבוע זה נמאס

 

 יב–פסוקים ט

 ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום (י): ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַלֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ַהַּמְלכּות ֵּבית ָנִׁשים ִמְׁשֵּתה ָעְׂשָתה ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ַּגם (ט)

 ַהָּסִריִסים ִׁשְבַעת ְוַכְרַּכס ֵזַתר ַוֲאַבְגָתא ִּבְגָתא ַחְרבֹוָנא ִּבְּזָתא ִלְמהּוָמן ָאַמר ַּבָּיִין ֵלב־ַהֶּמֶלְך ְּכטֹוב

 ַמְלכּות ְּבֶכֶתר ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ַהַּמְלָּכה ֶאת־ַוְׁשִּתי ְלָהִביא (יא): ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶלְך ֶאת־ְּפֵני ַהְמָׁשְרִתים

 ִּבְדַבר ָלבֹוא ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ַוְּתָמֵאן (יב): ִהיא ַמְרֶאה ִּכי־טֹוַבת ֶאת־ָיְפָיּה ְוַהָּׂשִרים ָהַעִּמים ְלַהְראֹות

 : בֹו ָּבֲעָרה ַוֲחָמתֹו ְמֹאד ַהֶּמֶלְך ַוִּיְקֹצף ַהָּסִריִסים ְּבַיד ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך

 

 בוגר: מרמת ה

האירוע  .יחידת פסוקים זו מציגה בפני הקורא את הריקנות שמאחורי הפאר שבבית המלך

 המגילה איננה ;"ַּבָּיִין ֵלב־ַהֶּמֶלְך ְּכטֹובהמשתה, "ביום השביעי, יומו האחרון של המתואר אירע 

שיכור, כלומר לחלוטין לא מודע למעשיו, או שמא רק מבושם  היה אם המלךמפורש במציינת 

ושתוי, כלומר במצב של מודעות חלקית ויכולת שליטה ואחריות חלקית על מעשיו והתנהגותו. 

לקורא להסיק את המסקנות. בשעה ה ניחומ ,"ַּבָּיִין ֵלב־ַהֶּמֶלְך ְּכטֹוב" :המגילה רק מציינת בעדינות

 –המשרתים הקרובים אליו ביותר  –זו של שביעות רצון עצמית, מצווה המלך על שבעת סריסיו 

 ְלַהְראֹותלהביא את ושתי המלכה לפניו. מטרת הציווי להביא את ושתי כתובה במפורש בפסוק: "

, הראשון והאחרון, היא "להראות". כעת אותמשתני הששל  ם". מטרתֶאת־ָיְפָיּה ְוַהָּׂשִרים ָהַעִּמים

 ה של אשתו...ימחליט המלך להראות לא רק פאר של חפצים, אלא להתגאות לפני כל נתיניו ביופי



19 

 

ההתייחסות בביתו של המלך אחשוורוש אל האישה כסוג של חפץ היא רעיון שיחזור על עצמו 

 לאורך המגילה.

את המלכה לנתינים כדי שכולם  בה מראיםסיטואציה ש סירובה של ושתי לבוא הוא מובן: האם

 את היותה אדם ולא רק חפץ?ובכלל יראו כמה היא יפה, מכבדת את המלכה, את מעמדה, 

חז"ל הציעו כאחת האפשרויות לסירובה של ושתי לבוא את דרישתו של אחשוורוש להביא אותה 

 ה.יבגדים, כדי שכולם יראו את יופי ללאובכתר מלכות בלבד  – "ַמְלכּות ְּבֶכֶתרלפניו עירומה: "

עצמם עולה מהפסוקים מה שגם בלי לחשוף את הילדים לתכנים קשים שאינם מתאימים לגילם, 

ה נרוחו של המדרש: להביא אישה כדי שכולם יראו כמה היא יפה, זו סיטואציה שאינלם יתאמ

 מכבדת אותה.

 

  רמת הילד:

יומו האחרון של המשתה הגיע, המלך שתה הרבה  הגננת תספר לילדים את השתלשלות העניינים:

להביא לפניו את ושתי, כדי להראות לכל האורחים  והוא מבקש משבעת הסריסים משרתיו ,יין

 .כמה היא יפה

 מכוונות: כדי לכוון את השיחה בגן להבנת פשט הפסוקים, תוכל הגננת להשתמש במספר שאלות

 ושתי את לפניו שיביאו ביקש אחשוורוש המלך מטרה לאיזו ? 

 ביקש המלך מה כשתשמע ושתי תרגיש לדעתכם איך? 

 אותה מכבד עליה יסתכלו שכולם ביקש שהמלך זה האם? 

 עליה יסתכלו שכולם נעים לה יהיה האם? 

המגילה לא מספרת לנו, מה הרגישה ושתי ומה היא חשבה. המגילה רק מספרת לנו שהיא לא 

 הסכימה?הסכימה לבוא. למה לדעתכם היא לא 

כאשר הוא ביקש להביא את על כל האפשרויות שיכולות לקרות, דעתכם אחשוורוש חשב האם ל

האם לדעתכם הוא חשב איך תרגיש ושתי? אולי הוא לא כל כך  ושתי ולהראות אותה לכולם?

 חשב, אלא פשוט עשה מה שהתחשק לו בלי לחשוב כל כך הרבה?

 –ביקש אחשוורוש שיביאו לפניו את ושתי  מטרהלאיזו  –התשובה לשאלתה הראשונה של הגננת 

. מכאן מתחילה להיסלל הדרך אל מה "ֶאת־ָיְפָיּה ְוַהָּׂשִרים ָהַעִּמים ְלַהְראֹות"כתובה בפסוק עצמו: 

 שהילד מתבקש להסיק בעזרת הרמזים שבכתוב.

 "זה לא נעים לה"(. ;")"היא שמחה שכולם יסתכלו עליה לשאלות שונות ייתכן שתעלינה תשובות

קול -בהמשך, בעזרת טון בתחילתו של השיח רצוי שהגננת תאפשר מקום לכיווני חשיבה שונים.

פנים, תכוון הגננת את הילדים אל האבסורד שבמצב: האם נעים לאישה חשובה כמו -והבעות
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 ,זה מכבד אותה באמתהאם שקוראים לה כדי שכולם יסתכלו עליה ויראו כמה היא יפה?  ,מלכה

 בל בעצם מעליב?מכבד א-או כאילו

סיפור זה לניואנסים תרבותיים ולאוכלוסיית ילדי הגן וקהילת -על הגננת להיות רגישה בקטע

עכשווית הההורים הספציפית שלה. על הגננת להכיר ולזהות את הנורמות הרווחות ביחס לתרבות 

 כדי לכוון ברגישות את השיח אל המסקנה שברצונה להסיק יחד עם הילדים.

של ושתי בשאלה אם להיראות לפני העמים ה בחירהניתן למקד את השיח בגן סביב מידת 

והשרים: האם המלך שאל אותה אם היא מסכימה? האם הוא שאל אותה אם זה נעים לה? האם 

 תה איזו בובה?יהיא מרגישה שזה מכבד אותה שהמלך יראה אותה ככה לפני כולם, כאילו הי

 

 כב–פסוקים יג

 ֵאָליו ְוַהָּקֹרב (יד): ָוִדין ָּדת ָּכל־ֹיְדֵעי ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְּדַבר ִּכי־ֵכן ָהִעִּתים ֹיְדֵעי ַלֲחָכִמים ַהֶּמֶלְך רַוֹּיאמֶ  (יג)

 ַהֹּיְׁשִבים ַהֶּמֶלְך ְּפֵני ֹרֵאי ּוָמַדי ָּפַרס ָׂשֵרי ִׁשְבַעת ְממּוָכן ַמְרְסָנא ֶמֶרס ַתְרִׁשיׁש ַאְדָמָתא ֵׁשָתר ַּכְרְׁשָנא

 ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶלְך ֶאת־ַמֲאַמר ֹלא־ָעְׂשָתה ֲאֶׁשר ַעל ַוְׁשִּתי ַּבַּמְלָּכה ַמה־ַּלֲעׂשֹות ְּכָדת (טו): ַּבַּמְלכּות ִראֹׁשָנה

 ַוְׁשִּתי ָעְוָתה ְלַבּדֹו ַעל־ַהֶּמֶלְך ֹלא ְוַהָּׂשִרים ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ְממּוָכן ְמוֻמָכן ַוֹּיאֶמר (טז) :ַהָּסִריִסים ְּבַיד

ְדַבר־ ִּכי־ֵיֵצא (יז): ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶלְך ְּבָכל־ְמִדינֹות ֲאֶׁשר ְוַעל־ָּכל־ָהַעִּמים ַעל־ָּכל־ַהָּׂשִרים ִּכי ַהַּמְלָּכה

 ֶאת־ַוְׁשִּתי ְלָהִביא ָאַמר ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶלְך ְּבָאְמָרם ְּבֵעיֵניֶהן ַּבְעֵליֶהן ְלַהְבזֹות ַעל־ָּכל־ַהָּנִׁשים ַהַּמְלָּכה

 ְלֹכל ַהַּמְלָּכה ֶאת־ְּדַבר ָׁשְמעּו ֲאֶׁשר ָּפַרס־ּוָמַדי ָׂשרֹות ְרָנהֹּתאמַ  ַהֶּזה ְוַהּיֹום (יח): ְוֹלא־ָבָאה ְלָפָניו ַהַּמְלָּכה

 ָפַרס־ּוָמַדי ְּבָדֵתי ְוִיָּכֵתב ִמְּלָפָניו ְדַבר־ַמְלכּות ֵיֵצא טֹוב ִאם־ַעל־ַהֶּמֶלְך (יט): ָוָקֶצף ִּבָּזיֹון ּוְכַדי ַהֶּמֶלְך ָׂשֵרי

: ִמֶּמָּנה ַהּטֹוָבה ִלְרעּוָתּה ַהֶּמֶלְך ִיֵּתן ּוַמְלכּוָתּה ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ַוְׁשִּתי ֹלא־ָתבֹוא ֲאֶׁשר ַיֲעבֹור ְוֹלא

 ְלִמָּגדֹול ְלַבְעֵליֶהן ְיָקר ִיְּתנּו ְוָכל־ַהָּנִׁשים ִהיא ַרָּבה ִּכי ְּבָכל־ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂשה ַהֶּמֶלְך ִּפְתָגם ְוִנְׁשַמע (כ)

ֶאל־ ְסָפִרים ַוִּיְׁשַלח (כב): ְממּוָכן ִּכְדַבר ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש ְוַהָּׂשִרים ַהֶּמֶלְך ְּבֵעיֵני ַהָּדָבר ַוִּייַטב (כא): ְוַעד־ָקָטן

 ּוְמַדֵּבר ְּבֵביתֹו ׂשֵֹרר ָּכל־ִאיׁש ִלְהיֹות ִּכְלׁשֹונֹו ָוָעם ְוֶאל־ַעם ִּכְכָתָבּה ּוְמִדיָנה ֶאל־ְמִדיָנה ַהֶּמֶלְך ָּכל־ְמִדינֹות

 :ַעּמֹו ִּכְלׁשֹון

 

 בוגר: מרמת ה

נו יודע כיצד נמציגים בפנינו את המלך אחשוורוש באור קריקטורי: אחשוורוש אי ופסוקים אל

המלכה המרתה את פיו. לכן הוא מכנס את יועציו  כאשר להתמודד עם הסיטואציה שנוצרה

מעמד של )" ַהֶּמֶלְך ְּפֵני ֹרֵאי ּוָמַדי ָּפַרס ָׂשֵרי ִׁשְבַעת" ו"ָהִעִּתים ֹיְדֵעי ֲחָכִמים"ההחשובים ביותר, 

נו יודע נהמלך אי ."ַוְׁשִּתי ַּבַּמְלָּכה ַמה־ַּלֲעׂשֹותתם ", כדי להתייעץ ִא (ים בדרג הגבוה ביותריועצ

 לנהוג בסבך שנוצר. איךזקוק לעצת יועציו הוא לפתור קונפליקטים משפחתיים בעצמו, ו

 ְּכָדת")שיורה לו מה לעשות במלכה ושתי  (בשפה הפרסית פירושה חוק "דת)"המלך מחפש חוק 

נו מסוגל להכריע לבד באמצעות שיחה וליבון נאיו ציוזקוק ליועהוא  (."ַוְׁשִּתי ַּבַּמְלָּכה ַמה־ַּלֲעׂשֹות

 להענישה. איתעצמ ההחלט קבלתבאמצעות העניינים עם אשתו או 
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מגוחכת עוד יותר היא עצתו של ממוכן: ממוכן מרחיב את "פשעה" של ושתי מעבר לגבולות התא 

 ַעל־ָּכל־ַהָּנִׁשים ְדַבר־ַהַּמְלָּכה ִּכי־ֵיֵצא ...ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ָעְוָתה ְלַבּדֹו ַעל־ַהֶּמֶלְך ֹלאהמשפחתי, וטוען: "

ברור מיהו ו נשיםלבו ברורה מאוד ההיררכיה בין גברים שבעולם  –..." ְּבֵעיֵניֶהן ַּבְעֵליֶהן ְלַהְבזֹות

המלך, אלא השולט, טוען ממוכן טענה מהפכנית ביותר: לא רק שהמלכה פגעה בכבודו של 

הנשים תשמענה כאשר ש . זאת משוםהתנהגותה עלולה לפגוע בכבודם של כל הגברים בממלכה

 כיצד נהגה ושתי, הן עלולות לזלזל בבעליהן.

כדי להציל את כבודו האבוד של המלך, הופך ממוכן את הבעיה מבעיה אישית לבעיה פוליטית של 

אך בעצם מגדיל את הגיחוך  ,המלךבזאת הוא לכאורה שומר על כבודו של  .כלל הממלכה

לא תבוא עוד לפני המלך והפתרון שמציע ממוכן ושתי תועבר ממלכותה על פי  שבהתנהלותו.

אם  דמייןאת האפשרות ל משאירה לקוראהיא ו רחיבה בנושאה מנאחשוורוש )המגילה אינ

של ממוכן הוצאה להורג או רק הועברה ממלכותה(, ותיבחר מלכה חדשה במקומה. עד כאן עצתו 

 יכולה להיחשב הגיונית.

, ומעמיד את המלך אחשוורוש באור נלעג מול אנשי הוא מגוחךהפתרון שהציע ממוכן המשך אולם 

ְוֶאל־ ִּכְכָתָבּה ּוְמִדיָנה ֶאל־ְמִדיָנה ַהֶּמֶלְך ֶאל־ָּכל־ְמִדינֹות (צו מלכותי) "ְסָפִרים: המלך שולח "הממלכה

קובע שבכל  זה צו מלכותי ."ְּבֵביתֹו ׂשֵֹרר ָּכל־ִאיׁש ִלְהיֹות": מופיע צובהם ש, "ִּכְלׁשֹונֹו ָוָעם ַעם

בו העליונות הגברית היא מובנת ש"נותן הטון". בעולם ומשפחה ומשפחה הגבר יהיה הקובע 

מאליה, פקודתו של אחשוורוש לעמי הממלכה היא מגוחכת, כמעט כאילו ביקש להתערב בשאלה 

אין צורך ובבית,  הקובעבן מאליו שהגבר הוא בעולם דאז מו מה יאכל כל אדם לארוחת הבוקר.

 לקבוע זאת בצו מלכותי.

 

 רמת הילד: 

כדי להבין את ההומור שבפסוקים  אי אפשר לתרגם את ההומור שבסיטואציה לשפתו של הילד.

הבנה עד  ;בו ברורה עליונות של הגברשנזקק הקורא לידע מקדים: הבנת הנורמות בעולם העתיק, 

הבנה עד כמה מיותרת הפקודה  ;שנזקק ליועצים כדי לפתור עניין משפחתימלך הוא כמה מגוחך 

 מומלץ שלא להיכנס לדיון בנושא עם הילדים.לכן  .המצווה שהגבר יהיה הקובע בכל משפחה

כמה מצחיק שהמלך לא יודע מה לעשות בעצמו  ההרגשהאת לילדים אפשר להעביר  עם זאת

רצוי להקדים ? עם אשתומה, הוא לא יכול פשוט לדבר  .על כל דבר וצריך להתייעץ עם יועצים

מלך הוא איש חשוב וההחלטות שלו הן החלטות חשובות, ולכן היה נהוג שהוא ולספר לילדים: 

 , נהוג להתייעץ?מאוד יםפרטי ניםענייכולל אבל האם על כל דבר, מתייעץ עם יועצים. 

זה פרט  –תי לא תהיה מלכה יותר שוכן חשוב לספר שהמלך קיבל את עצתו של ממוכן, שוכמו 

 בחירתה של אסתר.כיוון חשוב להמשך הסיפור, כיוון שהוא מניע את גלגלי העלילה הלאה, ל

את תוכנם של הספרים שנשלחו אל כל מדינות המלך קשה לספר כך שיעורר צחוק בקרב הילדים, 

אפשר לשאול: האם  תעם זאנהוגות בו. שהיו כיוון שעולמנו כה רחוק מהעולם העתיק והנורמות 

בדרך כלל מלך מתערב בעניינים הפרטיים של כל משפחה? האם יש צורך במלך בשביל לקבוע מי 
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או שבכל בית יודעים להסתדר לבד ולהחליט בעצמם מי  ,מאייהיה ה"מחליט" בבית, אבא או א

 מחליט מה?

ה להיות מוכנה לכך הגננת תבחר עד כמה היא מעוניינת לגעת כאן בהיבטים מגדריים, כיוון שעלי

מא יקשיים ומצוקות מחיי הילדים )"אצלנו בבית אבא וא ציפהמים תשהעלאת הנושא לע

הקשבה, הכלה, הסטת הדיון לנושא אחר והמשך  –רבים..."(. תגובה רגישה ומדויקת של הגננת 

החג ללימוד שמחבר לקראת לימוד היכולה לתרום להפיכת  –שיחה על כך עם הילד באופן אישי 

 בין חווית הידע, האמונה והרגש.

 

  



23 

 

 פרק ב

 ד–פסוקים א

 ֲאֶׁשר־ִנְגַזר ְוֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשָתה ְוֵאת ֶאת־ַוְׁשִּתי ָזַכר ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶלְך ֲחַמת ְּכֹׁשְך ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר (א)

 ַהֶּמֶלְך ְוַיְפֵקד (ג): ַמְרֶאה טֹובֹות ְּבתּולֹות ְנָערֹות ַלֶּמֶלְך ְיַבְקׁשּו ְמָׁשְרָתיו ַנֲעֵרי־ַהֶּמֶלְך ַוֹּיאְמרּו (ב): ָעֶליהָ 

 ֶאל־ֵּבית ַהִּביָרה ֶאל־ׁשּוַׁשן ַמְרֶאה טֹוַבת ֶאת־ָּכל־ַנֲעָרה־ְבתּוָלה ְוִיְקְּבצּו ַמְלכּותֹו ְּבָכל־ְמִדינֹות ְּפִקיִדים

 ַהֶּמֶלְך ֵעיֵניּבְ  ִּתיַטב ֲאֶׁשר ְוַהַּנֲעָרה (ד): ַּתְמֻרֵקיֶהן ְוָנתֹון ַהָּנִׁשים ֹׁשֵמר ַהֶּמֶלְך ְסִריס ֵהֶגא ֶאל־ַיד ַהָּנִׁשים

 :ֵּכן ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ְּבֵעיֵני ַהָּדָבר ַוִּייַטב ַוְׁשִּתי ַּתַחת ִּתְמֹלְך

 

 בוגר: מרמת ה

ו יכול לנהל את ענייניו האישיים בעצמו ללא עצת נאחשוורוש שוב מופיע כמי שאינ ובפסוקים אל

מלכה -אישהיועציו: הנערים הם שמבחינים במצב רוחו של המלך, והם שמציעים לו לבחור 

 לעצת יועציו.גם הפעם המלך נענה  חדשה.

הרושם, מעוצב -המשתה רבאת מתאר והסיפור שלפנינו, כמו בקטע הפותח את המגילה -ביחידת

סינדרלה" שכזה, -בוגר רושם כפול: מצד אחד כיף לדמיין "סיפורמהסיפור כך שיעורר בקורא ה

ת בציפייה לתורן. יחד עם הנערות המראה שבממלכה וממתינו-בו נקבצות כל הנערות טובותש

מי היא זו שתיבחר. מצד שני מעוצב הסיפור כך שיעורר בקורא לגלות ממתין הקורא ומצפה 

 ("ַמְרֶאה טֹוַבת ֶאת־ָּכל־ַנֲעָרה־ְבתּוָלה ְוִיְקְּבצּו")ידי הפקידים -עלבצות וקמסלידה: הנערות  תחושת

 שאל לרצונן. י הויש, ובלי שמאדםבלא ואובייקט ב שמדוברכאילו 

רושם זה עתיד להתגבר בפסוקים הבאים, כאשר אגב תיאור הילקחה של אסתר, מוסיפה המגילה 

 מספר פרטים "שוליים" בנוגע לאופן ה"טיפול" בכל אחת מן הנערות הממתינות:בהמשך הפרק 

 ֹחֶדׁש ָעָׂשר ְׁשֵנים ַהָּנִׁשים ְּכָדת ָלּה ֱהיֹות ִמֵּקץ ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאל־ַהֶּמֶלְך ָלבֹוא ְוַנֲעָרה ַנֲעָרה ֹּתר ּוְבַהִּגיעַ  (יב)

: ַהָּנִׁשים ּוְבַתְמרּוֵקי ַּבְּבָׂשִמים ֳחָדִׁשים ְוִׁשָּׁשה ַהֹּמר ְּבֶׁשֶמן ֳחָדִׁשים ִׁשָּׁשה ְמרּוֵקיֶהן ְיֵמי ִיְמְלאּו ֵּכן ִּכי

: ַהֶּמֶלְך ַעד־ֵּבית ַהָּנִׁשים ִמֵּבית ִעָּמּה ָלבֹוא ָלּה ִיָּנֵתן ֹּתאַמר ָּכל־ֲאֶׁשר ֵאת ֶאל־ַהֶּמֶלְך ָּבָאה ַהַּנֲעָרה ּוָבֶזה (יג)

 ֹׁשֵמר ַהֶּמֶלְך ְסִריס ַׁשַעְׁשַגז ֶאל־ַיד ֵׁשִני ַהָּנִׁשים ֶאל־ֵּבית ָׁשָבה ִהיא ּוַבֹּבֶקר ָבָאה ִהיא ָּבֶעֶרב (יד)

 :ְבֵׁשם ְוִנְקְרָאה ַהֶּמֶלְך ָּבּה ִאם־ָחֵפץ ִּכי ֶאל־ַהֶּמֶלְך עֹוד ֹלא־ָתבֹוא ַהִּפיַלְגִׁשים

שנה של שימוש  –מראה שנלקחה עברה תהליך הכנה של שנה של "ימי מרוקים" -כל נערה טובת

לכל נערה נקבע  חצי שנה בשמן המור וחצי שנה בבשמים ובתמרוקים אחרים.מתוכה בתמרוקים, 

נערה שבאה אל המלך בלילה  בו ניתנת לה הזדמנות למצוא חן בעיני המלך.שלילה אחד  – "תור"

היא איננה יכולה להינשא לאיש, לאחר  – "ֵׁשִני ַהָּנִׁשים ֵּבית"ולא נבחרה למלכה, עוברת אל 

". היא תגור בארמון ַהִּפיַלְגִׁשים ֹׁשֵמרתחת חסותו של "כעת היא נמצאת ו ,שבילתה לילה עם המלך

 כל חייה, ולא תבוא שוב אל המלך אלא אם כן הוא יבקש זאת מפורשות.

בין שתי תחושות אפשריות.  חליטבוגר עומד מול הסיפור ולבו כאילו מתבקש להמהקורא ה

שנה של : רמת הבזבזנות שאיננה יודעת גבולותו תחושה אחת היא התפעלות מן הפאר, התפנוקים
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מגורים וקוסמטיקה הטובים ביותר שהכיר העולם העתיק, הזדמנות של לילה המוצרי שימוש ב

תחושת רתיעה תחושה אחרת שעשויה להתעורר היא  .בארמון עד סוף ימיה גם לנערה שלא נבחרה

היא  אלובשם ערכים ו ,פאר, ראוותנות ובזבזנותערכים של עמוקה כלפי תרבות המקדשת 

לעולם  ווכלילא  תרבות זו גורמת לכך שנשים רבות .גופה כאל חפץ לאאישה וה לאמתייחסת 

 .לתמיד להישאר בבית המלך צויאלוי ,להינשא ולהקים משפחה כדרך כל הארץ

 

 רמת הילד: 

 פאר מצד אחד וריקנות מצד שני, מתבקשת הגננת לעורר בלב הילד. זה של רושם כפול

של  דמותושב וךחיגהמגדר. המגילה מעבירה את מסריה )בהנושא רגיש, כיוון שהוא נוגע במיניות ו

 את מובילהה'  ;ריקנותה המוסרית של הממלכה הפרסית המפוארת ;המלך אחשוורוש

אשר דרך סיפורי בית המלך מוביל את האירועים במגילה אל סופם הטוב(, בין  ,ההתרחשויות

 נשים בממלכה הפרסית.ל גברים ם ביןהשאר דרך הצגת הנלעגות שביחסי

כפול של התפעלות מהפאר והסתייגות עמוקה ממה שהוא מייצג, מומלץ הרושם הכדי להעביר את 

חושב עליה. הם ושתי ו: נערי המלך ראו שהמלך נזכר בושהגננת תיצמד תחילה למתואר בפסוקים

את הנערות יאספו הציעו למלך הצעה: עבדי המלך ו ,בודד בלי מלכהוהמלך עצוב ייתכן שהבינו ש

שמנים  –אל בית המלך בשושן. כל נערה תקבל תמרוקים מדינות המלך  127כל בהיפות ביותר 

)הגננת  ריח טוב. זה קצת דומה ל"קרם" בעלו עושים את העור חלק ונעיםוהם שמורחים על העור 

תדגים בעזרת מוצר קוסמטיקה או מונח המוכר לילדים( ולבשמים בימינו. הנערה שתמצא חן 

 תהיה מלכה במקום ושתי.יותר מכולן בעיני המלך 

 הגננת תמשיך ותשאל:

 המלך נערי של ההצעה על דעתכם מה? 

 הזו בדרך אישה לו יבחר שמלך מכובד זה האם? 

 (.בשלב הראשוןלשניהם )ייתכן שיישמעו שני סוגים של תשובות, ועל הגננת לתת מקום 

 ההצעה מצאה חן בעיני המלך, והוא הסכים.

 :על פי סדר הפסוקים יד–גננת שמעוניינת, תוכל להמשיך ולשאול, כאן או כאשר תגיע לפסוקים יב

 לו חשוב מה? באישה אחשוורוש מחפש תכונה איזו? 

 חשובות להיות שיכולות נוספות תכונות קיימות האם? 

 הוא הזמן שכל או, בעיה מתעוררת כאשר לעשות מה לבד לחשוב מסוגל הוא האם 

 ?שלו המשרתים ועם היועצים עם מתייעץ

תוכל לציין שנערה שלא נבחרת לא תוכל כבר להתחתן עם איש אחר,  ,גננת שרוצה להרחיב עוד

 .לתמיד היא תישאר לגור בארמוןו
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 להעמיק את השיח הרגשי בגן בעזרת השאלות:מומלץ 

 לבד בעיה פותרים אנחנו לדעתכם מתי ? 

 אחר במישהו ולהיעזר להתייעץ כדאי מתי? 

ת של עצמאות יוזאת כיוון שבהיבט של התפתחות רגשית, אנו מעוניינים לחזק בגיל הרך הן מיומנו

 ת של שיתוף ובקשת עזרה.יוופתרון בעיות לבד, והן מיומנו

 

 ז–פסוקים ה

 ָהְגָלה ֲאֶׁשר (ו): ְיִמיִני ִאיׁש ֶּבן־ִקיׁש ֶּבן־ִׁשְמִעי ָיִאיר ֶּבן ָמְרֳּדַכי ּוְׁשמֹו ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ָהָיה ְיהּוִדי ִאיׁש (ה)

 ַוְיִהי (ז): ָּבֶבל ֶמֶלְך ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶהְגָלה ֲאֶׁשר ֶמֶלְך־ְיהּוָדה ְיָכְנָיה ִעם ָהְגְלָתה ֲאֶׁשר ִעם־ַהֹּגָלה ִמירּוָׁשַלִים

 ָאִביהָ  ּוְבמֹות ַמְרֶאה ְוטֹוַבת ְיַפת־ֹּתַאר ְוַהַּנֲעָרה ָוֵאם ָאב ָלּה ֵאין ִּכי ַּבת־ֹּדדֹו ֶאְסֵּתר ִהיא ֶאת־ֲהַדָּסה ֹאֵמן

 : ְלַבת לֹו ָמְרֳּדַכי ְלָקָחּה ְוִאָּמּה

 

 בוגר: מרמת ה

אחשוורוש אל זירת  ךהמלבפסוקים אלו עלילת הסיפור נעצרת לרגע, והזרקור מופנה מבית 

 ְיהּוִדי ִאיׁשלשונו של הפסוק: " ביתו של איש יהודי אחד שחי בשושן הבירה. –התרחשות חדשה 

חגיגית. החגיגיות בלשונו של הפסוק מבשרת לקורא שמדובר באדם מיוחד  ,"ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ָהָיה

  שיהיה לו מקום רב בהמשך התפתחות הסיפור.

 את מרדכי מכילים מידע רב ומפורט:שני הפסוקים המציגים בפנינו 

 .ֶּבן־ִקיׁש" ֶּבן־ִׁשְמִעי ָיִאיר "ֶּבן :מרדכי של היוחסין רשימת .1

 כלומר, מרדכי הוא משבט בנימין. –"ִאיׁש ְיִמיִני"  .2

 מלך נבוכדנאצר הגלה, ראשון בית חורבן לפני שנים 11. יהויכין גלות לגולי שייך רדכימ .3

 הגלה יהויכין עם יחד. צדקיהו את במקומו והמליך, בו שמרד יהודה מלך יהויכין את בבל

 "רּגֵ ְס ּמַ הַ וְ  ׁשָר חָ הֶ "ו "ליִ חַ הַ  יֵר וֹ ּבגִ  לּכָ ְוֵאת  יםִר ּׂשָ הַ  לּכָ ֶאת : "העם חשובי את נבוכדנאצר

 ואילו, הגולים בין היו מרדכי של אבותיוש נראה השנים חשבון פי על .)מלכים ב כד, יד(

 .בגלות נולד עצמו הוא

מידע  קובל כאשר שוטחיםמכלשונם חגיגית,  .לנו פרטים רבים על מרדכיים מספקהפסוקים 

 .אופיו של מרדכיומהם תכונותיו, מידותיו  ערך, אך הם אינם מגלים לנו-חשוב ורב

ננסה להציץ לרגע אל מאחורי הקלעים של סיפור המגילה ולהבין את דמותו של מרדכי על רקע 

תקופת שיבת ציון מוכרת וידועה לנו מספרים אחרים בתנ"ך:  הימים הם ימי שיבת ציון.תקופתו: 

הוא שעליה נמנה אחשוורוש פרסית המלכים השושלת  אבי .ונחמיה, חגי זכריה ומלאכי אעזר
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 וו רק חלק קטן מהעם והיוהשבים לארץ הי שנתן רשות ליהודים לחזור מבבל לארצם. ,כורש

 רובו של העם נשאר בבבל. , ואילוחסרי הייחוסו העניים – מדלת העם

 איננו יודעים., עצמםלכש מתוך הפסוקים האם רצה מרדכי לגור בשושן? האם חלם לחזור לארץ?

היא  "יָרהּבִ הַ  ןׁשּוׁשַ " על פי פירוש "דעת מקרא", מערב אירן, לא רחוק מבבל. שושן נמצאת בדרום

בהמשך הפרק,  בעלי התפקידים בארמון.ו התגוררבו שאזור מתוחם הסמוך לארמון המלך, 

ישיבה בשער מציינת תפקיד בתנ"ך ". ַׁשַער־ַהֶּמֶלְךבסיפור בגתן ותרש, מסופר שמרדכי יושב ב"

 משרה בארמון המלך.-חשוב. הישיבה בשער המלך מצביעה על היותו של מרדכי נושא

משרה בבית המלך, -לץ להיות נושאוא הוא אולישאו  ,האם רצה מרדכי למלא תפקיד בבית המלך

 ה מגלה לנו.נהמגילה אינ ואת כל אל שנלקח לבית המלך הבבלי? ,לדניאלבדומה 

א אל אדם דרך מעשיו ולא דרך תיאור ישיר של אופיו ותכונותיו.פנינו לפעמים רבות התנ"ך מציג 

פיינת בצמצום רב מן הרגיל ברמזים העשויים ללמד באופן ואשדרך תיאורו של מרדכי במגילה מ

פרטים ביוגרפיים רבים יחסית, אך לא כאלה לנו ו. המגילה מעניקה עקיף על אישיותו ותכונותי

המדרש בא לעזרתנו  שניתן להסיק בעזרתם בקלות מסקנות לגבי תכונותיו, בפרט בתחילת דרכו.

 – ָיִאיר ֶּבן: "כך רשו חז"ליאת פרטי היוחסין של מרדכי בפסוק פלמשל,  ת החסר.ומשלים א

 שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו" – ֶּבן־ִקיׁש ...ֶּבן־ִׁשְמִעי, בתפלתו שהאיר עיניהם של ישראל

שמרדכי היה מיושבי לשכת הגזית, כלומר, חבר מוזכר בהמשך )מגילה יג ע"ב(  .)מגילה יב ע"ב(

סדר עולם רבה פרק כט וילקוט שמעוני ). במקורות אחרים בארץ ישראלהיושבת  ,בסנהדרין

לשושן כדי לשכנע את המלך  חות מארץ ישראליצא בשלימרדכי שפר ומס (אסתר רמז תתרמה

 בניין בית המקדש. אפשר את המשךלהפרסי 

 

 רמת הילד: 

קול חגיגי: בימים ההם חי בעיר שושן אדם מיוחד, איש יהודי -הגננת תספר, תוך שימוש בטון

 הָהיָ  ְיהּוִדי ִאיׁשלופין יכולה הגננת להקריא בטון חגיגי את הפסוק בשלמותו: "ילח ושמו מרדכי.

 ", ולאחר מכן להסבירו.ְיִמיִני ִאיׁש ֶּבן־ִקיׁש ֶּבן־ִׁשְמִעי ָיִאיר ֶּבן ָמְרֳּדַכי ּוְׁשמֹו ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן

 צדיק.וגננת שרוצה לשלב מדרש, תוכל להוסיף: חז"ל מספרים לנו שמרדכי היה תלמיד חכם 

ממנו תורה חז"ל מספרים לנו שתלמידי חכמים היו יושבים לפני מרדכי ולומדים ש לספר אפשר גם

את ההבנה הזו מאוחר יותר,  יפה להיצמד לפסוקים תוכל לשלבגננת שמעד א(.ע"מגילה טז על פי )

 דרך מעשיו ופעולותיו של מרדכי.

חלק זה של הסיפור מזמן לגננת אפשרות לשאול: למה הוא גר בשושן? למה איש יהודי נמצא 

 בשושן הבירה?

ומלך בבל הגלה את  ,בתשעה באב נחרב בית המקדשהגננת תכוון את הילדים אל התשובה: נכון, 

זוהי הזדמנות ראשונה עבור הגננת  הרחק. מרדכי נמצא בגולה.-כל היהודים שבארץ ישראל הרחק

 סיפור המגילה.יב בסעם הילדים  האת המושג "גולה", המופיע בפסוקים, לשיח שבץל
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בית  –הוא ציר מרכזי בסיפור המגילה: סיפור המגילה פותח בתיאור של גולה  "גולה"המושג 

בבית המלך. הגננת תוכל להדגיש שבשונה מחגים אחרים  ,מסתיים שםהוא ו ,המלך אחשוורוש

גאולה על נו סיפור נהוא גם איו, סיפורו של פורים לא התרחש בארץ ישראל, , למשל(כמו חנוכה)

תוך מסגרת סיפורית של המתרחש בשל ישועה זהו סיפור  ., למשל(פסחכמו )בדרך אל ארץ ישראל 

 .גולה

 הוריה מתו. – בת דודו, כיוון שלא היו לה הוריםאסתר את  גידלהגננת תמשיך ותספר שמרדכי 

נושא מטען המושג  –הורים שמתו  ;קרבת משפחה –מושגים: בת דוד  כמה)הפסוק מכיל בתוכו 

מא יאבא וא – זה בהדרגה עבור הילדים: לאסתר לא היו הוריםרגשי. הגננת תפרק מושג טעון 

 (.שלה מתו, לכן מרדכי לקח אותה אליו וגידל אותה כמו בת

משמעותי אופי העובדות היבשות" קו "תוך לכבר בחלק זה של הסיפור הגננת יכולה לצקת 

הוא לקח אותה לביתו  ,לדמותו של מרדכי: למרדכי אכפת מאסתר. כאשר ראה שהיא נשארה לבד

 זה בדמותו ימשיך ויתפתח בהמשך הסיפור.אופי קו  וגידל אותה.

יה של אסתר תפקיד חשוב י". ליופַמְרֶאה ְוטֹוַבת ְיַפת־ֹּתַארה של אסתר: "יהגננת תתאר את יופי

 בהמשך הסיפור.

 

 יא–פסוקים ח

 ֶאְסֵּתר ַוִּתָּלַקח ֵהָגי ֶאל־ַיד ַהִּביָרה ֶאל־ׁשּוַׁשן ּבֹותַר  ְנָערֹות ּוְבִהָּקֵבץ ְוָדתֹו ְּדַבר־ַהֶּמֶלְך ְּבִהָּׁשַמע ַוְיִהי (ח)

ֶאת־ ַוְיַבֵהל ְלָפָניו ֶחֶסד ַוִּתָּׂשא ְבֵעיָניו ַהַּנֲעָרה ַוִּתיַטב (ט): ַהָּנִׁשים ֹׁשֵמר ֵהַגי ֶאל־ַיד ַהֶּמֶלְך ֶאל־ֵּבית

 ְוֶאת־ַנֲערֹוֶתיהָ  ַוְיַׁשֶּנהָ  ַהֶּמֶלְך ִמֵּבית ָלֶתת־ָלּה ָהְרֻאיֹות ַהְּנָערֹות ֶׁשַבע ְוֵאת ָלּה ָלֵתת ְוֶאת־ָמנֹוֶתהָ  ַּתְמרּוֶקיהָ 

: ֹלא־ַתִּגיד ֲאֶׁשר ָעֶליהָ  ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ִּכי ְוֶאת־מֹוַלְדָּתּה ֶאת־ַעָּמּה ֶאְסֵּתר ֹלא־ִהִּגיָדה (י): ַהָּנִׁשים ֵּבית ְלטֹוב

 :ָּבּה ּוַמה־ֵּיָעֶׂשה ֶאְסֵּתר ֶאת־ְׁשלֹום ָלַדַעת ֵּבית־ַהָּנִׁשים ֲחַצר ִלְפֵני ִמְתַהֵּלְך ָמְרֳּדַכי ָויֹום ּוְבָכל־יֹום (יא)

 

 בוגר: מרמת ה

 –השימוש בצורה הפסיבית של הפועל  הפסוקים מתארים את הילקחה של אסתר לבית המלך.

נה מעוניינת נהרושם שאסתר אי מרמזת לקורא כי אסתר נלקחה בניגוד לרצונה. –" ַוִּתָּלַקח"

ה מבקשת דבר נאינ אסתרשמסופר לנו  , שםביחידת הפסוקים הבאה תחזקילהיבחר למלכה 

 שיסייע לה למצוא חן בעיני המלך בבואה אליו.

הפסוקים מתארים לפנינו את מערכת היחסים המיוחדת שבין אסתר למרדכי: אסתר נאמנה 

 ".ֹלא־ַתִּגיד ֲאֶׁשר ָעֶליהָ  ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ִּכינה מגלה את עמה ואת מולדתה "נהיא איו ,לדברי מרדכי

הנחה מרדכי את אסתר לא לגלות את מוצאה. ייתכן שברגע של  המגילה איננה מספרת לנו מדוע

לחץ, כאשר פקידי המלך נכנסים אל הבית ולוקחים את אסתר, מרדכי מדריך אותה לא לגלות את 

ו יודע בדיוק למה, אך יש לו תחושה מעורפלת שכך עדיף. נעמה. למה? לפעמים האדם עצמו אינ

חיזוק ים ניצנים של שנאת ישראל בקרב העמים. ייתכן שכעת, כאשר עם ישראל בגולה, מתחיל
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על אנשים בבליים שהלשינו על חנניה,  שם מסופר, )פרק ג( ספר דניאלבלהשערה זו ניתן לראות 

 שלושתםהושלכו , ובעקבות זאת מישאל ועזריה היהודים שלא השתחוו לצלם שעשה נבוכדנאצר

של חנניה, מישאל היהודי  מוצאםאת אל המלך הדגישו בדבריהם המלשינים . לכבשן האש

 מרדכישגרמה להסיבה  אוהבשל מצוותיהם  יהודיםהחשש מפני רדיפת  שאוליכך ועזריה. 

 את אסתר לא לגלות את מוצאה. להנחות

, קרוב ככל מרדכי מגלה מסירות רבה לאסתר: בכל יום ויום הוא מתהלך לפני חצר בית הנשים

שים עצמו אסור היה באיסור חמור לגבר . אל בית הנמהלדעת את שלוכדי  שיכול לאסתר,

 להיכנס.

 

 רמת הילד: 

כדי ליצור רצף סיפורי, הגננת יכולה להזכיר לילדים: מה המלך אחשוורוש רוצה? מה יעצו לו 

 המשרתים שלו? מה הוא מחפש עכשיו? מה מחפשים בכל הממלכה? -הנערים

עכשיו? האם לדעתכם אסתר ה של אסתר: מה לדעתכם יקרה יהגננת תזכיר לילדים את יופי

? הגננת תמשיך בסיפור: ובינתיים, להיבחר תה רוצה שזה יקרה? האם נערות אחרות היו רוצותיהי

ברחבי הממלכה, פקידי המלך מחפשים לו נערות יפות. כשהגיעו פקידי המלך לביתם של מרדכי 

המלך. האם  ה של אסתר ואסתר נלקחה אל ביתיואסתר בשושן הבירה, ראו הפקידים את יופי

אסתר רצתה להילקח? האם היא רצתה להיות המלכה, אשתו של אחשוורוש? איך לדעתכם אסתר 

 הרגישה?

בית המלך הוא מקום יפה ומפואר, אבל  הגננת תדגיש שאסתר לא רצתה להילקח לבית המלך.

אפשר להשתמש במשפט היפה הלקוח מתוך "בשבילי הגן":  אסתר בכלל לא רצתה להיות שם.

תה לה ברירה. זו פקודתו של המלך. אבל בלב שלה היו המון דאגות יהלכה, כי לא הי "אסתר

 ומחשבות, כמו שאמרתם".

את ההתהלכות שלו סביב הארמון מתוך דאגה והגננת תדגיש את המסירות של מרדכי לאסתר 

 .בפרט להוראה שקיבלה ממנוו בכלל הגננת תדגיש את נאמנותה של אסתר לדברי מרדכי לשלומה.

בלה יהנאמנות של אסתר להוראה שק ;בין השניים ישנו קשר של מסירות ונאמנותנראה ש

 יש לה אמון בו.וממרדכי יכולה להתפרש כסימן לכך שהיא סומכת על דבריו 

שחכמינו ז"ל מספרים לנו שההתנהגות הצנועה והעדינה של לציין  הלוכיגננת שרוצה לשלב מדרש 

 ֹׁשֵמרשהגי " , עדבארמון המלךצאה חן בעיני המשרתים מכל כך סתה להתבלט, יאסתר, שלא נ

הסכים לתת לה  (משרת ראשי של המלך שאחראי על הנערות שנלקחו לארמון)כלומר, " ַהָּנִׁשים

מבליט זה . מדרש )על פי מגילה יג ע"א( כשרנו נשאילאכול זרעונים, כדי שלא תיאלץ לאכול מזון 

אם הגננת מספרת בגישה המשלבת  .בהיותה בארמוןאת הנאמנות של אסתר למצוות התורה גם 

 .לילד בגיל הרך קוגניטיבית ורגשית תאיםמתוכנו מדרש זה, ש שלב, היא יכולה בהחלט למדרשים
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 כ–פסוקים יב

 ֹחֶדׁש ָעָׂשר ְׁשֵנים ַהָּנִׁשים ְּכָדת ָלּה ֱהיֹות ִמֵּקץ ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאל־ַהֶּמֶלְך ָלבֹוא ְוַנֲעָרה ַנֲעָרה ֹּתר ּוְבַהִּגיעַ  (יב)

: ַהָּנִׁשים ּוְבַתְמרּוֵקי ַּבְּבָׂשִמים ֳחָדִׁשים ְוִׁשָּׁשה ַהֹּמר ְּבֶׁשֶמן ֳחָדִׁשים ִׁשָּׁשה ְמרּוֵקיֶהן ְיֵמי ִיְמְלאּו ֵּכן ִּכי

: ַהֶּמֶלְך ַעד־ֵּבית ַהָּנִׁשים ִמֵּבית ִעָּמּה ָלבֹוא ָלּה ִיָּנֵתן ֹּתאַמר ָּכל־ֲאֶׁשר ֵאת ֶאל־ַהֶּמֶלְך ָּבָאה ַהַּנֲעָרה ּוָבֶזה (יג)

 ֹׁשֵמר ַהֶּמֶלְך ְסִריס ַׁשַעְׁשַגז ֶאל־ַיד ֵׁשִני ַהָּנִׁשים ֶאל־ֵּבית ָׁשָבה ִהיא ּוַבֹּבֶקר ָבָאה יאִה  ָּבֶעֶרב (יד)

ַּבת־ ֹּתר־ֶאְסֵּתר ּוְבַהִּגיעַ  (טו): ְבֵׁשם ְוִנְקְרָאה ַהֶּמֶלְך ָּבּה ִאם־ָחֵפץ ִּכי ֶאל־ַהֶּמֶלְך עֹוד ֹלא־ָתבֹוא ַהִּפיַלְגִׁשים

 ֵהַגי ֹיאַמר ֶאת־ֲאֶׁשר ִאם ִּכי ָּדָבר ִבְקָׁשה ֹלא ֶאל־ַהֶּמֶלְך ָלבֹוא ְלַבת ָלַקח־לֹו ֲאֶׁשר ָמְרֳּדַכי ֹּדד ֲאִביַחִיל

 ֶאל־ַהֶּמֶלְך ֶאְסֵּתר ַוִּתָּלַקח (טז): ָּכל־ֹרֶאיהָ  ְּבֵעיֵני ֵחן ֹנֵׂשאת ֶאְסֵּתר ַוְּתִהי ַהָּנִׁשים ֹׁשֵמר ְסִריס־ַהֶּמֶלְך

 ַהֶּמֶלְך ַוֶּיֱאַהב (יז): ְלַמְלכּותֹו ִּבְׁשַנת־ֶׁשַבע ֵטֵבת הּוא־ֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ַּבֹחֶדׁש ַמְלכּותֹו ֶאל־ֵּבית ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

 ַוַּיְמִליֶכהָ  ְּבֹראָׁשּה ֶּכֶתר־ַמְלכּות ַוָּיֶׂשם ִמָּכל־ַהְּבתּולֹות ְלָפָניו ָוֶחֶסד ַוִּתָּׂשא־ֵחן ִמָּכל־ַהָּנִׁשים ֶאת־ֶאְסֵּתר

 ָעָׂשה ַלְּמִדינֹות ַוֲהָנָחה ְסֵּתראֶ  ִמְׁשֵּתה ֵאת ַוֲעָבָדיו ְלָכל־ָׂשָריו ָגדֹול ִמְׁשֶּתה ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש (יח): ַוְׁשִּתי ַּתַחת

 ַמֶּגֶדת ֶאְסֵּתר ֵאין (כ): ְּבַׁשַער־ַהֶּמֶלְך ֹיֵׁשב ּוָמְרֳּדַכי ֵׁשִנית ְּבתּולֹות ּוְבִהָּקֵבץ (יט): ַהֶּמֶלְך ְּכַיד ַמְׂשֵאת ַוִּיֵּתן

 ְבָאְמָנה ָהְיָתה ַּכֲאֶׁשר ֹעָׂשה ֶאְסֵּתר ָמְרֳּדַכי ְוֶאת־ַמֲאַמר ָמְרֳּדָכי ָעֶליהָ  ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ְוֶאת־ַעָּמּה מֹוַלְדָּתּה

 :ִאּתֹו

 

 בוגר: מרמת ה

ידי פקידי המלך עברה תהליך הכנה ממושך: חצי שנה בשמן המור וחצי שנה -כל נערה שנלקחה על

יכנס בלילה ת בוהמועד ש –כתה הנערה ל"תור" שלה יתמרוקים אחרים. לאחר מכן חבבבשמים ו

שתחפוץ בו בכניסתה אל אל המלך. לקראת ה"תור" קיבלה כל נערה אפשרות לבקש כל דבר 

לבוש מיוחד. ובשמים, תמרוקים, תכשיט יפה ביקשו דברים כגון הנערות רוב ש סביר להניחהמלך. 

רק במה שאמר לה הגי  המשתשה היאאסתר נבדלה מהנערות האחרות בכך שלא ביקשה דבר. 

שומר הנשים )מן הסתם הכוונה ללבוש, תכשיטים וכו'(. התנהגותה של אסתר היא התנהגות של 

היא עוברת את התהליך ושיתוף פעולה חלקי ופסיבי: היא איננה ממרה את פי המלך או סריסיו, 

מה שהגי ב תמשתשמגם אובייקט. היא אליו כ ומתייחסמרומם את גוף האישה המשפיל, -המחניף

החלקיות  .יוזמתהממנחה אותה להשתמש כדי למצוא חן בעיני המלך, אך איננה מבקשת דבר 

לקורא רמז עבה על חוסר רצונה של  מעביריםוהפסיביות בשיתוף הפעולה של אסתר עם התהליך 

אסתר להיבחר. היא איננה יכולה להרשות לעצמה להמרות את רצונו של המלך, אך היא עושה את 

...(, דווקא ולמרות חוסר רצונה, צניעותה ועדינותה )ואולי דווקא בגלל כל אל ם הנדרש.המינימו

 ", ומוצאת חן גם בעיני אחשוורוש.ָּכל־ֹרֶאיהָ  ְּבֵעיֵני ֵחן ֹנֵׂשאתאסתר "

 ְוֶאת־ַמֲאַמרהרבה של אסתר לדבריו ולהנחיותיו של מרדכי: " ההיחידה מסתיימת בתיאור נאמנות

כאשר  נהגהכפי ש ,של מרדכי שומעת בקולו". אסתר ִאּתֹו ְבָאְמָנה ָהְיָתה ַּכֲאֶׁשר הֹעׂשָ  ֶאְסֵּתר ָמְרֳּדַכי

 הוא היה האומן שלה.וגרה בביתו 

 

 רמת הילד: 
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הגננת תספר על ההבדל בין התנהגותה  הגננת תדגיש את חוסר רצונה של אסתר להיבחר למלכה.

הנראה הנערות האחרות ביקשו כפי בניגוד לאסתר, של אסתר להתנהגותן של הנערות האחרות. 

בבואן אל המלך. )המגילה מספרת לנו על "נוהל הטיפול" בכל נערה בעקיפין, רק אגב  רבים דברים

תוך רגישות להיבטים מ( הגננת תפתח את הנושא .תיאור ה"תור" של אסתר לבוא אל המלך

דת מבט המתפעלת תפיסה עצמית של ילדים בגיל הרך: הסיפור נע בין נקוומגדריים, דימוי גוף 

בין נקודת מבט הסולדת מהפאר לנתפס והתפנוקים שבחיים בבית המלך, -מהעושר הבלתי

לא להגזים ביצירת אווירה של מצד אחד הריקני. על הגננת להלך על חבל דק בעת הסיפור: 

על הגננת  .לא למנוע אווירה זו לחלוטיןמצד שני הזדהות עם הנערות המתקשטות והמתייפות, אך 

 רגשותיה של אסתר.וון בעדינות את השיח בגן אל רצונותיה, מחשבותיה לכו

ה, את חוסר יהגננת את תכונותיה של אסתר: את יופיתדגיש ת יותוך כדי סיפור ההתרחשו

 העובדה שלא עשתהאת חוסר רצונה להיבחר, ומתוך כך  ואת ההתפעלות שלה מחיי הארמון

 עדינותה.את צניעותה וולמצוא חן ולהיבחר, כדי מאמץ 

המגילה מדגישה את יחסי האמון והמסירות שבין מרדכי לאסתר: אסתר עושה כל מה שמרדכי 

 אומר לה כאילו היא עדיין בביתו. 

אם תעלה בגן השאלה לשם מה ציווה מרדכי על אסתר לא לגלות את מוצאה, תוכל הגננת להציע: 

כי לא לגלות מאיזה עם היא. אנחנו לא יודעים למה. גם אסתר לא יודעת למה ביקש ממנה מרד

 אולי היא מנחשת. אנחנו בהמשך נגלה.

הגננת תדגיש כי גם לאחר שנבחרה אסתר למלכה, המשיך מרדכי להסתובב בקרבת הארמון מתוך 

 דאגה לשלומה.

 

 כג–פסוקים כא

 ַוְיַבְקׁשּו ַהַּסף ִמֹּׁשְמֵרי ַהֶּמֶלְך ְׁשֵני־ָסִריֵסי ָוֶתֶרׁש ִּבְגָתן ָקַצף ְּבַׁשַער־ַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ּוָמְרֳּדַכי ָהֵהם ַּבָּיִמים (כא)

 ְּבֵׁשם ַלֶּמֶלְך ֶאְסֵּתר ַוֹּתאֶמר ַהַּמְלָּכה ְלֶאְסֵּתר ַוַּיֵּגד ְלָמְרֳּדַכי ַהָּדָבר ַוִּיָּוַדע (כב): ֲאַחְׁשֵוֹרׁש ַּבֶּמֶלְך ָיד ִלְׁשֹלחַ 

 :ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ַהָּיִמים ִּדְבֵרי ְּבֵסֶפר ֵתבַוִּיּכָ  ַעל־ֵעץ ְׁשֵניֶהם ַוִּיָּתלּו ַוִּיָּמֵצא ַהָּדָבר ַוְיֻבַּקׁש (כג): ָמְרֳּדָכי

 

 בוגר: מרמת ה

הסיפור שלפנינו מתאר התרחשות קצרה ופשוטה: שניים מאנשיו של המלך אחשוורוש -קטע

אותו והיא אומרת  ,לאסתר מעביר את המידעמרדכי  .התכנית נודעת למרדכיו ,זוממים להורגו

 למלך בשם מרדכי.

מיקומו של מרדכי בשער המלך עשוי להצביע על  –" ְּבַׁשַער־ַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ּוָמְרֳּדַכי ָהֵהם ַּבָּיִמים"

ישיבה בשער מבטאת את במקומות שונים בתנ"ך . ךהמלמשרה בארמון -תפקידו: היותו נושא
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מעמד. גם בספר דניאל, ישיבתו של דניאל בשער המלך  בעלאדם נכבד ובשער  היושב ו שלהיות

 בארמון. משרה-נושאמבטאת את היותו 

לפני היבחרה  עוד (משרה בארמון-כלומר נושא)לדעת האבן עזרא היה מרדכי מ"משרתי המלך" 

". ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ָהָיה ְיהּוִדי ִאיׁשמקום מגוריו של מרדכי: "ל המיתאמשל אסתר למלכה. דעה זו 

התגוררו  ובולבית המלך  ךהסמומתחם  – " היא קריית המלוכהיָרהּבִ הַ  ןׁשּוׁשַ כאמור, ייתכן ש"

לדעת  העם.-בה התגוררו המוןש" היא העיר התחתונה, ׁשּוָׁשן ָהִעיר"על פי דעה זו שריו ופקידיו. 

 בבית המלך רק עכשיו, לאחר היבחרה של אסתר. משרה-נושאלמפרשים אחרים, התמנה מרדכי 

מרדכי לא יוכל בעתיד להמשך הסיפור: נטית וורל ךהמלמשרה בארמון -היותו של מרדכי נושא

מתוקף  יומי עם המן, כיוון שגם הוא, כהמן, צריך להימצא בשער המלך-םלהימנע מהמפגש היו

-היה מעדיף להימנע מעימות עם המן עלהוא . אילולא מעמדו ותפקידו של מרדכי, ייתכן שתפקידו

על להימצא בשער המלך,  הוא יצטרך, משרה-נושאידי הימנעות מקרבתו. בשל היותו של מרדכי 

 שתחוויה להמן.הה-תו שם תכניס אותו לסכנה באישהימצאו אף

 ַהָּדָבר ַוִּיָּוַדעמגלה לנו כיצד ומנין ידע מרדכי על תכניתם של בגתן ותרש: כתוב רק " ההמגילה איננ

 המגילה גם איננה ". הפסוק מקצר ואיננו מגלה לנו, המאזינים, כיצד נודע לו הדבר.ְלָמְרֳּדַכי

 .להרוג את המלך , שבגללם זממון ותרשלנו מידע על מניעיהם של בגת מספקת

 

 רמת הילד: 

קרב טיבית והרגשית ביהיחידה מספרת על מזימה שהופרה. אופי הסיפור תואם לבשלות הקוגנ

: בגתן ותרש תכננו להרוג את אחשוורוש. מרדכי גילה את תכניתם וסיפר על כך 5–4גילאי 

את הדברים, והתגלה שהם אכן לאסתר. אסתר סיפרה למלך בשם מרדכי. המלך ציווה לבדוק 

תכננו לפגוע בו. בגתן ותרש באו על עונשם. הרצף הסיפורי והעלילה לרוב אינם מציבים קושי 

טובים ורעים מסופר על טיביות והרגשיות של הילד בגיל זה: ינגמיוחד ותואמים את יכולותיו הקו

 מזימה שהופרה.על ו

 גם אינם שואליםם הכניתם של בגתן ותרש. לרוב הילדים אינם שואלים מנין ידע מרדכי על ת

 כדאימה הניע את בגתן ותרש לתכנן תכנית שכזו. אם אחד הילדים יעלה את השאלות,  בדרך כלל

" את נועלתשהגננת תתייחס ותגיב. מומלץ להגיב בדרך הפותחת מספר כיווני חשיבה, ואיננה "

מלצת: "שאלה מאוד מעניינת, דרך התגובה המול דוגמההילד על אפשרות פרשנית אחת בלבד. 

השאלה ששאל )שמו של הילד(. אתם יודעים, מאוד מעניין, המגילה לא מספרת לנו. לא כתוב 

כאן יש לאפשר מקום להשערות שונות שיעלו ) "בפסוקים למה... מה דעתכם? מה את חושבים?

ושמע והם לא בדיוק היה שם -אולי הוא בדיוק ;אולי מישהו שמע וגילה למרדכי ,הילדים. למשל

בנוגע למניעיהם של בגתן ותרש: אולי הם רצו להחליף את המלך  כך גם .ידעו שהוא מקשיב

י אצל מלך שכל כך עסוק כל היום רק יאולי הם הרגישו שהם עובדים קשה מד ;ושיהיה מלך אחר

את אולי הם כעסו עליו בגלל משהו אישי...( הגננת תוכל להרחיב  ;במשתאות ובלעשות כיף

. לעתים הילדים מעלים השערה הקרובה לדברי חז"ל יהןולהוסיף על ההשערות שיעלו הילדים

 במדרש, ורצוי לציין זאת ולחזק את דבריהם.
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", נמצא ְּבַׁשַער־ַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשבהגננת תוכל להדגיש שוב את מסירותו של מרדכי לאסתר: הוא "

  אחר שלומה של אסתר.בסביבת הארמון. מרדכי מסתובב כל העת באזור, כדי לעקוב 

משרה -מצביעה על היותו נושא בשער המלךשל מרדכי  ישיבתוהגננת תבחר אם להדגיש ולספר כי 

להבנתם של הילדים את הסיפור כעת, אך יוכל לשרת  משמעותי כל כךבבית המלך. פרט זה איננו 

אם הגננת  ;אותנו בהמשך, כאשר נרצה להסביר לילדים את דרך התנהלותו של מרדכי מול המן

מרדכי איננו בוחר מרצונו במפגש החוזר כאשר סיטואציה, רה שבחוסר הברתרצה להמחיש את 

 ונשנה עם המן, פרט זה ישרת אותה.
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 פרק ג

 ב–פסוקים א

 ֶאת־ִּכְסאֹו ַוָּיֶׂשם ַוְיַנְּׂשֵאהּו ָהֲאָגִגי ֶּבן־ַהְּמָדָתא ֶאת־ָהָמן ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶלְך ִּגַּדל ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר (א)

 ִּכי־ֵכן ְלָהָמן ּוִמְׁשַּתֲחִוים ֹּכְרִעים ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ְוָכל־ַעְבֵדי (ב): ִאּתֹו ֲאֶׁשר ָּכל־ַהָּׂשִרים ֵמַעל

 :ִיְׁשַּתֲחֶוה ְוֹלא ִיְכַרע ֹלא ּוָמְרֳּדַכי ַהֶּמֶלְך ִצָּוה־לֹו

 

 בוגר: מרמת ה

נה מספרת לנו מה היו הנסיבות הסיפור מפגיש את הקורא עם דמות חדשה: המן. המגילה אינ

דעת "עמוס חכם ב. להעלותו לגדולה או מה היו מניעיו של המלך שגרמו לעלייתו לגדולה של המן

: "אין הכתוב מבאר לנו, כיצד עלה המן למדרגה הזאת... בזאת רומז לנו מתייחס לכך "מקרא

שהבריות נותנות לבן הכתוב, שהמן הוא מאותם הרשעים, שעלייתם מתרחשת לפתע פתאום, ועד 

" הם ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ַעְבֵדילהתבונן במה שנעשה, כבר הרשע עומד במלוא עוזו ותוקפו". "

" הוא מקום מושבם של הנכבדים בעלי התפקידים. ַהֶּמֶלְך ַׁשַערהמשרות. "-שריו של המלך, נושאי

 השרים כולם מצטווים לכרוע ולהשתחוות להמן.

שנאה שמעבר  ,טיפוס לשנאת יהודים לא רציונלית-תתגלה דמותו של המן כאב בהמשך הסיפור

ם יתאמהסבר -גיון והסבירות. לכן נדמה שתיאור עלייתו לגדולה באופן פתאומי ונטולילגבולות הה

 בהמשך הסיפור.שדמותו ל

מן שניסו להציע שלאחר סיפור בגתן ותרש, מחפש לו אחשוורוש שר קרוב ונא היובין בני דורנו 

להסתפק , וניתן הילדים בגן זושאלה ל להתייחסלסמוך עליו. להערכתנו אין צורך  יוכלשבמיוחד 

 הסבר.-בתיאור עלייתו של המן לגדולה באופן פתאומי ונטול

. אחת השאלות המעסיקות מאוד אותנו המבוגרים היא השאלה מדוע לא השתחווה מרדכי להמן

לאדם, כל עוד מדובר בהבעת כבוד למעמדו ולתפקידו. מבחינה הלכתית אין איסור על השתחוויה 

 אנו מוצאים לאורך התנ"ך דוגמות של אדם המשתחווה לאדם אחר כאות להבעת כבוד.

 עתומציע שאולי אופן ההשתחוויה המתואר בפסוקים הוא אסור: לדב"דעת מקרא"  עמוס חכם

)כמו שנאמר: כריעה יחד השתחוויה וש ייתכןאין איסור על השתחוויה לאדם כהבעת כבוד, אך 

היא אסורה. שילוב של השתחוויה  ("ְלָהָמן ּוִמְׁשַּתֲחִוים ֹּכְרִעים ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ְוָכל־ַעְבֵדי"

מבטא כניעה מוחלטת  זהייתכן ששילוב לכן וכריעה מופיע לאורך סיפורי התנ"ך רק כלפי ה'. 

 .האסורא היכלפי אדם ואילו  ,המותרת רק כלפי ה'

אופי של עמידה -של מרדכי להמן כביטוי לקו יהההשתחוו-שהציעו לראות את אי היובין בני זמננו 

 אפילועל עקרונות, נחישות, שמירה על "עמוד שדרה" פנימי שאיננו מתכופף מול לחצי הסביבה 

זאת האדמו"ר גדיר התחושת ודאות פנימית חזקה. כך למשל לכביטוי לאמונה וו ,במצב של גלות
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מסלונים, בעל ה"נתיבות שלום": "שלכאורה אינו מובן: איך עשה מרדכי דבר כזה, שהעמיד 

השתחוויה להמן עלולה -)כוונתו היא שמרדכי היה יכול לשער שאיבסכנה את כל כלל ישראל? 

אלא, כי מרדכי נהג כן מתוקף בהירות האמונה והבטחון לגרום לגזרה על כל עם ישראל; ו"י( 

 .שלו..."

שהסיפור בספר דניאל )פרק ג( על חנניה, מישאל ועזריה יכול ללמד אותנו משהו על ייתכן 

המורכבות שבהשתחוות לסמלי מלכות של שלטון זר במצב של גלות. על פי המסופר בספר דניאל, 

נבוכדנאצר מלך בבל עשה צלם זהב ענק בבקעת דורא שבבבל, ונציגי כל העמים המשועבדים 

חנניה, להשתחוות לו. על אף שידעו שכעונש על כך יושלכו לכבשן האש, לאימפריה הבבלית חויבו 

שעשה "אנדרטה" היה רק פי חלק מהדעות, צלם זה  לעמישאל ועזריה סירבו להשתחוות לצלם. 

עוצמת שלטונו של נבוכדנאצר )פירוש התוספות על הגמרא את  המליסו"לכבוד עצמו", נבוכדנאצר 

עות היה הצלם עבודה זרה ממש, שאסור להשתחוות לה, ועליה הדחלק מפי  לע(. ע"ב בפסחים נג

עיון מעמיק בספר דניאל מלמד  ג(.דניאל לב"דעת מקרא" ראו פירוט "ייהרג ואל יעבור" ) :נאמר

 אימפריה השולט עלעל הקבלות נוספות לפרקנו: אדם ממוצא יהודי עולה לגדולה בבית מלך זר, 

 .שלמה

לספר דניאל: "בין אם מגמת הפקודה להשתחוות לצלם  "דעת מקרא"נסכם חלק זה בפירוש 

נדרטה אהצלם נחשב לעבודה זרה, בין אם הצלם לא הוקם אלא כשתה העברה על דת, משם יהי

גילו שלושת הנערים היהודים עוז ותעצומות נפש לייחד את השם ולא  –בלבד לכבודו של המלך 

גבורה זה וגם הוא עבר על פקודת להשתחוות לזולתו. יש מקום לשער שמרדכי הודרך ממעשה 

 ."מלכו ולא השתחווה להמן

 

 רמת הילד: 

מומלץ שהגננת תתאר  דמות מרכזית בסיפור. שהיא הילד פוגש כאן לראשונה את דמותו של המן,

את עלייתו של המן לגדולה כהתרחשות פתאומית ונטולת הסבר. אופן הצגת הדברים כך תואם 

 את דמותו בהמשך הסיפור.

מהמבוגרים, הילדים לרוב אינם שואלים מדוע לא השתחווה מרדכי להמן. לדברי אחת בשונה 

"להם זה ברור מאוד, שמרדכי לא משתחווה להמן". ה"ברור מאוד" הזה הוא אולי  :הגננות

זה של מרדכי. מעשה  יהההשתחוו-העומק שבדברי בני דורנו, המבקשים להסביר את פשר אי

ללא חישובים של "מה עתיד  ,כים פנימיים גם במצב של גלותנאמנות לערומבטא זקיפות קומה 

 לקרות אם...".

עם זאת חשוב להימנע  מבחינה דידקטית אין צורך להיכנס לשאלות שאינן מעסיקות את הילדים.

מהקניה שגויה שאיננה נכונה הלכתית: אין איסור בתורה להשתחוות לאדם כאות להבעת כבוד. 

ן ששילוב של השתחוויה וכריעה יחד, כמתואר במגילה, מותר רק ייתכ ,"דעת מקרא"כפי שמציע 

תואם את האינטואיציות של הילדים, ש"ברור" שמרדכי  זהכלפי ה' ואסור כלפי אדם. פירוש 

 איננו משתחווה. ברור שאם מרדכי איננו משתחווה הרי ש"יש לו סיבה טובה".
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ר המשגה של ויצשיכם, מומלץ שהגננת תחזק את האינטואיציות של הילדים במשפט מס

לא  ,מרדכי ,תחושותיהם: כל השרים החשובים של המלך השתחוו להמן, ורק איש אחד

להבליט את אומץ הלב אפשרות אחת היא  .שתחווה. כאן פתוחות בפני הגננת מספר אפשרויותה

רק איש אחד, כולם פחדו מהמלך והשתחוו להמן. השתחוו להמן. כולם -של מרדכי ולומר: כולם

מרדכי ידע שהמן אדם רשע. איש כמו אולי הגננת תוכל להמשיך ולומר: מרדכי, לא השתחווה. 

ההשתחוויה של מרדכי: -את המניע העמוק לאי סבירלההגננת תוכל מרדכי לא ישתחווה להמן! 

שיכבדו אותו. האם איש יהודי רוצה  ציווה כולם משתחווים להמן כי המלךמרדכי הוא יהודי. 

כבד ככה את המן? האם איש יהודי מרגיש שהוא רוצה להראות שהוא כל כך מכבד את המן? ל

אפשרות אחרת היא לומר: מותר ליהודי להשתחוות לשר או לאדם חשוב, אבל לא כמו 

כולם ישתחוו להמן -שמשתחווים לה'. בעיר שושן שבממלכת פרס, המלך אחשוורוש ציווה שכולם

 מרדכי לא מסכים להשתחוות ככה. כמו שמותר להשתחוות רק לה'!

מרדכי איננו או את המסר מעורר ההזדהות ש ,הגננת תבחר אם להדגיש את הדיוק ההלכתי

 לאדם רשע כמו המן.דווקא משתחווה 

 

 ד–פסוקים ב

 ִיְכַרע ֹלא ּוָמְרֳּדַכי ַהֶּמֶלְך ִצָּוה־לֹו ִּכי־ֵכן ְלָהָמן ּוִמְׁשַּתֲחִוים ֹּכְרִעים ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ְוָכל־ַעְבֵדי (ב)

: ַהֶּמֶלְך ִמְצַות ֵאת עֹוֵבר ַאָּתה ַמּדּועַ  ְלָמְרֳּדָכי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ַעְבֵדי ַוֹּיאְמרּו (ג): ִיְׁשַּתֲחֶוה ְוֹלא

 ָמְרֳּדַכי ִּדְבֵרי ֲהַיַעְמדּו ִלְראֹות ְלָהָמן ַוַּיִּגידּו ֲאֵליֶהם ָׁשַמע ְוֹלא ָויֹום יֹום ֵאָליו ְּכָאְמָרם ְּבָאְמָרם ַוְיִהי (ד)

 :ְיהּוִדי ֲאֶׁשר־הּוא ָלֶהם ִּכי־ִהִּגיד

  

 בוגר: מרמת ה

ההשתחוויה של מרדכי להמן. הפסוקים מתחילים -הפסוקים שלפנינו מספרים את סיפור אי

". הפסוקים ממשיכים בתיאור הדיאלוג של ִיְׁשַּתֲחֶוה ְוֹלא ִיְכַרע ֹלא ּוָמְרֳּדַכיבתיאור תקיף ונחרץ: "

" עם מרדכי: מדי יום ביומו פונים השרים אל מרדכי ושואלים אותו מדוע איננו ַהֶּמֶלְך ַעְבֵדי"

לא הבחין בכך כנראה משתחווה. מתוך צורת הפנייה של השרים אל מרדכי מסתבר שהמן עצמו 

הנראה מרדכי  כלשכשמרדכי איננו משתחווה. קורא מיומן, המבחין ברמזים דקים, יכול להסיק 

 ַעְבֵדיואכן המן לא הבחין שמרדכי איננו משתחווה לו, עד ש" ,ותו תבלוטלא התכוון שהתנהג

 ...".ְלָהָמן ַוַּיִּגידּו" הפנו את תשומת ליבו לכך: "ַהֶּמֶלְך

איננו הוא בין בני זמננו יש המפרשים שמרדכי השתדל להצניע ולא להבליט את העובדה ש

. ךהמלבארמון  משרה-נושאשהיה משתחווה. לדעתם, מרדכי נאלץ לשהות באזור שער המלך כיוון 

 כדי לא לסכן את עצמו ואולי גם את עמו, השתדל מרדכי לא לבלוט.

ההשערה שמרדכי ניסה לא להבליט את העובדה שאיננו משתחווה, מרככת את השאלה הגדולה 

 שאנו שואלים כמבוגרים: מדוע מרדכי לא השתחווה?
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 רמת הילד: 

מניח שאם צדיק הילד כאמור, הילד לרוב איננו שואל מדוע לא השתחווה מרדכי. בדומה למדרש, 

המעיד על נאמנות מוחלטת לערכים  ,המעשה הנכון ודאי גדול כמו מרדכי לא השתחווה, הרי שזהו

את התפיסה  בהם הוא מאמין. תפיסתו של הילד איננה הלכתית אלא אינטואיטיבית.ש

"מאוד ברור לילדים שמרדכי לא משתחווה  :כלשונה של אחת הגננות – האינטואיטיבית הזו

 אנו רוצים לעודד בגן הילדים. –להמן" 

להעניק לילד בסיס אשר יצמצם וימתן את עוצמתן של  עשוידיוק בלשון הפסוקים  ,עם זאת

השאלות שיצוצו בהמשך דרכו, כאשר יתבגר וחשיבתו תתפתח. גננת שתסב את תשומת לבם של 

ו נאל מרדכי ושואלים אותו מדוע אינפונים העבדי המלך הם שכתוב בפסוקים כך שי הגן לילד

דיון בנושא. ניתן עם הילדים תוכל לפתח  ,שהמן כפי הנראה לא הבחין בכך בעצמוומשתחווה, 

 זו להציע את האפשרות שמרדכי השתדל בכוונה לא לבלוט בהתנהגותו. דיון עם הילדים בסוגיה

לעיסוק בשאלות אשר לרוב אינן מטרידות אותם כעת, אך צפויות להעסיק  יעניק להם בסיס

טיבית ואמונית, יידי הגננת, היא נתפסת, קוגנ-. כאשר התשתית נבנית כבר עלכשיגדלואותם 

 מתוחכמת.אינטלקטואלית כחלק מהיסודות, ולא כתשובה 

 ,הוודאות הפנימית המוחלטתלסיכום דמותו של מרדכי: קו מאפיין בולט בדמותו של מרדכי הוא 

לא! הפסוקים כשלעצמם אינם מספקים לנו מידע מפורט לגבי הנימוקים  –האומרת: זה 

להתנהגותו של מרדכי. המדרשים בנושא מגוונים. נזכיר למשל מדרש המתאר את מעשהו של 

)סדר עולם רבה פרק  המן בשאלת בניין בית המקדשלמתמשך בין מרדכי מרדכי כחלק ממאבק 

 ., ילקוט שמעוני אסתר רמז תתרמה(כט

צדיק מאוד  ,הגננת תבחר את הדרך המתאימה לה ביותר להציג את דמותו של מרדכי כאדם גדול

ת באופן יובעל נאמנות פנימית גבוהה לעולם הערכים שלו. הגננת תשתדל להציג את ההתרחשוו

 קרוב ככל האפשר ללשונם של הפסוקים. 

 

 ו–פסוקים ה

 ְּבָמְרֳּדַכי ָיד ִלְׁשֹלחַ  ְּבֵעיָניו ַוִּיֶבז (ו): ֵחָמה ָהָמן ַוִּיָּמֵלא לֹו ּוִמְׁשַּתֲחֶוה ֹּכֵרעַ  ָמְרֳּדַכי ִּכי־ֵאין ָהָמן ַוַּיְרא (ה)

 ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּבָכל־ַמְלכּות ֲאֶׁשר ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִדים ְלַהְׁשִמיד ָהָמן ַוְיַבֵּקׁש ָמְרֳּדָכי ֶאת־ַעם לֹו ִּכי־ִהִּגידּו ְלַבּדֹו

 : ָמְרֳּדָכי ַעם

 

 בוגר: מה רמת

התנהגותו של המן מלמדת אותנו על דמותו. המן הוא אדם שמתמלא חמה כאשר הוא שומע על 

נו משתחווה לו. נאי בעלי התפקידים בארמון המלךאדם אחד מבין  :פגיעה קלה יחסית בכבודו
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שהוא מחליט להשמיד את עמו של מרדכי. התנהגות זו של המן תמוהה: כדי כך המן כועס עד 

ל בחצרות מלוכה שכעס על אדם אחד, חצוף ככל שיהיה, מוביל לעונש של השמדת עם מקוב האם

, ותוהמאפיינת אמידת הגאווה והחשיבות העצמית על שלם? התנהלותו זו של המן מלמדת אותנו 

  .עוצמת הכעס שלו על פגיעה קלה בכבודוכפי שניכר מ

" בא ללמד ַוִּיֶבזהשימוש במילה " – "ָמְרֳּדָכי ֶאת־ַעם לֹו ִּכי־ִהִּגידּו ְלַבּדֹו ְּבָמְרֳּדַכי ָיד ִלְׁשֹלחַ  ְּבֵעיָניו ַוִּיֶבז"

כי המן חש זלזול באפשרות לפתור את הפגיעה בכבודו על ידי הריגת מרדכי לבדו. המן הרגיש כי 

להרוג את מרדכי ובזאת לסיים את העניין. מדוע חש  ,מספק עבור יצר הנקמה שחש-יהיה זה בלתי

העובדה הטכנית של בין לישור בתודעתו של המן בין התנהגותו של מרדכי המן? מנין נוצר הקכך 

 ההשתחוויה-איהיותו שייך לעם היהודי? כפי הנראה הרגיש המן, או אולי רמזו לו עבדי המלך, כי 

 נו משתחווה.נכיוון שהוא יהודי, הוא אי ;קשר עמוק ביותר להיותו יהודי השל מרדכי קשור

 

 רמת הילד: 

עם. הם סיפורים המציגים בפני השומע את החיים השל  מספרים את ההיסטוריה סיפורי החגים

ת ום: הטוב והרע, היפה והמכוער, חסדי ה' ורחמיו על עמו יחד עם תחושהם מכיליעל כל מה ש

תמצא את עצמה מתלבטת מה להבליט ומה הגננת להצלה ולנס. לעתים  והסכנה והאיום שקדמ

 ה להדגיש ומה להשאיר בשולי הסיפור.לטשטש, מה להרחיב ומה לצמצם, מ

מורכב. ההיבט החיובי מפתח בילד הבגיל הרך מומלץ להתמקד בהיבטים החיוביים שבתוכן 

רצוי להתמקד לפיכך ביטחון ותקווה, ונוטע בו כוחות שיאפשרו לו התמודדות עם קשיים בעתיד. 

כמו אהבת ה' לעמו והדמויות החיוביות שממעשיהן וממידותיהן  ,במסרים המיטיבים שבסיפור

ע הוא חלק מהחיים ומהסיפור וגם הר :עואפשר ללמוד. עם זאת מומלץ לא להתעלם לחלוטין מהר

להבין את הסיפור בשלמותו. הילד פוגש את הצד החסר שבעולם  אפשר-איללא הבנתו ו ,השלם

 , התמודדות עם מצבים שונים בחיי המשפחהומשומשלא  ותיום שלו: אכזבות, הבטח-םבחיי היו

. כמבוגרים, לא תמיד יש ביכולתנו להגן על ילדינו מפני אכזבה, צער או כאב. מחד גיסא, עודו

 בענייןשיח, מגע ותקשורת עם מבוגר ליצור התעלמות מוחלטת מן הרע איננה מאפשרת לילד 

ות וע עלול להובר יסוק אינטנסיבי מדיבחיי היומיום. מאידך גיסא, עילעתים הקושי שהוא פוגש 

מומלץ להדגיש את החיוב וליצור חשיפה מבוקרת, מצומצמת על כן הילד.  בורעחוויה מאיימת 

 ע.וומוגבלת לר

המן דמות של אדם כעסן, שכעסו, בלראות  אפשרדמותו של המן היא דמות של רוע מוחלט. 

תו לרצות להשמיד עם שלם בגלל גאוותו ותחושת החשיבות העצמית המפעמת בו, מביאים או

-מחשבה, המבין כי המניע העמוק לאי-המן דמות של רשע בעל עומקבלראות  אפשר גםאדם אחד. 

רוחני שאיננו -ההשתחוויה של מרדכי הוא היותו יהודי. מכעיס אותו שקיים בעולם כוח נפשי

 להשמידו מן השורש. הבוחשהוא מרגיש עד כדי כך מכפיף את עצמו אליו, 

מומלץ לספר לכן  יכת הסיטואציה למוחשית עבור הילד עלולה להיות חוויה מפחידה ומאיימת.הפ

את הסיפור תוך ריחוק רגשי מסוים. ניתן להציג את דמותו של המן כקריקטורה נלעגת ומנופחת 

 מרוב תחושת חשיבות עצמית ושנאה.
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, על הגננת לקחת בחשבון גם את מיקומו פוריםבתקופה שלפני  סיפור החגבעת העיסוק ב

טחוני. בהיבט יבין ימי שגרה מבורכת לזמנים של מתח ב הבדללהגיאוגרפי של הגן, ולהיות רגישה 

, יש מקום חשוב לעולם נו הנפשי בזמנים של מצבי לחץחוסשל רווחתו הנפשית של הילד ופיתוח 

יש המבוגרים הסובבים אותו.  הערכים שהילד סופג מסביבתו ולעולם הערכים והאמונות של

סביב סיפורים של מצוקה וישועה, הבטחה והתגשמותה, מבוגר למקום חשוב גם לשיח בין הילד 

לצמצם ולהגביל את  רצויהשגחת ה'. בימי שגרה צד להקשיים וההתמודדויות של הדמויות 

 ע, ובזמני קושי ניתן לשאוב עידוד מהדורות שקדמו לנו.והעיסוק בר

 

 פסוק ז

 ִלְפֵני ַהּגֹוָרל הּוא ּפּור ִהִּפיל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַלֶּמֶלְך ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ִּבְׁשַנת ִניָסן הּוא־ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַּבֹחֶדׁש (ז)

 :ֲאָדר הּוא־ֹחֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ּוֵמֹחֶדׁש ְליֹום ִמּיֹום ָהָמן

 

 בוגר: מרמת ה

 ַעם ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּבָכל־ַמְלכּות ֲאֶׁשר ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִדים ְלַהְׁשִמיד ָהָמן ַוְיַבֵּקׁשבפסוק הקודם מסופר: "

הצעד להבחין בכך ש מחשבה. מרתקו" מלמד על רצון, תכנון ַוְיַבֵּקׁש". השימוש במילה "ָמְרֳּדָכי

הראשון שנוקט המן כדי להגשים את תכניתו איננו צעד פוליטי כמו פנייה למלך אחשוורוש כדי 

מלמדת על יחסו של המן אל זו בדה ייתכן שעו לקבל את רשותו, אלא צעד מאגי של הפלת פור.

 לכן הוא מרשה לעצמווהמן מובן מאליו שהמלך יסכים לבקשתו, לש יכול להיותהמלך אחשוורוש. 

. אם נבין כך את הפסוק, הרי שהפלת הפור מהמלך רשותהלהקדים את הפלת הפור לבקשת 

 לקבוע את התאריך. מציינת צעד מוגמר וודאי שכבר הוחלט עליו, וכל שנותר הוא להפיל פור כדי

מאגי: ה הצעד הראשון של המן, משקפת את עולמו הדתי אהיייתכן גם שהעובדה שהפלת הפור 

ב"דעת עמוס חכם בעולם האלילי, כוח הגורל נתפס ככוח עליון הגובר אף על כוחם של האלים. 

ם : "עניין הפור מיוסד על אמונת הבבלים הקדמונים, שלכל מעשה, שאדכך זאת מקרא" מנסח

עומד לעשות, יש עת מוכשרת להצלחתו. והקוסם יכול לגלות את העת הראויה על ידי הפור". אם 

נבין כך את מעשהו של המן, הפלת הפור מבטאת את הצורך של המן להגביר את הסיכויים 

מנוגד לאמונה היהודית: האמונות -מבטאת עולם, והיא ידי שימוש בפור-להצלחת תכניתו על

בהתייחסות פרטית של הבורא לברואיו ובבחירה  ,ר מול אמונה בהשגחהאמונה בגורל עיוו

 חופשית של האדם.ה

 

 רמת הילד: 

הבנת מעשיו יב בסאת השיח עם ילדי הגן מפגיש אותנו עם השאלה עד כמה להעמיק שב והפסוק 

מצד  , אךעוודרכי התנהלותו של אדם רשע. מצד אחד מומלץ להגביל את העיסוק והשיח סביב הר

 .פורההוא  –פורים  –מקור שמו של החג  שני
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טיבית עבור הילד. הילד מכיר יאיננה משימה קלה מבחינה קוגנ "פור", הבנת המושג על כך נוסף

 .מרכיב המזל והאקראיותעל מבוססים הם ו בקובייה, רולטה וכד'בהם שמשתמשים משחקי לוח 

 מוכר וקרוב לילד מחיי היומיום.כבר  "הגרלה", ייתכן שהמושג ת יותר של הגןבוגרשכבת הגיל הב

 ,עם זאת הילד מכיר את השימוש ב"אמצעי מזל" לסוגיהם השונים כחלק מפעילות משחקית

 לדמיין מבוגר המשתמש באמצעי כזה כדי לקבוע אירוע רציני וחשוב בחייו. ולקשה ו

פור  ", שהריךתארי"טיבי הבא הנדרש מן הילד כדי להבין מהו פור הוא הבנת המושג יהשלב הקוגנ

 "תאריך"הוא הגרלה שמטרתה לקבוע את התאריך המתאים ביותר עבור מעשה מסוים. המושג 

גננות רבות משתמשות בלוח ו ,זמן-הוא מושג מופשט בגיל הרך ותלוי בחשיפה קודמת למושגי

 .ותוהשנה כדי להמחיש א

-בהסבר הבא: פעם, לפני הרבה השתמשגננת שתבחר להסביר לשם מה משתמשים בגורל, תוכל ל

פסלים, כמו בימי אברהם אבינו בהרבה שנים, בימים שבהם היו אנשים רבים שהאמינו באלילים ו

עדיף לא להשתמש  ,)אם המושג אלילים ופסלים איננו מוכר לילדים מסיפורי התורה ומהמדרש

יצליח,  ואשה מאודמאוד  אנשים שהאמינו באלילים ובפסלים רצו לעשות משהו ורצוהבו(, כאשר 

הקרובים הם האמינו שכדאי להם להפיל פור, גורל )כאן תדגים הגננת מהו פור בעזרת מושגים 

הגרלה(. לפי הגורל הם ידעו באיזה זמן כדאי להם לעשות ו "דינו-דן-אן"כמו לעולמם של הילדים 

 את הדבר החשוב הזה.

להתייחס מאוד טיבי, מומלץ יקוגנאם הגננת מקדישה זמן לעיסוק במושג פור ובהבנתו בערוץ ה

 בקצרה גם למשמעותו ולתפיסת העולם שהוא מייצג.

 

 ט–פסוקים ח

 ַמְלכּוֶתָך ְמִדינֹות ְּבֹכל ָהַעִּמים ֵּבין ּוְמֹפָרד ְמֻפָּזר ַעם־ֶאָחד ֶיְׁשנֹו ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַלֶּמֶלְך ָהָמן ַוֹּיאֶמר (ח)

 טֹוב ִאם־ַעל־ַהֶּמֶלְך (ט): ְלַהִּניָחם ֵאין־ֹׁשֶוה ְוַלֶּמֶלְך ֹעִׂשים ֵאיָנם ַהֶּמֶלְך ְוֶאת־ָּדֵתי ִמָּכל־ָעם ֹׁשנֹות ְוָדֵתיֶהם

 :ַהֶּמֶלְך ֶאל־ִּגְנֵזי ְלָהִביא ַהְּמָלאָכה ֹעֵׂשי ַעל־ְיֵדי ֶאְׁשקֹול ִּכַּכר־ֶּכֶסף ֲאָלִפים ַוֲעֶׂשֶרת ְלַאְּבָדם ִיָּכֵתב

 

 בוגר: מרמת ה

, לאחר שכבר הפיל פור כדי לקבוע באיזה לביצוע תכניתו המן פונה אל המלך ומבקש את רשותו

וכלפי  המלך כלפי ו המזלזליחסתכנית. ייתכן שסדר הפעולות של המן מלמד על התאריך תתרחש 

 המןלברור  יכולתו להפעיל שיקול דעת אם להיענות לבקשה או לסרב לה. על פי אפשרות זו,

מת הפור לפנייה אל שהקדאפשרות אחרת היא שהמלך ייענה לבקשתו ללא בדיקה מעמיקה. 

 מלך.כלפי ההמלך מלמדת על עולמו הרוחני של המן ועל אמונתו בכוח הגורל, ואין בה זלזול 

 הנימוקים שמעלה המן בשיחתו עם המלך אינם נימוקים הגיוניים: 
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 "האם מקובל להשמיד עם כיוון שהוא מפוזר ואיננו יושב  –..." ּוְמֹפָרד ְמֻפָּזר ַעם־ֶאָחד ֶיְׁשנֹו

 ת בבל ואשור.יומלכורבים נוספים הוגלו ממקומם על ידי עמים  ,ידועכום אחד? כולו במק

  גם אותם יש להשמיד?! האם על פי אותו היגיון של רשע,

 "נוהג מקובל, כלל, חוק. הוא המילה "דת" כאן פירושה של  –" ִמָּכל־ָעם ֹׁשנֹות ְוָדֵתיֶהם

האם העובדה שלבני העם הזה ישנה מערכת מנהגים ונימוסים השונה מן המקובל מהווה 

אחשוורוש הוא מלך השולט על אימפריה אדירה ורחבת ידיים,  !?םלהשמדתסיבה 

המכילה בתוכה עמים שונים ותרבויות שונות. האימפריה הפרסית הפגינה, כמדיניות, 

תרבותיים ופולחניים בין העמים השונים. מדוע מצפה המן ם הבדליכלפי סובלנות 

 שאחשוורוש ייענה לרצונו להשמיד עם שלם? 

 "כאן פירושו חוקי המלך. האם ַהֶּמֶלְך ָּדֵתיהמונח " –" ֹעִׂשים ֵאיָנם ַהֶּמֶלְך ְוֶאת־ָּדֵתי "

היהודים בממלכתו של אחשוורוש לא קיימו את חוקי המלך? זו נשמעת טענה לא 

 הגיונית.

 "כאן כבר מגיע חוסר ההיגיון והאבסורד בדבריו של המן  –" ְלַהִּניָחם ֵאין־ֹׁשֶוה ְוַלֶּמֶלְך

 – "ֵאין־ֹׁשֶוהלהשאירם בחיים, כי " – "ְלַהִּניָחםלשיא: המן מסביר למלך, שלא כדאי לו "

לים ירווח או תועלת מכך שישאיר את היהודים בחיים. במיפיק  לאהמלך  ,זה לא יועיל לו

קרובות יותר ללשון ימינו, אומר כאן המן: מה אכפת לך להרוג ולהשמיד את כל 

מלך ששולט על  האםהיהודים? ממילא אתה לא מרוויח כלום מכך שהם עדיין בחיים... 

ת בני משמיד עם שלם רק כיוון שהוא לא ירוויח כלום מכך שלא יהרוג אאדירה אימפריה 

 גיון צרוף.יה-זהו חוסר !?העם הזה

-פנייתו של המן למלך ואופן הצגת הנימוקים במטרה לשכנע את המלך להסכים לתוכנית, הם אב

טיפוס לחוסר ההיגיון שבשנאת ישראל בכל הדורות: כיצד יעלה על הדעת שהשר הבכיר ביותר של 

 !המלך מרשה לעצמו להעלות רשימת טיעונים כל כך לא הגיונית בשיחה עם מלכו?

 גיון של רשעות: יבריו של המן הבדניתן לראות  ,עם זאת

 "שכיוון שהם  סביראפשר לה ,המלבי"ם על פי פירוש –..." ּוְמֹפָרד ְמֻפָּזר ַעם־ֶאָחד ֶיְׁשנֹו

 מפוזרים בין עמי הממלכה, השפעתם השלילית והמזיקה חודרת לכל מקום.

 "סבירמ עמוס חכםכאן מן הסתם רומז המן למצוות התורה.  –" ִמָּכל־ָעם ֹׁשנֹות ְוָדֵתיֶהם 

פולחן אלילים בתוך אימפריה שלמה של עמים של תרבות  בעל היהודים אינם עוד עםש

 . משהו בהם שונה מהותית , אלאעובדי אלילים

 "המן מדבר בערמומיות: הוא מתכוון למרדכי, העובר על  –" ֹעִׂשים ֵאיָנם ַהֶּמֶלְך ְוֶאת־ָּדֵתי

תנהגות של עם שלם, כדי נו משתחווה להמן, אבל מציג זאת כהנחוקי המלך בכך שאי

 עמוס חכםשהמלך יטעה לחשוב שהיהודים כולם עוברים על חוקיו באופן קבוע ומתמשך )

 (. "דעת מקרא"ב

 "כאן כבר פורץ החוצה שטף השנאה שבדבריו של המן: כדאי  –" ְלַהִּניָחם ֵאין־ֹׁשֶוה ְוַלֶּמֶלְך

 לך להרוג אותם, כי אתה לא מרוויח כלום מכך שהם בחיים.
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 רמת הילד: 

כהרגלנו, חוזרת השאלה עד כמה להעמיק בשיח עם הילד בהבנת דרכי פעולתו של הרוע. מצד 

אחד, ההעדפה הברורה בגיל הרך היא להתמקד בדמויות החיוביות ובמעשיהן. מצד שני, מבוגר 

 המבין את הפסוק באופן כללי ומטושטש יעביר מסר לא ברור ולא בהיר.

תוכל לספר כך: המן אמר למלך שישנו היא ובמסריו, של הפסוק ונו תבחר לדייק בלשהגננת אם 

הם לא גרים כולם בארץ אחת. המן המשיך ואמר למלך:  . כלומר,עם אחד שמפוזר בין כל העמים

שונה שהעם הזה שונה מההתנהגות של כל העמים האחרים. יש להם תורה משונה, ההתנהגות של 

מתחתנים  ואינםאוכלים מהאוכל שלנו  אינםהם  :וזרותמכל התורות של כולנו. יש להם מצוות מ

מתפללים לפסלים כמו  ינם. אתה יודע כמה משונים הם? הם אפילו א)על פי מגילה יג ע"ב( אתנו

שאנחנו מתפללים! ואתה יודע, התורה שלהם חשובה להם יותר מהחוקים שלך. הם עושים את 

הם לא  ,משהו נגד התורה שלהם עצמם מקשיבים לחוקים שלך, אבל אם תגיד להם לעשות

והם לא יהיו חסרים לאף  ,אפשר להרוג את כולם !יקשיבו לך. בשביל מה אתה צריך אותם בכלל?

 אחד.

 בשלב זה תפנה הגננת לילדים בשאלות:

 כולו גר ולא אחרים עמים בין מפוזר הוא כי עם להשמיד להציע, הגיוני לכם נשמע זה 

 ?אחת בארץ

 עליו ללמוד יכולים אנחנו מה? כזה לרעיון שיסכים מלך על דעתכם מה ? 

 הגיוני לכם נשמע שלו בהתנהגות אחרים מעמים שונה הוא כי עם להשמיד רעיוןה? 

 שיקרה הגיוני לכם נראה מה? להמן המלך יענה לדעתכם מה? 

, יש להימנע מהמחשת יתר: הגננת חייבת להיות ערנית לתגובותיהם של הילדים. חשוב להדגיש

תחושות של פחד ובהלה. יש צורך במידה מסוימת של ניתוק רגשי אצל הילדים ר וליצולהיזהר לא 

מהסיטואציה. ובכל זאת: ככל שניתן, נשתדל להישאר קרובים ללשון הפסוקים ולרעיונות 

הקול של הגננת ושפת גופה הם שיוצרים קרבה או ריחוק, כניסה של הילדים -הטמונים בהם. טון

ה של המגילה או ריחוק מסוים ממנה. אנו מחפשים את האיזון העדין שבין הזדהות לרגע לעולמ

 עם החוויה לבין שמירה על שלמות עולמם של הילדים בגיל הרך.

 

 טו–פסוקים י

 ַהֶּמֶלְך ַוֹּיאֶמר (יא): ַהְּיהּוִדים ֹצֵרר ָהֲאָגִגי ֶּבן־ַהְּמָדָתא ְלָהָמן ַוִּיְּתָנּה ָידֹו ֵמַעל ֶאת־ַטַּבְעּתֹו ַהֶּמֶלְך ַוָּיַסר (י)

 ָהִראׁשֹון ַּבֹחֶדׁש ַהֶּמֶלְך ֹסְפֵרי ַוִּיָּקְראּו (יב): ְּבֵעיֶניָך ַּכּטֹוב ּבֹו ַלֲעׂשֹות ְוָהָעם ָלְך ָנתּון ַהֶּכֶסף ְלָהָמן

 ַעל־ְמִדיָנה ֲאֶׁשר ְוֶאל־ַהַּפחֹות ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני־ַהֶּמֶלְך ֶאל ָהָמן ְּכָכל־ֲאֶׁשר־ִצָּוה ַוִּיָּכֵתב ּבֹו יֹום ָעָׂשר ִּבְׁשלֹוָׁשה

 ְוֶנְחָּתם ִנְכָּתב ֲאַחְׁשֵוֹרׁש ַהֶּמֶלְך ְּבֵׁשם ִּכְלׁשֹונֹו ָוָעם ְוַעם ִּכְכָתָבּה ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ָוָעם ַעם ְוֶאל־ָׂשֵרי יָנהּוְמִד 

ֶאת־ָּכל־ ּוְלַאֵּבד ַלֲהֹרג ְלַהְׁשִמיד ַהֶּמֶלְך ֶאל־ָּכל־ְמִדינֹות ָהָרִצים ְּבַיד ְסָפִרים ְוִנְׁשלֹוחַ  (יג) :ַהֶּמֶלְך ְּבַטַּבַעת

 ּוְׁשָלָלם ֲאָדר הּוא־ֹחֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר ִּבְׁשלֹוָׁשה ֶאָחד ְּביֹום ְוָנִׁשים ַטף ְוַעד־ָזֵקן ִמַּנַער ַהְּיהּוִדים
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: ַהֶּזה ַלּיֹום ֲעִתִדים ִלְהיֹות ְלָכל־ָהַעִּמים ָּגלּוי ּוְמִדיָנה ְּבָכל־ְמִדיָנה ָּדת ְלִהָּנֵתן ַהְּכָתב ַּפְתֶׁשֶגן (יד): ָלבֹוז

 ְוָהִעיר ִלְׁשּתֹות ָיְׁשבּו ְוָהָמן ְוַהֶּמֶלְך ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ִנְּתָנה ְוַהָּדת ַהֶּמֶלְך ִּבְדַבר ְדחּוִפים ָיְצאּו ָהָרִצים (טו)

 :ָנבֹוָכה ׁשּוָׁשן

 

 בוגר: מרמת ה

ידי המלך מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להצעתו של המן. נתינת הטבעת להמן -הסרת הטבעת על

נתונה לך כלומר,  .בטבעת שלי משמעותה: אתה רשאי להוציא בעצמך צו מלכותי בעניין ולחתום

 הרשות לבצע את תכניתך באיזה אופן שתרצה.

ממתי משמידים עם שלם ללא שיקול  מה גרם לאחשוורוש להיענות להצעתו המוזרה של המן?

 !ללא בחינה של העניין?ודעת 

אדישותו של אחשוורוש למתרחש היא הגורם  , או שאולייחסי האמון בין השניים וייתכן שהיו אל

בטיפשות, גם אדישותו של  ובין אם מדובר. בין אם מדובר ברשעות חריגהלהיענותו לבקשה ה

יהודים בכל הדורות: אדישותו של השלטון המקומי היא הטיפוס לשנאת -אחשוורוש היא אב

 שמאפשרת לשונאי היהודים שבכל הדורות לפגוע בהם.

 ְוָהָמן ְוַהֶּמֶלְךיחידה הסיפורית: "אדישות זו לגורלו של עם שלם באה לידי ביטוי בסיומה של ה

". הממלכה כולה סוערת מהפקודה המלכותית המוזרה והתמוהה, ָנבֹוָכה ׁשּוָׁשן ְוָהִעיר ִלְׁשּתֹות ָיְׁשבּו

הצו המלכותי להשמיד עם שלם איננו צריך  ;"ִלְׁשּתֹות ָיְׁשבּו" –ואילו המלך והמן עסוקים בשלהם 

 להפריע לאחשוורוש ליהנות ממשתה כהלכה.

 

 ילד: רמת ה

הוא יום, אך -ם" הוא מושג חדש עבור הילד. הילד מכיר טבעות מחיי היוַהֶּמֶלְך ַטַּבַעתהמושג "

בעולם העתיק.  ("חותם מלכותי")וודאי שלא את המושג  "חותם"נו מכיר את משמעות המושג נאי

טיבי רצוי ילרובד הקוגנ טיבי על מנת שהילד יבין מה מבטאת הסרת הטבעת.ייש צורך בתיווך קוגנ

אדישות  בטאתמהההסכמה המוחלטת של אחשוורוש, משמעותה של שיצטרף רובד של משמעות: 

פשות ושקיעה בחיי הוללות ומשתאות. הגננת תוכל לשאול את הילדים מה יוחוסר אכפתיות או ט

ברר מיהו העם שעליו מדובר לדעתם על הסכמתו המלאה של המלך בלי לשאול שום שאלות, בלי 

 וב אם הסיבות לרצונו של המן להשמידו מוצדקות.בלי לחשו

לכל אורך השיחה עם הילדים חשוב לשמור על האיזון העדין בין קירוב הסיטואציה לעולמם של 

ריחוק רגשי ממנה: מצד אחד אפשר וכדאי להמחיש לילדי הגן את התנהגותו של בין להילדים 

אווירה של תחושת איום ופחד בקרב  היא מבטאת, ומצד שני יש להיזהר מיצירתשאחשוורוש ומה 

 הילדים.
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 סיכום

 תם ולא נשלם.

את הפרקים הבאים בסיפור המגילה תוכל הגננת להמשיך ולעבד על פי שיקול דעתה, על בסיס 

 העקרונות, הרעיונות המרכזיים ומאפייני הדמויות שהוצעו לעיל.

 המגילה:בלימוד המשותף שלנו עד כה, עסקנו במספר רבדים בלימוד 

  המועברים למאזין הקשוב דרך עלילת הסיפור:הרעיונות המרכזיים  .1

 ההיפוך נקודות ;גלות של במצב גם עליו והשגחתו לעמו 'ה של אהבתו ;עמו על 'ה השגחת

 כאמצעי הן ,המגילה של כתיבתה את המאפיין ההומור ;לטוב מוחלט מרע הסיפור של

 .עצמו בפני כמסר והן מסרים להעברת אמנותי

 אופן הצגת הדמויות המרכזיות בסיפור ומאפייניהן: .2

 הבלטת תוך המשתה תיאור באמצעות הפאר בבית המלך מוצג – אחשוורוש 

שלו  המוגזמת תלותב אופיינתאת הממלכה מ המלך נהלשבה מדרך ה .ריקנותו

 ריקנות של שילובה .המלכה ושתימיאונה של  בסוגיית , כפי שניכריועציו בעצת

 של והתייפותן למלך חדשה אישהשל  חיפושה דרכי בתיאורמובלט גם  ופאר

 ,טיפשותו אדישות של בוליאישיותו של אחשוורוש מוצגת כש .הממלכה בתולות

 .תכניתו את לפועל להוציא להמן מאפשרה

 ָהָיה ִדיּוְיה ׁשִאי: "מרדכי של דמותואופף את  וחידתיות מסתוריןענן  – מרדכי 

 דווקא נמצא זה יהודי איש מדוע לנו מגלה איננה המגילה –" יָרהּבִ הַ  ןְּבׁשּוׁשַ 

. ונבנית ההולכת בציון או, משפחתו הוגלתה לשם, בבבל ולא הבירה בשושן

 מרדכי של דמותו את המציג, המדרש בעזרת רק להתמלא יכולים ואל פערים

והשוקל היטב את  עושה הוא אשר את היודע אדםוכ, גמור צדיקו חכם כתלמיד

 מרדכי) אסתר כלפי מרדכי של והאכפתיות הדאגהמאפיינים נוספים הם . צעדיו

, התקיפות (;נלקחת שהיא לאחר גם אסתר עם המתרחש אחר לעקוב ממשיך

 נוניא מרדכי) פנימיים ערכים ועל עקרונות על ההתפשרות-ואי הנחרצות

 לא כדי ,ההשתחוויה-אי את א להבליטל מרדכי של ניסיונו (;להמן משתחווה

הבנה מעמיקה ציינו ש .יפה עלה שלא ניסיון – עמו את גם ואולי עצמו את לסכן

נתון במצב ו יועקרונותב דבקהמאמין ג ההתמודדות הנדרש מאדם סויותר של 

ים תוארמושהתרחשו בגלות בבל הקבלה למאורעות העל רקע  יתאפשר ,של גלות

 בספר דניאל.

 להילקח שלה הבולט הרצון חוסרב ובצניעותה, אסתר של יהייופנו בד – אסתר 

ל לגב דווקא" ֵחן ֹנֵׂשאת" והיותה ,בריקנות המשולב מהפאר סלידתהוב המלך אל

המתבטא בכך  ,במרדכי אסתר של המוחלט אמוןעסקנו ב .ואלה תכונותה כל

 בהמשך. ממנו רחוקה יתההי כאשר גם עמה את להגיד לא הוראתו את מהיקיש

 למסירות נכונותה: אסתר של ביותר משמעותיתו נוספת תכונה תובלט הסיפור

 .עמה עבור נפש
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 פגיעה כל אשר, עצמית חשיבות בתחושת וספוג מלאה אדםראינו בהמן  – המן 

 העומד בכל לפגוע מבקשה מעצורים חסר בכעס להתמלא לו גורמת בכבודו קלה

 קלות שפגע היחיד באדם נעצר איננוכדי כך ש עד הרב כעסהעוצמתו של  ;בדרכו

 הגורם המניע כי מבין זה אדם. עמו כל את להשמיד מבקשהוא  אלא ,בכבודו

 מבקשהוא  לכן .יהודי היותו של הפנימית הנקודה הוא לו להשתחוות לא למרדכי

 לו להשתחוות לא המסוגל הנפשי הכוח את להשמידוכך  ,היהודי העם בכל לפגוע

, הגיונית-לא יהודים לשנאת טיפוס-אבהוא מהווה . על אף הצו המלכותי

 .מעצורים וחסרת משתוללת

  :המגילה בסיפור המתוארות להבנה קשות בסיטואציות" טיפול" .3

, דמויותה מניעי את יםסבירמ אינם םפסוקיה בהןש סיטואציותבסיפור המגילה מופיעות 

 לשער הקורא על ואל במקרים. למתרחש שלילי או חיובי שיפוט מציעים אינםש או

 :למשל .הסיטואציה את לשפוטיש  כיצד או המניעים מהם בעצמו ולהסיק

 המלך של דרישתו: אפשרית לפירושה הצע – לבוא ושתי של לסירובה המניע .א

 .עצמו וכלפי כלפיה כבוד חסרתו צניעות חסרת, משפילה

 של הצעתו :ה אפשרית לפירושהצע ?רעה או טובה ממוכן של עצתו האם: שיפוט .ב

 .לקריקטורה ואת התנהלותו למגוחך המלך את הופכת ממוכן

אולי  :ות אפשריות לפירושהצע? עמה את לגלות שלא אסתר על מרדכי מצווה מדוע .ג

 חששמרדכי  אולי ;פנימית תחושהאלא פעל מתוך , בוודאות ידע לא עצמו מרדכי

 .מצוות לשמור אסתרל יניחו שלא ומכך המלך בבית יהודים שנאת מפני

 :ות אפשריות לפירושהצע? שלם עם להשמיד מחליט, אחד איש על כועסה, המן מדוע .ד

עוצמת ב תחושת חשיבות עצמית מוגזמת הגורמת לחוסר פרופורציהל ביטוי זה אולי

 איננו שמרדכי לכך העמוקה הסיבה מהי מבין הוא אולי ;על גאוותו הפגועה הכעס

 .תי הסיבותש בין שילוב אולי ;משתחווה

 את להשמיד בהצעה לאחשוורוש פונה הוא כאשר המן של נאומו של מילולית הבנה .ה

טיעונים הגיוניים לבין חוסר היגיון  בין שילוב :ה אפשרית לפירושהצע – היהודים כל

 מוחלט.

 :הילדים של מעולמםהרחוקים  תנאי חייםלשפת הגן של  תרגום .4

 ומגדריות מיניות אסוציאציות של במטען טעונותה מציאויות מתוארות במגילה לעתים

: הילדים את לשאול לגננת הצעהה היא לכך הדוגמ .לילד מוכר איננו אך למבוגר הברור

 שכולם ביקש שהמלך זה האם ?ביקש המלך מה כשתשמע ושתי תרגיש לדעתכם איך

 ?עליה יסתכלו שכולם נעים לה יהיה האם ?אותה מכבד עליה יסתכלו

בגן  ., על פי בחירת הגננתבלבדבחלקם , אלא ההיבטים שפורטו לעיל כלאין ציפייה שהגננת תיגע ב

 בגן. דגישאותו תשגילאי מומלץ כי בכל שנה תבחר הגננת היבט אחר -דו
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 הצעות והדגשים לעיבוד המשך סיפור המגילה

על  סיפור המגילה על בסיס הרעיונות והמאפיינים שהוצגו עד כה, הגננת יכולה להמשיך לעבד את

 פי שיקול דעתה.

 בסיפור:רעיונות מרכזיים  הגננת תדגיש מספרשמומלץ 

 :במגילה ח–ו שבפרקים ההיפוך נקודות .1

 נאלץ המן דבר של ובסופו, המלך שנת נדדה בוש הלילה – ו בפרק ההיפוך נקודת .א

 .העיר ברחוב מרדכי את להרכיב

 שהכין העץ על נתלה המן שבעקבותיו, השני אסתר משתה – ז בפרק ההיפוך נקודת .ב

 טבעת המלך שהוסרה מהמן.מרדכי קיבל את אילו ו ,למרדכי

 המאפשרות חדשות גזרותפרסום המלך ל מאתרשות  נתינת – ח בפרק ההיפוך נקודת .ג

 .להורגם רשות לשונאיהם ניתנה בוש ביום נפשם על ולעמוד להתגונן ליהודים

 .צחון היהודים על שונאיהםינ –נקודת ההיפוך בפרק ט   .ד

' ה השגחת של הדגשה תוך, ההיפוך נקודות את ללמד כיצד התייחסות מפורטת הקדמהב

 .אלונקודות ב הגלום וההומור ההיפוך בנקודות ביטוי לידי הבאה

 והבהרה מיקוד, סיכום, לחזרה ככלי" הנסים על" תפילת בהוראת להשתמש תוכל גננתה

 :במגילה עמו מביא שהוא והצחוק ההיפוך רעיון של

  עצתו את הפרת"

 מחשבתו את קלקלתו

 ."בראשו גמולו לו השבותו

. להבינן ולנסות התפילה למילות להאזין יתרגל שהילד במטרה ליםימה את תבאר גננתה

 תפילהה תוכן .להטמעה ככלי התפילה מילות על חזרהבו בשינון להשתמש וכלת היא

 .אליו הנלווה והמשוחרר הגדול והצחוק היפוך של הרעיון על חזרהישמש ל

 :ואסתר מרדכי של דמויותיהם עם הילדים של היכרותם את הסיפור דרך תעמיק הגננת .2

 :האירועים על ואסתר מרדכי של ההתחלתית המבט נקודת בין ההבדל .א

 בלבו המתרחש דבר על יודעת שאיננה, אסתר .מה-דבר לבטא כדי שק לובש מרדכי

 לו שולחת היא: בסימפטום טיפול באמצעות הבעיה את לפתור מנסה, מרדכי של

 עם שיברר נאמן איש אסתר שולחת אז ורק, הבגדים את לקבל מסרב מרדכי .בגדים

 .קרה מה מרדכי

 להעביר מבקש בהתנהגותו מרדכי :לאסתר מרדכי בין בתקשורת פערנוצר כאן 

 הפתרון כאשר ,מרדכי של מבטו מנקודת וחמץמ זה מסר .מסוים מסר לאסתר

 אנשים של והריחוק הקרבה את זמנית-בו מבטא . פער זהבגדים הוא לו שמוצע
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 שהיא נראה, אסתר של תגובתה פי על. מאוד קרובים היוהופרדו, לאחר שבעבר ש

 מדברת שושן העיר שכל על אף, הגזרה ועל לארמון מחוץ המתרחש על יודעת איננה

 ".ָנבֹוָכה ׁשּוָׁשן ְוָהִעיר" – הנושא על

 .נכונות לסכן את עצמה ואת חייה למען עמהבמסירות הנפש ואסתר מאופיינת ב .ב

 לאסתר בדבריו מאוד החלטי הוא: נחרצותבו פנימית וודאותמאופיין במרדכי  .ג

' ה, תסכים לא אסתר םאש שלו באמונה מאוד החלטי גם הוא. ממנה שלו ובציפייה

 ...".ַאֵחר ִמָּמקֹום ַלְּיהּוִדים ַיֲעמֹוד ְוַהָּצָלה ֶרַוח" :עמו את להציל אחרת דרך ימצא

 בחודש הפור את הפיל שהמן במגילה כתוב: כך זאת לנסח ניתן המבוגרים בשפת

 של ההשמדה תאריך נקבע בגזרה. ניסן בסביבות הסתם מן נגזרה שהגזרה כך, ניסן

 יוכל שבמהלכה שלמה שנה כמעט עומדת מרדכי פניכלומר, ל. אדר לחודש היהודים

 תיאלץ ולא המלך אל תיקרא שאסתר ייתכן זו שנה במהלך. הגזרה את לבטל לנסות

 מידית היענות מאסתר מרדכי דורש זאת למרות. אליו לפנות כדי חייה את לסכן

 לעשות שיש מה שזה פנימית ודאות ותחושת נחרצות מבטאתזו  התנהגות .לבקשתו

 .עכשיו

 אותם להעסיק צורך ואין ,תאריכים ענייני על בגן הילדים עם לשוחח מתאיםלא 

 .מידית היא הגזרה סכנת, הילדים מבחינת. בדעתם עולה שאיננה בשאלה

 רטטסל הגננת תוכל, קודם שתוארו ואסתר מרדכי שבין האמון יחסי בסיס על

 .ד בפרק ביניהם הדיאלוג את ברגישות

 של אמונהאת  מבטאת ,..."ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִדים ְּכנֹוס ֵלְך: "ממרדכי אסתר של בקשתה .ד

 .משותפת זעקה של ובכוחה העם של בכוחו אסתר
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 ולעיוןמקורות מומלצים להרחבה 

 ן"תש ירושלים, "מקרא דעת" סדרת, אסתר למגילת מבוא, כהן חיים גבריאל

 ן"תש ירושלים, "מקרא דעת" סדרת, אסתר למגילת פירוש, חכם עמוס

 ברק תש"ן-, בניאסתר מגילת על ם"המלבי פירוש

 ס"תש ספיןיח, והדס מור, אריאל יגאל הרב

 ו"תשל שפירא מרכז, לדורות כתבוני, בכרך יהושע הרב

 


