עלון החג מוגש לכם כדי לשמש לכם מקור להשראה ,לרעיונות חדשים
ולנקודות מבט נוספות בחוויית החג.

ומ ְלכ ּות
פורים :מילים ,רגשות ַ
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בסיפור המגילה ,כמו בסיפורי מקרא נוספים ,מובלעים ערכי חיים השזורים בין השיטין ,וזהו כוחו
הגדול של הסיפור .יש בסיפור שלושה רבדים :רובד העלילה ,רובד העולם הפנימי של הדמויות
והרובד הרעיוני המציג אידיאות ותפיסות עולם .לכולם נתייחס בעלון פורים השנה.
בחרנו הפעם להאיר את היתרונות של קריאת סיפור המגילה ככתבו וכלשונו ,תוך בחירה מושכלת של
קטעי הקריאה ,כפי שהיא מופיעה בחוברת זמנים לששון ולזיכרון ,חלק ב‘ בהוצאת קרן תל“י.
בבחירה המוצגת אנו נותנים את עוגני העלילה בלשון המגילה ומצטטים ממנה ,אך כל מחנכת יכולה
לבחור את הקטעים המתאימים ביותר לקבוצת הילדים שלה מבחינת גילם והתפתחותם.
לשון המגילה קולחת וסיפורית ,אך מעבר לכך היא נאמנה למהותה—סיפור של גילוי והסתר.
מגילת אסתר היא מגילת מוצפת ברגשות .מה אין בסיפור החג ובמנהגיו? -אהבה ושנאה ,שמחה
ועצב ,כעס ורוגע ,גאווה ,בושה ועוד .ילדים חווים בחיי היומיום שלהם את טווח הרגשות הללו ולכן
אלו הם נושאים שילדים יכולים להבין .על כל אלה נרחיב באמצעות עיון רגשי בדמויות המגילה.
יש משהו קוסם לילדים בהקשר של עולם המלכות עוד בטרם התחלנו בסיפור המגילה.
מחנוכה ועד שבועות הילדים פוגשים מלכים :אנטיוכוס ,אחשוורוש ופרעה—המייצגים מלכים זרים
ולעומתם אסתר ,דויד ושלמה—המייצגים מלכים יהודיים .בחגי תשרי ,בשבתות ובכל יום הם פוגשים
את מלך העולם ,מלך מלכי המלכים ובכל שבוע את שבת המלכה .כאשר מכינים ארוחה מיוחדת הרי
זו ”סעודת מלכים“ וכשסבתא אוהבת את נכדיה הם נסיכות ונסיכים .ואם נהיה כנים עם עצמנו—מי
מאתנו לא רצה פעם להיות מלכה או מלך או לגור בארמון? ברוח זו נסיים את העלון בהצצה לארמון
המלוכה ולתכונות של מלכים ומלכות.

מידע על החג
לקריאת המגילה במאגר ספרות הקודש לחצו כאן .לקריאת המגילה בקומיקס המשולב בטקסט מהמגילה לחצו כאן.
באתר טבע עברי אפשר להתרשם מקריאות שונות של המגילה החל בהון ושלטון ,דרך נהנתנות ורעבתנות ועד לתחפושות בטבע ובמדע .על תהליכי שינוי והיפוך
במגילה ,ובמצוות החג אפשר לקרוא באתר צידה לדרך .פעילויות למחנכים ולילדים ,מחשבות והגות והרבה פרפראות המדגישים ערכים הומניסטיים במסורת היהודית
נמצאים באתר החגים של מכון שיטים .באתר מטר תמצאו מאמרים על פורים בטבע ובמדע ,ב -עלי מועד יש שפע של מאמרים על המגילה ועל החג ובאתר תל“י
תמצאו ביטוי אומנותי ומדרשי תמונה למגילה.
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מגילת אסתר—הרובד העלילתי כלשונו
”באמצעות סיפורי המקרא הילדים נפגשים עם האתוס הלאומי המעצב את
העם היהודי ,מכירים דמויות במקרא ואת האירועים שהן מעורבות בהם.
באמצעות הספרות המקראית נפגשים הילדים עם השפה המקראית השונה
משפת היום יום ,והם עשויים להעשיר את אוצרם הלשוני בביטויים ובניבים
ממקורותיה .שפה זו משוקעת בלשון הדיבור ובשפת הספרות של ימינו
ולהיכרות זו יש ערך תרבותית” .קריאת סיפורי המקרא והכרת משלב נוסף
של השפה מאפשרות לילדים להעמיק את היכרותם עם השפה שבה הם
משתמשים יום יום .העשרת שפתם של הילדים בעזרת ביטויים מהמקרא
עשויה לקרבם אל סיפורי המקרא ולפתח את נטייתם ורגישותם לשימוש
מגוון ורב בשפה“.
מתוך הוראת המקרא בחינוך הקדם יסודי

על שפת המגילה
מגילת אסתר כתובה בסגנון של מחזה קצר ,בשפה קולחת שמובנת ברובה
לדוברי העברית העכשווית ועם המרכיבים ההכרחיים לסיפור מוצלח :מלך
ומלכה ,גיבור ,נוכל ,מזימה וסוף טוב .אך מעבר לסיפור כשלעצמו ,היא
מספקת לנו הזדמנות ייחודית לשוחח על העברית כשפת העם היהודי.
עצם כתיבתה בעברית מעיד על כך שהיהודים שמרו על זהותם באמצעות
השימוש בעברית גם כאשר חיו בסביבה תרבותית אחרת.
ידועה התופעה שכאשר לשונות ותרבויות באות במגע הן משפיעות זו על זו
ואנו רואים זאת במגילה .היא נכתבה ,רובה ככולה ,בעברית של תקופתה
אבל יש בה מספר מילים פרסיות שנדמה לנו כי מאז ומתמיד היו עבריות
לחלוטין כגון :פור -פורים ,דת ,זמן ,גנזים וגן ,ולמעשה מקורן בפרסית.
הלשונאי רוביק רוזנטל מספר על השפה הפרסית שהשפיעה על העברית
הקדומה וממשיכה להשפיע גם על העברית בת ימינו.

הצעות לפעילויות בהקשר של שפת המגילה:
 שמות  -השמות של אסתר ומרדכי מזמנים לדבר על השמות ’אסתר‘ ו‘מרדכי‘
ועל שמות מהמקרא .אפשר לבדוק בין ילדי הגן ומשפחותיהם למי יש שמות שזה
מקורם ,עם ילדים בוגרים יותר אפשר להוסיף פסוק לכל שם ולהיזכר בסיפור וגם
לאייר את השמות על פי משמעותם .לדוגמה :השם אסתר פירושו בפרסית כוכב
ובשמה העברי -הדסה  ,המזכיר את צמח ההדס.
” עברית מכל העולם“  -הילדים משתמשים במילים כגון :שניצל ,פיצה ,מקרוני,
קבב ועוד ,שמקורן בשפות אחרות .החל מפורים אפשר להכין בגן פינה בין-
לאומית :לתלות דגלים של מדינות המוכרות לילדים ומתחת לכל דגל להכין מילון
מאויר של מילים שבאו משפת המדינה שאותה הדגל מייצג .אפשר לחקור את
ארצות המוצא של משפחות הגן ולבדוק אילו מילים הגיעו לעברית מהארצות
הללו.
 המילה הכי ...במגילה :במהלך סיפור המגילה אפשר לבקש מהילדים לומר
מילה שהם אהבו במיוחד ,ולנמק מדוע בחרו בה :בגלל הצליל שלה ,מפני שהיא
מצחיקה ,או מפני שהיא מזכירה להם מישהו או משהו.

דת גן זמן חוק גנזים
בלגן פתגם פרדס
פרגוד פור -פורים
בוסתן פיג‘מה אגוז
אתרוג לימון
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” . . .אֲ ֶׁ רש ר שְּ ו נד ֶׁש נ נו ו נב שמ וִ נו ת י ו וו שִ נו נ נו ע ל שמ וְּ ר א ומ גש לנ ה “
בעמודים הבאים תמצאו את קטעי המגילה שבחרנו כבסיס לעיצוב הסיפור עבור הילדים תוך התחשבות בגילם ובצרכים הרגשיים שלהם. .
כללנו בסיפור את הקטעים המשמעותיים שבו ,תוך שמירה על עלילה שמובנת לילד ,גם אם אינו שומע את הסיפור במלואו  .הבסיס לסיפור המגילה הוא המגילה
כלשונה ולכן בחרנו מספר פסוקים מכל פרק .כהכנה למלאכת עיצוב הסיפור עבור הילדים ,מומלץ לקרוא את המגילה כלשונה (מקור) ולא עיבוד שלה .כדי לגשר על
פערי השפה אפשר לספר בלשון מובנת לילדים תוך שיבוץ ציטוטים מן המגילה .באופן זה הילדים יבינו את תוכן הסיפור ואת הערכים והרעיונות הגלומים בו ,אך
בה בעת גם ירגישו את היופי של שפת המגילה ,את השונות שלה משפת היומיום ,את ”המשהו המיוחד“ המרמז על זמן אחר ,עתיק וחגיגי כאחד .זהו
היסוד לאוריינות תרבותית יהודית .סיפור המגילה הוא מחזה העוסק בבני אדם ובמערכות היחסים ביניהם .ללא ההיכרות עימם אין לילדים יכולת
לעקוב אחרי הקטעים התיאוריים

המלכת אסתר

פרק ב

פרק א

מו ָמ ְר ֳּ ּדכַ יֶׁ ּ ,בן י ִָאיר ּ ֶׁבןִׁ -ש ְמ ִעי
ּשן הַ ִ ּב ָירה; ו ְּׁש ֹ
יש יְהו ִּדי ,הָ יָה ְ ּב ׁשו ׁ ַ
ה ִא ׁ

ֵרו ׁש,
וֵרו ׁש :הוּא אֲ חַ ְׁשו ֹ
ימי אֲ חַ ְׁש ֹ
א וַ י ְִהיּ ִ ,ב ֵ

ּשלַ יִם [ ]...ז וַ י ְִהי א ֵֹמן אֶׁ ת
שר הָ גְ לָ הִ ,מירו ׁ ָ
יש י ְִמינִ י .ו אֲ ׁ ֶׁ
ישִ --א ׁ
ּ ֶׁבןִ -ק ׁ

שבַ ע וְ ֶׁע ְש ִרים ו ֵּמאָ הְ ,מ ִדינָה.
הַ ּמֹלֵ ְך ֵמה ֹּד ּו וְ ַעדּ -כו ּׁשֶׁ ׁ --
ּתו,
וֵרו ׁשַ ,על ִּכ ּ ֵסא ַמ ְלכו ֹ
שבֶׁ ת הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך אֲ חַ ְׁש ֹ
ב ַּבי ּ ִָמים ,הָ הֵ םְּ --כ ׁ ֶׁ
כוָ ,ע ָשה ִמ ְׁש ּ ֶׁתה,
לו ׁשְ ,ל ָמ ְל ֹ
ּשן הַ ִ ּב ָירה .ג ִ ּב ְׁשנַת ׁ ָש ֹ
שרּ ְ ,ב ׁשו ׁ ַ
אֲ ׁ ֶׁ
ְלכָ לָ -ש ָריו וַ עֲ בָ ָדיו ]...[ . :ט ּגַם וַ ְׁש ִּתי הַ ּ ַמ ְל ָּכהָ ,ע ְש ָתה ִמ ְׁש ּ ֵתה
וֵרו ׁש .י ַּבי ֹּום,
שר ,לַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך אֲ חַ ְׁש ֹ
ָשיםֵ ּ --בית ,הַ ּ ַמ ְלכוּת ,אֲ ׁ ֶׁ
נ ִׁ

טוב לֵ ב-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְךַּ ,ב ָי ּיִן--אָ ַמר [ ]...יא ְלהָ ִביא אֶׁ ת-
יעיְּ ,כ ֹ
הַ ּ ְׁש ִב ִ
אות הָ ַע ִּמים
וַ ְׁש ִּתי הַ ּ ַמ ְל ָּכהִ ,ל ְפנֵי הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְךּ ְ --בכֶׁ ֶׁתר ַמ ְלכוּתְ :להַ ְר ֹ

טובַ ת ַמ ְראֶׁ ה ִהיא .יב וַ ְּת ָמאֵ ן הַ ּ ַמ ְל ָּכה
וְ הַ ּ ָש ִרים אֶׁ ת-י ְָפי ָּהִּ ,כיֹ -
בו ]...[ .יט ִאם-
תו ָּבעֲ ָרה ֹ
וַ ְׁש ִּתי ]...[ ,וַ י ְִּקצֹף הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך ְמאֹד ,וַ ח ֲָמ ֹ

טוב ,יֵצֵ א ְדבַ רַ -מ ְלכוּת ִמ ְּלפָ נָיו ,וְ י ִָּכ ֵתב ְ ּב ָד ֵתי פָ ַרס-
ַעל-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך ֹ
בוא וַ ְׁש ִּתיִ ,ל ְפנֵי הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך
שר לֹאָ -ת ֹ
בור :אֲ ׁ ֶׁ
ו ָּמ ַדי ,וְ לֹא יַעֲ ֹ
ֵרו ׁש ,ו ַּמ ְלכו ָּת ּה י ּ ִֵתן הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְךִ ,ל ְרעו ָּת ּה הַ ּט ֹובָ ה ִמ ּ ֶׁמ ּנָה.
אֲ חַ ְׁשו ֹ

ֹדוִּ --כי אֵ ין לָ ּה ,אָ ב וָ אֵ ם; וְ הַ ּנַעֲ ָרה יְפַ ת-
ה ֲַד ּ ָסהִ ,היא אֶׁ ְס ּ ֵתר ַּבתּ -ד ֹלו
מות אָ ִביהָ וְ ִא ּ ָמ ּהְ ,ל ָקחָ ּה ָמ ְר ֳּ ּדכַ י ֹ
טובַ ת ַמ ְראֶׁ ה ,ו ְּב ֹ
תאַ ר ,וְ ֹ
ֹּ
רות ַר ּב ֹות אֶׁ ל
תו ,ו ְּב ִה ָּקבֵ ץ נְ ָע ֹ
ְלבַ ת .ח וַ י ְִהיּ ְ ,ב ִה ּ ׁ ָש ַמע ְ ּדבַ ר-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך וְ ָד ֹ
ּשן הַ ִ ּב ָירה ,]...[ ,וַ ִּת ּ ָל ַקח אֶׁ ְס ּ ֵתר אֶׁ לֵ ּ -בית הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך [ ]...י לֹא-
 ׁשו ׁ ַשר
מולַ ְד ּ ָת ּהִּ :כי ָמ ְר ֳּ ּדכַ י ִצ ָ ּוה ָעלֶׁ יהָ  ,אֲ ׁ ֶׁ
ידה אֶׁ ְס ּ ֵתר ,אֶׁ תַ -ע ּ ָמ ּה וְ אֶׁ תֹ -
ִה ִ ּג ָ
ָשם
ָשים... ,וַ י ּ ֶׁ
לֹאַ -ת ִ ּגיד ]...[ .יז וַ יֶּׁאֱ הַ ב הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך אֶׁ ת-אֶׁ ְס ּ ֵתר ִמ ָּכל-הַ ּנ ִׁ
ֹאש ּה ,וַ יּ ְַמ ִליכֶׁ הָ ּ ַתחַ ת וַ ְׁש ִּתי.
ּ ֶׁכ ֶׁתרַ -מ ְלכוּת ְ ּבר ׁ ָ

שימו לב :אחרי הקראת הפסוקים שמתארים שיח מומלץ להמחיז את
השיחות בין הדמויות במגילה .סיפור המגילה הוא למעשה מחזה מצומצם
בדיאלוגים בין הדמויות ולכן מהווה קרקע עשירה לפיתוח השיחות בין
הדמויות לשם הבניית הסיפור בעיני הילדים .אפשר להסריט את הילדים,
לצפות בסרטון בקבוצה קטנה ולהתייחס ביחד לדיאלוגים.
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הניסיון לרִוח את המלך
פרק ב
שב ְ ּב ׁ ַש ַער-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך; ָקצַ ף ִ ּבגְ ָתן וָ ֶׁת ֶׁר ׁש ְׁשנֵי
כא ַּבי ּ ִָמים הָ הֵ ם ,ו ָּמ ְר ֳּ ּדכַ י ֹיו ׁ ֵ
 ָס ִריסֵ י הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְךִ ,מ ּ ׁש ְֹמ ֵרי הַ ּ ַסף ,וַ יְבַ ְק ׁש ּו ִל ְׁשלֹחַ יָדַּ ,ב ּ ֶׁמלֶׁ ְךאמר
ת ֶׁ
אֲ חַ ְׁש ֵור ֹׁש .כב וַ ִּי ָ ּו ַדע הַ ָ ּדבָ ר ְל ָמ ְר ֳּ ּדכַ י ,וַ ַיּ ּגֵד ְלאֶׁ ְס ּ ֵתר הַ ּ ַמ ְל ָּכה; וַ ּ ֹ
שם ָמ ְר ֳּ ּדכָ י .כג וַ יְבֻ ַּק ׁש הַ ָ ּדבָ ר וַ ִּי ּ ָמצֵ א ,וַ י ּ ִָּתל ּו ְׁשנֵיהֶׁ ם
אֶׁ ְס ּ ֵתר לַ ּ ֶׁמלֶׁ ְךּ ְ ,ב ׁ ֵ
ַעלֵ -עץ; וַ י ִָּּכ ֵתבּ ְ ,בסֵ פֶׁ ר ִ ּד ְב ֵרי הַ י ּ ִָמיםִ --ל ְפנֵי הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך.

המן מתמנה למשנה למלך
פרק ג
www.ilschool.org

שימו לב:
פרקים ג ו-ה מאתגרים במיוחד משום שיש בהם רצון להרוג ,עונש
מוות וסכנת חיים לעם היהודי .יחד עם זאת הם חשובים
בהשתלשלות העלילה ולכן אנו מספרים אותם.
מהקיץ האחרון ילדינו היו חשופים למלחמה בדרום ,לפיגועים
ולמצב מתוח בצפון .אין ספק שאירועים אלה מעלים פחדים
קיומיים .לכן סיפור המגילה ,שסופו ”רווח והצלה ליהודים“ הוא מצד
אחד סיפור המאפשר אוורור של רגשות הפחד והדאגות ומצד שני
מזמן תקווה שבסופו של דבר הכל יסתדר לטובה.
כדאי לזכור שילדים מסוגלים להביו את הסיפור גם ללא עומס יתר
בפרטי רוע המזימה .בבחירה המוצגת בעלון בכל מקום שיש ...
היה קטע מקורי שהשמטנו מסיבות אלה.

וֵרו ׁש אֶׁ ת-הָ ָמן ּ ֶׁבן-הַ ְּמ ָד ָתא
א אַ חַ ר הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ּ ֶׁלהּ ִ ,ג ַ ּדל הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך אֲ חַ ְׁש ֹ
שר
אוֵ ,מ ַעלָּ ,כל-הַ ּ ָש ִרים אֲ ׁ ֶׁ
ָשם ,אֶׁ תִּ -כ ְס ֹ
ַשאֵ הוּ; וַ י ּ ֶׁ
הָ אֲ גָ גִ י--וַ ְינ ּ ְ
שרּ ְ -ב ׁ ַש ַער הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְךּ ,כ ְֹר ִעים ו ִּמ ְׁש ּ ַתחֲוִ ים
ִא ּת ֹו .ב וְ כָ לַ -ע ְב ֵדי הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך אֲ ׁ ֶׁ
לו הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך; ו ָּמ ְר ֳּ ּדכַ י--לֹא י ְִכ ַרע ,וְ לֹא
ְלהָ ָמןִּ --כי-כֵ ןִ ,צ ָ ּוהֹ -
לו;
ִש ּ ַת ֲחוֶׁה ]...[ .ה וַ י ּ ְַרא הָ ָמןִּ --כי-אֵ ין ָמ ְר ֳּ ּדכַ יּ ,כ ֵֹר ַע ו ִּמ ְׁש ּ ַת ֲחוֶׁה ֹ
י ְׁ
וַ י ּ ִָּמלֵ א הָ ָמן ,חֵ ָמה .ו וַ י ִּבֶׁ ז ְ ּב ֵעינָיוִ ,ל ְׁשלֹחַ יָד ְ ּב ָמ ְר ֳּ ּדכַ י ְלבַ ּד ֹוִּ --כי-
לו ,אֶׁ תַ -עם ָמ ְר ֳּ ּדכָ י; וַ יְבַ ֵּק ׁש הָ ָמןְ ,להַ ְׁש ִמיד אֶׁ תָּ -כל-הַ י ְּהו ִּדים
ִה ִ ּגיד ּו ֹ
לוחַ ְספָ ִרים ְ ּביַד
וֵרו ׁשַ --עם ָמ ְר ֳּ ּדכָ י .יג וְ נִ ְׁש ֹ
שר ְ ּבכָ לַ -מ ְלכוּת אֲ חַ ְׁש ֹ
אֲ ׁ ֶׁ
ינות הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך [ ]...לַ ֲהרֹג [ ]...אֶׁ תָּ -כל-הַ י ְּהו ִּדים
הָ ָר ִצים ,אֶׁ לָּ -כלְ -מ ִד ֹ
לו ׁ ָשה ָע ָשר ְלח ֶֹׁד ׁש ְׁשנֵיםָ -ע ָשר הוּא-ח ֶֹׁד ׁש אֲ ָדר;
[ּ ִ ]...ב ְׁש ֹ
ּשן
[ ]...טו הָ ָר ִצים י ְָצא ּו ְדחו ִּפיםּ ִ ,ב ְדבַ ר הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך ,וְ הַ ָ ּדת נִ ְּתנָהּ ְ ,ב ׁשו ׁ ַ
ָבוכָ ה.
ּשן נ ֹ
הַ ִ ּב ָירה; וְ הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך וְ הָ ָמן י ְָׁשב ּו ִל ְׁש ּת ֹות ,וְ הָ ִעיר ׁשו ׁ ָ

© כל הזכויות שמורות לקרן תל“י וליוצרים

אסתר המלכה מתחילה לפעול :המשתה הראשון

עמוד תלייה בחִר

אסתר פרק ד

פרק ה

ינות הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך
אמר אֶׁ ְס ּ ֵתר [ ]...יא ָּכלַ -ע ְב ֵדי הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך וְ ַעםְ -מ ִד ֹ
ת ֶׁ
י וַ ּ ֹ
ְ
ָבוא-אֶׁ ל-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ך אֶׁ ל-הֶׁ חָ צֵ ר
שר י ֹ
יש וְ ִא ּ ׁ ָשה אֲ ׁ ֶׁ
י ְֹד ִעים ,אֲ ׁ ֶׁשר ָּכלִ -א ׁ
לו
שר ֹיו ִׁשיטֹ -
תו ְלהָ ִמיתְ ,לבַ ד ֵמאֲ ׁ ֶׁ
שר לֹא-י ִָּק ֵרא אַ חַ ת ָ ּד ֹ
ימית אֲ ׁ ֶׁ
הַ ּ ְפנִ ִ
בוא אֶׁ ל-
אתי לָ ֹ
הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך אֶׁ תַ ׁ -ש ְר ִביט הַ זָּהָ ב ,וְ חָ יָה; וַ אֲ נִ י ,לֹא נִ ְק ֵר ִ
לו ִׁשים ֹיום .יב וַ ַיּ ִ ּגיד ּו ְל ָמ ְר ֳּ ּדכָ י ,אֵ ת ִ ּד ְב ֵרי אֶׁ ְס ּ ֵתר.
הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך--זֶׁהְׁ ,ש ֹ
ש ְךְ ,ל ִה ּ ָמלֵ ט
ֹאמר ָמ ְר ֳּ ּדכַ יְ ,להָ ִׁשיב אֶׁ ל-אֶׁ ְס ּ ֵתר :אַ לְּ -ת ַד ִּמי ְבנ ְַפ ׁ ֵ
יג וַ י ּ ֶׁ
ישיָּ ,ב ֵעת
ּ ֵבית-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך ִמ ָּכל-הַ י ְּהו ִּדים .יד ִּכי ִאם-הַ ח ֲֵר ׁש ּ ַתח ֲִר ִׁ
קום ַאחֵ ר ,וְ ַא ְּת וּבֵ ית-אָ ִב ְ
יך
מוד לַ י ְּהו ִּדים ִמ ּ ָמ ֹ
הַ זֹּאתֶׁ --רוַ ח וְ הַ ָ ּצלָ ה יַעֲ ֹ

אהֲבָ יו ,יַעֲ ש ּוֵ -עץ ָּגב ּ ַֹה ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה,
לו ז ֶֶׁׁר ׁש ִא ְׁש ּת ֹו וְ כָ לֹ -
אמר ֹ
ת ֶׁ
יד וַ ּ ֹ
ְ
ְ
וּבַ ּב ֶֹׁקר אֱ מֹר לַ ּ ֶׁמלֶׁ ך וְ י ְִתל ּו אֶׁ תָ -מ ְר ֳּ ּדכַ י ָעלָ יוּ ,ובֹאִ -עם-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ך אֶׁ ל-
הַ ִּמ ְׁש ּ ֶׁתה ָש ֵמחַ ; וַ יִּיטַ ב הַ ָ ּדבָ ר ִל ְפנֵי הָ ָמן ,וַ י ּ ַַעש הָ ֵעץ.

תאבֵ דוּ; ו ִּמי ֹיו ֵד ַעִ --אםְ -ל ֵעת ָּכזֹאתִ ,ה ַּג ַע ְּת לַ ּ ַמ ְלכוּת.
ֹּ
ְ
אמר אֶׁ ְס ּ ֵתרְ ,להָ ִׁשיב אֶׁ לָ -מ ְר ֳּ ּדכָ י .טז לֵ ך ְּכ ֹנוס אֶׁ תָּ -כל-
ת ֶׁ
טו וַ ּ ֹ
אכל ּו וְ אַ לִּ -ת ְׁש ּת ּו
ת ְ
ּשן ,וְ צוּמ ּו ָעלַ י וְ אַ לֹ ּ -
הַ י ְּהו ִּדים הַ ִ ּנ ְמ ְצ ִאים ְ ּב ׁשו ׁ ָ
בוא
ְׁשל ׁ ֶֹׁשת י ִָמים לַ יְלָ ה וָ ֹיוםַּ --גם-אֲ נִ י וְ נַעֲ ר ַֹתי ,אָ צוּם ּ ֵכן; ו ְּבכֵ ן אָ ֹ
שר אָ בַ ְד ִּתי ,אָ בָ ְד ִּתי .יז וַ יַּעֲ בֹר,
שר לֹא-כַ ָ ּדת ,וְ כַ אֲ ׁ ֶׁ
אֶׁ ל-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך ,אֲ ׁ ֶׁ
שרִ -צ ְּו ָתה ָעלָ יו אֶׁ ְס ּ ֵתר.
ָמ ְר ֳּ ּדכָ י; וַ י ּ ַַעשְּ ,ככֹל אֲ ׁ ֶׁ

”ככה ייעשה לאיש“...
פרק ו

שר הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך חָ פֵ ץ
יש אֲ ׁ ֶׁ
לו הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְךַ ,מהַ ּ -לעֲ ש ֹות ָּב ִא ׁ
ֹאמר ֹ
ָבוא ,הָ ָמן ,וַ יּ ֶׁ
ו וַ י ּ ֹ
ֹאמר הָ ָמןּ ְ ,ב ִל ּב ֹוְ ,ל ִמי י ְַח ּפֹץ הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך לַ עֲ ש ֹות י ְָקרֹ ,יו ֵתר
רו; וַ י ּ ֶׁ
יק ֹ
ִ ּב ָ
ְ
ְ
שר הַ ּ ֶׁמלֶׁ ך חָ פֵ ץ
יש ,אֲ ׁ ֶׁ
ֹאמר הָ ָמן ,אֶׁ ל-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ךִ :א ׁ
ִמ ּ ֶׁמ ִ ּני .ז וַ י ּ ֶׁ
ְ
שר ָרכַ ב
שר לָ בַ ׁשּ -ב ֹו הַ ּ ֶׁמלֶׁ ך; וְ סוּס ,אֲ ׁ ֶׁ
רו .ח י ִָביא ּו ְלבו ּׁש ַמ ְלכוּת ,אֲ ׁ ֶׁ
יק ֹ
ִ ּב ָ
ְ
ָתון הַ ְּלבו ּׁש וְ הַ ּסוּס,
ֹאש ֹו .ט וְ נ ֹ
שר נִ ּ ַתן ּ ֶׁכ ֶׁתר ַמ ְלכוּתּ ְ ,בר ׁ
ָעלָ יו הַ ּ ֶׁמלֶׁ ך ,וַ אֲ ׁ ֶׁ
שר
יש ,אֲ ׁ ֶׁ
יש ּו אֶׁ ת-הָ ִא ׁ
יש ִמ ּ ָש ֵרי הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך הַ ּ ַפ ְר ְּת ִמים ,וְ ִה ְל ִ ּב ׁ
ַעל-יַדִ -א ׁ
חוב הָ ִעיר ,וְ ָק ְרא ּו ְלפָ נָיו,
רו; וְ ִה ְר ִּכיבֻ ה ּו ַעל-הַ ּסוּסּ ִ ,ב ְר ֹ
יק ֹ
הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך חָ פֵ ץ ִ ּב ָ
ֹאמר הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך ְלהָ ָמןַ ,מהֵ ר
רו .י וַ י ּ ֶׁ
יק ֹ
יש אֲ ׁ ֶׁשר הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך חָ פֵ ץ ִ ּב ָ
שה לָ ִא ׁ
ָּככָ ה י ֵָע ֶׁ
שה-כֵ ן ְל ָמ ְר ֳּ ּדכַ י הַ י ְּהו ִּדי,
שר ִ ּד ַּב ְר ּ ָת ,וַ עֲ ֵ
ַקח אֶׁ ת-הַ ְּלבו ּׁש וְ אֶׁ ת-הַ ּסוּס ַּכאֲ ׁ ֶׁ
שר ִ ּד ַּב ְר ּ ָת .יא וַ י ִַּּקח הָ ָמן
שב ְ ּב ׁ ַש ַער הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְךַ :אלַ ּ -ת ּ ֵפל ָ ּדבָ רִ ,מ ּכֹל אֲ ׁ ֶׁ
הַ י ֹּו ׁ ֵ
חוב הָ ִעיר,
אֶׁ ת-הַ ְּלבו ּׁש וְ אֶׁ ת-הַ ּסוּס ,וַ י ּ ְַל ּ ֵב ׁש אֶׁ תָ -מ ְר ֳּ ּדכָ י; וַ יּ ְַר ִּכיבֵ הוּּ ִ ,ב ְר ֹ
רו.
יק ֹ
שר הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך חָ פֵ ץ ִ ּב ָ
יש אֲ ׁ ֶׁ
שה לָ ִא ׁ
וַ י ְִּק ָרא ְלפָ נָיוָּ ,ככָ ה י ֵָע ֶׁ

www.tapuz.co.il

שימו לב:
הדמות בראשית העלילה לא יוצאת מהסיפור באותו מצב .פרק ד‘ הוא נקודת
המהפך בדמותה של אסתר המלכה .היא עוברת שינוי תודעתי ,וזהו הדבר
שעובר לילדים ברובד הרגשי ועל כך אפשר לקרוא בהמשך של העלון.
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המשתה השני

חג פורים ,חג פורים ,חג גדול ליהודים

פרק ז

פרק ח

ֹאמר
א וַ ָי ּבֹא הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך וְ הָ ָמןִ ,ל ְׁש ּת ֹות ִעם-אֶׁ ְס ּ ֵתר הַ ּ ַמ ְל ָּכה .ב וַ י ּ ֶׁ
שנִ יּ ְ ,ב ִמ ְׁש ּ ֵתה הַ ַיּיִןַ --מהְׁ ּ -שאֵ לָ ֵת ְך
הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך ְלאֶׁ ְס ּ ֵתר ַּגם ַּבי ֹּום הַ ּ ׁ ֵ
אֶׁ ְס ּ ֵתר הַ ּ ַמ ְל ָּכה ,וְ ִת ּנ ֵָתן לָ ְך; ו ַּמהַּ -ב ָּק ׁ ָש ֵת ְך ַעד-ח ֲִצי הַ ּ ַמ ְלכוּת,
אתי חֵ ן ְ ּב ֵעינ ָ
ֶׁיך
אמרִ --אםָ -מצָ ִ
ת ַ
וְ ֵת ָעש .ג וַ ּ ַת ַען אֶׁ ְס ּ ֵתר הַ ּ ַמ ְל ָּכה ,וַ ּ ֹ
טובִּ :ת ּנ ֶָׁתןִ -לי נ ְַפ ִׁשי ִ ּב ְׁשאֵ לָ ִתי ,וְ ַע ִּמי
הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך ,וְ ִאםַ -על-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך ֹ
ֲרוג ו ְּלאַ ּ ֵבד; וְ ִא ּל ּו
ְ ּבבַ ָּק ׁ ָש ִתי .ד ִּכי נִ ְמ ַּכ ְרנ ּו אֲ נִ י וְ ַע ִּמיְ ,להַ ְׁש ִמיד לַ ה ֹ
שוֶׁהּ ְ ,ב ֵנזֶׁק
חות נִ ְמ ַּכ ְרנוּ ,הֶׁ ח ֱַר ְׁש ִּתיִּ --כי אֵ ין הַ ָ ּצר ׁ ֹ
לַ עֲ בָ ִדים וְ ִל ְׁשפָ ֹ
ֹאמר ְלאֶׁ ְס ּ ֵתר הַ ּ ַמ ְל ָּכהִ :מי
ֵרו ׁש ,וַ י ּ ֶׁ
ֹאמר הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך אֲ חַ ְׁשו ֹ
הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך .ה וַ י ּ ֶׁ
אמר
ת ֶׁ
או ִל ּב ֹו לַ עֲ ש ֹות ּ ֵכן .ו וַ ּ ֹ
הוּא זֶׁה וְ אֵ י-זֶׁה הוּא ,אֲ ׁ ֶׁשרְ -מלָ ֹ
אויֵב ,הָ ָמן הָ ָרע הַ זֶּׁה; וְ הָ ָמן נִ ְב ַעתִ ,מ ִּל ְפנֵי
יש צַ ר וְ ֹ
אֶׁ ְס ּ ֵתרִ --א ׁ
הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך וְ הַ ּ ַמ ְל ָּכה...
יסים ִל ְפנֵי הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְךּ ,גַם ִה ּנֵה-הָ ֵעץ
בונָה אֶׁ חָ ד ִמן-הַ ּ ָס ִר ִ
ֹאמר חַ ְר ֹ
ט וַ י ּ ֶׁ
ְ
טוב ַעל-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ך ע ֵֹמד ְ ּבבֵ ית
שר ִ ּד ּ ֶׁברֹ -
שרָ -ע ָשה הָ ָמן ְל ָמ ְר ֳּ ּדכַ י אֲ ׁ ֶׁ
אֲ ׁ ֶׁ
ְ
ֹאמר הַ ּ ֶׁמלֶׁ ךְּ ,תלֻ ה ּו ָעלָ יו .יוַ י ְִּתלוּ,
הָ ָמןָּ --גב ּ ַֹה ,ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה; וַ י ּ ֶׁ
שר-הֵ ִכין ְל ָמ ְר ֳּ ּדכָ י; וַ ח ֲַמת הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְךָ ׁ ,שכָ כָ ה.
אֶׁ ת-הָ ָמןַ ,על-הָ ֵעץ ,אֲ ׁ ֶׁ

טו ו ָּמ ְר ֳּ ּדכַ י יָצָ א ִמ ִּל ְפנֵי הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְךּ ִ ,ב ְלבו ּׁש ַמ ְלכוּת ְּתכֵ לֶׁ ת וָ חוּר ,וַ עֲ טֶׁ ֶׁרת
דולָ ה ,וְ ַת ְכ ִר ְ
ּשן ,צָ הֲלָ ה
יך ּבוּץ וְ אַ ְר ָּג ָמן; וְ הָ ִעיר ׁשו ׁ ָ
זָהָ ב ְ ּג ֹ
יקר .יז ו ְּבכָ ל-
או ָרה וְ ִש ְמחָ ה ,וְ ָששֹן ,וִ ָ
וְ ָש ֵמחָ ה .טז לַ י ְּהו ִּדים ,הָ י ְָתה ֹ
תו
שר ְ ּדבַ ר-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך וְ ָד ֹ
קום אֲ ׁ ֶׁ
ְמ ִדינָה ו ְּמ ִדינָה ו ְּבכָ לִ -עיר וָ ִעירְ ,מ ֹ
טוב;
יעִ ,ש ְמחָ ה וְ ָשש ֹון לַ י ְּהו ִּדיםִ ,מ ְׁש ּ ֶׁתה וְ ֹיום ֹ
ַמ ִ ּג ַ
פרק ט
שר
לו ׁ ָשה ָע ָשר ֹיום ּב ֹו ,אֲ ׁ ֶׁ
א ו ִּב ְׁשנֵים ָע ָשר ח ֶֹׁד ׁש הוּא-ח ֶֹׁד ׁש אֲ ָדרּ ִ ,ב ְׁש ֹ
איְבֵ י
שר ִש ְ ּבר ּו ֹ
תוְ ,להֵ ָעש ֹותַּ :בי ֹּום ,אֲ ׁ ֶׁ
יע ְ ּדבַ ר-הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך וְ ָד ֹ
ִה ִ ּג ַ
ִש ְלט ּו הַ י ְּהו ִּדים הֵ ּ ָמה
ֲפו ְך הוּא ,אֲ ׁ ֶׁשר י ְׁ
לוט ָּבהֶׁ ם ,וְ ַנה ֹ
הַ י ְּהו ִּדים ִל ְׁש ֹ
ְ ּבשֹנְ אֵ יהֶׁ ם.
איְבֵ יהֶׁ ם ,וְ הַ ח ֶֹׁד ׁש אֲ ׁ ֶׁשר נ ְֶׁה ּ ַפ ְך
שר-נָח ּו בָ הֶׁ ם הַ י ְּהו ִּדים ֵמ ֹ
כב ַּכי ּ ִָמים ,אֲ ׁ ֶׁ
או ָתם ,י ְֵמי ִמ ְׁש ּ ֶׁתה
טוב; לַ עֲ ש ֹות ֹ
לָ הֶׁ ם ִמיּ ָֹגון ְל ִש ְמחָ ה ,ו ֵּמאֵ בֶׁ ל ְל ֹיום ֹ
יש ְל ֵר ֵעהוּ ,ו ַּמ ּ ָת ֹנות לָ אֶׁ ְביֹנִ ים.
וְ ִש ְמחָ ה ,ו ִּמ ְׁשלֹחַ ָמ ֹנות ִא ׁ
פרק י
דול לַ י ְּהו ִּדים ,וְ ָרצוּי
וֵרו ׁש ,וְ גָ ֹ
ג ִּכי ָמ ְר ֳּ ּדכַ י הַ י ְּהו ִּדיִ ,מ ְׁשנֶׁה לַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך אֲ חַ ְׁש ֹ
עו.
לום ְלכָ ל-ז ְַר ֹ
טוב ְל ַע ּמ ֹו ,וְ דֹבֵ ר ׁ ָש ֹ
ְלרֹב אֶׁ חָ יוּ --ד ֵֹר ׁש ֹ

שימו לב
מפרק ט אנו לומדים על כל מצוות החג .כדאי להפנות את תשומת
הלב של הילדים לכך שמצוות החג כתובות במגילה עצמה.

www.abc770.org
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מגילת אסתר — הרובד הרגשי
השמחה היא הרגש המועצם ביותר בפורים ,אבל למעשה יש בסיפור מגילת אסתר מנעד רגשות עצום ולכן בחרנו לעשות
הפעם ”ונהפוך הוא“ ולהתייחס דווקא לרגשות האחרים שהסיפור מזמן .מאחשוורוש אנו לומדים על מידת הכעס ,ואיך
הוא משפיע על פעולותינו וגם מה המחיר שאנו משלמים על קבלת החלטות בשעת כעס .המן מזמן עיסוק ברגשות הגאווה,
הכבוד ,הבושה והעלבון ,ולמה הם עשויים להוביל .אסתר מזמנת את מידת האומץ והפחד ואת הקושי הרגשי בלהיות אמיץ,
ומרדכי מלמד אותנו על מידת האמת—מה מרוויחים ומה מפסידים כאשר מסתירים או מגלים את האמת .היכולת להקשיב
לרגשות ולשוחח עליהם תורמת להתפתחות הרגשית של הילדים :הדמויות בסיפור המגילה ,כמו באגדות ובמעשיות,
מסייעות לילדים להתמודד עם ערכים חברתיים של צדק ,נאמנות ,גבורה ,אומץ ואהבה; להתמודד עם פחדים ,להכיר
בנקודות החוזק והחולשה שלהם ולחזק בכך את ביטחונם העצמי.

”כאשר מספרים את הסיפור דרך הדמויות באופן זה ,ניתנת לילדים האפשרות להזדהות עם
הדמויות השונות .הזדהות זו מביאה את הילדים הצעירים ל"התאמן" בחוויות רגשיות שכבדות מידי
עבורם או שאינן מוכרות להם כלל ,יחד עם התנסות רגשית בטוחה במסע דומה של הגיבור אתו
הם מזדהים .הגיבור הוא זה שיוצא לדרך ,הוא שמסתכן ועובר דברים  ,והילד המאזין עובר את
הדברים עם הגיבור ,מתגבר וצומח ומגיע אל העבר השני ללא פגע“.
אלית ובר ,מספרת סיפורים
www.tapuz.co.il

הצעות לפעילות :הספר ”ציפור הנפש“ מאת מיכל סנונית יכול ללוות את קריאת המגילה ולכן כדאי לספרו לפני שמתחילים לעסוק במגילה ,כך שמושגי המגירות
והרגשות יהיו מוכרים לילדים.
ציפור הנפש של גיבורי המגילה— מכינים דגם של ארבע ציפורים ,אחת לכל דמות במגילה ,בהשראת יצירתו של דודו גרשטיין בגן סיפור בחולון .מבקשים מהילדים לשחזר
את המגירות על פי הסיפור .כאשר נספר את סיפור המגילה הילדים ימלאו לכל דמות את המגירות שלה :איזו מגירה פתח אחשוורוש? (כעס) מה היה קורה אם היה פותח
את מגירת הכבוד? מה הוא היה מוצא במגירה?
ציפור הנפש האישית— מכינים ציפור מקרטון ומדבירים עליה קופסאות גפרורים .מחליטים איזה רגש לשים בכל קופסה .הילדים יכולים לצבוע את הקופסאות בצבעים
שמביעים את הרגש .בקישור הבא אפשר לקרוא על קשת הצבעים והרגשות .מכינים ביחד עם הילדים ”מפתח קסמים“ למגירות ובכל קטע של הסיפור הם יכולים לשתף את
הקבוצה בהרגשתם ביחס לסיפור ולהחליט איזו מגירה הם פותחים ולמה.
ביטויים וצירופי מילים למילה לב— מקובל לראות בלב את המקום שבו אנו שומרים את הרגשות .לכן החל מפורים אפשר לשלבם בעשייה החינוכית.
לדוגמה :לב זהב ,לב רחב ,אומץ לב ,בלב ונפש ,בלב כסד ,בלב שלם ,טוב לב ,קשה לב ,כאב לב .וגם :יד על הלב ,מגלה את ליבו ,מדבר על ליבו ,מחמם
את הלב .אפשר לאייר אותם ,לשוחח עליהם ,לכלול אותם במאגר החיזוקים החיוביים לילדים ,בפעילויות לגיבוש הקבוצה ולהעצמת יחידים ,ולגלות אותם
בסיפורים ושירים.
מילת היום ברחוב סומסום—רגשות :צפייה בסרטון ופעילויות המוצעות בעקבות הצפייה
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מסכת עירובין ,דף סה ,עמוד ב ‘

אנו מכירים את דמותו של אחשוורוש על פי כוסו—
המשתאות שערך והיין ששתה ,על פי כיסו— עושרו הרב,
ועל פי כעסו .פעמיים בסיפור אחשוורוש כועס מאוד אחרי

משתה יין :כאשר שמע על סירובה של ושתי ”וַ י ְִּקצֹף
ֲמתוֹ ָּבעֲ ָרה בוֹ “ ( -פרק א‘ פסוק י“ב) ;
הַ ּ ֶׁמלֶׁ ְך ְמאֹד ,וַ ח ָ
”וְ הַ ֶּמלֶּ ְך ָקם ַבח ֲָמתוֹ ִ ,מ ִמ ְש ֵּתה הַ ַייִן ,אֶּ לִ -גנַת,

יתן” (פרק ז‘ ,פסוק ז‘) .מעניין לחשוב איך עלילת
הַ ִב ָ

רֹוצֶה ִּלצְע ֹּק
ו ְֹלא לִּשְ ּת ֹּק ...
ירגַע ,
ו ְתָ מִּ יד אֹומְ ִּרים לִּי " ּתֵ ָ
ו ְתִּ תְ אַ פֵק ו ְַאל ִּּתיגַע ,
ו ְתִּ זְהַ ר ו ְַאל ִּּתשְ כַח
לְהִּ תְ נַהֵ ג ַרק כְָך וְכְָך "...

המגילה הייתה משתנה אילו המלך אחשוורוש התמודד עם
כעסו בצורה אחרת.

הצעות לפעילות:
לזהות ולתאר באמצעות מדרש תמונה עם ילדים /מבוגרים שמביעים כעס.
לספר על מצבים מכעיסים בגן או בבית.
לצייר את הכעס -מה קורה לנו בגוף כשמתחילים לכעוס? איפה אתם מרגישים את זה?  -אפשר לבקש מהילדים
לצייר את דמותם ולצבוע בצבע  ,שמבטא עבורם כעס ,את המקומות בהם הם מרגישים אותו.
איזה קולות יש לכעס? באיזה תנועות גוף משתמשים כדי לבטא כעס?
להציע רעיונות משלהם כדי להירגע במצבי לחץ וכעס ,למשל :לנקוט בשפה ניטרלית ,להחליף פעילות ,לספור עד 01
לפני שמגיבים ,לחפש חבר אחר ,לתרגל נשימות הרפיה ,לבחור פעילות מהנה וכד‘
להכין גלויה אישית או כרזה קבוצתית ובהן ציורים של הילדים המתארים את הפעולות השונות בהן אפשר לנקוט כדי
להירגע .אפשר לתלות את הכרזה במקום מיוחד בגן.

וָזָה כ ֹּל-כְָך  ,כ ֹּל-כְָך קָ שֶ ה
לִּהְ יֹות ָּתמִּ יד שָ קֵ ט ָכזֶה .

© כל הזכויות שמורות למחבר/ת ולאקו“ם
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וכאשר אסתר מגלה לו את מזימת המן לאבד את עמה

מָ ה עֹושִׂ ים כְּשֶׁ כֹועֲ סִׂ ים  /חגית בנזימן
אֵ ינֶנִּי יֹודֵ עַ מָ ה עֹושִּ ים
שֶ כ ֹּל-כְָך  ,כ ֹּל-כְָך כֹועֲ סִּ ים .
ָאסּור לְהַ כֹות
ו ְ ִּלצְע ֹּק צְעָ קֹות
ו ְֹלא לְקַ לֵל
ּולְהִּ שְ ּתֹולֵל.
ו ַאֲ נִּי רֹוצֶה ִּלצְרֹוחַ
ְבכָל הַ כֹוחַ ,

אּולַי אֶ בְעַ ט ְבכָל כ ֹּחִּ י
ַּדּורגֶל שֶ ל אֲ חִּ י .
ַבכ ֶ
ירה  ,בְאֵ ין ב ְֵר ָרה
אּולַי אִּ ֶ
כַמָ ה חִּ צִּים לַמַ טָ ָרה ...
אּולַי כְָך אֶ ת הַ כַעַ ס אֶ שְ כַח.
השיר ״מה עושים כשכועסים?״ מסייע
לילדים להגדיל את רפרטואר התגובות
לפורקן הכעס בלי לגרום נזק לזולת.
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הְּנאה והתאווה והכבוד מוִיאים את האדם מן העולם

מסכת אבות ד' ,כ"ח

המן נעלב כאשר מרדכי אינו חולק לו כבוד” -וַ י ּ ְַרא הָ ָמןִּ --כי-אֵ ין ָמ ְר ֳּ ּדכַ יּ ,כ ֵֹר ַע
לו; וַ י ּ ִָּמלֵ א הָ ָמן ,חֵ ָמה“( .פרק ג‘ ,פסוק ה‘) ואחרי שהוליך את מרדכי
ו ִּמ ְׁש ּ ַת ֲחוֶׁה ֹ
יתו ,אָ בֵ ל וַ חֲפוּי
,לבוש בגדי מלכות ורכוב על סוס ,ברחבי העיר” -וְ הָ ָמן נִ ְדחַ ף אֶׁ לֵ ּ -ב ֹ
ֹאש“( .פרק ו‘ ,פסוק י“ב) .המן מקנא כאשר מרדכי הופך לאיש חשוב בממלכה,
ר ׁ
ומתמלא תאווה— כאשר הוא מציע להרוג את היהודים ולבוז את רכושם .אבל יותר מכל
הוא סובל מעצם הפגיעה בכבודו ,מהעלבון ומהבושה.
מבחינה לשונית המילה עלבון נקשרת למילים 'עלוב'' ,עליבות' .לכן ניתן לתאר את
העלבון כתחושה קשה של פגיעה בערך העצמי של האדם ,שנגרמת כתוצאה ממעשה
או מאמירה של אדם אחר ,גם אם נעשו שלא במתכוון.
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כְּשֶׁ מִׂ ישֶׁ הּו מַ עֲ לִׂ יב אֹותִׂ י
יהודה אטלס
כְשֶ מִּ ישֶ הּו מַ עֲ לִּיב אֹותִּ י
אֹו עֹושֶ ה לִּי מַ שֶ הּו ַרע
ָּתמִּ יד אֲ נִּי רֹוצֶה
לִּתְ ק ֹּעַ לֹו בַחֲ ז ָָרה:
לְהַ גִּיד עָ לָיו מַ שֶ הּו חָ כָם ו ְָאיֹום
שֶ יִּגְמ ֹּר אֹותֹו ּתֵ כֶף עַ ל הַ מָ קֹום.
אֲ בָל דַ ו ְקָ א ָאז ,כְשֶ אֲ נִּי מִּ תְ חַ מֵ ם,
בֹורחֹות לִּי ו ַאֲ נִּי מְ גַמְ גֵם
הַ מִּ לִּים ְ
ו ְַרק ַאחֲ ֵרי שֶ הַ כ ֹּל ְכבָר עֹובֵר
פִּתְ אֹום אֲ נִּי יֹודֵ עַ מָ ה הָ י ִּיתִּ י
אֹומֵ ר.
מתוך ורק אני לא  /יהודה אטלס
הוצאת שבא
© כל הזכויות שמורות למחבר/ת ולאקו“ם

בחיי הגן והכיתה ילדים נעלבים ומעליבים והעיסוק במגילה הוא הזדמנות לדבר על רגש
זה ועל כוחן של מילים .על יוהרה ועלבון אפשר ללמוד מהסיפור על רבי שמעון בן
אלעזר והמכוער.
הצעות לפעילות:
מילים פוגעות— לשוחח עם הילדים על מילים או מעשים שבהם הם נפגעו מהזולת או
פגעו בזולת ,תוך שימוש במדרשי תמונה .מהדוגמאות של הילדים מסיקים שמילים
משפיעות על ההרגשה שלנו ועל המחשבות שלנו ,ולכן חשוב לבחור את המילים שאנו
אומרים.
למילים יש גם כוח טוב -מילים טובות /מילים נחמדות – אפשר להכין עם הילדים
קופסה מקושטת ולתת להם להציע מילים נחמדות ,למשל :תודה ,סליחה ,בבקשה,
חיבוק ,חיוך ,נשיקה ,תתחדש ,חבר טוב ועוד .כדאי להכין איורים למילים ,ולשים ליד
כל מילה את האיור שלה ,כך שיהיה קל לזהות אותה .במהלך השבוע הילדים בוחרים
במילה אחת—משוחחים עליה ,מסבירים אותה ,מספרים או שומעים סיפור שקשור בה
ושמים לב מי מיישם אותה בגן .אפשר להכין תגיות עם שמות הילדים כדי לשים את
שמם בקופסה כאשר הם מיישמים את המילה .בסוף היום או השבוע מתייחסים לשמות
בקופסה. .
להכין עם הילדים כרזה של חוקי הגן המעודדים יחס מכבד לזולת.
מה אפשר לעשות עם מילים?  -ליצור בעבור הילדים מצבים המזמנים חוויות של יחס
מכבד כלפי הזולת כגון :לברך ולהכין כרטיס ברכה  ,לספר בדיחה ,לחוד חידה ,לשיר
ביחד ,לשחק ביחד.

כְָך עֹושִׂ ים אֹוזֶׁן הָ מָ ן
מילים :לוין קיפניס
לחן :עמנואל עמירן (פוגצ'וב)

קֶ מַ ח פ ֹּה ,שֶ מֶ ן פ ֹּה,
גַם בֵיצָה הֵ בֵאנּו פ ֹּה–
לּוש-לּוש ,לּוש-לּוש,
לּוש-לּוש ,לּוש-לּוש,
כְָך לָשִּ ים ,כְָך לָשִּ ים
ִּ
אֹוזֶן הָ מָ ן ִּלכְבֹוד פּורים!
ַּתפּ-תְ פַ ח ו ְהַ ְצלַח,
הַ ָבצֵק י ָפֶ ה ָּתפַ ח !
גַל-גַל ,גַל-גַל,
גַל-גַל ,גַל-גַל,
עֹורכִּים
עֹורכִּים ,כְָך ְ
כְָך ְ
אֹוזֶן הָ מָ ן ִּלכְבֹוד ִּ
פּורים!
כֹוחַ י ֵש ,חֵ שֶ ק י ֵש,
הַ ַּתנּור בֹועֵ ר כָאֵ ש– .
חַ ם-חַ ם ,חַ ם-חַ ם,
חַ ם-חַ ם ,חַ ם-חַ ם,
כְָך אֹופִּים ,כְָך אֹופִּ ים
אֹוזֶן הָ מָ ן ִּלכְבֹוד ִּ
פּורים!
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רבי אומר :אל תסתכל בְּנְּן אלא במה שיש בו .יש ְּנְּן חדש מלא ישן ,וישן אפילו חדש אין בו
קום אַ חֵ ר ,וְ ַא ְּת
מוד לַ י ְּהו ִּדים ִמ ּ ָמ ֹ
ישיָּ ,ב ֵעת הַ זֹּאתֶׁ --רוַ ח וְ הַ ָ ּצלָ ה יַעֲ ֹ
” ִּכי ִאם-הַ ח ֲֵר ׁש ּ ַתח ֲִר ִׁ
וּבֵ ית-אָ ִב ְ
שר אָ בַ ְד ִּתי,
תאבֵ דוּ; ו ִּמי ֹיו ֵד ַעִ --אםְ -ל ֵעת ָּכזֹאתִ ,ה ַּג ַע ְּת לַ ּ ַמ ְלכוּת ...וְ כַ אֲ ׁ ֶׁ
יך ּ ֹ

הֲ ַדסָ ה אֶׁ סְּ תֵ ר
מילים :דודו ברק
לחן :נחום היימן

ש אֶׁ ְס ּ ֵתר ַמ ְלכוּת (” ...פרק ה‘ ,פסוק א‘)
אָ בָ ְד ִּתי( “...פרק ד‘ פסוק י“ד) ”וַ ִּת ְל ַּב ׁ
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בפסוקים הללו מהמגילה אנו מגלים את ההסתר ,את תכונותיה של אסתר שלא היו גלויות עד כה .החל
מפרק ד‘ במגילה אסתר בולטת במנהיגותה ובחוכמתה ,באומץ ליבה ובאחריות שהיא מרגישה כלפי
עמה .יופייה עוזר לה ,אבל הוא איננו עיקר מהותה .המסכה והתחפושת בפורים הן המראה
החיצוני— הקנקן .המשנה ממסכת אבות מזמינה אותנו לדון במושגים מהותיים הקשורים לעיצוב
אישיות שלמה ,מקבלת ומכילה; אישיות הנמנעת מדעות קדומות ,הנזהרת מלחרוץ משפט ,והבוחרת
להקדיש את הזמן ואת המאמץ הדרושים להכרת האחר .מתוך הכבוד לזולת ולאדם באשר הוא אדם,
נשאף לעמוד גם על הפנים ולעולם לא להסתפק רק בחוץ.

הצעות לשיחה ופעילות:
לא לפחד ,להתגבר על הפחד ,להודות בפחד או להיות אמיץ?  -אלו שאלות שילדים
מתמודדים איתם תדיר .אבל אפשר להקשיב לפחד ,לחשוב ממה ולמה אנו פוחדים ולהתמודד
עם הפחדים .אומץ לב ,היא התכונה הנדרשת כדי להתגבר על הפחד או לעשות משהו למרות
הפחד .זו הייתה ההרגשה של אסתר באומרה ”כאשר אבדתי אבדתי“. .
מאסתר אנו יכולים ללמוד שאחת הדרכים להתגבר על פחד היא לספר עליו למישהו
מהמשפחה ולחברים— אסתר שיתפה את כל העם היהודי בפחד שלה וביקשה מהם לצום
ולחשוב עליה ועל המשימה שלה .הידיעה שהעם איתה נסכה בה אומץ .כאשר הפחד נחשף הוא
פחות מפחיד .אפשר לתת לילדים לפסל את הפחד שלהם מפלסטלינה וחומרי יצירה שונים ,לספר
עליו ולקבל רעיונות מהילדים כיצד לגרש אותו.
אפשר לשחק במשחקים שמזמנים פחד ואומץ בהתאם לגיל הילדים כמו למשל :משחקי שיווי
www.favim.com
משקל ,הליכה על קביים או טיפוס.
אפשר גם לספר סיפורי פחד ואומץ שקרו לאחרים— האגדות והמעשיות ,סיפורי העם וסיפורי המקרא מכילים את השילוב של פחד ואומץ.
כאשר מספרים אותם מאפשרים לילדים לדבר על הפחד ולספר עליו ,להתרגש ולהיבהל ובסוף לצחוק ולשמוח .כי בסיפורים האלה הדמויות
מתגברות על הפחד וזה מה שבעצם מעניין את הילד .סיפור המגילה הוא דוגמה נפלאה לכך.

מסכת אבות ,ד,כ

אִּ לְמָ לֱא הָ י ִּית כ ֹּה ְרחֹוקָ ה ,
בַת שּושָ ן ,בַת הָ עִּ יר הָ עַ תִּ יקָ ה
אִּ לְמָ לֱא אִּ שְ תִּ י הַ מְ תּוקָ ה -
ַאתְ הָ י ִּיתַ ,אתְ הָ י ִּית לִּי לְמַ ְלכָה .
ֵיתי הָ י ִּ
קֹורת ב ִּ
ְבצֵל ַ
ִּיתי
ִּ
מַ ְלכָה הָ י ִּית לִּי ו ְהָ י ִּיתי לְָך מֹולְֵך -
הֲ דַ סָ ה אֶ סְ תֵ ר .
אִּ לְמָ לֱא הַ זְמַ ן ו ְהַ מְ ַרחֵ ק ,
ַאתְ הָ י ִּית לִּי ָרבִּיד וְגַם עֲ נָק .
אִּ לְמָ לֱא שָ ַכנְתְ בַמְ גִּילָה -
ַאתְ הָ י ִּיתַ ,אתְ הָ י ִּית לִּי ְלכַלָה .
טַ בַעַ ת שֶ ל זָהָ ב עִּ ם אֹודֶ ם,
ְלב ֵָרְך ,
נֹותֵ ן הָ י ִּיתִּ י עַ ל תִּ פְאֶ ֶרת אֶ ְצבָעֵ ְך -
הֲ דַ סָ ה אֶ סְ תֵ ר .
אֲ נִּי ַאחֲ ַרי ִּיְך ,ו ְֹלא כְעִּ יו ֵור ,
הֹולְֵך שְ נֹות ַאלְפַ י ִּים ,אֶ לַ י ִּיְך,
אֶ סְ תֵ ר -
הֲ דַ סָ ה אֶ סְ תֵ ר .
ְבּורתֵ ְך ,
אִּ לְמָ לֱא כֹוחֵ ְך ּוג ָ
ֵ
ְַארתֵ ְך ,
זֹוהֹורְך ו ְתִּ פ ְ
אִּ לְמָ לֱא
ְבלִּי שַ ְרבִּיטְ ,בלִּי כ ֶֶתר לְר ֹּאשֵ ְך ,
ַאתְ מַ ְלכָה ו ַאֲ נִּי לְָך לְמֹולְֵך ,
הֲ דַ סָ ה אֶ סְ תֵ ר .
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לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר כבגלוי ,ומודה על האמת ,ודובר אמת בלבבו
שר לֹא-
מולַ ְד ּ ָת ּהִּ :כי ָמ ְר ֳּ ּדכַ י ִצ ָ ּוה ָעלֶׁ יהָ  ,אֲ ׁ ֶׁ
ידה אֶׁ ְס ּ ֵתר ,אֶׁ תַ -ע ּ ָמ ּה וְ אֶׁ תֹ -
לֹאִ -ה ִ ּג ָ
אות ֲהי ַַע ְמד ּו ִ ּד ְב ֵרי ָמ ְר ֳּ ּדכַ יִּ --כיִ -ה ִ ּגיד לָ הֶׁ ם,
ַת ִ ּגיד( ...פרק ב‘ פסוק י‘) וַ ַי ּ ִ ּגיד ּו ְלהָ ָמןִ ,ל ְר ֹ
שר-הוּא יְהו ִּדי...
אֲ ׁ ֶׁ

(פרק ג‘ פסוק ד‘)
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מרדכי לא מסתיר את היותו יהודי ,אבל מצווה על אסתר להסתיר את זהותה .מדוע הוא
עושה את זה? האם נכון להסתיר את מי שאנחנו ,ואפילו לשקר ,כדי לעזור למישהו
אחר ,או כמו בסיפור המגילה -כדי להציל את העם?

שימו לב:
בחג פורים יש פריצת גבולות ומוסכמות חברתיות .זהו החג היחיד שבו מותר לעשות כל מה שאי אפשר לעשות בימים כתיקונם :להיות
מישהו אחר ,להסתיר את הזהות האישית ,לשתות יין לשוכרה  ,להשתטות ולחוות עוצמות של רגשות באינטנסיביות ובעוצמה רבה.
אחרי פורים כל אחד ואחת חוזרים לשגרה ,שבה אמירת האמת היא ערך מרכזי ומהותי  .אמירת האמת היא אחת מאבני היסוד לתקשורת
אנושית .יחסים בינאישיים לא יכולים להתפתח בצורה תקינה אם אין אמון בדברי הזולת .השקר יוצר חוסר אמון וחוסר יכולת לסמוך על האחר.
המסורת היהודית מכירה במצבים של אמירת אמת חלקית או אי אמירת האמת מתוך מטרה של שמירה על כבוד האדם או הצלת חייו.
ילדים צעירים  ,עד גיל שבע בערך ,חיים בעולם שבו הגבול בין דמיון למציאות אינו תמיד ברור .עולם הדמיון ומשחקי ה"כאילו" הופכים לקרקע
פורייה וחשובה ללימוד על המציאות ממצד אחד ולעיבוד תכנים ומשאלות רגשיות מצד שני  .הפנטזיה ,המשאלה ,הגוזמה או הבדיה הן חלק
מרפרטואר סיפורי הקשור לשלב ההתפתחותי הזה וחשוב לספר אותם לילדים.
הופעת השקר אצל ילדים קשורה לגילם ולשלבי התפתחותם .הסיבות לשקרים נובעות מתמימות ,מהנטייה להגזמה ,מקושי להבדיל בין
מציאות לדמיון ,מתוך צורך להתמודד עם מציאות לא נעימה ,עם הבעת רצון או משאלה בדרך הדמיון ,כרצון להגן על עצמם ,לבדוק גבול
ותגובה או כדי לחמוק מעונש.
לאגדה על שקר ומארה לחצו כאן.
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תפילת שחרית (חול)

ירה
בִׂ יקּור בְּשּושָ ן הַ בִׂ ָ
לאה גולדברג

סַ ח הַ ֻגזְמַ אי" :בַשָ נָה שֶ עָ ב ְָרה
בַשָ נָה שֶ עָ ב ְָרה ב ִּ
ְפּורים,
ִּירה
נָסַ עְ ִּתי פִּתְ אֹום לְשּושָ ן הַ ב ָ
לְשּושָ ן הַ י ָפָ ה בְעָ ִּרים.
ו ְאֶ סְ תֵ ר הַ מַ ְלכָה בְעַ צְמָ ה ִּבכְבֹודָ ה,
יָצְָאה לְקַ בֵל אֶ ת פָ נַי,
וְלָחַ ץ אֶ ת י ָדִּ י מָ ְרדְ כַי בֵן דֹודָ ה
ו ְהַ מֶ לְֶך סָ גַד לְפָ נַי.
וַיְז ָָתא הֵ בִּיא לִּי שָ טִּ יחַ י ָקָ ר
ּופְ ָרשֹו בְאֶ מְ צַע הָ ְרחֹוב
וְיָצָא לִּקְ ָר ִּ
אתי גַם הָ מָ ן ו ְָאמַ ר:
"אֲ נִּי אֶ הְ י ֶה יֶלֶד טֹוב".
אַ ְך אֲ נִּי ,כְמּובָן  ,ג ֵַרשְ תִּ יו מִּ פָ נַי ,
ו ְָאמַ ְר ִּתי ":אֵ ינִּי מַ אֲ מִּ ין"
ו ְהָ יּו ָאז תְ שּואֹות ַאדִּ ירֹותְ ,בנִּי,
ו ְ ִּכבְדּונִּי מִּ שְ מ ֹּאל ּומִּ י ָמִּ ין.
ִּירה
ּומֵ ָאז חֹו ְגגִּים בְשּוֹּשָ ן הַ ב ָ
אֶ ת הַ חַ ג בֶהָ דָ ר ּופְאֵ ר,
אֹורע
כִּי בֹואִּ י לְשּוֹּשָ ן – זֶה הָ י ָה מְ ָ
שֶ לָעַ ד בְעַ מִּ ים י ִּ ָזכֵר.
ַרק חֲ בָל מְ אֹוד שֶ אֹותֹו הַ סֹופֵ ר
ַ
קֹורֹותי ִּב "מְ גִּילַת אֶ סְ תֵ ר"!
ֹלא כ ַָתב
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ממלכת אסתר ועד שבת המלכה —הרובד הרעיוני של סיפור המגילה
עבור ילדים צעירים ארמונות ומלכים הם עולם אגדי קסום
שמתחיל ב ” -היה הייתה פעם ,בארץ רחוקה ,ממלכה“...
ומסתיים בסוף טוב .לכן ,עוד לפני שמתחילים לספר את סיפור
המגילה יש לרוב הילדים תסריט אגדי של מושג המלוכה .כפי
שציינו בעמוד השער ,ארמונות ומלכים מהדהדים לילדים
בסיפורי החגים ,בסיפורי המקרא ,באגדות וסיפורי ילדים
ובסרטים .כולנו רוצים להיות מלך או מלכה ולו רק ליום אחד
בגלל העושר והאושר ומנעמי השלטון .על הבסיס הזה כדאי
לפתח את השיח על הצדדים הנוספים של המלוכה— האחריות
כלפי העם והתכונות האישיות הנדרשים ממלך ומלכה.

www.kesemshops.com

כל אחד ואחת מאתנו יכולים להרגיש מלך או מלכה!
ללא קשר לחומר ולרכוש שלנו אבל עם קשר הדוק ואמיץ
למי שאנחנו באמת אנחנו יכולים להרגיש כמלכים ומלכות
ואז ”נלבש מלכות“ ונקרין אותה כלפי חוץ .להיות מלך או
מלכה  ,משמעו לכבד את עצמנו ,לאהוב את מי שאנו,
להסתכל בגאווה קדימה ולא לתת לתחושות שליליות
לעצור בעדנו .ולצד אלה לשמור על הקשבה וקשיבות ,על
רגישות והכלה ,על דאגה לזולת ועל צניעות .במקום בו
מתקיים האיזון הזה נוצרת
הרגשה של מלכות!

כל שבת היא הזדמנות לדבר על ארמון ומלוכה .הרב אברהם
יהושע השל אמר שהשבת היא ארמון בתוך הזמן .לתפיסתו של
השל היום השביעי הוא כארמון בתוך הזמן ,ובממלכת הזמן
ימצא כל אדם את מקומו .אין המדובר בתאריך בלוח השנה ,אלא
באווירה רוחנית ייחודית .אולי הארמון ובגדי המלוכה בהם
שיחקו הילדים בפורים יכולים להיות חלק ממשחק סביב נושא
שבת מדי יום ששי .שירו של חיים נחמן ביאליק שבת המלכה
יכול לשמש בסיס והשראה להתייחסות לרבדים השונים של
המושג מלכות.
אפשר גם לשלב סיפורים על מלכים טובים ורעים .הספר
המלך צב צב מאת ד“ר סוס הוא דוגמה למי שרוצה להגיע

מתוך המלך צב צב
מאת דר .סוס
"ו ְהַ מֶ לְֶך צָב – צָב מֶ לְֶך ָרם וְנִּישָ א,
ַארבָעִּ ים פָ ְרסָ ה:
הּוא רֹואֶ ה עַ ל סְ בִּיבֹו ְ
"הֵ ידָ ד ו ְהֵ ידָ ד! מַ לְכּותִּ י מְ פֹואֶ ֶרת.
אֲ נִּי מֶ לְֶך כָל עֵ ץ ,כָל עָ נָף ,כָל צַמֶ ֶרת,
אֲ נִּי מֶ לְֶך הַ י ַעַ ר ,הָ אֲ ו ִּויר ו ְהָ אֹור,
בֹורה ּופַ ְרפַר וְצִּיפֹור,
אֲ נִּי מֶ לְֶך דְ ָ
אֲ נִּי מֶ לְֶך צָב – צָב! הֹו ,מָ ה ָרם מֹושָ בִּי,
אֲ נִּי מֶ לְֶך כָל הַ מַ ְראֶ ה מִּ סְ בִּיבִּי ! "
ו ְעֹודֶ נּו צֹועֵ ק ו ְהִּ נֵה בְמָ פְתִּ יעַ
בִּמְ רֹומֵ י הָ ָרקִּ יעַ  -י ֵָרחַ הֹופִּ יעַ
ו ְעָ לָה ו ְעָ מַ ד לֹו מֵ עַ ל לָר ֹּאש:
" מָ ה! " קָ ָרא מַ ר צָב – צָב,
" מִּ י זֶה? מָ ה פֵרּוש?
אֵ יְך מֵ עֵ ז אֹותֹו חֵ פֶץ חָ צּוף וְי ָהִּ יר
לַעֲ לֹות עַ ל הַ מֶ לְֶך ,עַ ל מֶ לְֶך ַאדִּ יר?!
ַארשֶ ה! וְי ִּ ְגבַה מֹושָ בִּי עֹוד יֹותֵ ר.
ֹלא ְ
הֵ
מַ
הֵ
הַ
חִּ
בֹואּו ישָ ,צבִּים ,בֹואּו נָה ר!
אֶ עֱ לֶה ו ְַא ְגבִּיהַ עַ ד לֵב הַ שָ מַ י ִּם-
בֹואּו אֶ לֶף ָצבִּים ,שְ בַע מֵ אֹות ּושְ נַי ִּים! ”

לשלטון על ידי רמיסת הנתינים ,למלוך מעל גבם של כל צבי
הממלכה ,ואפשר לקרוא אותו כמשל לקריסת שלטון עריצות.
לעומתו הספר הנמר של שלמה המלך מאת שלומית כהן אסיף
הוא דוגמה למלך רגיש שביקש ללמוד לדבר בשפת החיות וביום
הכתרתו כל חיה נתנה לו מתנה ממנה עצמה :הדבורה – דבש,
החיפושית – נקודה ,הגחלילית – טיפות אור לוחשות סוד על
ראשו .ושלמה היה לחכם באדם.
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גם חברי מטה תל“י ,קראו מחדש את המגילה...
הדבר האהוב עלי ביותר במגילת אסתר הוא שמה .השם
"מגילת אסתר" טומן בחובו את כל ערכה הדתי של
המגילה -לא להסתפק במבט שטחי על המציאות אלא
לחפש למצוא בה את מה שנסתר מעינינו ,לגלות את
הנסתר שבה .כמו במגילה ,כך גם בחיי החולין שלנו,
מצופה מאישיות רוחנית להתבונן במציאות מעבר לצד
הגלוי שבה ולגלות בה את מה שהיא מסתירה מאתנו.
אני לא אוהב במגילה היא השמחה לאיד על מה שעוללו היהודים לתושבי
שושן הבירה.
הרב ד“ר איתן שיקלי ,מנכ“ל קרן תל“י

אני אוהב את הפסוקים המספרים את סיפורה של ושתי המלכה.
זהו תיאור נפלא בעיני על סירובה לשמוע למלך השיכור ,על אי מכונתה להופיע
כאיזו "בובולינה" בפני כל אורחי המלך .לא פחות מכך תגובות השרים ויועצי
המלך החוששים שהתנהגותה עוד תעודד את נשות הממלכה להפר את צווי
בעליהן .בעיניי היא הגיבורה האמתית של סיפור המגילה.
אינני יודע אם היא הפמיניסטית הראשונה אך ללא ספק היא יכולה להוות מודל
לחשיבה נשית עצמאית ולעמידה על עקרונותיה ובכך להוות דוגמא לנשים רבות
גם בימינו .אני אוהב את השם אסתר .תשאלו מדוע? ובכן מעשה שהיה כך
היה...
בתי הצעירה נולדה בפורים לפני  22שנה  ,וקראנו לה נגה  .פרופ ‘ גליק היקר שלנו ,ששמע על כך
האיר את עיניי ואמר לי "זה שם נהדר המתאים בול למגילת אסתר"  .כמוכם כעת  ,הרמתי גבה
בתמיהה “:מה הקשר בין מגילת אסתר ולשם נגה?“ ואז בדרכו המיוחדת הוא הסביר לי בנחת
כלילד הנתפס בבורותו  ,כי השם אסתר הוא בעצם "איסתהר " בפרסית  ,ואיסתהר זה שמו
הפרסי של כוכב וונוס ,וכוכב וונוס – כידוע בעברית זה כוכב  -נגה .ואכן היא מאירה את עולמנו
באורה המיוחד!
דר .עודד אבישר -מנהל מרחב דרום ,קרן תל“י

קשה לי המעבר החד מ ' -ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ...ועטרת זהב ...ליהודים היתה
אורה ושמחה וששון ויקר‘– אל קריאת שמות עשרת בני המן שהוצאו להורג ,ובהמשך לקריאת
ההרג של יותר מ ־ 00,111ממי שהמגילה מכנה "שונאיהם".
אני מבינה לגמרי מניין באים רגשי הזעם כלפי המן ושותפיו ,אך בניו? במה הם אשמים? נכון ,אולי
גם הם פעלו נגד היהודים ,אבל אולי הם לא? המגילה אינה מספרת לנו על כך .והאם כל אחד
מ  00,111האנשים באמת היווה סיכון? האם באמת מדובר בהגנה עצמית גרידא? או שמא
השנאה ורגשי נקמה חלחלו גם אלינו היהודים?
אני מבינה שאנחנו ,היהודים ,סבלנו במהלך ההיסטוריה מידי אויבים רבים ,ושהסבל גורם לפחד
אמיתי ומוצדק המבוסס על איומים אמיתיים ,ולצורך ולרצון בהגנה עצמית .אולם הסבל עלול להוביל גם לשנאה עיוורת
ולחיפוש נקמה גם במי שאינם מבקשים את רעתנו.
אז אני קוראת את הפסוקים ,והבטן קצת מתהפכת מתחושות לא נוחות .ואני חושבת על ימינו – וכמה קל לכולנו ליפול
לשנאת חינם  ,ומתפללת שנזכור את המחיר שזה גובה מכולנו.
דינה טלר—מנהלת האגף לתכניות לימודים ,קרן תל“י

© כל הזכויות שמורות לקרן תל“י וליוצרים

גם חברי מטה תל“י ,קראו מחדש את המגילה  -המשך
הפסוק שאהוב עליי הוא:

ש ָּפחָּה,
ש ָּפחָּה ּו ִמ ְ
" ְו ַהי ָּמִ ים הָּאֵ לֶּה נִזְכ ִָּרים ְונַעֲשִ ים ְבכָּל ּדֹור וָּדֹורִ ,מ ְ
ַפּורים ָּה ֵאלֶּה ֹלא י ַ ַעבְרּו מִּתֹוְך
מְ דִ ינָּה ּומְ דִ ינָּהְ ,ועִיר ָּועִיר ,וִימֵ י ה ִ
ַהי ְהּודִ יםְ ,וזִכ ְָּרם ֹלא י ָּסּוף מִ ז ְַרעָּם ".פרק ט ,פסוק כח
למרות שהמגילה נדמית בעיניי כסיפור מתוך סיפורי אלף
לילה ולילה ,הפסוק המסיים הזה מחזיר את האגדה
למסורת ולימינו ונותן לה משמעות היסטורית יהודית.
הוא שם את הדגש על המשמעות הזו ,ולא על הסיפור בבחינת ”היה או לא
היה“ .הכוח של המסירה מאב לבן ,של התחברות הדורות לקו אחד ארוך,
מתעקל לעיתים ,אבל עדיין רציף -הוא הדבר המרשים בקריאת המגילה
מדור לדור.
זוהרה היימן—מנהלת לשכת מנכ“ל קרן תל“י

הקטע שמעניין אותי במיוחד הוא המעבר מהזהות
העצמית ("אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי,
אבדתי") לזהות הקולקטיבית ("לך כנוס את כל היהודים").
על מנת לא ליפול באיום שמבטא מרדכי "את ובית אביך
תאבדו" אסתר מוכנה לפעול ומשתמשת באותו פועל
"וכאשר אבדתי אבדתי" .היא מבטאת העדפה ברורה של
אבדון אישי על פני אבדון היסטורי-קולקטיבי של העם.
זהו ,מבחינתי ,רגע מכונן מבחינת הזהות היהודית לדורותיה ,ומבחינת
המודל למנהיגות נשית.
מרגע זה מתהפכות היוצרות ואסתר הופכת למנהיגה הברורה של הסיפור,
בתקופה שהדבר הזה כלל אינו ברור מאליו.
אווה

הלחמי—מנהלת תוכנית מנהיגות חינוכית ופרוייקט דיאלוג וזהות,
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