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עלון החג מוגש לכם כדי לשמש לכם מקור להשראה, לרעיונות חדשים 

 ולנקודות מבט נוספות בחוויית החג. 

בסיפור המגילה, כמו בסיפורי מקרא נוספים, מובלעים ערכי חיים השזורים בין השיטין, וזהו כוחו 

יש בסיפור שלושה רבדים: רובד העלילה, רובד העולם הפנימי של הדמויות   .הגדול של הסיפור

 המציג אידיאות ותפיסות עולם. לכולם נתייחס בעלון פורים השנה.  והרובד הרעיוני

, תוך בחירה מושכלת של קריאת סיפור המגילה ככתבו וכלשונובחרנו הפעם להאיר את היתרונות של 

י. “בהוצאת קרן תל‘ , חלק בזמנים לששון ולזיכרוןקטעי הקריאה, כפי שהיא מופיעה בחוברת 

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. 

 סיפור של גילוי והסתר. —לשון המגילה קולחת וסיפורית, אך מעבר לכך היא  נאמנה למהותה

אהבה ושנאה, שמחה  -מה אין בסיפור החג ובמנהגיו?. מגילת אסתר היא מגילת מוצפת ברגשות

את טווח הרגשות הללו ולכן ילדים חווים בחיי היומיום שלהם ועצב, כעס ורוגע, גאווה, בושה ועוד. 

 על כל אלה נרחיב באמצעות עיון רגשי בדמויות המגילה.  .אלו הם נושאים שילדים יכולים להבין

 .יש משהו קוסם  לילדים בהקשר של עולם המלכות עוד בטרם התחלנו בסיפור המגילה

המייצגים מלכים זרים —מחנוכה ועד שבועות הילדים פוגשים מלכים: אנטיוכוס, אחשוורוש ופרעה

המייצגים מלכים יהודיים. בחגי תשרי, בשבתות ובכל יום הם פוגשים —ולעומתם אסתר, דויד ושלמה

את מלך העולם, מלך מלכי המלכים ובכל שבוע את שבת המלכה. כאשר מכינים ארוחה מיוחדת הרי 

מי —וכשסבתא אוהבת את נכדיה הם נסיכות ונסיכים. ואם נהיה כנים עם עצמנו“ סעודת מלכים”זו 

מאתנו לא רצה פעם להיות מלכה או מלך או לגור בארמון? ברוח זו נסיים את העלון בהצצה לארמון 

 המלוכה ולתכונות של מלכים ומלכות. 

 .לחצו כאן. לקריאת המגילה בקומיקס המשולב בטקסט מהמגילה לחצו כאןבמאגר ספרות הקודש  לקריאת המגילה

תהליכי שינוי והיפוך אפשר להתרשם מקריאות שונות של המגילה החל בהון ושלטון, דרך נהנתנות ורעבתנות ועד לתחפושות בטבע ובמדע. על  טבע עבריבאתר 

פעילויות למחנכים ולילדים, מחשבות והגות והרבה פרפראות המדגישים ערכים הומניסטיים במסורת היהודית  .צידה לדרךאפשר לקרוא באתר  במגילה, ובמצוות החג

 י“ובאתר תליש שפע של מאמרים על המגילה ועל החג    עלי מועד -בתמצאו מאמרים על פורים בטבע ובמדע,  מטרבאתר   מכון שיטים.נמצאים באתר החגים של 

 תמצאו ביטוי אומנותי ומדרשי תמונה למגילה. 
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 הרובד העלילתי כלשונו—מגילת אסתר

 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 

ולמעשה מקורן בפרסית.  פורים, דת, זמן, גנזים וגן,  -פורכגון:  לחלוטין

מספר על השפה הפרסית שהשפיעה על העברית  רוביק רוזנטלהלשונאי 

 .הקדומה וממשיכה להשפיע גם על העברית בת ימינו

 

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 

קריאת סיפורי המקרא והכרת משלב נוסף ”ולהיכרות זו יש ערך תרבותית. 

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.

  הוראת המקרא בחינוך הקדם יסודי מתוך
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 הצעות לפעילויות בהקשר של שפת המגילה:

  מרדכי‘ו‘ אסתר’השמות של אסתר ומרדכי מזמנים לדבר על השמות  -שמות ‘

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 

 הדסה , המזכיר את צמח ההדס.  -ובשמה העברי

 ”הילדים משתמשים במילים כגון: שניצל, פיצה, מקרוני,  -“ עברית מכל העולם

-קבב ועוד, שמקורן בשפות אחרות. החל מפורים אפשר להכין בגן פינה בין

מילון לאומית: לתלות דגלים של מדינות המוכרות לילדים ומתחת לכל דגל להכין 

של מילים שבאו משפת המדינה שאותה הדגל מייצג. אפשר לחקור את מאויר 
ארצות המוצא של משפחות הגן ולבדוק אילו מילים הגיעו לעברית מהארצות 

 הללו.

 :במהלך סיפור המגילה אפשר לבקש מהילדים לומר  המילה הכי ...במגילה

מילה שהם אהבו במיוחד, ולנמק מדוע בחרו בה: בגלל הצליל שלה, מפני שהיא 

 מצחיקה, או מפני שהיא מזכירה להם מישהו או משהו. 

  גנזים  חוקזמן    גן דת  

 פרדספתגם   בלגן 

פורים    -פורפרגוד      

אגוז     מה ‘פיג   בוסתן

 לימון אתרוג 

http://www.ruvik.co.il/%D7%94%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99/2007/02032007.aspx


. . ִש ונ  נ ונ   ע  ל   מש ְּו ר  א   מו גש לנ  ה ”. ִו ונ ת  י ו   וו  ר ר   ְּש דנו שֶׁ  נ ונ   בנו מש   “  אֲ שֶׁ

  . בעמודים הבאים תמצאו את קטעי המגילה שבחרנו כבסיס לעיצוב הסיפור עבור הילדים תוך התחשבות בגילם ובצרכים הרגשיים שלהם. 

ילה המגבסיפור את הקטעים המשמעותיים שבו, תוך שמירה על עלילה שמובנת לילד, גם אם אינו שומע  את הסיפור במלואו . הבסיס לסיפור המגילה הוא  כללנו

כדי לגשר על  לה.כלשונה ולכן בחרנו מספר פסוקים מכל פרק. כהכנה למלאכת עיצוב הסיפור עבור הילדים, מומלץ לקרוא את המגילה כלשונה )מקור( ולא עיבוד ש

באופן זה הילדים יבינו את תוכן הסיפור ואת הערכים והרעיונות הגלומים בו, אך  פערי השפה אפשר לספר בלשון מובנת לילדים תוך שיבוץ ציטוטים מן המגילה.

המרמז על זמן אחר, עתיק וחגיגי כאחד. זהו “ המשהו המיוחד”בה בעת גם ירגישו את היופי של שפת המגילה, את השונות שלה משפת היומיום, את 

עימם אין לילדים יכולת . ללא ההיכרות סיפור המגילה הוא מחזה העוסק בבני אדם ובמערכות היחסים ביניהםהיסוד לאוריינות תרבותית יהודית. 

 לעקוב אחרי הקטעים התיאוריים 

  המלכת אסתר 

 פרק א

ֵורֹוׁש: א יֵמי ֲאַחׁשְ ֵורֹוׁש,  ַוְיִהי, ּבִ הּוא ֲאַחׁשְ

ִרים ּוֵמָאה, ְמִדיָנה.--ּכּושׁ -ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד ש ְ ַבע ְועֶׁ    ׁשֶׁ

יִָּמים, ָהֵהםב  א ַמְלכּותֹו, --ּבַ ּסֵ ֵורֹוׁש, ַעל ּכִ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ת ַהּמֶׁ בֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

יָרה. ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר, ּבְ ה,  ג ֲאׁשֶׁ ּתֶׁ ה ִמׁשְ ָ לֹוׁש, ְלָמְלכֹו, ָעש  ַנת ׁשָ ׁשְ ּבִ

ָריו ַוֲעָבָדיו:-ְלָכל ָ ה  ט ]...[  . ש  ּתֵ ָתה ִמׁשְ ה, ָעש ְ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ם ַוׁשְ ּגַ

ים ֵורֹוׁש.--ָנׁשִ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ר, ַלּמֶׁ ְלכּות, ֲאׁשֶׁ ית, ַהּמַ יֹּום,  י ּבֵ ּבַ

טֹוב ֵלב ִביִעי, ּכְ ְ יִָּין-ַהׁשּ ְך, ּבַ לֶׁ ת יא ]...[  ָאַמר--ַהּמֶׁ -ְלָהִביא אֶׁ

ךְ  לֶׁ ה, ִלְפֵני ַהּמֶׁ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ר ַמְלכּות:--ַוׁשְ תֶׁ כֶׁ ים  ּבְ ְלַהְראֹות ָהַעּמִ

ת ִרים אֶׁ ָ י-ְוַהש ּ ה ִהיא.-ָיְפָיּה, ּכִ ה  יב טֹוַבת ַמְראֶׁ ְלּכָ ָמֵאן ַהּמַ ַוּתְ

י, ּתִ ֲעָרה בֹו. ַוׁשְ ְך ְמֹאד, ַוֲחָמתֹו ּבָ לֶׁ ְקֹצף ַהּמֶׁ -ִאם יט]...[  ]...[ ַויִּ

ְך טֹוב, ֵיֵצא ְדַבר-ַעל לֶׁ ָדֵתי ָפַרס-ַהּמֶׁ ֵתב ּבְ ָפָניו, ְוִיּכָ -ַמְלכּות ִמּלְ

ר לֹא ּוָמַדי, ְולֹא ַיֲעבֹור: ְך -ֲאׁשֶׁ לֶׁ י, ִלְפֵני ַהּמֶׁ ּתִ ָתבֹוא ַוׁשְ

ה. ּנָ ְך, ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמּמֶׁ לֶׁ ן ַהּמֶׁ ֵורֹוׁש, ּוַמְלכּוָתּה ִיּתֵ     ֲאַחׁשְ

 פרק ב 

ן ה ן ָיִאיר ּבֶׁ ַכי, ּבֶׁ מֹו ָמְרּדֳּ יָרה; ּוׁשְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ְמִעי -ִאיׁש ְיהּוִדי, ָהָיה ּבְ ׁשִ

ן ַלִים ו ִאיׁש ְיִמיִני.--ִקישׁ -ּבֶׁ ר ָהְגָלה, ִמירּוׁשָ ת ז]...[  ֲאׁשֶׁ ַוְיִהי ֹאֵמן אֶׁ

ת- ר ּבַ ְסּתֵ ה, ִהיא אֶׁ ֲעָרה ְיַפת--ּדֹדוֹ -ֲהַדּסָ י ֵאין ָלּה, ָאב ָוֵאם; ְוַהּנַ -ּכִ

ַכי לֹו  ּה, ְלָקָחּה ָמְרּדֳּ ה, ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאּמָ ַאר, ְוטֹוַבת ַמְראֶׁ ּתֹ

ַבר ח ְלַבת. ַמע ּדְ ָ ִהׁשּ ל-ַוְיִהי, ּבְ ֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות אֶׁ ְך ְוָדתֹו, ּוְבִהּקָ לֶׁ ַהּמֶׁ

יָרה,- ן ַהּבִ ל ]...[,  ׁשּוׁשַ ר אֶׁ ְסּתֵ ַקח אֶׁ ּלָ ךְ -ַוּתִ לֶׁ ית ַהּמֶׁ -לֹא י]...[  ּבֵ

ת ר, אֶׁ ְסּתֵ יָדה אֶׁ ת-ִהּגִ ּה ְואֶׁ ּה:-ַעּמָ ר   מֹוַלְדּתָ יָה, ֲאׁשֶׁ ה ָעלֶׁ ַכי ִצּוָ י ָמְרּדֳּ ּכִ

יד.-לֹא ת יז]...[   ַתּגִ ְך אֶׁ לֶׁ ל-ַויֱֶּׁאַהב ַהּמֶׁ ר ִמּכָ ְסּתֵ ם -אֶׁ ֶׁ ים, ...ַויָּש  ׁשִ ַהּנָ

ר תֶׁ י.-ּכֶׁ ּתִ ַחת ַוׁשְ ָה ּתַ ּה, ַויְַּמִליכֶׁ ֹראׁשָ   ַמְלכּות ּבְ
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אחרי הקראת הפסוקים שמתארים שיח מומלץ להמחיז את שימו לב: 
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.



 הניסיון לרִוח את המלך 

 פרק ב 

ַער כא ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹוׁשֵ יִָּמים ָהֵהם, ּוָמְרּדֳּ ֵני-ּבַ ׁש ׁשְ רֶׁ ְגָתן ָותֶׁ ְך; ָקַצף ּבִ לֶׁ ַהּמֶׁ

ְך - לֶׁ ּמֶׁ לַֹח ָיד, ּבַ ף, ַוְיַבְקׁשּו ִלׁשְ ְֹמֵרי ַהּסַ ְך, ִמׁשּ לֶׁ ָסִריֵסי ַהּמֶׁ

ֵורֹׁש. ר  כב  ֲאַחׁשְ אמֶׁ ה; ַוּתֹ ְלּכָ ר ַהּמַ ְסּתֵ ד ְלאֶׁ ּגֵ ַכי, ַויַּ ָבר ְלָמְרּדֳּ ַדע ַהּדָ ּוָ ַויִּ

ָכי. ם ָמְרּדֳּ ׁשֵ ְך, ּבְ לֶׁ ר ַלּמֶׁ ְסּתֵ ם  כג  אֶׁ ֵניהֶׁ לּו ׁשְ ּתָ ֵצא, ַויִּ ּמָ ָבר ַויִּ ׁש ַהּדָ ַוְיֻבּקַ

ְבֵרי ַהיִָּמים-ַעל ר ּדִ ֵספֶׁ ֵתב, ּבְ ּכָ ְך.--ֵעץ; ַויִּ לֶׁ    ִלְפֵני ַהּמֶׁ

 

                                                                                                             המן מתמנה למשנה למלך  

 פרק ג 

ת א ֵורֹוׁש אֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ל ַהּמֶׁ ּדַ ה, ּגִ ָבִרים ָהֵאּלֶׁ ן-ַאַחר ַהּדְ ָדָתא -ָהָמן ּבֶׁ ַהּמְ

ת--ָהֲאָגִגי ם, אֶׁ ֶׁ ֵאהּו; ַויָּש  ְ ל-ַוְיַנש ּ ְסאֹו, ֵמַעל, ּכָ ר -ּכִ ִרים ֲאׁשֶׁ ָ ַהש ּ

ר-ְוָכל ב  ִאּתֹו. ְך ֲאׁשֶׁ לֶׁ ֲחִוים -ַעְבֵדי ַהּמֶׁ ּתַ ְך, ּכְֹרִעים ּוִמׁשְ לֶׁ ַער ַהּמֶׁ ׁשַ ּבְ

י--ְלָהָמן ה-ּכִ ַכי-ֵכן, ִצּוָ ְך; ּוָמְרּדֳּ לֶׁ לֹא ִיְכַרע, ְולֹא --לֹו ַהּמֶׁ

ה. ֲחוֶׁ ּתַ י--ַויְַּרא ָהָמן ה ]...[ ִיׁשְ ה לֹו; -ּכִ ֲחוֶׁ ּתַ ַכי, ּכֵֹרַע ּוִמׁשְ ֵאין ָמְרּדֳּ

ֵלא ָהָמן, ֵחָמה. ּמָ ַכי ְלַבּדוֹ  ו ַויִּ ָמְרּדֳּ לַֹח ָיד ּבְ ֵעיָניו, ִלׁשְ ז ּבְ בֶׁ י--ַויִּ -ּכִ

ת ידּו לֹו, אֶׁ ת-ִהּגִ ִמיד אֶׁ ׁש ָהָמן, ְלַהׁשְ ָכי; ַוְיַבּקֵ ל-ַעם ָמְרּדֳּ הּוִדים -ּכָ ַהיְּ

ָכל ר ּבְ ֵורֹושׁ -ֲאׁשֶׁ ָכי.--ַמְלכּות ֲאַחׁשְ ַיד  יג ַעם ָמְרּדֳּ לֹוַח ְסָפִרים ּבְ ְוִנׁשְ

ל ל-ָהָרִצים, אֶׁ ת-ּכָ ְך ]...[ ַלֲהרֹג ]...[ אֶׁ לֶׁ ל-ְמִדינֹות ַהּמֶׁ הּוִדים -ּכָ ַהיְּ

ֵנים ׁש ׁשְ ר ְלֹחדֶׁ ָ ה ָעש  לֹוׁשָ ׁשְ ר הּוא-]...[ ּבִ ָ ׁש ֲאָדר; -ָעש  חֹדֶׁ

ן  טו ]...[ ׁשּוׁשַ ָנה, ּבְ ת ִנּתְ ְך, ְוַהּדָ לֶׁ ְדַבר ַהּמֶׁ ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים, ּבִ

ן ָנבֹוָכה. ּתֹות, ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ בּו ִלׁשְ ְך ְוָהָמן ָיׁשְ לֶׁ יָרה; ְוַהּמֶׁ    ַהּבִ
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 שימו לב: 

ה מאתגרים במיוחד משום שיש בהם רצון להרוג, עונש -פרקים ג ו

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 

הוא מצד “ רווח והצלה ליהודים”קיומיים. לכן סיפור המגילה, שסופו 

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.
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 “ככה ייעשה לאיש...”

 פרק ו 

ְך, ַמה ו  לֶׁ ר לֹו ַהּמֶׁ ְך ָחֵפץ -ַויָּבֹוא, ָהָמן, ַויֹּאמֶׁ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ִאיׁש ֲאׁשֶׁ ֹות ּבָ ֲעש  ּלַ

ֹות ְיָקר, יֹוֵתר  ְך ַלֲעש  לֶׁ ִלּבֹו, ְלִמי ַיְחּפֹץ ַהּמֶׁ ר ָהָמן, ּבְ יָקרֹו; ַויֹּאמֶׁ ּבִ

י. ּנִ ל ז  ִמּמֶׁ ר ָהָמן, אֶׁ ְך:-ַויֹּאמֶׁ לֶׁ ְך ָחֵפץ   ַהּמֶׁ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ִאיׁש, ֲאׁשֶׁ

יָקרֹו. ר ָלַבשׁ  ח  ּבִ ר ָרַכב -ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות, ֲאׁשֶׁ ְך; ְוסּוס, ֲאׁשֶׁ לֶׁ ּבֹו ַהּמֶׁ

רֹאׁשֹו. ר ַמְלכּות, ּבְ תֶׁ ן ּכֶׁ ר ִנּתַ ְך, ַוֲאׁשֶׁ לֶׁ בּוׁש ְוַהּסּוס,  ט  ָעָליו ַהּמֶׁ ְוָנתֹון ַהּלְ

ת-ַיד-ַעל יׁשּו אֶׁ ִמים, ְוִהְלּבִ ְרּתְ ְך ַהּפַ לֶׁ ֵרי ַהּמֶׁ ָ ר -ִאיׁש ִמש ּ ָהִאיׁש, ֲאׁשֶׁ

יֻבהּו ַעל יָקרֹו; ְוִהְרּכִ ְך ָחֵפץ ּבִ לֶׁ ְרחֹוב ָהִעיר, ְוָקְראּו ְלָפָניו, -ַהּמֶׁ ַהּסּוס, ּבִ

יָקרֹו. ְך ָחֵפץ ּבִ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶׁ ֶׁ ָכה ֵיָעש  ְך ְלָהָמן, ַמֵהר  י  ּכָ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ַויֹּאמֶׁ

ת ת-ַקח אֶׁ בּוׁש ְואֶׁ ה-ַהּלְ ֵ , ַוֲעש  ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶׁ הּוִדי, -ַהּסּוס ּכַ ַכי ַהיְּ ֵכן ְלָמְרּדֳּ

ְך: לֶׁ ַער ַהּמֶׁ ׁשַ ב ּבְ .-ַאל  ַהיֹּוׁשֵ ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ָבר, ִמּכֹל ֲאׁשֶׁ ל ּדָ ּפֵ ח ָהָמן  יא  ּתַ ּקַ ַויִּ

ת ת-אֶׁ בּוׁש ְואֶׁ ת-ַהּלְ ׁש אֶׁ ְרחֹוב ָהִעיר, -ַהּסּוס, ַויְַּלּבֵ יֵבהּו, ּבִ ְרּכִ ָכי; ַויַּ ָמְרּדֳּ

יָקרֹו. ְך ָחֵפץ ּבִ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶׁ ֶׁ ָכה ֵיָעש  ְקָרא ְלָפָניו, ּכָ    ַויִּ
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 שימו לב:

הוא נקודת ‘ הדמות בראשית העלילה לא יוצאת מהסיפור באותו מצב. פרק ד

המהפך בדמותה של אסתר המלכה. היא עוברת שינוי תודעתי, וזהו הדבר 

 שעובר לילדים ברובד הרגשי ועל כך אפשר לקרוא בהמשך של העלון.

 

 עמוד תלייה בחִר

 פרק ה 

ּתֹו ְוָכל יד ׁש ִאׁשְ ר לֹו זֶׁרֶׁ אמֶׁ וּ -ַוּתֹ ה, -ֹאֲהָביו, ַיֲעש  ים ַאּמָ ִ ֹבּהַ ֲחִמׁשּ ֵעץ ּגָ

ת ְך ְוִיְתלּו אֶׁ לֶׁ ר ֱאֹמר ַלּמֶׁ ַכי ָעָליו, ּוֹבא-ּוַבּבֹקֶׁ ל-ִעם-ָמְרּדֳּ ְך אֶׁ לֶׁ -ַהּמֶׁ

ָבר ִלְפֵני ָהָמן, ַויַַּעש  ָהֵעץ. יַטב ַהּדָ ֵמַח; ַויִּ ָ ה ש  ּתֶׁ ׁשְ   ַהּמִ

 אסתר המלכה מתחילה לפעול: המשתה הראשון

 אסתר פרק ד

ר ]...[י  ְסּתֵ ר אֶׁ אמֶׁ ל יא ַוּתֹ ְך ְוַעם-ּכָ לֶׁ ְך -ַעְבֵדי ַהּמֶׁ לֶׁ ְמִדינֹות ַהּמֶׁ

ל ר ּכָ ר ָיבֹוא-יְֹדִעים, ֲאׁשֶׁ ה ֲאׁשֶׁ ָ ל-ִאיׁש ְוִאׁשּ ל-אֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ָחֵצר -ַהּמֶׁ הֶׁ

ר לֹא ִניִמית ֲאׁשֶׁ יט-ַהּפְ ר יֹוׁשִ תֹו ְלָהִמית, ְלַבד ֵמֲאׁשֶׁ ֵרא ַאַחת ּדָ לֹו -ִיּקָ

ת ְך אֶׁ לֶׁ ל-ַהּמֶׁ ָהב, ְוָחָיה; ַוֲאִני, לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא אֶׁ ְרִביט ַהזָּ -ׁשַ

ךְ  לֶׁ ים יֹום.--ַהּמֶׁ לֹוׁשִ ר. יב  זֶׁה, ׁשְ ְסּתֵ ְבֵרי אֶׁ ָכי, ֵאת ּדִ ידּו ְלָמְרּדֳּ ּגִ    ַויַּ

ל יג יב אֶׁ ַכי, ְלָהׁשִ ר ָמְרּדֳּ ר:-ַויֹּאמֶׁ ְסּתֵ ֵלט -ַאל  אֶׁ ְך, ְלִהּמָ י ְבַנְפׁשֵ ַדּמִ ּתְ

ית ל-ּבֵ ְך ִמּכָ לֶׁ הּוִדים.-ַהּמֶׁ י ִאם יד  ַהיְּ ֵעת -ּכִ י, ּבָ ֲחִריׁשִ ַהֲחֵרׁש ּתַ

קֹום ַאֵחר, ְוַאּתְ ּוֵבית--ַהזֹּאת הּוִדים ִמּמָ ָלה ַיֲעמֹוד ַליְּ ַוח ְוַהּצָ ָאִביְך -רֶׁ

אֵבדּו; ּוִמי יֹוֵדעַ  ְלכּות.-ִאם--ּתֹ ַעּתְ ַלּמַ ֹזאת, ִהּגַ    ְלֵעת ּכָ

ל יב אֶׁ ר, ְלָהׁשִ ְסּתֵ ר אֶׁ אמֶׁ ָכי.-טו ַוּתֹ ת טז  ָמְרּדֳּ נֹוס אֶׁ ל-ֵלְך ּכְ -ּכָ

ן, ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ׁשּוׁשָ ְמְצִאים ּבְ הּוִדים ַהּנִ אְכלּו ְוַאל-ַהיְּ ּתּו -ּתֹ ׁשְ ּתִ

ת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום לֹׁשֶׁ ם--ׁשְ ן; ּוְבֵכן ָאבֹוא -ּגַ ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי, ָאצּום ּכֵ

ל ר לֹא-אֶׁ ְך, ֲאׁשֶׁ לֶׁ י.-ַהּמֶׁ י, ָאָבְדּתִ ר ָאַבְדּתִ ת, ְוַכֲאׁשֶׁ ַויֲַּעֹבר,  יז  ַכּדָ

ר כֹל ֲאׁשֶׁ , ּכְ ָכי; ַויַַּעש  ר-ָמְרּדֳּ ְסּתֵ ָתה  ָעָליו אֶׁ   .ִצּוְ
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 חג פורים, חג פורים, חג גדול ליהודים 

 פרק ח

ת  טו רֶׁ ת ָוחּור, ַוֲעטֶׁ ֵכלֶׁ ְלבּוׁש ַמְלכּות ּתְ ְך, ּבִ לֶׁ ְפֵני ַהּמֶׁ ַכי ָיָצא ִמּלִ ּוָמְרּדֳּ

ן, ָצֲהָלה  ָמן; ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ דֹוָלה, ְוַתְכִריְך ּבּוץ ְוַאְרּגָ ָזָהב ּגְ

ֵמָחה. ָ ֹן, ִויָקר. טז  ְוש  ש  ָ ְמָחה, ְוש  הּוִדים, ָהְיָתה אֹוָרה ְוש ִ -ּוְבָכל יז  ַליְּ

ַבר-ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ר ּדְ ְך ְוָדתֹו -ִעיר ָוִעיר, ְמקֹום ֲאׁשֶׁ לֶׁ ַהּמֶׁ

ה ְויֹום טֹוב;  ּתֶׁ הּוִדים, ִמׁשְ ֹון ַליְּ ש  ָ ְמָחה ְוש  יַע, ש ִ  ַמּגִ

 פרק ט

ׁש הּוא א ר ֹחדֶׁ ָ ֵנים ָעש  ר -ּוִבׁשְ ר יֹום ּבֹו, ֲאׁשֶׁ ָ ה ָעש  לֹוׁשָ ׁשְ ׁש ֲאָדר, ּבִ חֹדֶׁ

ַבר יַע ּדְ ֹות:-ִהּגִ ְך ְוָדתֹו, ְלֵהָעש  לֶׁ רּו ֹאְיֵבי   ַהּמֶׁ ּבְ ר ש ִ יֹּום, ֲאׁשֶׁ ּבַ

ה  הּוִדים ֵהּמָ ְלטּו ַהיְּ ר ִיׁשְ ם, ְוַנֲהפֹוְך הּוא, ֲאׁשֶׁ הֶׁ לֹוט ּבָ הּוִדים ִלׁשְ ַהיְּ

ם. ְֹנֵאיהֶׁ ש    ּבְ

ר יִָּמים, ֲאׁשֶׁ ְך -כב ּכַ ְהּפַ ר נֶׁ ׁש ֲאׁשֶׁ ם, ְוַהחֹדֶׁ הּוִדים ֵמֹאְיֵביהֶׁ ם ַהיְּ ָנחּו ָבהֶׁ

ה  ּתֶׁ ֹות אֹוָתם, ְיֵמי ִמׁשְ ל ְליֹום טֹוב; ַלֲעש  ְמָחה, ּוֵמֵאבֶׁ ם ִמיָּגֹון ְלש ִ ָלהֶׁ

ְביִֹנים. נֹות ָלאֶׁ לַֹח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ּוַמּתָ ְמָחה, ּוִמׁשְ     ְוש ִ

                                                                                              פרק י

הּוִדים, ְוָרצּוי  ג ֵורֹוׁש, ְוָגדֹול ַליְּ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ה ַלּמֶׁ נֶׁ הּוִדי, ִמׁשְ ַכי ַהיְּ י ָמְרּדֳּ ּכִ

ָחיו לֹום ְלָכל--ְלרֹב אֶׁ   ַזְרעֹו.-ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו, ְודֵֹבר ׁשָ

 י וליוצרים “כל הזכויות שמורות לקרן  תל  © 

 שימו לב

מפרק ט אנו לומדים על כל מצוות החג. כדאי להפנות את תשומת 

 הלב של הילדים לכך שמצוות החג כתובות במגילה עצמה. 

 המשתה השני 

 פרק ז

ּתֹות ִעם א ְך ְוָהָמן, ִלׁשְ לֶׁ ה.-ַויָֹּבא ַהּמֶׁ ְלּכָ ר ַהּמַ ְסּתֵ ר  ב  אֶׁ ַויֹּאמֶׁ

ִין ה ַהיַּ ּתֵ ִמׁשְ ִני, ּבְ ֵ יֹּום ַהׁשּ ם ּבַ ר ּגַ ְסּתֵ ְך ְלאֶׁ לֶׁ ֵאָלֵתְך -ַמה--ַהּמֶׁ ְ ׁשּ

ֵתן ָלְך; ּוַמה ה, ְוִתּנָ ְלּכָ ר ַהּמַ ְסּתֵ ֵתְך ַעד-אֶׁ ׁשָ ּקָ ְלכּות, -ּבַ ֲחִצי ַהּמַ

. אַמר ג  ְוֵתָעש  ה, ַוּתֹ ְלּכָ ר ַהּמַ ְסּתֵ ַען אֶׁ יָך -ִאם--ַוּתַ ֵעינֶׁ ָמָצאִתי ֵחן ּבְ

ְך, ְוִאם לֶׁ ְך טֹוב:-ַעל-ַהּמֶׁ לֶׁ ן  ַהּמֶׁ תֶׁ ּנָ י -ּתִ ֵאָלִתי, ְוַעּמִ ׁשְ י ּבִ ִלי ַנְפׁשִ

ִתי. ׁשָ ַבּקָ ד; ְוִאּלּו  ד  ּבְ ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאּבֵ י, ְלַהׁשְ ְרנּו ֲאִני ְוַעּמִ י ִנְמּכַ ּכִ

י ּתִ ֱחַרׁשְ ְרנּו, הֶׁ ָפחֹות ִנְמּכַ ֵנזֶׁק --ַלֲעָבִדים ְוִלׁשְ ה, ּבְ ר ׁשֹוֶׁ י ֵאין ַהּצָ ּכִ

ְך. לֶׁ ה: ה  ַהּמֶׁ ְלּכָ ר ַהּמַ ְסּתֵ ר ְלאֶׁ ֵורֹוׁש, ַויֹּאמֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ִמי   ַויֹּאמֶׁ

ר-הּוא זֶׁה ְוֵאי ן.-זֶׁה הּוא, ֲאׁשֶׁ ֹות ּכֵ ר  ו  ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעש  אמֶׁ ַוּתֹ

ר ְסּתֵ ְפֵני --אֶׁ ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב, ָהָמן ָהָרע ַהזֶּׁה; ְוָהָמן ִנְבַעת, ִמּלִ

ה... ְלּכָ ְך ְוַהּמַ לֶׁ  ַהּמֶׁ

 

ָחד ִמן ט ר ַחְרבֹוָנה אֶׁ ם ִהּנֵה-ַויֹּאמֶׁ ְך, ּגַ לֶׁ ִריִסים ִלְפֵני ַהּמֶׁ ָהֵעץ -ַהּסָ

ר ר-ֲאׁשֶׁ ּבֶׁ ר ּדִ ַכי ֲאׁשֶׁ ה ָהָמן ְלָמְרּדֳּ ָ ֵבית -טֹוב ַעל-ָעש  ְך עֵֹמד ּבְ לֶׁ ַהּמֶׁ

ֻלהּו ָעָליו.--ָהָמן ְך, ּתְ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ה; ַויֹּאמֶׁ ים ַאּמָ ִ , ֲחִמׁשּ ֹבּהַ ְתלּו,   ּגָ יַויִּ

ת ר-ָהָמן, ַעל-אֶׁ ָכָכה.-ָהֵעץ, ֲאׁשֶׁ ְך, ׁשָ לֶׁ ָכי; ַוֲחַמת ַהּמֶׁ   ֵהִכין ְלָמְרּדֳּ
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השמחה היא הרגש המועצם ביותר בפורים, אבל למעשה יש בסיפור מגילת אסתר מנעד רגשות עצום ולכן בחרנו לעשות 

, ואיך מידת הכעסאנו לומדים על מאחשוורוש ולהתייחס דווקא לרגשות האחרים שהסיפור מזמן. “ ונהפוך הוא”הפעם  

ברגשות הגאווה, מזמן עיסוק  המן הוא משפיע על פעולותינו וגם מה המחיר שאנו משלמים על קבלת החלטות בשעת כעס. 

ואת הקושי הרגשי בלהיות אמיץ, האומץ והפחד מזמנת את מידת  אסתר, ולמה הם עשויים להוביל. הכבוד, הבושה  והעלבון

היכולת להקשיב מה מרוויחים ומה מפסידים כאשר מסתירים או מגלים את האמת. —מידת האמתמלמד אותנו על ומרדכי 

הדמויות בסיפור המגילה, כמו באגדות ובמעשיות, לרגשות ולשוחח עליהם תורמת להתפתחות הרגשית של הילדים: 

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.

                                                           

      

 ה ר ו ב ד   ה ר ג ש י  —מ ג י ל ת   א ס ת ר 

מאת מיכל סנונית יכול ללוות את קריאת המגילה ולכן כדאי לספרו לפני שמתחילים לעסוק במגילה, כך שמושגי המגירות  “ ציפור הנפש”הספר הצעות לפעילות: 

 והרגשות יהיו מוכרים לילדים.

בחולון. מבקשים מהילדים לשחזר  בגן סיפורמכינים דגם של ארבע  ציפורים, אחת לכל דמות במגילה, בהשראת יצירתו של דודו גרשטיין  —ציפור הנפש של גיבורי המגילה
שלה: איזו מגירה פתח אחשוורוש? )כעס( מה היה קורה אם היה פותח את המגירות על פי הסיפור. כאשר נספר את סיפור המגילה הילדים ימלאו לכל דמות את המגירות 

 את מגירת הכבוד? מה הוא היה מוצא במגירה?

מכינים ציפור מקרטון ומדבירים עליה קופסאות גפרורים. מחליטים איזה רגש לשים בכל קופסה. הילדים יכולים לצבוע את הקופסאות בצבעים  —ציפור הנפש האישית
למגירות ובכל קטע של הסיפור הם יכולים לשתף את “ מפתח קסמים”. מכינים ביחד עם הילדים קשת הצבעים והרגשותשמביעים את הרגש. בקישור הבא אפשר לקרוא על 

 הקבוצה בהרגשתם ביחס לסיפור ולהחליט איזו מגירה הם פותחים ולמה.

מקובל לראות בלב את המקום שבו אנו שומרים את הרגשות. לכן החל מפורים אפשר לשלבם בעשייה החינוכית.  —ביטויים וצירופי מילים למילה לב
מחמם  בו,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 לי

אותם ות את הלב. אפשר לאייר אותם, לשוחח עליהם, לכלול אותם במאגר החיזוקים החיוביים לילדים, בפעילויות לגיבוש הקבוצה ולהעצמת יחידים, ולגל

 בסיפורים ושירים.

 צפייה בסרטון ופעילויות המוצעות בעקבות הצפייה: רגשות—מילת היום ברחוב סומסום
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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                                                                           
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  —אנו מכירים את דמותו של אחשוורוש על פי כוסו 

 עושרו הרב,  —המשתאות שערך והיין ששתה, על פי  כיסו 

 ועל פי כעסו. פעמיים בסיפור אחשוורוש כועס מאוד אחרי  

ְקֹצף ”משתה יין: כאשר שמע על סירובה של ושתי   ַויִּ

ֲעָרה בוֹ  ְך ְמֹאד, ַוֲחָמתֹו ּבָ לֶׁ ב( ; “פסוק י‘ )פרק א  -“ ַהּמֶׁ

וכאשר אסתר מגלה לו את מזימת המן לאבד את עמה 

ל” ה ַהי ִַין, אֶּ ֵּ ת  ש ְ ֲחָמתֹו, ִממ ִ ְך ָקם ב ַ לֶּ ֶּ נ ַת, -ְוַהמ   ג ִ

יָתן  מעניין לחשוב איך עלילת ‘(. פסוק ז‘, )פרק ז ”ַהב ִ

המגילה הייתה משתנה אילו המלך אחשוורוש התמודד עם 

 כעסו בצורה אחרת. 

 הצעות לפעילות:

 באמצעות מדרש תמונה עם ילדים/ מבוגרים שמביעים כעס. לזהות ולתאר

 על מצבים מכעיסים בגן או בבית.לספר 

אפשר לבקש מהילדים   -מה קורה לנו בגוף כשמתחילים לכעוס? איפה אתם מרגישים את זה?  -לצייר את הכעס
 לצייר את דמותם ולצבוע בצבע , שמבטא עבורם כעס, את המקומות בהם הם מרגישים אותו.

 משתמשים כדי לבטא כעס?באיזה תנועות גוף יש לכעס? איזה קולות 

 01להירגע במצבי לחץ וכעס, למשל: לנקוט בשפה ניטרלית, להחליף פעילות, לספור עד להציע רעיונות משלהם כדי 

 ‘ ה וכדלפני שמגיבים, לחפש חבר אחר, לתרגל נשימות הרפיה, לבחור פעילות מהנ

ובהן ציורים של הילדים המתארים את הפעולות השונות בהן אפשר לנקוט כדי להכין גלויה אישית או כרזה קבוצתית 

 להירגע. אפשר לתלות את הכרזה במקום מיוחד בגן. 

 

ים / חגית בנזימן כֹוֲעסִׂ ים כְּשֶׁ  ָמה עֹושִׂ

ים   ֵאינֶנִּי יֹוֵדַע ָמה עֹושִּ

ֹּל ֹּל-ֶשכ ים .-ָכְך , כ  ָכְך כֹוֲעסִּ

 ָאסּור ְלַהכֹות

ֹּק ְצָעקֹות ְצע  וְלִּ

 וְֹלא ְלַקֵלל

ְשּתֹוֵלל.  ּוְלהִּ

ְצרֹוחַ   וֲַאנִּי רֹוֶצה לִּ

 ְבָכל ַהכֹוַח,

ֹּק ְצע  רֹוֶצה לִּ

ֹּק ... ְשּת  וְֹלא לִּ

י " ֵּתיָרַגע , ים לִּ יד אֹוְמרִּ  וְָתמִּ

יַגע , ְתַאֵפק וְַאל ּתִּ  וְתִּ

ְשַכח זְַהר וְַאל ּתִּ  וְתִּ

ְתנֵַהג ַרק ָכְך וְָכְך "...  ְלהִּ

ֹּל ֹּל-וָָזה כ  ָכְך ָקֶשה-ָכְך , כ
יד ָשֵקט ְהיֹות ָּתמִּ  ָכֶזה . לִּ

י ֹּחִּ  אּוַלי ֶאְבַעט ְבָכל כ

י .  ַבַכּדּוֶרֶגל ֶשל ֲאחִּ

יֶרה אּוַלי  , ְבֵאין ְבֵרָרה אִּ

צִּים ַלַמָטָרה ...  ַכָמה חִּ

     אּוַלי ָכְך ֶאת ַהַכַעס ֶאְשַכח.

 

השיר ״מה עושים כשכועסים?״ מסייע 

לילדים להגדיל את רפרטואר התגובות 

 לפורקן הכעס בלי לגרום נזק לזולת. 
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י--ַויְַּרא ָהָמן” -המן נעלב כאשר מרדכי אינו חולק לו כבוד ַכי, ּכֵֹרַע -ּכִ ֵאין ָמְרּדֳּ

ֵלא ָהָמן, ֵחָמה ּמָ ה לֹו; ַויִּ ֲחוֶׁ ּתַ ואחרי שהוליך את מרדכי ‘( פסוק ה‘, )פרק ג “.ּוִמׁשְ

ל” -,לבוש בגדי מלכות ורכוב על סוס, ברחבי העיר יתֹו, ָאֵבל ַוֲחפּוי -ְוָהָמן ִנְדַחף אֶׁ ּבֵ

המן מקנא כאשר מרדכי הופך לאיש חשוב בממלכה, ב(. “פסוק י‘, )פרק ו“. רֹאשׁ 

כאשר הוא מציע להרוג את היהודים ולבוז את רכושם. אבל יותר מכל  —ומתמלא תאווה

 הפגיעה בכבודו, מהעלבון ומהבושה.הוא סובל מעצם 

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. 

 

בחיי הגן והכיתה ילדים נעלבים ומעליבים והעיסוק במגילה הוא הזדמנות לדבר על רגש 

רבי שמעון בן זה ועל כוחן של מילים. על יוהרה ועלבון אפשר ללמוד מהסיפור על 

 .אלעזר והמכוער

 הצעות לפעילות:

לשוחח עם הילדים על מילים או מעשים שבהם הם נפגעו מהזולת או   —מילים פוגעות

מהדוגמאות של הילדים מסיקים שמילים  פגעו בזולת, תוך  שימוש במדרשי תמונה.

משפיעות על ההרגשה שלנו ועל המחשבות שלנו, ולכן חשוב לבחור את המילים שאנו 

 אומרים. 

אפשר להכין עם הילדים  – מילים טובות/ מילים נחמדות  -למילים יש גם כוח טוב
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 

משוחחים עליה, מסבירים אותה, מספרים או שומעים סיפור שקשור בה —במילה אחת
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.  .

 המעודדים יחס מכבד לזולת.להכין עם הילדים כרזה של חוקי הגן  

ליצור בעבור הילדים מצבים המזמנים חוויות של יחס  -מה אפשר לעשות עם מילים? 
מכבד כלפי הזולת  כגון: לברך ולהכין כרטיס ברכה , לספר בדיחה, לחוד חידה, לשיר 

 ביחד, לשחק ביחד. 

ים אֹוזֶׁן ָהָמן   ָכְך עֹושִׂ
 לוין קיפניס :מילים

 עמנואל עמירן )פוגצ'וב( :לחן
 

ֹּה ֹּה, ֶשֶמן פ  ,ֶקַמח פ

ֹּה  – ַגם ֵביָצה ֵהֵבאנּו פ

 ,לּוש-לּוש, לּוש-לּוש

 ,לּוש-לּוש, לּוש-לּוש

ים ים, ָכְך ָלשִּ  ָכְך ָלשִּ

ים ְכבֹוד פּורִּ  !אֹוֶזן ָהָמן לִּ

 

 ,ְּתַפח וְַהְצַלח-ַּתפ

  !ַהָבֵצק יֶָפה ָּתַפח

 ,ַגל-ַגל, ַגל-ַגל

 ,ַגל-ַגל, ַגל-ַגל

 ָכְך עֹוְרכִּים, ָכְך עֹוְרכִּים

ים ְכבֹוד פּורִּ  !אֹוֶזן ָהָמן לִּ

 

 ,כֹוַח יֵש, ֵחֶשק יֵש

 – .ַהַּתנּור בֹוֵער ָכֵאש

 ,ַחם-ַחם, ַחם-ַחם

 ,ַחם-ַחם, ַחם-ַחם

ים ים, ָכְך אֹופִּ  ָכְך אֹופִּ

ים ְכבֹוד פּורִּ  !אֹוֶזן ָהָמן לִּ

 

 מסכת אבות ד', כ"ח הְּנאה והתאווה והכבוד מוִיאים את האדם מן העולם     

 www.artbible.info.com  
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י יב אֹותִׂ הּו ַמֲעלִׂ ישֶׁ מִׂ  כְּשֶׁ

 יהודה אטלס 

 

י יב אֹותִּ יֶשהּו ַמֲעלִּ  ְכֶשמִּ
י ַמֶשהּו ַרע  אֹו עֹוֶשה לִּ

יד ֲאנִּי רֹוֶצה  ָּתמִּ
ַֹּע לֹו ַבֲחָזָרה: ְתק  לִּ

 ְלַהגִּיד ָעָליו ַמֶשהּו ָחָכם וְָאיֹום
ֹּר אֹותֹו ֵּתֶכף ַעל ַהָמקֹום.  ֶשיְִּגמ

 
ְתַחֵמם,  ֲאָבל ַדוְָקא ָאז, ְכֶשֲאנִּי מִּ
י וֲַאנִּי ְמַגְמֵגם ים בֹוְרחֹות לִּ לִּ  ַהמִּ

ֹּל ְכָבר עֹוֵבר  וְַרק ַאֲחֵרי ֶשַהכ
י    ְתאֹום ֲאנִּי יֹוֵדַע ָמה ָהיִּיתִּ פִּ

 .אֹוֵמר

/ יהודה אטלס ורק אני לאמתוך   
 הוצאת שבא 
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י ִאם”  ֵעת ַהזֹּאת-ּכִ י, ּבָ ֲחִריׁשִ קֹום ַאֵחר, ְוַאּתְ  --ַהֲחֵרׁש ּתַ הּוִדים ִמּמָ ָלה ַיֲעמֹוד ַליְּ ַוח ְוַהּצָ רֶׁ

אֵבדּו; ּוִמי יֹוֵדעַ -ּוֵבית ְלכּות...-ִאם--ָאִביְך ּתֹ ַעּתְ ַלּמַ ֹזאת, ִהּגַ י,   ְלֵעת ּכָ ר ָאַבְדּתִ ְוַכֲאׁשֶׁ

י... ר ַמְלכּות”ד( “פסוק י‘ )פרק ד “ ָאָבְדּתִ ְסּתֵ ׁש אֶׁ ְלּבַ  ‘(פסוק א‘, )פרק ה... ” ַוּתִ

בפסוקים הללו מהמגילה אנו מגלים את ההסתר, את תכונותיה של אסתר שלא היו גלויות עד כה. החל 

במגילה אסתר בולטת במנהיגותה ובחוכמתה, באומץ ליבה ובאחריות שהיא מרגישה כלפי ‘ מפרק ד

המסכה והתחפושת בפורים הן המראה עמה. יופייה עוזר לה, אבל הוא איננו עיקר מהותה. 

המשנה ממסכת אבות מזמינה אותנו לדון במושגים מהותיים הקשורים לעיצוב הקנקן.  —החיצוני

, והבוחרת אישיות שלמה, מקבלת ומכילה; אישיות הנמנעת מדעות קדומות, הנזהרת מלחרוץ משפט

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.   

ֵתר סְּ   ֲהַדָסה אֶׁ

 דודו ברק :מילים

 נחום היימן :לחן
 

ֹּה ְרחֹוָקה ְלָמֱלא ָהיִּית כ   ,אִּ

יָקה יר ָהַעתִּ   ַבת שּוָשן, ַבת ָהעִּ

י ַהְמתּוָקה ְשתִּ ְלָמֱלא אִּ   -אִּ

י ְלַמְלָכה   .ַאְת ָהיִּית, ַאְת ָהיִּית לִּ

י  י ָהיִּיתִּ  ְבֵצל קֹוַרת ֵביתִּ

י ָלְך מֹוֵלְך י וְָהיִּיתִּ   -ַמְלָכה ָהיִּית לִּ

  .ֲהַדָסה ֶאְסֵתר

 

ְלָמֱלא ַהזְַמן וְַהְמַרֵחק   ,אִּ

יד וְַגם ֲענָק י ָרבִּ   .ַאְת ָהיִּית לִּ

ְלָמֱלא ָשַכנְְת ַבְמגִּיָלה   -אִּ

י ְלַכָלה   .ַאְת ָהיִּית, ַאְת ָהיִּית לִּ

ם אֹוֶדם,  ַטַבַעת ֶשל ָזָהב עִּ

  ,ְלָבֵרְך

ְפֶאֶרת ֶאְצָבֵעְך י ַעל תִּ   -נֹוֵתן ָהיִּיתִּ

  .ֲהַדָסה ֶאְסֵתר

 

יוֵור   ,ֲאנִּי ַאֲחַריִּיְך, וְֹלא ְכעִּ

הֹוֵלְך ְשנֹות ַאְלַפיִּים, ֶאַליִּיְך, 

  - ֶאְסֵתר

  .ֲהַדָסה ֶאְסֵתר

 

ְלָמֱלא כֹוֵחְך ּוְגבּוָרֵתְך   ,אִּ

ְפַאְרֵתְך ְלָמֱלא זֹוהֹוֵרְך וְתִּ   ,אִּ

ֹּאֵשְך י ֶכֶתר ְלר יט, ְבלִּ י ַשְרבִּ   ,ְבלִּ

  ,ַאְת ַמְלָכה וֲַאנִּי ָלְך ְלמֹוֵלְך

  .ֲהַדָסה ֶאְסֵתר

 מסכת אבות, ד,כ רבי אומר: אל תסתכל בְּנְּן אלא במה שיש בו. יש ְּנְּן חדש מלא ישן, וישן אפילו חדש אין בו 
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 הצעות לשיחה ופעילות:

אלו שאלות שילדים  -לא לפחד, להתגבר על הפחד ,להודות בפחד או להיות אמיץ? 

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 

 “. .כאשר אבדתי אבדתי”הפחד. זו הייתה ההרגשה של אסתר באומרה 

מאסתר אנו יכולים ללמוד שאחת הדרכים להתגבר על פחד היא לספר עליו למישהו 

אסתר שיתפה את כל העם היהודי בפחד שלה וביקשה מהם לצום  —מהמשפחה ולחברים

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. 

בהתאם לגיל הילדים כמו למשל: משחקי שיווי אפשר לשחק  במשחקים שמזמנים פחד ואומץ 

  משקל, הליכה על קביים או טיפוס.

האגדות והמעשיות, סיפורי העם וסיפורי המקרא מכילים את השילוב של פחד ואומץ.  —אפשר גם לספר סיפורי פחד ואומץ שקרו לאחרים

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.
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ת-לֹא ר, אֶׁ ְסּתֵ יָדה אֶׁ ת-ִהּגִ ּה ְואֶׁ ּה:-ַעּמָ ר לֹא  מֹוַלְדּתָ יָה, ֲאׁשֶׁ ה ָעלֶׁ ַכי ִצּוָ י ָמְרּדֳּ -ּכִ

יד...  ַכי‘( פסוק י‘ )פרק בַתּגִ ְבֵרי ָמְרּדֳּ ידּו ְלָהָמן, ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ּדִ י--ַויַּּגִ ם, -ּכִ יד ָלהֶׁ ִהּגִ

ר  ‘(פסוק ד‘ )פרק ג הּוא ְיהּוִדי...-ֲאׁשֶׁ

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 

 כדי להציל את העם? -אחר, או כמו בסיפור המגילה

יָרה  שּוָשן ַהבִׂ יקּור בְּ  בִׂ
 לאה גולדברג

 ַסח ַהֻגזְַמאי: "ַבָשנָה ֶשָעְבָרה

ים,   ַבָשנָה ֶשָעְבָרה ְבפּורִּ

יָרה ְתאֹום ְלשּוָשן ַהבִּ י פִּ  נַָסְעתִּ

ים.  ְלשּוָשן ַהיָָפה ְבָערִּ

 

ְכבֹוָדה,  וְֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ְבַעְצָמה בִּ

 יְָצָאה ְלַקֵבל ֶאת ָפנַי, 

י ָמְרְדַכי ֵבן דֹוָדה  וְָלַחץ ֶאת יָדִּ

 וְַהֶמֶלְך ָסַגד ְלָפנַי.

 

יַח יָָקר י ָשטִּ יא לִּ  וַיְָזָתא ֵהבִּ

 ּוְפָרשֹו ְבֶאְמַצע ָהְרחֹוב

י ַגם ָהָמן וְָאַמר: ְקָראתִּ  וְיָָצא לִּ

 "ֲאנִּי ֶאְהיֶה יֶֶלד טֹוב."

 

ָפנַי , יו מִּ  ַאְך ֲאנִּי ,ְכמּוָבן , ֵגַרְשתִּ

ין"  י :"ֵאינִּי ַמֲאמִּ  וְָאַמְרתִּ

ירֹות, ְבנִּי,   וְָהיּו ָאז ְתשּואֹות ַאדִּ

ין. יָמִּ ֹּאל ּומִּ ְשמ  וְכְִּבדּונִּי מִּ

 

יָרה  ּוֵמָאז חֹוְגגִּים ְבשּוָֹּשן ַהבִּ

 ֶאת ַהַחג ֶבָהָדר ּוְפֵאר,

י ְלשּוָֹּשן   ֶזה ָהיָה ְמאֹוָרע –כִּי בֹואִּ

ים יִָּזֵכר.   ֶשָלַעד ְבַעמִּ

 

 ַרק ֲחָבל ְמאֹוד ֶשאֹותֹו ַהסֹוֵפר

 ֹלא ָכַתב קֹורֹוַתי  בִּ "ְמגִּיַלת ֶאְסֵתר"!
 

 

 

  www.kipa.co.il תפילת שחרית )חול(  לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר כבגלוי, ומודה על האמת, ודובר אמת בלבבו      

 י וליוצרים “כל הזכויות שמורות לקרן תל  © 

 שימו לב:

זהו החג היחיד שבו מותר לעשות כל מה שאי אפשר לעשות בימים כתיקונם: להיות . בחג פורים יש פריצת גבולות ומוסכמות חברתיות

 מישהו אחר, להסתיר את הזהות האישית, לשתות יין לשוכרה , להשתטות ולחוות עוצמות של רגשות באינטנסיביות ובעוצמה רבה. 

היא אחת מאבני היסוד לתקשורת  האמת , שבה אמירת האמת היא ערך מרכזי ומהותי . אמירתאחרי פורים כל אחד ואחת חוזרים לשגרה

 יוצר חוסר אמון וחוסר יכולת לסמוך על האחר. השקר אנושית. יחסים בינאישיים לא יכולים להתפתח בצורה תקינה אם אין אמון בדברי הזולת.

 מכירה במצבים של אמירת אמת חלקית או אי אמירת האמת מתוך מטרה של שמירה על כבוד האדם או הצלת חייו.המסורת היהודית  

, עד גיל שבע בערך, חיים בעולם שבו הגבול בין דמיון למציאות אינו תמיד ברור. עולם הדמיון ומשחקי ה"כאילו" הופכים לקרקע  ילדים צעירים

הפנטזיה, המשאלה, הגוזמה או הבדיה הן חלק פורייה וחשובה ללימוד על המציאות ממצד אחד ולעיבוד תכנים ומשאלות רגשיות מצד שני . 

 מרפרטואר סיפורי הקשור לשלב ההתפתחותי הזה וחשוב לספר אותם לילדים. 

. הסיבות לשקרים נובעות מתמימות, מהנטייה להגזמה, מקושי להבדיל בין קשורה לגילם ולשלבי התפתחותם השקר אצל ילדים הופעת

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.

 כאן.לאגדה על שקר ומארה לחצו 

 כל הזכויות שמורות למחבר/ת   © 
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הם עולם אגדי קסום ארמונות ומלכים עבור ילדים צעירים 

“ היה הייתה פעם, בארץ רחוקה, ממלכה...”  -שמתחיל ב

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 

האחריות  —לפתח את השיח על הצדדים הנוספים של המלוכה

 כלפי העם והתכונות האישיות הנדרשים ממלך ומלכה. 

 

הרב אברהם כל שבת היא הזדמנות לדבר על ארמון ומלוכה. 

יהושע השל אמר שהשבת היא ארמון בתוך הזמן. לתפיסתו של  

היום השביעי הוא כארמון בתוך הזמן, ובממלכת הזמן השל 

ימצא כל אדם את מקומו. אין המדובר בתאריך בלוח השנה, אלא 

אולי הארמון ובגדי המלוכה בהם . באווירה רוחנית ייחודית

שיחקו הילדים בפורים יכולים להיות חלק ממשחק סביב נושא  

 שבת המלכהשירו של חיים נחמן ביאליק שבת מדי יום ששי. 

יכול לשמש בסיס והשראה להתייחסות לרבדים השונים של 

 המושג מלכות. 

 

הספר אפשר גם לשלב סיפורים על מלכים טובים ורעים. 

ר סוס הוא דוגמה למי שרוצה להגיע “מאת דהמלך צב צב 

ך מעל גבם של כל צבי למלו, לשלטון על ידי רמיסת הנתינים

הממלכה, ואפשר לקרוא אותו כמשל לקריסת שלטון עריצות. 

מאת שלומית כהן אסיף הנמר של שלמה המלך לעומתו הספר 

הוא דוגמה למלך רגיש שביקש ללמוד לדבר בשפת החיות וביום  

דבש,  –הכתרתו כל חיה נתנה לו מתנה ממנה עצמה: הדבורה 

טיפות אור לוחשות סוד על  –נקודה, הגחלילית  –החיפושית 

  ראשו. ושלמה היה לחכם באדם.

 הרובד הרעיוני של סיפור המגילה—ממלכת אסתר ועד שבת המלכה 

 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 

ונקרין אותה כלפי חוץ. להיות מלך או “ נלבש מלכות”ואז 

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!

 י וליוצרים “כל הזכויות שמורות לקרן תל  © 
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 המלך צב צב מתוך 
 מאת דר. סוס

 

 ָצב ֶמֶלְך ָרם וְנִּיָשא, –וְַהֶמֶלְך ָצב "

ים ָפְרָסה: יבֹו ַאְרָבעִּ  הּוא רֹוֶאה ַעל ְסבִּ

י ְמפֹוֶאֶרת.  "ֵהיָדד וְֵהיָדד! ַמְלכּותִּ

 ֲאנִּי ֶמֶלְך ָכל ֵעץ, ָכל ָענָף, ָכל ַצֶמֶרת,

 ֲאנִּי ֶמֶלְך ַהיַַער, ָהֲאוִּויר וְָהאֹור,

 ֲאנִּי ֶמֶלְך ְדבֹוָרה ּוַפְרַפר וְצִּיפֹור,

י, –ֲאנִּי ֶמֶלְך ָצב   ָצב! הֹו, ָמה ָרם מֹוָשבִּ

י ! " יבִּ ְסבִּ  ֲאנִּי ֶמֶלְך ָכל ַהַמְרֶאה מִּ

  

יעַ  נֵה ְבָמְפתִּ  וְעֹוֶדנּו צֹוֵעק וְהִּ

יעַ  ְמרֹוֵמי ָהָרקִּ יעַ  -בִּ  יֵָרַח הֹופִּ

ֹּאש:  וְָעָלה וְָעַמד לֹו ֵמַעל ָלר

 ָצב,  –" ָמה! " ָקָרא ַמר ָצב 

י ֶזה? ָמה ֵפרּוש?  " מִּ

יר   ֵאיְך ֵמֵעז אֹותֹו ֵחֶפץ ָחצּוף וְיָהִּ

יר?!  ַלֲעלֹות ַעל ַהֶמֶלְך, ַעל ֶמֶלְך ַאדִּ

י עֹוד יֹוֵתר. ְִּגַבה מֹוָשבִּ  ֹלא ַאְרֶשה! וְי

ים, בֹואּו ֵהנָה ַמֵהר! יש, ַהָצבִּ  בֹואּו חִּ

יַה ַעד ֵלב ַהָשַמיִּם  -ֶאֱעֶלה וְַאְגבִּ

ים, ְשַבע ֵמאֹות ּוְשנַיִּים!   ”בֹואּו ֶאֶלף ָצבִּ
 

http://zemer.co.il/song.asp?id=60


 י, קראו מחדש את המגילה...“גם חברי מטה תל

הדבר האהוב עלי ביותר במגילת אסתר הוא שמה. השם 

"מגילת אסתר" טומן בחובו את כל ערכה הדתי של 

לא להסתפק במבט שטחי על המציאות אלא  -המגילה

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. 

                          

 י“ל קרן תל“ר איתן שיקלי, מנכ“הרב ד                                            

'ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות... ועטרת זהב... ליהודים היתה  -קשה לי המעבר החד מ 

אל קריאת שמות עשרת בני המן שהוצאו להורג, ובהמשך לקריאת  –‘אורה ושמחה וששון ויקר

 ממי שהמגילה מכנה "שונאיהם". 00,111ההרג של יותר מ ־

אולי  נכון, אני מבינה לגמרי מניין באים רגשי הזעם כלפי המן ושותפיו, אך בניו? במה הם אשמים?

 המגילה אינה מספרת לנו על כך. והאם כל אחד  אבל אולי הם לא? גם הם פעלו נגד היהודים,

באמת מדובר בהגנה עצמית גרידא? או שמא באמת היווה סיכון? האם  האנשים 00,111מ 

 היהודים?  השנאה ורגשי נקמה חלחלו גם אלינו

,היהודים, סבלנו במהלך ההיסטוריה מידי אויבים רבים, ושהסבל גורם לפחד  אני מבינה שאנחנו

אולם הסבל עלול להוביל גם לשנאה עיוורת   ולצורך ולרצון בהגנה עצמית.  אמיתי ומוצדק המבוסס על איומים אמיתיים,

 ולחיפוש נקמה גם במי שאינם מבקשים את רעתנו.

וכמה קל לכולנו ליפול  –מתחושות לא נוחות. ואני חושבת על ימינו  מתהפכתאז אני קוראת את הפסוקים, והבטן קצת 

 מכולנו.לשנאת חינם , ומתפללת שנזכור את המחיר שזה גובה 

         

 י“מנהלת  האגף לתכניות לימודים, קרן תל—דינה טלר 

 

 הפסוקים המספרים את סיפורה של ושתי המלכה. אני אוהב את 

לשמוע למלך השיכור, על אי מכונתה להופיע  זהו תיאור נפלא בעיני על סירובה 

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  

שהיה כך  גם בימינו.  אני אוהב את השם אסתר. תשאלו מדוע? ובכן מעשה 

 היה...

גליק היקר שלנו ,ששמע על כך  ‘פרופ  שנה , וקראנו לה נגה .  22לפני  בתי הצעירה נולדה בפורים 

  גבה  . כמוכם כעת , הרמתי  נהדר המתאים בול למגילת אסתר"  האיר את עיניי ואמר לי "זה שם 

בנחת  המיוחדת הוא הסביר לי  ואז בדרכו “ מה הקשר בין מגילת אסתר ולשם נגה?“ בתמיהה:

שמו  זה   "איסתהר " בפרסית , ואיסתהר  כלילד הנתפס בבורותו , כי השם אסתר הוא בעצם 

ואכן היא מאירה את עולמנו  נגה. -בעברית זה כוכב  כידוע  –וכוכב וונוס  הפרסי של כוכב וונוס, 

 באורה המיוחד!

                                 

 י“מנהל מרחב דרום, קרן  תל -דר. עודד אבישר                                                                   

 י וליוצרים “כל הזכויות שמורות לקרן תל  © 



 המשך -י, קראו מחדש את המגילה “גם חברי מטה תל

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 

" אסתר מוכנה לפעול ומשתמשת באותו פועל תאבדו
". היא מבטאת העדפה ברורה של אבדתי "וכאשר אבדתי 

 קולקטיבי של העם.-אבדון אישי על פני אבדון היסטורי

 
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. 

 

 מנהלת תוכנית מנהיגות חינוכית ופרוייקט דיאלוג וזהות, —אווה    הלחמי 

 הפסוק שאהוב עליי הוא: 

ה,  חָּ ה ּוִמְשפָּ חָּ ִרים ְונֲַעִשים ְבכָּל ּדֹור וָּדֹור, ִמְשפָּ ֵאלֶּה נִזְכָּ "ְוַהיִָּמים הָּ

ֵאלֶּה ֹלא יַַעְברּו ִמּתֹוְך  ְמִדינָּה ּוְמִדינָּה, ְוִעיר וִָּעיר, ִויֵמי ַהפּוִרים הָּ

ם ֹלא יָּסּוף ִמזְַרעָּם."    כח ט, פסוק פרקַהיְהּוִדים, ְוזְִכרָּ

 
למרות שהמגילה נדמית בעיניי כסיפור מתוך סיפורי אלף 

לילה ולילה, הפסוק המסיים הזה מחזיר את האגדה 
 למסורת ולימינו ונותן לה משמעות היסטורית יהודית. 

 
היה או לא ”הוא שם את הדגש על המשמעות הזו, ולא על הסיפור בבחינת 

הכוח של המסירה מאב לבן, של התחברות הדורות לקו אחד ארוך, “.  היה
הוא הדבר המרשים בקריאת המגילה  -מתעקל לעיתים, אבל עדיין רציף

 מדור לדור.
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