חג פורים -הכרת סיפור המגילה דרך נקודת מבט פמיניסטית-
ושתי ואסתר המלכות!
מהלך:
בשיעור הקרוב נלמד ונדבר על מגילת אסתר מזווית קצת שונה....
 .1קריאת סיפור המגילה .יש להתעכב על עניין "תחרות היופי" אפשר גם לעצור פה.
תפקידים :ושתי ואסתר .אחשורוש .המן .מרדכי.


אפשר גם לקרוא יחד את הקטע המקורי מההגדה.

 .2שאלה :מה מבחינתכם "לא בסדר" בסיפור הזה? ( היחס של הגברים לנשים ,חפצון
נשים -אפשר להסביר ,תחרות יופי -תחרות ארכאית ושוביניסטית שעדיין קיימת
בעולמנו)
 .3כתיבה על הלוח :ושתי ואסתר
 .4שאלה :ושתי -מה היא אמרה בעצם לאחשורוש? ( מספרים שלמעשה גם ושתי ערכה
משתה במקביל לנשים בלבד )...איזה תכונות יש לה? מה אנחנו יודעים עליה מההגדה?
לכתוב על הלוח.
אסתר -מה היה התפקיד שלה? אילו תכונות היו לה? לכתוב על הלוח ( העשרה ונספחים
למטה )
 .5קוראים ביחד את הכתבה על המגילה.
 .6עבודה בכיתה על הכתבה.
 .7בהקשר למה שדיברנו על ענין היופי והחפצון אפשר לראות את הסרטון שעוסק בפוטושופ
https://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE&feature=iv&src_vid=iYhC
 n0jf46U&annotation_id=annotation_3280203671סרטון פוטושופ
http://www.mako.co.il/home-family-kids/education/Article175a9cd11909721006.htmכתבה תחרות מלכת היופי לילדות קטנות באמריקה
עזרים לשיעור
 .1כתבה מצולמת
 .2סרטון

עזרים והעשרה:

הפתיחה של המגילה:
א ַוי ְהִ י בִימֵ י אֲ חַ שְ וֵרֹוש הּוא אֲ חַ שְ וֵרֹוש הַ מ ֹּלֵ ְך מֵ ה ֹּּדּו וְעַ דּ-כּוש שֶׁ בַע וְעֶׁ שְ ִרים ּומֵ ָאה מְ ִדינָה .ב
ִירה .ג בִשְ נַת שָ לֹוש
ַביָמִ ים הָ הֵ ם ּכְשֶׁ בֶׁת הַ מֶׁ לֶׁ ְך אֲ חַ שְ וֵרֹוש עַ ל ּכִסֵ א מַ לְ כּותֹו אֲ שֶׁ ר בְשּושַ ן הַ ב ָ
לְ מָ לְ כֹו עָ שָ ה מִ שְ תֶׁ ה לְ כָל-שָ ָריו וַעֲ ָב ָדיו חֵ יל פָ ַרס ּומָ ַדי הַ פַ ְרתְ מִ ים וְשָ ֵרי הַ מְ ִדינֹות לְ פָ נָיו .ד
בְהַ ְרא ֹּתֹו אֶׁ ת-ע ֹּשֶׁ ר ּכְבֹוד מַ לְ כּותֹו וְאֶׁ ת-י ְָקר תִ פְ אֶׁ ֶׁרת גְדּולָ תֹו י ָמִ ים ַרבִים שְ מֹונִים ּומְ ַאת יֹום]...[ .
ח וְהַ שְ תִ יָה כ ַָּדת אֵ ין אֹּנֵס ּכִי-כֵן י ִסַ ד הַ מֶׁ לֶׁ ְך עַ ל ּכָלַ -רב בֵיתֹו לַ עֲ שֹות ּכ ְִרצֹון אִ יש-וָאִ יש{ .ס} ט גַם
וַשְ תִ י הַ מַ לְ ּכָה עָ שְ תָ ה מִ שְ תֵ ה נָשִ ים בֵית הַ מַ לְ כּות אֲ שֶׁ ר לַ מֶׁ לֶׁ ְך אֲ חַ שְ וֵרֹוש .י ַביֹום הַ שְ בִיעִ י ּכְטֹוב
לֵ ב-הַ מֶׁ לֶׁ ְך ַב ָיי ִן ָאמַ ר לִ מְ הּומָ ן ִבזְתָ א חַ ְרבֹונָא ִבגְתָ א וַאֲ ַבגְתָ א זֵתַ ר וְכ ְַרּכַס שִ בְעַ ת הַ סָ ִריסִ ים
הַ מְ שָ ְרתִ ים אֶׁ ת-פְ נֵי הַ מֶׁ לֶׁ ְך אֲ חַ שְ וֵרֹוש .יא לְ הָ בִיא אֶׁ ת-וַשְ תִ י הַ מַ לְ ּכָה לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לֶׁ ְך ְבכֶׁתֶׁ ר מַ לְ כּות
לְ הַ ְראֹות הָ עַ מִ ים וְהַ שָ ִרים אֶׁ ת-יָפְ י ָּה ּכִי-טֹובַת מַ ְראֶׁ ה הִ יא.
(מגילת אסתר ,פרק א)

#שובניזם -על שם החייל הצרפתי ניקולאס שוֹבָ ן (כנראה דמות אגדית) ,ששירת בצבאו של
נפוליאון ונודע בלהטו הפטריוטי לאומנות קיצונית המאופיינת בשנאה ובתוקפנות כלפי
עמים אחרים.היום זה בעיקר מיוחס לזלזול כלפי נשים ואפלייתן לרעה.
מידע על אסתר מתוך המגילה:
ו ְהַ נַעֲ ָרה י ְפַ ת-ת ַֹּאר ו ְטֹובַת מַ ְראֶ ה (מגילת אסתר ,פרק ב ,פסוק ז ( •
ֹלא-הִ גִידָ ה אֶ סְ תֵּ ר אֶת-עַ מָ ּה ו ְאֶ ת-מֹולַדְ תָ ּה כִי מָ ְרדֳּ כַי ִצוָה עָ לֶיהָ אֲ שֶ ר ֹלא-תַ גִיד(מגילת אסתר• ,
פרק ב ,פסוק י)
ו ַתְ הִ י אֶ סְ תֵּ ר נ ֹּשֵּ את חֵּ ן בְעֵּ ינֵּי כָל-ר ֹּאֶ יהָ (מגילת אסתר ,פרק ב ,פסוק טו ( •
וַיֶאֱ הַ ב הַ מֶ ֶלְך אֶ ת-אֶ סְ תֵּ ר מִ כָל-הַ נָשִ ים ו ַתִ שָ א-חֵּ ן ו ָחֶ סֶ ד לְפָ נָיו (מגילת אסתר ,פרק ב ,פסוק יז) •
בעקבות בקשתו של מרדכי כי אסתר תתערב אצל אחשוורוש להצלת היהודים] ו ַת ֹּאמֶ ר [ •
אֶ סְ תֵּ ר לְהָ שִ יב אֶל-מָ ְרדֳּ כָי .טז לְֵּך כְנֹוס אֶ ת-כָל-הַ יְהודִ ים הַ נִמְ צְאִ ים בְשושָ ן ו ְצומו עָ לַי ו ְַאל-ת ֹּאכְלו
ו ְַאל-תִ שְ תו שְ ֹלשֶ ת י ָמִ ים ַליְלָה ו ָיֹום גַם-אֲ נִי וְנַעֲ ר ֹּתַ י ָאצום כֵּן ו ְבכֵּן ָאבֹוא אֶ ל-הַ מֶ לְֶך אֲ שֶ ר ֹלא-כַדָ ת
וְכַאֲ שֶ ר ָאבַדְ תִ י ָאבָדְ תִ י( .מגילת אסתר ,פרק ד ,פסוקים טו-טז)
ו ַתַ עַ ן אֶ סְ תֵּ ר הַ מַ ְלכָה ו ַת ֹּאמַ ר אִם-מָ צָאתִ י חֵּ ן בְעֵּ ינֶיָך הַ מֶ לְֶך ו ְאִ ם-עַ ל-הַ מֶ לְֶך טֹוב תִ נ ָתֶ ן-לִי נַפְ שִ י •
בִשְ אֵּ לָתִ י ו ְעַ מִ י ְבבַקָ שָ תִ י .ד כִי נִמְ כ ְַרנו אֲ נִי ו ְעַ מִ י לְהַ שְ מִ יד לַהֲ רֹוג ולְאַ בֵּד ו ְאִ ּלו לַעֲ בָדִ ים ו ְלִשְ פָחֹות
נִמְ כ ְַרנו הֶ חֱ ַרשְ תִ י כִי אֵּ ין הַ צָר שֹּו ֶה ְבנֵּזֶק הַ מֶ לְֶך( .מגילת אסתר ,פרק ז ,פסוקים ג-ד).

סיפור המגילה:
ִל ְפנֵי ה ְַרבֵה שָׁ נִים גָׁר ְבעִיר שֹושַ ן ֶמלְֶך ּושְ מֹו אֲ חַשְ וֵרֹושַ .פעַם עָׁשָׁ ה ַה ֶמלְֶך ִמשְ תֵ הִ .צוָׁה ְל ָׁהבִיא אֶ ת
ָׁאֹורחִים י ְָׁראּו ַכמָׁה יָׁפָׁה הִיא .הּוא שָׁ לַח אֶ ת ֲעבָׁדָׁ יו ְל ָׁהבִיא אֹותָׁ ה אֲ בָׁל
וַשְ תִ י אִ שְ תֹו .הּוא ָׁרצָׁה שֶ כָׁל ה ְ
וַשְ תִ י ָאמ ְָׁרה" :גַם אִ ם ַה ֶמלְֶך אֲ חַשְ וֵרֹוש ִצוָׁה ֹלא ַא ְסכִים לָׁבֹוא ַל ְמ ִסבָׁה".
ב.
ָָׁארץ,
ַכעַס ַה ֶמלְֶך אֲ חַשְ וֵרֹוש עַל וַשְ תִ י ְוג ֵֵרש אֹותָׁ הָׁ .רצָׁה ַה ֶמלְֶך ַמ ְלכָׁה חֲדָׁ שָׁ הָׁ .הלְכּו שְ לִיחֵי ַה ֶמלְֶך ְבכָׁל ה ֶ
ִחפְשּו ְוק ְָׁראּו" :אֲ דֹונֵנּו ַה ֶמלְֶך ְמ ַחפֵש אִ שָׁ ה אֲ שֶ ר כֶתֶ ר ַמלְכּות יָׁשִ ים עַל ר ֹאשָׁ ה".
ג.
בַשֹושָׁ ן גָׁר יְהּודִ י ּושְ מֹו מ ְָׁרדְ ַכי .הּוא ָׁהיָׁה הַדֹוד שֶ ל אֶ סְתֵ ר .אֶ סְתֵ ר ָׁהיְתָׁ ה יְפַת ת ַֹאר ,טֹובַת מ ְַראֶ ה ְוג ָָׁׁרה
ְַארמֹון ַה ֶמלְֶך ְוגַם אֶ ת אֶ סְתֵ ר .הַמֶ לְֶך
ְבבֵיתֹו שֶ ל מ ְָׁרדְ כַי .הַשְ לִיחִים שֶ ל אֲ חַשְ וֵרֹוש ֵהבִיאּו ה ְַרבֵה נְעָׁרֹות ל ְ
אֲ חַשְ וֵרֹוש ָאהַב אֶ ת אֶ סְתֵ ר ִמכָׁל ַהנָׁשִ ים ,וְשָׁ ם כֶתֶ ר ַמלְכּות עַל ר ֹאשָׁ ה.
ד.

ַל ֶמלְֶך אֲ חַשְ וֵרֹוש ָׁהיָׁה שַ ר ּושְ מֹו ַה ָׁמן .הּוא ָׁהיָׁה אִ יש ַרע ְמא ֹדַ .ה ָׁמן ִצוָׁה עַל כָׁל הָׁאֲ נָׁשִ ים להְשִ תְ חַוֹות לֹו.
מ ְָׁרדְ כַי ַהיְהּודִ י ֹלא ָׁרצָׁה ִלכְרֹו ַע ב ֶֶרְך ִל ְפנֵי ַה ָׁמןַ .כעַס ַה ָׁמן ה ָָׁׁרשָׁ ע ו ְָׁרצָׁה ַלהֲרֹוג אֶ ת מ ְָׁרדְ כַי וְאֶ ת כָׁל
ַהיְהּודִ ים.
ה.
ָׁהלְַך ַה ָׁמן אֶ ל ַה ֶמלְֶך אֲ חַשְ וֵרֹוש וְָאמַר לֹוַ " :היְהּודִ ים אֵ ינָׁם ְמ ַקיְמִים אֶ ת ִמ ְצוַת ַה ֶמלְֶך ,צ ִָׁריְך ְלהַשְ מִיד אֶ ת
ַגֹורל .בַיֹום י"ג בְח ֹדֶ ש אֶ דֶ ר צ ִָׁריְך ַלהֲרֹוג
ֻּכלָׁם"ַ .ה ֶמלְֶך אֲ חַשְ וֵרֹוש ִה ְסכִיםָׁ .ה ָׁמן ִהפִיל פּור – הּוא ה ָׁ
ּולְאַ בֵד אֶ ת כָׁל ַהיְהּודִ ים.
ו.
מ ְָׁרדְ כַי ַהיְהּודִ י שָׁ ַמע שֶ ַה ָׁמן רֹוצֶה ַלהֲרֹוג אֶ ת ַהיְהּודִ יםָׁ .לבַש שַ ק ְו ָׁהלְַך ַאל אֶ סְתֵ ר ַה ַמ ְלכָׁה ְו ִספֵר לָׁה.
ַה ַמ ְלכָׁה אֶ סְתֵ ר ָׁהיְתָׁ ה עֲצּובָׁה ְמא ֹד .הִיא ָׁבכְתָׁ ה ְו ַצמָׁה שְ ֹלשָׁ ה יָׁמִים.
ז.
ַב ַליְלָׁה נָׁדְ דָׁ ה שְ נָׁתֹו שֶ ל ַה ֶמלְֶך אֲ חַשְ וֵרֹוש ,וְֹלא יָׁכ ֹל ָׁהיָׁה ְלה ֵָׁרדֵ ם .שָׁ כַב ַבמִטָׁ ה ְוק ָָׁׁרא ְב ֵספֶר ַהזִכְרֹונֹות ,עַל
כְָׁך שֶ מ ְָׁרדְ כַי ִהצִיל אֹותֹו ַפעַם ִמ ָׁמוֶת .מ ְָׁרדְ כַי ַהיְהּודִ י ִספֵר ָאז ְל ֶמלְֶך שֶ שֵ נִי שֹומ ְִרים תִ ְכנְנּו ַלהֲרֹוג אֹותֹו.
ַה ֶמלְֶך אֲ חַשְ וֵרֹוש ִצוָׁה לִתְ לֹות אֹותָׁ ם עַל עָׁץ ְוכָׁתַ ב אֶ ת הַדָׁ בָׁר ְב ֵספֶר ַהזִכְרֹונֹות.
ח.
חָׁשַ ב ַה ֶמלְֶך" :אֵ יְך אֹכֶל ִלגְמֹול ְלמ ְָׁרדְ כַי עַל ַמעֲשֵ הּו הַטֹוב?" .אֶ ל ַה ֶמלְֶך אֶ ת ַה ָׁמן" :מַה ַלעֲשֹות לָׁאִ יש
אֲ שֶ ר ַה ֶמלְֶך ֵחפֶץ בִיקָׁרֹו?" .חַשַ ב ַה ָׁמן ְבלִבֹוְ " :בוַדַ אי ַה ֶמלְֶך ִמתְ ַכוֵן ֱאלֵי"ָ .אמַר ַהמָׁן" :יַ ְלבִישּו אֶ ת
הָׁאִ יש ְב ִבגְדֵ י ַמלְכּות ,י ְַרכִיבּו אֹותֹו עַל סּוס ָׁבעִיר ְויִק ְְראּו בְקֹול גָׁדֹולָׁ " :ככָׁה יַעֲשֶ ה לָׁאִ יש אֲ שֶ ר הַמֶ לְֶך
ֵחפֶץ בִיקָׁרֹו"ָ .אמַר ַה ֶמלְֶך אֲ חַשְ וֵרֹוש" :קַח אֶ ת מ ְָׁרדְ כַי ַהיְהּודִ י ַועֲשֵ ה לֹו כָׁל מַה שֶ ָאמ ְַרתָׁ " .הַמָׁ ן עָׁשָׁ ה
ְכ ִמ ְצוַת ַה ֶמלְֶך.
ט.
אֶ סְתֵ ר ַה ְמ ָׁלכָׁה עָׁשְ תָׁ ה ִמשְ תֶ ה .הִיא ִהזְ ִמינָׁה אֶ ת ַה ֶמלְֶך אֲ חַשְ וֵרֹוש וְאֶ ת ַה ָׁמןָ .אמַר ַה ֶמלְֶך ְל ֶאסְתֵ ר:
"אֶ סְתֵ ר ַהגִידִ י לִי ,מַה לְָך? מָׁה אֶ ת ְמ ַבקֶשֶ ת וְַאתֶ ן לְָך עַד ֲחצִי ַה ַמלְכּות"ָ .אמ ְָׁרה אֶ סְתֵ ר" :אִ יש ַרע רֹוצֶה
ַלהֲרֹוג אֹותִ י ְו ֶאת ַעמִי" .שָׁ ַאל ַה ֶמלְֶך" :מִי זֶה? מִי ָׁהאִ יש?"ָ .אמ ְָׁרה אֶ סָׁתֵ רַ " :ה ָׁמן ה ַָׁרע ַהזֶה".

י.
ָָׁארץ ְו ִצוָׁה
ַכעַס ַה ֶמלְֶך עַל ַה ָׁמן ְו ִצוָׁה לִתְ לֹות אֹותֹו עַל ָׁהעֵץ שֶ ֵהכִין ְלמ ְָׁרדְ כַיַ .ה ֶמלְֶך שָׁ לַח שְ לִיחִים ְבכָׁל ה ֶ
ַפֹורים .הֵם אֹו ְכלִים
ֹלא ַלהֲרֹוג ֶאת ַהיְהּודִ יםֵ .מָאז ְבכָׁל שָׁ נָׁה חֹו ְגגִים ַהיְהּודִ ים בי"ד בָׁאֶ דֶ ר אֶ ת חַג ה ִ
וְשֹותִ ים וְשֹו ְלחִים ִמשְ לֹו ַח ָׁמנֹות.

ושתי הפמיניסטית הנשכחת
כשאקרא את המגילה ,בצד השמחה הגדולה על הצלת נשות עם ישראל
מגזרת המן ,אזכור את אשר עשתה ושתי ואת אשר נגזר עליה.
אורית בכר-מלמד
א .כולנו התחנכנו במערכת החינוך הגברית ,ולכן התרגלנו להעריץ את הדמויות הראשיות של מגילת אסתר,
והזנחנו את הדמויות המשניות ,שחשיבותן נודעת רק למעיינים היטב במגילת אסתר.
.
ב .מבדיקה נוספת של האירועים המסופרים במגילה עולה כי רוב הדמויות במגילה משחקות לפי חוקי המשחק
של העולם העתיק ,לפיה על האישה להיות כנועה וצייתנית ,והגבר יכול לעשות ככל העולה על רוחו .הגדיל
לעשות המלך אחשורוש ,שהיה שובניסט גדול יותר אפילו משלמה המלך ,בעל  300הנשים ו 700-הפלגשים,
שאחרי שחוקק בעצת ממוכן את חוק "הגבר השולט"' :להיות כל איש שורר בביתו' ,מארגן לעצמו תחרות יופי,
שבה כל אישה שמשתתפת הופכת להיות קרבן אופציונלי לתאוותיו ולמאווייו.
ג .הדמות היחידה ,לדעתי ,בכל המגילה ,שלא נכנעת לתכתיבים הגבריים היא ושתי .נצייר לנו את הסיטואציה
הבאה :בעלה השמן והשיכור ,יושב עם חבריו הבטלנים ,ומדברים דיבורים של גברים ואז מתוך שיכרותו הוא
מצווה עליה (נכדתו של נבוכדנצר המלך הקודם! ) ,לבוא בלבוש מלכות ,לטענתו כדי להראות העמים והשרים
את יופייה ,אבל ברור שהכוונה להראות את גודל מלכותו ,שהוא יכול לשלוט ולבזות את נכדתו של שליט העולם
הקודם.
ד .והיא ,אומרת עד כאן ,לראשונה בהיסטוריה ,אישה אומרת לא לבעלה ,ולא סתם לבעל רגיל ,אלא
לשליט העולם הקדום השולט מהודו ועד כוש .יש כאן סירוב אמיץ מצד אישה ,שלא מוכנה לשמש
כאובייקט ,וצעצוע של אחשוורוש .תשובה זו כל כך הפתיעה את אחשוורוש ,שהוא לא ידע כיצד להגיב
אליה ,ונאלץ לזמן את טובי יועציו ,שבעה במספר כדי שייעצו לו מה לעשות עם האישה הזו.
ה .סופה של ושתי ,נגזר מראש .היא מסולקת מהארמון בבושת פנים ,ונעשה תיקון בחוקת פרס ,למען אי
הישנות מקרה .אבל במעשה האמיץ היא התוותה דרך למיליוני נשים במהלך ההיסטוריה ,להרים את ראשן
כנגד בעליהן ולהעז ולומר לא.
ו .השנה אשלח את בתי מחופשת לגן בבגדי מלכה וכתר לראשה ,וכשישאלו אותה למה התחפשת ,אצפה
שהיא תענה ,התחפשתי לגיבורה של המגילה ,לושתי .וכשאקרא את המגילה ,בצד השמחה הגדולה על הצלת
נשות עם ישראל מגזרת המן ,אזכור את אשר עשתה ושתי ואת אשר נגזר עליה.

ענה על השאלות הבאות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מדוע הכותבת קוראת 'לאחשורוש שובינסט' בפסקה ב?
על איזו דמות במגילה מסופר בפסקה השנייה?
לפי הפסקה השנייה מדוע ושתי לא נכנעת?
הסבר מדוע זה השם שהכותבת בחרה לכתבה?
מה הפסקה הכי חשובה בכתבה ומדוע?
הסבר את הביטוי בפסקה ה " -סופה נגזר מראש".
מה דעתך האישית על המעשה של ושתי?
לפי הפסקה האחרונה מדוע הכותבת רוצה לחפש את הבת שלה לושתי ?

