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מגילת אסתר9
רקע למגילה – העשרה לסיפור המגילה מן ההיסטוריה ומן המדרש לגיל 6-5

נס הפורים
גֵזרת המן ונס פורים התרחשו, על פי מסורת ישראל, בשנים ג'ת"ד-ג'ת"ה – תקופת הביניים שבין 
בית המקדש הראשון לשני. עם ישראל היה עדיין בגלות בבל. הסמכות היהודית העליונה בארץ 
ישראל הייתה 'הכנסת הגדולה', הסנהדרין. מרדכי היהודי היה אחד מחברי הסנהדרין, ומהבולטים 
שבהם. גם בזמן הגלות ההנהגה היהודית הייתה הסמכות בענייני תורה, גם מול השלטונות. מרדכי, 
שהיה מעורה בחיים המדיניים והציבוריים ונמנה עם שרי החצר של מלכות פרס ומדי, היה "יושב 

בשער המלך".

מזימת המן הרשע הייתה הגֵזרה הקשה ביותר נגד העם היהודי מאז ומעולם: להכחיד ביום אחד 
את העם היהודי כולו, "בכל מדינות המלך". מצמרר אפילו לדמיין את מה שהיה עלול להתרחש. 
בזכות פעולותיו הרוחניות של מרדכי היהודי ניצל עם ישראל מכליה מוחלטת: "ונהפוך הוא אשר 

ישלטו היהודים המה בשונאיהם".

לזכר נס ההצלה חוגגים היהודים את ימי הפורים "לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות 
איש לרעהו ומתנות לאביונים". מאחר שבפורים עם ישראל ניצל מהשמדה פיזית תוקנו בו מצוות 
אוכלים,  קיימים,  אנחנו  הכול  למרות  היא:  שמשמעותן  מנות,  ומשלוח  שתייה  אכילה,  גשמיות: 
שותים ושמחים. גם מצוות מתנות לאביונים מוכיחה כי חלק מעצם קיומנו הוא הדאגה לזולת, 

ההפך מ"עם מפוזר ומפורד". 

קביעת החג
החשש  היו  חז"ל  של  השיקולים  מורכב.  היה  לדורות  כחג  וקביעתו  פורים  של  קבלתו  תהליך 
מתגובת העולם הלא-יהודי וכן שיקולים הלכתיים: האם ניתן להוסיף חג? והאם יש לנו סמכות 

לעשות זאת? בסופו של דבר הרוב המוחלט תמך בהוספת חג הפורים לחגי ישראל.

עם הזמן נעשה פורים חלק בלתי נפרד ממעגל השנה היהודי. בגמרא אנו מוצאים שרבי יהושע 
בן קרחה השווה בין גאולת פורים לגאולת מצרים, והסיק שנס ההצלה של פורים גדול מגאולת 
מגילה.  מסכת  בגמרא,  מיוחדת  מסכת  לו  לייחד  הצריכו  הפורים  חג  של  ודיניו  מצוותיו  מצרים! 
בימי הגאונים חוברה גם תפילה מיוחדת לפורים, המוכרת לנו כתפילת 'על הניסים'. הרמב"ם כותב 
על פורים: "ואף על פי שכל זכרון הצרות ייבטל )בימות המשיח( – שנאמר: 'כי נשכחו כל הצרות 

הראשונות וכי נסתרו מעיניי' – ימי הפורים לא ייבטלו".

במה חטאו ישראל? ההיבט החסידי
חז"ל מספרים לנו כי חטאם של ישראל, שהוביל לגֵזרת הפורים, היה שנהנו מסעודתו של 'אותו 
רשע' – מסעודתו של אחשוורוש. שואל הרבי: האם חברּות עם המלך היא עֵברה כה חמורה עד 
שהעם כולו נידון להשמדה? הרבי מסביר כי גֵזרת ַהשמד לא הייתה עונש אלא תוצאה טבעית. 
כלומר, עם ישראל הוא כ'כבשה בין שבעים זאבים', וסוד הצלתו טמון בכך ש'גדול הרועה' – הקב"ה 
השומר ומגן עליו. כאשר עם ישראל נהנה מסעודתו של אותו רשע ובוטח במלך בשר ודם הקב"ה 

אומר, כביכול: "אתם סומכים על מישהו אחר? בבקשה! נראה מה יצמח מכך".

הצלת עם ישראל נבעה בדיוק מהפעולה ההפוכה – מתשובה, מתפילה, ומהליכתה של אסתר למלך 
לאחר צום )הפך הטבע, שהרי צום מחליש את הכוח ואת המראה הטוב(. אנחנו נלמד מכך שיש לנו 
לסמוך רק על אבינו שבשמיים. עלינו לבטוח ביטחון גמור רק בקב"ה ולהבין שהתורה והמצוות הם 
והיא בעלת משמעות רק למי  ה',  הכלי לברכה. הפעולה שיש לעשות בטבע היא כלי לקיום ברכת 
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ששם מבטחו בקב"ה.<<

מצוינת  הזדמנות  הוא  הפורים  סיפור  הילדים  בגן 
להקנות כמה מושגים בסיסיים בחסידות:

"השגחה פרטית" – לאורך כל המגילה רואים כיצד 
אסתר  של  בחירתה  פרט:  כל  ומכוון  דואג  הקב"ה 
של  הגעתו  מרדכי;  בידי  המלך  הצלת  למלכה; 
ועוד.  גם אנחנו,  נודדת  המן בדיוק כששנת המלך 
בחיי היומיום, צריכים להתבונן בהשגחה הפרטית 
ולראות איך כל דבר ודבר מכוון על ידי הבורא בדיוק 

מופלא. 

אמונה וביטחון בה' – בסופו של דבר בסיפור המגילה 
את  הפך  הקב"ה  ואכן  בקב"ה,  ישראל  עם  בטח 
המציאות לטובה בדרך נס. הִנסים והנפלאות שקרו 
לאבותינו, וקורים גם היום, הם דרך טובה לחזק את 

האמונה בקב"ה ואת הקשר ִאתו. 

מגילת אסתר מקרקוב, פולין.  
בתקופת השואה מצא אותה באשפה תלמיד תיכון, 

שלא הבין את משמעותה. הוא שמר אותה בספרייתו 
ולימים העביר אותה לידי יד ושם 
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הערה חשובה: יחידה זו היא יחידת העשרה לגילאים הבוגרים, שבאה כתוספת לסיפור המגילה ולא כחלופה. 
יש להדגיש לפני הילדים ש"המדרש מספר", כדי ליצור במידת האפשר את ההבדלה בין פשט סיפור המגילה 

ובין התוספות המדרשיות.

מטרות תוכן:

הילדים יזדהו עם לסיפור המגילה וימצאו בו עניין רב.. 1

הילדים יעשירו את ידיעותיהם על סיפור המגילה מתוך מדרשי חז"ל.. 2

הילדים יחושו את מושג ההשגחה הפרטית המלווה את נס חג הפורים. . 3

הילדים ייחשפו לאמונה ולביטחון בה' המלווים את אסתר, את מרדכי ואת יהודי שּושן.. 4

מושגים ודמויות:

בבל	 

פרס	 

אחשוורוש	 

ושתי	 

אסתר	 

מרדכי	 

המן	 

4-36-5יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

 רצף – סידור כרונולוגי של סיטואציות בסיפור 

מציאת מילה חוזרת בספר

 
מתמטיקה

מנייה

הפרדה וצירוף מספרים עד 12

מוטוריקה עדינה

פיתוח הדמיון על ידי שימוש בחומרים מגוונים

מוטוריקה גסה

קואורדינציה יחד עם דילוג והתמצאות במרחב

הצעות לפעילות בגן
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חלק א': הקדמה לסיפור המגילה )על פי מדרשי חז"ל(

הגננת תבקש מהילדים לחשוב ולשער: איך הגיעו יהודים לפרס? הרי הם צריכים להיות בארץ ישראל! 
במדרש )סיפורים נוספים שסיפרו לנו חכמינו על התקופה ההיא( כתוב שנבוכדנאצר מלך בבל החריב 
את בית המקדש הראשון, שרף אותו, לקח את כלי המקדש היקרים והמיוחדים והגלה את היהודים 

לבבל.

הגננת תשיר: "על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון... תלינו כינורותינו", אמרו הלווים: 
"איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר? אם אשכחך ירושלים – תשכח ימיני..." בין הגולים היה גם ראש 

הסנהדרין, ששמר והשגיח על הגולים. שמו היה מרדכי.

בבל שלטו אז בעולם, והייתה מלחמה בינם ובין הפרסים. מי ניצח? הפרסים!

12. היא נלקחה לפרס ואחרי מספר שנים  כאשר הפרסים ניצחו, וושתי בתו של מלך בבל היתה בת 
התחתנה עם אחשוורוש, מלך פרס שהיה פעם שומר הסוסים של אביה. כיצד נעשה אחשוורוש מלך 

בפרס?

נבוכדנאצר מלך בבל לא רצה שבנו יירש את כל רכושו. מה עשה? הטביע את כל אוצרותיו בתוך אניות 
האוצר.  את  לעצמו  ולקח  האניות  את  מצא  אחשוורוש,  שלו,  האורוות  מנקה  פרת!  בנהר  מנחושת 
כשחיפשו מלך לפרס קנה אחשוורוש את המלוכה ַבכסף שמצא. אבא שלו לא היה מלך וגם סבא שלו 

)הוא לא היה מזרע המלוכה. לכן כתוב "בשנת שלוש למלכו", כיוון שרק אז ביסס את מעמדו(.

המלך אחשוורוש רצה כסא מיוחד, כמו זה שהיה לשלמה המלך. 

ומה היה מיוחד בכסא של שלמה המלך?

היו לו שבע מדרגות זהב, וכל מדרגה הייתה משובצת באבני חן מופלאות. משֵני ִצדי הכסא היו גפנים 
בשמים  במיני  מלאים  חלולים,  אריות  שני  היו  בכסא  זהב.  מנורת  הייתה  הכסא  ראש  ועל  זהב,  של 
על  מתפזרים  היו  והבשמים  לפעול  התחיל  המנגנון  כסאו  על  המלך  שעלה  בשעה  טובים.  ובריחות 

המלך. על הידיים של האריות נכתבו פסוקי תורה המזרזים את הדיין לדון בצדק. 

כשהמלך רצה לעלות לכסא – נשר היה פושט את כנפיו ותומך בו. כשהמלך ישב – יונה של זהב נתנה 
בידו ספר תורה, האריה השמאלי הושיט את ידו והניח את הכתר על ראשו, והנשרים פרשו את כנפיהם 

מעל ראשו כמו אוהל.

באחת המלחמות נלקח הכסא על ידי פרעה מלך מצרים, אך כאשר הוא ניסה לעלות עליו – נשך אותו 
האריה, ומאז הוא נקרא פרעה נֹכה.

גם אחשוורוש רצה כסא כזה, וביקש שיבנו לו. האמנים הפרסיים גרו בעיר שקראו לה שּושן. כשסיימו 
לעמול ולבנות את הכסא – הם לא הצליחו להזיז אותו, כי הוא היה כל כך כבד! לכן במקום להעביר את 
הכסא לעיר הבירה – העבירו את עיר הבירה ובנו אותה סביב הכסא, בשושן! מאז הייתה שושן עיר 

הבירה של פרס.

Å  ארץ של  הבירה  עיר  מהי  המדינה.  של  ביותר  החשובה  העיר  בירה'?  'עיר  זה  מה  תשאל:  הגננת 
ישראל? ירושלים.

דרייווש מלך פרס, שמלך לפני אחשוורוש, הסכים שחלק מבני ישראל ילכו לבנות את בית המקדש. 
כשוושתי התחתנה עם אחשוורוש היא אמרה לו: "מה שאבותיי לא נחו ולא נרגעו עד שהחריבו – אתה 
בונה?" מיד הורה המלך אחשוורוש על הפסקת הבנייה ואמר לכל היהודים שיצאו לארץ ישראל לחזור 

מיד לפרס. לכן ה' העניש אותה! במה? בהמשך נגלה.

"ויהי בימי אחשוורוש" וי! וי! לשון צער. כל מי ששמע את שמו של אחשוורוש הרשע תפס את ראשו, 

שיחה – העשרת סיפור המגילה בצורה חווייתית

התכנים מותאמים כולם לגיל 5-6:
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כי הוא הציק לעם ישראל.

פרק א' – משתה אחשוורוש

משתה אחשוורוש – המלך הרשע עורך משתה לכל שריו ועבדיו במשך חצי שנה! 

Å  ,הגננת תשאל את הילדים: אתם יודעים כמה זה חצי שנה? שישה חודשים!  תשרי, חשוון, כסלו
טבת, שבט, אדר. מאה ושמונים ימים!  

וִיראו את פאר ארמונו.  נוסף, כדי שיבואו  המלך ערך גם משתה מיוחד לתושבי העיר שושן, שבוע 
כשהחריב  אותם  לקח  נבוכדנאצר  מזהב?  כלים  לו  היו  מאיפה  מזהב.  בכלים  ערך  הוא  הסעודה  את 
את בית המקדש )אז איך הם הגיעו לאחשוורוש? הוא מצא את אוצרותיו של נבוכדנאצר, זוכרים?(. 
אחשוורוש הרשע לא הסתפק בכלים ולבש את בגדי הכהן הגדול! ה' ישמור! הוא לבש את הבגדים 

הקדושים שהכהן לבש בבית המקדש! 

Å )...מי זוכר אילו בגדים היו לכהן הגדול? )הילדים יענו: חושן, מעיל

מרדכי מתחנן ליהודים שלא ילכו למשתה אחשוורוש, אך הם לא הקשיבו לו. יהודים רבים מכל האזור 
הגיעו למשתה. הם אכלו את מה שהיה כשר, ונהנו לראות את עושרו הרב של המלך שהוצג בארמון 
אולי  טוב.  זה  הגוי  המלך  של  חברים  שלהיות  חשבו  אחשוורוש  במשתה  שהשתתפו  היהודים  ובגן. 

המלך יעזור להם בכל מיני דברים שהם צריכים?

Å  .הגננת תשאל: אבל מה אתם אומרים, ילדים? מי באמת עוזר לעם ישראל? רק ה' הטוב

היהודים נהנו ממשתה המלך- ועל כך נגזרה גזרה בשמיים.

עונש ושתי – המלך שתה הרבה יין. 

Å .מה קורה למי ששותה הרבה יין? משתכר. הראש כבד וקשה לחשוב

המלך השתכר וביקש שוושתי המלכה תבוא אליו, כדי להראות לכל מי שהיה בסעודה את יופייה. אבל 
ושתי התביישה לבוא לפני המלך. בגמרא כתוב )מסכת מגילה י"ב, ע"ב( שפרחה בה צרעת, ובברייתא 

נאמר שבא המלאך גבריאל ועשה לה זנב. 

הרחבה לגננת: "ויקצוף המלך מאוד" שואלים חז"ל: מדוע המלך אחשוורוש כל כך כעס? הם מסבירים 
שוושתי שלחה לענות למלך בבוז: "ִאמרו לשומר הסוסים של אבא )כלומר למלך אחשוורוש( שאבא 
שלי, נבוכדנאצר, היה יכול לשתות מול אלף אנשים הרבה יין ובכל זאת לא היה משתכר, ואתה שתית 
מעט יין וכבר השתכרת". המלך כעס מאוד על דיבורה המזלזל של אשתו ופנה ליועציו בשאלה מה 

לעשות למלכה ושתי החצופה. 

לבעליהן  להתחצף  ילמדו  בשושן  הנשים  כל   – תיענש  לא  ושתי  שאם  ומסביר  למלך  מייעץ  המן 
כמו המלכה וכך בעליהן ימרדו במלך החלש. בעקבות כך המלך הורג את ושתי! זה היה בשבת ויום 

הכיפורים. ה' העניש אותה דווקא ביום זה משום שהעבידה את בנות ישראל ביום הקדוש.

למחרת, כשהתפכח אחשוורוש מהיין, הוא הבין שטעה – הוא הרג את ושתי מתוך שכרות ונותר בלי 
מלכה. כעת מחפשים למלך מלכה חדשה והמלך כועס על המן בגלל עצתו.

אסתר בארמון המלך

בחירת אסתר – המלך מוציא כרוז )= הודעה( לכל הנשים בממלכה להגיע אל הארמון כדי שיוכל לבחור 
לו מלכה חדשה. הבנות שנבחרו קיבלו במשך שנה שלמה כל מיני בשמים ושמנים שונים שמייפים את 

העור ומחזקים את הגוף וכן מאכלים טובים ושמנים.

וגידל  עליה  שמר  הצדיק,  מרדכי  שלה,  דוד  מהורים.  יתומה  הייתה  והצנועה  הצדיקה  אסתר-הדסה 
אותה. היא נלקחה לארמון המלך כמו כל הנשים, אבל היא לא אכלה מהמאכלים שמוגשים שם כיוון 
שלא ידעה אם הם כשרים. היא בכלל לא רצתה להיבחר למלכה! היא אכלה רק זרעונים ולא השתמשה 
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בכל השמנים והבשמים שחילקו שם. אבל ה' רצה שהיא תיבחר למלכה.

Å !מדוע לדעתכם, ילדים, ה' רצה שאסתר תהיה מלכה? כדי שתוכל לעזור לעם ישראל ולהציל אותו

באמת אסתר מצאה חן בעיני המלך יותר מכולן ונבחרה להיות מלכה, אבל היא לא גילתה למלך שהיא 
אותה  ששאל  פעם  בכל  עליה!  ציווה  מרדכי  כי  מולדתה"  ואת  עמה  את  אסתר  הגידה  "לא  יהודייה. 

המלך מאיזה עם היא באה היא אמרה שאינה יודעת כי הוריה נפטרו כשהייתה קטנה.

בגתן ותרש

בגתן ותרש – שני סריסי המלך, שהיו ממשפחת ושתי וכעסו על כך שהרג אותה, רצו להרעיל אותו. 
מרדכי, שישב בשער המלך, שמע את התכניות שלהם. 

Å  !מדוע מרדכי ישב שם? כדי לדעת מה שלום אסתר ומה ייעשה בה. הוא דאג לה

 70 וידע  הסנהדרין  ראש  היה  )הוא  טרסית  שדיברו  אפילו  ותרש,  בגתן  של  שפתם  את  הבין  מרדכי 
שפות(, ומיהר לספר למלך. המלך נתן את האוכל שהגישו לו בגתן ותרש לכלב, והכלב מת. 

Å  מה זה אומר? זה אומר שבאמת היה רעל באוכל! המלך  שמח על כך שמרדכי הציל אותו ממוות
וביקש שיכתבו זאת בספר הזיכרונות שלו. 

המן הרשע

גדולת המן – המלך אחשוורוש גידל את המן וכל האנשים היו חייבים להשתחוות לו. רק מרדכי "לא 
יכרע ולא ישתחווה".  אמר לו המן: "אפילו יעקב וילדיו השתחוו לעשו הגוי בשביל השלום. מדוע אתה 
לא משתחווה לי?" ענה לו מרדכי: "יעקב והשבטים באמת השתחוו לעשו, אך בנימין טרם נולד. בנימין 

לא השתחווה לרשע". מרדכי עצמו היה איש ימיני, מזרע שבט בנימין, והוא לא השתחווה להמן.

בכל פעם שהמן עבר וכולם השתחוו לו היה מרדכי טופח על הירך. מדוע? 

כמה שנים לפני כן מרדה מדינה אחת במלך אחשוורוש. המלך קרא לשני שרי הצבא שהיו אז, מרדכי 
והמן, וציווה עליהם לדכא את המרד. הם לקחו ִעמם מזון לדרך ונלחמו במשך ימים רבים. חייליו של 
המן היו גרגרנים ומהר מאוד גמרו את כל האוכל שהיה להם. לעומת זאת, מרדכי שמר מן האוכל לימים 
הרבים שיצטרכו להיות במלחמה. חייליו של המן ביקשו להרוג את מרדכי כי היו רעבים מאוד. בא המן 
למרדכי וביקש ממנו אוכל. המן בכה והבטיח לו שהוא מוכן להיות העבד שלו ובלבד שייתן אוכל לו 
ולחייליו. מאחר שהם לא מצאו קלף לכתוב את שטר מכירתו של המן לעבד חרט המן על ירכו: "אני 
המן האגגי, עבדו של מרדכי היהודי. נמכרתי לו לעבד בעבור ככרות לחם שסיפק לי". בכל פעם שטפח 

מרדכי על ירכו הוא רצה להזכיר להמן מדוע הוא לא משתחווה לו – הרי המן הוא עבדו, ולא להפך!

המן כועס מאוד ורוצה להרוג את כל היהודים! בחג הפסח הוא מטיל פור, עורך הגרלה, וקובע שיבצע 
את תכניתו בחודש אדר בעוד 11 חודשים. 

Å  12 פתקים מקופלים ובהם שמות החודשים. היא תפתח את הפתק שכתוב הגננת תציג לילדים 
עליו אדר. אפשר גם לבחור ילד שיקרא: א-ד-ר.

המלך  מאת  יצא  המן  הארצות.  לכל  ונשלחו  נחתמו  היהודים  את  להרוג  ההוראה  ובהן  האגרות 
לרוץ  התחיל  מרדכי  הספר.  מבית  שיצאו  ילדים  שלושה  ראו  הם  לפתע  במרדכי.  פגש  אך  שמח 
רצה  מרדכי  היום".  שלמדתם  פסוק  לי  "אמרו  מרדכי:  להם  אמר  אחריו.  רץ  והמן  בעקבותיהם 
אמר  ישראל.  עם  או  המן   – ינצח  מי  סימן  לו  יהיה  שזה  כדי  הספר  בבית  הילדים  למדו  מה  לשמוע 
לו אחד הילדים :"אל תירא מפחד פתאום וִמשֹואת רשעים כי תבוא" )משלי ג', כ"ה( – אל תפחד כי 
הרשעים ייענשו בסוף; פתח הילד השני ואמר: "עוצו עצה ותּופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו ק-ל" 
)ישעיהו ח', י'( – העצות של הרשעים יתבטלו בע"ה; פתח השלישי ואמר: "ועד ִזקנה אני הוא, ועד 
 שיבה אני אסבול. אני עשיתי ואני אשא, אני אסבול ואמלט" )ישעיהו מ"ו, ד'( – אנחנו נינצל בסוף. 
כששמע זאת מרדכי הוא שחק ושמח. אמר לו המן: "מדוע אתה שוחק?" אמר לו: "על בשורות טובות 
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שבישרוני". כעס המן ואמר: "חכו, תראו מי חזק יותר!"

)אין צורך לפרט על אודות הגֵזרה, זה קשה לילדים לשמוע(

עם ישראל חוזרים בתשובה

צום ותענית ליהודי שושן – המן ואחשוורוש הרשעים גוזרים גֵזרות קשות "להשמיד להרוג ולאבד את 
כל היהודים" 

Å !ומה עושים כשיש צרה חס ושלום? למי פונים? לקב"ה

עם ישראל הבינו שהמלך אחשוורוש לא יעזור להם, ומי שיכול לעזור להם באמת זה אך ורק הקב"ה 
ואפר  שק  לובשים  ה',  אל  ומתפללים  ישראל צמים  עם  לכן  ומעשים טובים.  זכויות  להם  יהיו  אם   –
וחוזרים בתשובה. אפילו שזה ליל פסח הם מתחרטים על כך שהלכו למשתה אחשוורוש ומתחננים 

לה' שיבטל את הגֵזרה. עכשיו הם צריכים גם לקום ולפעול לביטול הגֵזרה, אבל איך?

מרדכי מבקש מאסתר ללכת ולהתחנן על עמה לפני המלך אחשוורוש. אסתר מסבירה לו שאסור לאף 
אחד לבוא אל בית המלך בלי שהמלך יזמין אותו, "ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום". 
המלך יהרוג את מי שיבוא אליו ללא הזמנה מיוחדת, אפילו אם זו המלכה. יש רק דרך אחת להינצל – 

אם המלך יושיט לאסתר את השרביט שלו.

לפני שאסתר ניגשת למלך היא צמה ומתפללת כדי שה' יעזור לה בשליחותה להציל את עם ישראל. 
למרות שצום מרזה ומעייף, ואסתר צריכה להיראות שמחה ויפה בבואה לפני המלך, היא בוטחת בה' 

שיעזור לה ויציל את עם ישראל מידי אחשוורוש והמן הרשע. 

אחרי שאסתר צמה ומתפללת היא ניגשת אל המלך בלי הזמנה. ומה קרה אז? נס של ממש! המלך 
רואה את אסתר ומושיט לה את השרביט! אסתר נוגעת בראש השרביט. המלך שואל את אסתר "מה 
בקשתך? עד חצי המלכות ותעש". אסתר מבקשת מהמלך לערוך משתה ולהזמין אליו את המלך והמן. 

משתה אסתר

משתה אסתר – במגילת אסתר מסופר שבלילה לפני משתה אסתר נדדה שנתו של המלך. ה' הכניס 
לראשו מחשבה: אולי יש מישהו שהמלך לא גמל לו טובה על מעשה טוב שעשה? הביאו לפניו את 
ספר הזיכרונות. המלך מאיץ בעוזר שלו שיקרא, והוא קורא שמרדכי הציל את המלך ממוות והמלך לא 
נתן לו פרס על כך. בדיוק אז נכנס המן אל חצר גינת המלך )האם זה במקרה? לא! זו השגחה פרטית(, 

לאחר שבנה עץ בגובה 50 אמה כדי לתלות עליו את מרדכי.

למישהו  להראות  איך   – כלומר  ביקרו?"  חפץ  המלך  אשר  באיש  לעשות  "מה  המן  את  שואל  המלך 
שהמלך אוהב אותו?  

Å  ?למי המן חושב שהמלך מתכוון? האם המן מבין שהכוונה היא למרדכי

לאחר שהמלך מצווה את המן להרכיב את מרדכי על הסוס מספר המדרש: 

אל  המן  מגיע  למחרת  אותו(.  לקיים  חייבים  )כי  המלך  ציווי  את  לקיים  מסכים  אך  מאוד  כועס  המן 
מרדכי כדי להרכיב אותו על הסוס. מרדכי הזכיר להמן שבמקצועו היה פעם ספר, והמספרות כעת 
סגורות. זה לא מתאים לרכוב על סוס של המלך אחרי שהיו על ראשו שק ואפר )בגלל הצום(, אז המן 

נאלץ לספר אותו. 

המן מוביל את מרדכי בחוצות העיר על הסוס. ִבתו של המן שופכת עליו מים מלוכלכים כי היא חושבת 
שזה מרדכי. כשהיא רואה שזה אביה היא נופלת מהחלון ומתה. המן רואה את זה ומצטער מאוד, ולכן 
הוא חוזר לביתו אבל וחפוי ראש. אומרים לו זרש וכל אוהביו: "אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות 

לנפול לפניו – לא תוכל לו, כי נפול ִתפול לפניו" 

והיא  ועמּה עומדים להיהרג  כך המן מגיע למשתה אסתר. אסתר מספרת לאחשוורוש שהיא  אחר 
צריכה את עזרת המלך. אחשוורוש שואל את אסתר: "מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאֹו ִלבו לעשות 
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יהודים  של  האחת  תמונות:  שתי  תראה  הגננת 
בוכים והשנייה של יהודים שמחים. הגננת תגיד 
סיטואציה מן המגילה ותבקש מילד להרים את 
התמונה המתאימה. למשל: "היהודים צמים" – 

תמונה של אנשים בוכים.

אפשר לתת לילדים תחפושות של דמויות המגילה כדי שיוכלו להמחיז. 	 

אפשר להכין ארמון ולהוסיף דמויות תיאטרון על חוט או בובות יד.	 

חומרים: 

חומרים מגוונים, פייטים, נצנצים וזהבים כיאה לחג.	 

רעיונות:

הכסא של שלמה המלך: הילדים יבנו ממקלות ארטיק כסא וידביקו עליו חומרים 'יוקרתיים'.	 

דמויות על מקל ו'ארמון' מקופסאות של קורנפלקס כדי שהילדים יוכלו להמחיז בבית.	 

מרדכי על הסוס: הילדים יקשטו סוס עם חוטי צמר ועין זזה ויצמידו אליו את מרדכי. אפשר לשים 	 
מקל ארטיק.

כתר של מלכה: הבנות יקשטו כתר בנצנצים ובאבנים יקרות וכך תוכלנה להמחיז את אסתר.	 

ניגודים – פעילות בקבוצות

פעילות דרמטית

טכניקות ליצירה

כן?" מי רוצה להרוג אותך ואת עמך?! עונה אסתר: "המן הרע הזה!!!"

המלך כועס על המן שרוצה להרוג את עמה של המלכה, וגם על כך שהוא נופל על מיטתה המפוארת 
של המלכה בבגדיו המלוכלכים. המדרש מספר שהמלך יצא החוצה כדי להירגע אבל ראה שם מלאכים 

המחופשים לבניו של המן תולשים פרחים בחצר הארמון, וזה הכעיס אותו אפילו יותר.

נס פורים

ונהפוך הוא – המלך כועס על המן ובעצת חרבונה, הוא אליהו הנביא, מצווה לתלות אותו ואת בניו על 
העץ אשר בנה למרדכי. אחשוורוש נותן את בית המן לאסתר ולמרדכי ומאפשר ליהודים בכל ארצות 
האימפריה שלו להתנקם באויביהם. את הביזה, את החפצים של האויבים, היהודים לא לוקחים בלי 

רשות. 

ישלטו  אשר  הוא  "ונהפוך  ליהודים:  וחג  שמחה  של  ליום  הגֵזרה,  ביטול  יום  פורים,  יום  נקבע  מאז 
היהודים המה בשונאיהם". אסתר כותבת את כל הדברים בספר שנקרא "מגילת אסתר". 

לאסתר ולאחשוורוש נולד בן – כורש. לאחר שגדל ונהיה מלך הוא תמך בבניין בית המקדש השני.
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אביזרים: 

חמש יחידות של "נודלס" / בננה )ספוג מאורך בצורת גליל המשמש לציפה בים( 	 

הרעיון: 

וציור של 	  ידי הוספת חוטי צמר כשיער הסוס  'סוס' על  ויוצרים  מקפלים לשליש ושני שלישים 
עיניים:

להתחפש 	  יכולים  )הבנים  אותו  מוליך  המן  ואת  הסוס  על  רוכב  היהודי  מרדכי  את  להציג  אפשר 
למרדכי ביום זה(.

חמישה ילדים דוהרים לקצב המנגינה. כשהגננת עוצרת את המנגינה הילד מצרף ילד נוסף שיישב 	 
מאחוריו ויחבק אותו. בפעם הבאה שניהם יוסיפו ילד שלישי. צריך להשתדל לא ליפול או לפרק.

ונהפוך הוא	 

ניגון שמחה	 

פעילות בתנועה

שיר / ניגון

משחק מילוי אבנים בארמון:

תצרף  מעין  ארמון,  של  ִמתאר  קווי  ועליו  משטח  מקבלים  ילדים  שני 
כל  ריבועים.  בצורת  חיתוכים   20 ובה  סלסלה  מקבל  ילד  כל  )פאזל(. 
ילד בתורו מטיל קובייה וממלא את הארמון ב'אבנים' )זו לצד זו( לפי 

המספר שיצא. המנצח – הראשון שסיים את כל האבנים.

לגיל 6-5: כל ילד בתורו מטיל 2 קוביות ומחבר את הסכום שעליו להניח 
בארמון )כדאי לתת יותר חלקים(.

מרכז חשבוני – משחק בקבוצה

הילדים יקבלו רצף של תמונות סיפור המגילה. עליהם לסדר את התמונות לפי הסדר על דף בצורה 
של מגילה.

מרכז אורייני

אביזרים ועזרי לימוד:

אביזרים מופקים: 

רצף של תמונות סיפור המגילה.	 

נספחים: 

איור ארמון פשוט שניתן למלא אותו על ידי 'אבנים'.	 

רצף סיפור המגילה לגזירה ולהדבקה.	 
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3 רצף ציורי המגילה   



נספחים

119
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