פורים

עם אחד ,עם מפוזר
מטרות
הזמן הדרוש להוראת כל היחידה 3 :עד  4שעות.

 התלמידים יחזרו על חלק ניכר מסיפור מגילת אסתר
ויתמקדו ְ ּבפסוקים המעלים סוגיות קשורות בזהותם
היהודית של היהודים היושבים בתפוצות ובמעמדם.
 התלמידים יראו במגילת אסתר ספר בעל מסר אל־
זמני – באמצעות סיפורם של יהודי פרס בתקופתו של
אחשוורוש אפשר לעסוק בחוויותיהם של יהודי התפוצות
לאורך הדורות ועד ימינו אנו.
 התלמידים יחושו שיהודי התפוצות ואנו – היהודים
החיים במדינת ישראל – שייכים לאותו עם ,ל"עם אחד"
אף שהוא "עם מפוזר".
 תחוזק זיקת התלמידים למדינת ישראל.
 התלמידים ידונו באחריות המוטלת על בעלי מעמד
רם ועל כל מי שביכולתו לעזור.

ואם הזמן קצר ,ולא תוכלו ללמד את כל היחידה ,מומלץ
ללמד קודם כול את המדור "פותחים ספר".

על "אחריות ומחויבות" – ראו בעמ'  8ו־ 10בקובץ זה.
על "מסורת וחידוש" – ראו בעמ'  10בקובץ זה.

עמוד השער
עמוד השער ולוח המודעות שבמרכזו נועדו לסייע לתלמידים להיזכר במידע בסיסי על חג הפורים ,מידע שצברו ולמדו
בשנים הקודמות.
מתוך רצון להרגיל את התלמידים לקרוא קריאה ביקורתית וגם לחשוב בעצמם ,לא הובאו בעמוד השער פרטי מידע
מסוימים .משום כך ,רצוי לשאול אותם איזה מידע אפשר לדלות מעמוד השער וכן איזה מידע חסר בו.
המידע על החג מובא בעמוד זה לעתים בגלוי ולעתים ברמזים.
רעיונות לפעילויות שונות סביב עמוד השער מובאות במבוא הכללי (ראו עמ'  5ו־ 6במבוא הכללי).
נ"ב בסוף מדריך זה תוכלו למצוא דף עבודה לתלמידים.
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פרטי המידע שאפשר להיזכר בהם בעקבות הקריאה בעמוד השער הם:
כותרת :שם החג – פורים (מהו ּ
"הפוּר" שממנו נגזר שם החג? מדוע הוא מרכזי בסיפור?)
תת כותרת :עם אחד – עם מפוזר :האם התלמידים יכולים לנחש באיזה עם מדובר ובמה תעסוק היחידה? אם לא ,רצוי
לא לפתור את "החידה" הזאת עכשיו ,שכן מטרת עמוד השער היא להביא את התלמידים לבדוק איזה מידע הם יכולים
לדלות בעצמם מעמוד זה ולהרגיל אותם לקריאה פעילה ועצמאית של כל טקסט.
תאריך החג :י"ד באדר ובערים שהיו מוקפות חומה בתקופת כיבוש הארץ ,בזמן יהושע בן נון – ט"ו באדר .בסיפור
המגילה מוזכר שהיהודים בכל מדינות אחשוורוש נלחמו באויביהם בי"ג באדר ונחו בי"ד בו ,ולכן הפכו את היום הזה ליום
של משתה ושמחה .אולם בעיר שושן (עיר הבירה של פרס ,שהייתה מוקפת חומה) המשיכו היהודים להילחם באויביהם
גם בי"ד באדר ,ורק ביום ט"ו נחו – ולכן ,בשושן עשו את יום ט"ו ליום משתה ושמחה.
לזכר ימי המשתה האלה חוגגים את חג הפורים ביום י"ד באדר כמעט בכל העולם .היה אפשר לצפות שלזכר חגיגת יהוד
שושן יחגגו את פורים ביום ט"ו באדר בערים שהיו מוקפות חומה בתקופת אסתר ומרדכי ,אך לא כך הדבר – בתקופת
אסתר ומרדכי הייתה ארץ ישראל חרבה וכמעט שהיו בה יהודים .כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל ,נקבע שיחגגו את חג
הפורים ביום ט"ו באדר בערים שהיו מוקפות חומה בתקופת יהושע בן נון דווקא ,תקופת התנחלות בני ישראל בארץ.
(תלמוד ירושלמי ,מסכת מגילה ,פרק א' הלכה א').
לוח מודעות

מודעה  – 1מצוות ומנהגים
– זמני קריאת המגילה; רעשנים :בפורים מצווה לשמוע את קריאת מגילת
אסתר מתוך מגילת קלף פעמיים ,בערב ובבוקר ,ומנהג להרעיש ברעשנים בעת
השמעת שמו של המן.
– תענית אסתר :י"ג באדר ,היום שלפני החג ,הוא יום צום לזכר סכנת ההשמדה
שאיימה על היהודים .הצום מסתיים בערב ,עם כניסת החג.
– משתה :אחת ממצוות החג היא סעודה חגיגית ("משתה") שבה נהוג להגיש
שתייה חריפה ("משתה" ,מלשון "לשתות") אפשר לבקש מהתלמידים להיזכר
אילו משתאות מוזכרים במגילה נוסף על המשתאות שעשו היהודים כדי לחגוג
את הצלתם.

מודעה  – 2סיפור המגילה
המודעה מזמנת חזרה על סיפור המגילה ,ובמיוחד על המושג "ונהפוך הוא" (ראו הרחבה בתעודת הזהות בעמ' .)3
מודעה  – 3מנהג וסיפור המגילה
– תחפושות :בפורים מנהג להתחפש (אפשר לקשר לסיפור המגילה ,שבו הסתירה אסתר את זהותה האמתית).
– טיול על סוס :פרס זה מזכיר שבסיפור המגילה אחשוורוש ציווה על המן להלביש את מרדכי בבגדי מלכות ולהובילו על
סוס מלכותי ולקרוא לפניו "ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו" (אסתר ,פרק ו' פסוק י"א).
מודעה  – 4מצוות החג
– משלוח מנות :המצווה היא לשלוח שתי מנות מזון לפחות לאדם אחד ("משלוח" [אחד] של [שתי] "מנות").
מודעה  – 5מצוות החג
– המצווה לתת צדקה בפורים ,לפחות לשני נזקקים.
מודעה  – 6שם החג
– השם "פורים" ,מלשון "פור" – הגורל שהטיל המן כדי להחליט מתי לבצע את השמדת היהודים בממלכות אחשוורוש.
מודעה  – 7שם החג
– יש לוודא שהתלמידים מבינים מדוע הוריה של כותבת המודעה עורכים את סעודת החג יום אחרי חגיגת החג בקיבוץ.
ירושלים הייתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון .המודעה מזמנת עיסוק במונחים "שושן פורים" (ט"ו באדר ,יום החג
בערים מוקפות חומה בימי יהושע בן נון) ו"פורים פרזות" (י"ד באדר ,יום החג בערים שלא היו מוקפות חומה באותה
התקופה).
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מה אינו מוזכר בעמוד השער ובלוח המודעות?
כאמור ,בעמוד השער לא הובא כל המידע על החג .על כן ,רצוי לשאול את התלמידים גם אילו פרטי
מידע על פורים אינם נזכרים בעמוד השער (לא בגלוי ולא ברמזים).
למשל ,לא הוזכרו בעמוד זה –
– המושג "עד דלא ידע" :בעקבות הציווי הנזכר במגילת אסתר "לעשות אותם (את ימי הפורים)
ימי משתה ושמחה" (אסתר ,פרק ט' ,פסוק כ"ב) ,מופיעה בתלמוד הלכה ולפיה חייב אדם להשתכר
בפורים "עד דלא ידע (=עד שלא ידע להבחין) בין ארור המן לברוך מרדכי" (תלמוד בבלי ,מסכת
מגילה ,דף ז' עמ' ב') .למעשה ,לא רואים בהלכה זו הלכה מחייבת ,אך המנהג להשתכר בפורים "עד
דלא ידע" נפוץ למדי .על שם הביטוי הזה נקראה תהלוכת פורים בתל אביב (ובעקבותיה בארץ כולה)
"העדלאידע".
– אוזני המן :המאכל הנפוץ בפורים .מקור המאכל במזרח אירופה ,ומקור שמו בעיוות של שם
המאכל בגרמנית וביידיש – "מוֹ ן טאש" (מון=פרג ,טאש=כיס) .בעקבות הדמיון בצליל בין "מון"
ל"המן" ("הו ֶּמן" בהגייה האשכנזית) נקשר המאכל לפורים וכונה "הומן טאש" (= כיסוני המן),
ובעברית ניתן לו השם "אוזני המן".

מיון המידע וכתיבת מודעה
 רצוי שהתלמידים ימיינו את המידע המופיע בעמוד השער ,וכן את המידע המשלים שהוזכר בשיעור ,על פי הקטגוריות
האלה :תאריך החג  /שמות החג  /סיפור החג  /מה עושים בחג (מצוות ומנהגים).
 כדאי להמליץ לתלמידים לסמן ב־ Vאת פרטי המידע המופיעים בעמוד השער וב־ Xאת פרטי המידע שנזכרו
בהם בעצמם או בעקבות השיחה בכיתה.
לפניכם "תעודת הזהות של החג" ,המסכמת את עיקר ענייני חג הפורים.

שם החג
המילה ּ"פו ִּרים" משמעותה גורלות .השם מזכיר את ּ
הפוּר
(=הגורל) שהפיל המן כדי לקבוע באיזה יום להשמיד את
היהודים.
מצוות מיוחדות לחג
מתנות לאביונים :לתת צדקה לשני נזקקים (לפחות).
מקרא מגילה :לקרוא את מגילת אסתר (בערב החג ובבוקרו).
משלוח מנות :לשלוח שני מאכלים (לפחות!) לאדם שרוצים
להביע ידידות כלפיו.
משתה :לסעוד סעודת חג.
ארבע מצוות אלה מכונות "ארבעת המ"מים של פורים".

תאריך החג :י"ד באדר – ברוב הערים בארץ.
יהושע ִ ּבן נוּן,
ט"ו באדר – בערים שהיו מוקפות חומה בימי ֻ
כמו ירושלים וטבריה (בטבריה חוגגים את פורים בשני
הימים).
סיפור החג  :סיפור החג מסופר במגילת אסתר וזאת
המלך אחשוורוש על 127
תמציתו :לפני שנים רבות ָמלַך ֶ
מדינות .אחשוורוש בחר באסתר למלכה ,וזו הסתירה ממנו
דודה מרדכי .כמה שנים
שהיא יהודייה ,כפי שציווה אותה ּ
המ ׁ ְשנֶ ה למלך,
אחר כך ,סירב מרדכי להשתחוות להמןִ ,
יהודי הממלכה.
ובתגובה על כך ביקש המן להשמיד את כל ֵ
המלך אישר את תכניתו של המן ,אך בזכות התערבותה
של אסתר ,המלכה האמיצה ,קיבלו היהודים רשוּת להגן
על עצמם ,ניצחו את אויביהם וניצלו .חג הפורים נחוֹ ג לזכר
הצלת היהודים בעת ההיא.

מנהגי החג
מנהג להתחפש בפורים וגם לשתות יין "עד דלא ידע" ,עד כדי
טשטוש ובלבול.
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מה על פרק?
המדור "מה על הפרק?" מציג את נושא היחידה .היחידה מבקשת לחקור את המושג "עם אחד ,עם מפוזר".
רצוי לקרוא את השאלות המופיעות ב"פתק" שבראש עמ'  3בחוברת לתלמידים .הן יעזרו לתלמידים להתמקד בסוגיות
הנדונות בהמשך היחידה בכלל ובדברי ליזי הנהגת בפרט.

יזי מספרת...

ל

דברי ליזי הנהגת מעלים היבט אישי של אחת הסוגיות הנחקרות ביחידה.
אף על פי שהם חיים במקומות שונים מאוד זה מזה ,ליהודי התפוצות השונות
וליהודים ישראלים הרבה מן המשותף .מכתבה של ליזי עוסק במרכיב אחד מרכזי
במכנה המשותף הזה – הזיקה לישראל.
בעקבות קריאת הסיפור אפשר להפנות לתלמידים שאלות כמו:
– ממה נובעת הזיקה לישראל של התיירים היהודים שליזי מסיעה? בעקבות
שאלה זו רצוי להזכיר את המושגים "שורשים" ו"זהות יהודית".
– במה מתבטא עניינם של התיירים היהודים בישראל? (הם מבקרים בארץ ,הם
יודעים כמה מילים בעברית ,הם יודעים על המתרחש בארץ ,הם בוחרים לנפוש
בישראל ולשלבה בעסקיהם) .רוב יהודי התפוצות חשים סולידריות עם העם
בישראל ודואגים לשלומה של מדינת ישראל (מיעוטם באופן פעיל מאוד ,כמו
הנוסע ברכבה של ליזי שנסע לכינוס של ארגון העוסק ביחסי ישראל והפלסטינים;
ורובם בנטייתם לתמוך באישים פוליטיים התומכים בישראל ובדרכים אחרות).
אפשר לציין עוד שרבים מיהודי התפוצות תורמים כספים לפיתוחה של המדינה.
נ"ב יש בתפוצות ,כמו בארץ ,יהודים המזדהים עם מדיניותה של ממשלת ישראל
(בעיקר בתחום הפוליטי ,בעניין הסכסוך עם הפלסטינים) ,ויש יהודים החולקים
עליה או על חלקים ממנה .כך או כך ,רוב יהודי התפוצות חשים סולידריות עם
העם בארץ ומתמודדים עם הביקורת החריפה המושמעת על ישראל ועל מדיניותה
הנשמעת בארצות מגוריהם.
שיחה – מחיי התלמידים:
אם יש בכיתה תלמידים עולים כדאי מאד לתת להם לספר על ההבדלים בין
החיים של היהודים בארץ מוצאם לבין החיים כאן ,ולשאול אותם על ההבדלים
בין השתייכות למיעוט לבין להשתייכות לרוב (למשל ,האם טוב להם יותר שרוב
האנשים שהם פוגשים הם יהודים? האם נוח להם יותר שבית הספר סגור בשבתות
ובחגי ישראל?)
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פותחים ספר
במוקד המדור – מגילת אסתר .מכיוון שיש להניח שהתלמידים מכירים את עיקר הסיפור ,לא הבאנו כאן את כולו
והתמקדנו בחלקים המציגים את מצבם של היהודים בארץ לא להם.
לפניכם כמה הערות על המקורות המובאים ביחידה ועל השאלות שלצִ דם.

חלק א :הרקע לסיפור המגילה
• על שאלה  :3הגורם לגירושו של יהויכין ושל אלפי הגולים עמו (ובהם גם קיש ,אבי סבו של מרדכי) הוא כמובן חורבן בית
המקדש הראשון על ידי שר הצבא של נבוכדנצר מלך בבל ,בשנת  586לפסה"נ.

חלק ב :להיות יהודי בסתר או בגלוי?
• על שאלה  :4השומרים גילו להמן מדוע סירב מרדכי להשתחוות לפניו .ואכן,
המשניות האלה ,לכאורה ,הייתה אחריות רבה לתחילת העלילה.
לדמויות ִ
המגילה מציינת שהשומרים רצו "לראות היעמדו דברי מרדכי" ,כלומר לבחון
אם גם לאחר שיֵ דע המן שמרדכי אינו משתחווה לפניו משום שהוא יהודי,
והדבר יעורר ככל הנראה את חמתו ,ימשיך מרדכי להיות נאמן לדבריו
ולאמונתו.
האם השומרים פעלו מתוך רצון לסבך את מרדכי? מתוך רצון לְ ָה ַרע ליהודים
בכלל?
השאלה הזאת נשארת פתוחה.

הידעתם?
מה הקשר בין יהדותו של מרדכי
לסירובו להשתחוות להמן?
אחד האיסורים החמורים ביותר
ביהדות הוא איסור עבודה זרה –
אסור לעבוד אלוהים אחרים .על
איסור זה אף נאמר "ייהרג ובל יעבור
[על האיסור]" .אמנם אין בהלכה
איסור מפורש להשתחוות לבן אדם,
אולם ,ככל הנראה ,מרדכי חשש שיש
בכך משום עבודה זרה .חז"ל דרשו
שהמן נשא על בגדיו תמונה של אליל
(ולפני תמונה של אליל אסור במפורש
להשתחוות) ,ומכאן שהיו למרדכי
סיבות לחשוש ,סיבות שהצדיקו את
סירובו להשתחוות לפני המן.

• על שאלת המחשבה הראשונה :
גם זאת שאלה פתוחה .לפניכם כמה תשובות אפשריות לשאלה:
– יכול להיות שמרדכי לא חשש לסכן את עצמו ,אך לאסתר דאג יותר (זכרו שהוא היה אפוטרופוס שלה).
– מרדכי העריך שגילוי זהותה היהודית של המלכה עלול לעורר שנאה כלפי היהודים על שהגיעו לשלטון.
– מרדכי חשש שאם המלך ידע שאסתר יהודייה ,היא לא תוכל להשפיע עליו בעת הצורך.
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חלק ג :גם בימינו...
דברי הדמויות המאוירות מעידים שמצב הביטחון של
היהודים בארצות השונות אינו זהה.
• על שאלה  :5בשאלה זו נועדה להבהיר לתלמידים
הישראלים שכפי שליהודי התפוצות יש זיקה לעם
בישראל ,גם לרבים מאתנו ,הישראלים ,קשר משפחתי
ליהודי התפוצות.
אפשר להוסיף ולהדגיש שנכון לספטמבר  ,2008רוב
היהודים בעולם חיים בתפוצות – כ־ 7.5מיליון יהודים,
לעומת כ־ 5.5מיליון יהודים החיים בישראל (על פי האתר
של הסוכנות היהודית).
• על שאלה :6
א .יהודים רבים בתפוצות חשים "זרים" או "שונים"
במידה מסוימת משאר תושבי המדינות שהם חיים
בהן .הדילמה של הילדה מספרד היא דוגמה לדילמה
שתלמידים יהודים בבתי ספר לא־יהודיים בחו"ל נאלצים
להתמודד עמה בהזדמנויות רבות .מה עושים אם נקבע
מבחן ביום הכיפורים? מה עושים אם ההצגה של חוג
התאטרון נקבעה לערב פסח? אמנם יש מדינות וערים
שיש בהן בתי ספר יהודיים ,אך בית הספר היהודי יכול
להיות רחוק ,יקר ,לא מתאים להשקפה הדתית של
המשפחה ועוד ,ולכן הוא לא תמיד פותר את הבעיה.
מבוגרים מתמודדים עם בעיות קשות אף יותר ,משום
שרוב רובם אינם עובדים בארגונים יהודיים .למשל,
לא תמיד קל להם לקבל ימי חופשה בשבתות ובחגים
היהודיים (ואם כן ,זה כמובן על חשבון החופש שנתי
שלהם) ,לעתים פרנסתם עלולה להיפגע אם אינם עובדים
בשבתות ובחגים היהודים (חשבו למשל על בעלי חנויות,
על רופאים וכדומה).
ב .מי שמחליטים "לשלם את המחיר" עושים זאת מתוך
רצון לשמור על המסורת ועל אורח חיים יהודי .לפעמים
הם נמנעים מלעבוד בשבתות וחגים גם מסיבות חינוכיות,
כדי להעביר לילדיהם את המסורת וגם את המסר
שהזהות היהודית חשובה להם.

עוד עניין
לאורך כל ההיסטוריה יש מדינות שהתושבים
היהודים בהן נאלצים להתמודד עם שנאת יהודים
כשלעצמה (למשל ,בעת האחרונה התחזקו מפלגות
הימין הקיצוני האנטישמי באוסטריה).
אולם בשנים האחרונות ,במדינות רבות בעולם,
האנטי־ציונות וההתנגדות למדיניות ממשלת
ישראל בעניין הסכסוך עם הפלסטינים ,הן הגורמים
העיקריים לעוינות של חלק מהתושבים כלפי היהודים
(כמו בצרפת).
במקרים מסוימים גרמו תפיסות אלו גם להתערערות
מעמדם של היהודים במדינה (למשל באיראן).
למרבה הצער עמדות אלו אינן מוציאות זו את זו,
ובכמה מקומות הם מתקיימות זו לצד זו.

6

חלק ד :המן נגד מרדכי ,המן נגד כל היהודים
• על שאלה  :7כדי שלתלמידים יהיה קל יותר לשקול מהו לדעתם הטיעון החזק ביותר של המן ,אפשר לחלק את דבריו של
המן לכמה חלקים ולרשום על הלוח:
– א" .עם מפוזר ומפורד בין העמים"
– ב" .ודתיהם שונות מכל עם"
– ג" .ואת דתי המלך אינם עושים"
– ד" .ולמלך אין שווה להניחם"
• על שאלה :8
על פי הדברים האמורים ,מה שאיחד את היהודים בממלכה היה השמירה על "דת" ישראל ,כלומר על חוקי ישראל .שמירה
זו כללה שמירה על המצוות ,וגם סירוב לציית לחוקי המלך אם התברר שהם נוגדים את חוקי היהודים .אולם המן הרחיק
לכת ודיבר על אי־ציות מוחלט לחוקי המלך" :ואת דתי המלך אינם עושים".
• על שאלת המחשבה א:
שמירה על אורח חיים יהודי יוצרת קהילה (מתפללים יחד ,נפגשים באטליז
הכשר ,באספת הורים בבית הספר היהודי ,עוסקים יחד בענייני הקהילה,
בעת נסיעה פונים לקהילה היהודית המקומית למצוא בית כנסת או חנויות
כשרות).
שמירה על אורח חיים יהודי מבדילה את היהודים משאר תושבי המדינה –
היא יוצרת "הם" ו"אנחנו".
• על שאלת המחשבה ב:
התרבות המשותפת ,המנהגים המשותפים ,הזיקה לישראל ,הקשרים
המשפחתיים וכו' יוצרים תחושה של שייכות וקהילתיות.
• על שאלת המחשבה ג:
ההימצאות במקומות שונים מאפשרת ליהודים לעזור אלה לאלה בעת הצורך
(בכסף ,בתמיכה פוליטית).
• על שאלת המחשבה ד:
העלייה לישראל תורמת בראש ובראשונה להגדלת האוכלוסייה היהודית במדינה,
וגם ,כמובן ,לתרבות במדינה ,לכלכלה ולתחומים רבים אחרים.

חלק ה :תגובות היהודים לגזרה הקשה
• על שאלה :9
מיד לאחר ששמעו היהודים על האסון המאיים עליהם ,הם החלו להתאבל יחד ולצום.
אולם ,כפי שנראה בחלק ו' ,הם לא הסתפקו בכך.
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חלק ו :אסתר מקבלת אחריות
לפני שפונים לשאלות שבחלק זה ,רצוי להזכיר לתלמידים מדוע חששה אסתר לחייה ,ולבקש מהם להיזכר בסיפור
השרביט:

ֹאמר ֶא ְס ֵּתר לַ הֲ ָת ְך ,וַ ְּתצַ ֵ ּוה ּו ֶאל ָמ ְרדֳּ כָ י.
וַ ּת ֶ
ָּכל עַ בְ ֵדי הַ ֶּמלֶ ְך וְ עַ ם ְמ ִדינ ֹות הַ ֶּמלֶ ְך י ְֹדעִ ים ֲא ׁ ֶשר ָּכל ִא ׁיש וְ ִא ּׁ ָשה ֲא ׁ ֶשר ָיב ֹוא ֶאל
הַ ֶּמלֶ ְך ֶאל הֶ ָחצֵ ר הַ ּ ְפ ִנ ִימית ֲא ׁ ֶשר לֹא ִי ָּק ֵרא ַא ַחת
דָּ ת ֹו לְ הָ ִמית לְ בַ ד ֵמ ֲא ׁ ֶשר י ֹו ׁ ִשיט ל ֹו הַ ֶּמלֶ ְך ֶאת ׁ ַש ְרבִ יט הַ ָ ּזהָ ב וְ ָח ָיה,
אתי לָ ב ֹוא ֶאל הַ ֶּמלֶ ְך ֶזה ׁ ְשל ֹו ׁ ִשים י ֹום.
וַ ֲא ִני לֹא ִנ ְק ֵר ִ
(אסתר ,פרק ד' פסוקים י'-י"א)

אסתר לא נקראה אל המלך זה שלושים יום ,ולכן יכלה לעלות על דעתה שכבר אינה מוצאת חן בעיניו ,או שהוא אדיש לה,
ולחשוש שהוא לא יקרא לה בקרוב .בין כך ובין כך ,אסתר ,כמו כל אדם אחר ,לא הייתה זכאית לגשת למלך אם לא נקראה
אליו ,וכמו כל אדם אחר ,אם תחליט לעבור על האיסור לגשת אליו ללא הזמנה ,תסכן את חייה.
אחריות ומחויבות
• על שאלת המחשבה הוורודה בחוברת לתלמידים:
מעמדה הרם של אסתר נתן לה הזדמנות לנסות להציל את היהודים .חומרת האיום דרשה שכל
מי שהייתה לו אפשרות כלשהי להתערב ,יעשה זאת .יתרה מזו ,אסתר ידעה שיש לה כלים שאין
לאחרים :קודם כול ,היא יכולה לגשת אל המלך (גם אם זה כרוך בסיכון) .נוסף על כך ,בעבר היא
מצאה חן בעיני המלך ,ואף על פי שזה שלושים יום שלא נקראה אליו ,אולי עוד יהיה המלך מוכן
לראות אותה.
• על שאלת המחשבה הירוקה בחוברת לתלמידים:
("רוַ ח וְ ַה ָ ּצלָ ה יַ ֲעמוֹ ד לַ ְ ּיהו ִּדים ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר")
א .מרדכי האמין ב"נצח ישראל" ֶ
לרוב מפרשים את דברי מרדכי כהצהרת אמונה ,שהאל יציל את היהודים בכל מקרה (אולי בשליחה של גואל אחר
מאסתר ,ואולי בדרך אחרת לחלוטין שאינה ידועה לו)...
ב .כל זה לא מנע ממרדכי לפנות לאסתר על פי העיקרון ש"אין סומכים על הנס" הקורא לאדם למעורבות ולפעולה.
• על שאלות המחשבה הסגולות בחוברת לתלמידים:
א .אסתר יכלה לחשוב שהיא עלולה להחמיץ את ההזדמנות שניתנה לה להציל את היהודים ,ושהיא תצטער על כך
ותרגיש שאינה "שווה" ושלא מילאה את תפקידה.
(או להפך :אסתר יכלה לחשוב שהעם יינצל בלי שהיא תצטרך לסכן את עצמה).
ב.דברי מרדכי היו עשויים לגרום לאסתר לחשוב שאינה ממלאת את הייעוד שהאל או הגורל ייעדו לה .הם גם היו
עשויים לגרום לה לחשוב שהיא לא תוכל להציל את מעמדה (ואף לא את חייה) אם לא תנצל את מעמדה כדי להציל
את עמה.
• על דברי הנהגת:
רצוי לבקש מהתלמידים להסביר בפני איזו סכנה עמד הילד הקטן ומדוע ליזי הנהגת הרגישה "נורא",
ולאחר מכן לעסוק באחריותה כלפי הילד שאינה מכירה.
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על שאלות המחשבה הכחולות ג' ו-ד' בחוברת לתלמידים:
השאלות מחזירות אותנו לדיון ביחסים בין יהודי התפוצות לבין מדינת ישראל ואזרחיה ובאחריות שהם חשים אלו כלפי
אלו.

חלק ז :ונהפוך הוא – מיגון לשמחה
בחלק זה מסוכם סוף סיפור המגילה – היהודים ניצלים .אולם שימו לב שהמלך אחוורוש ,שפעם היטיב עם
היהודים ופעם חתם על צו השמדה שלהם ,נשאר בשלטון.

אין סיפור?
שימו לב :ביחידה זו לא מופיע המדור "בסימן קריאה" (ובו ,בדרך כלל ,קטע מיצירה ספרותית העוסק בנושא היחידה).
הסיבה היא שביחידה זו בחרנו להעמיק במגילת אסתר .בכך אנו מבקשים גם להעביר את המסר שסיפורי התנ"ך הם בעלי
ערך ספרותי.

קסם הלשון
 מדור זה עוסק בבדיחות.
הפעילות מבקשת לגרום לתלמידים לחקור את סוגת הבדיחה .למשל ,מהם היסודות הגורמים לנו לצחוק בעקבות שמיעת
בדיחה?
הפעילות נבנתה בהתאם להישגים  8ו־ 2בתכנית הלימודים לחינוך הלשוני של משרד החינוך
(הישג  :8הכרה והבנה של המערכת הלשונית – מבנים ,תופעות ותהליכים בלשון ;
הישג  :2כתיבת טקסטים למטרות שונות ולנמענים שונים).
 תשובות לשאלה :1
הפינגווין :בדיחה זו מבוססת על אבסורד ,על יסוד ההפתעה (ציפינו שהפינגווין יישאר בגן החיות ולא שיהיה לחיית
מחמד!) ,וגם על משחק מילים (על שתי האפשרויות להבין בהן את המשפט "לקחתי אותו לגן החיות").
הזיכרון של אבא :יסוד ההפתעה (מן ההתחלה משתמע שהבעיה היא השכחה ,אך ההפך הוא הנכון – הבעיה היא הזיכרון
הטוב מדי)...
כדורגל בארמון :משחק מילים .לביטוי "יושב בשער" משמעות כפולה.
בין זבוב לתלמיד :משחק מילים.
בננה באוזן :הבדיחה מבוססת על אבסורד.
העכבר והפיל :הבדיחה מבוססת על ההגחכה ועל הפתעה .ברור שהאבק נוצר בגלל ריצת הפיל ,ותרומתו של העכבר
ליצירת האבק מועטה ,ואנו צוחקים על "תמימותו" של העכבר.
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מבעד לחלון
המדור עוסק במנהגי פורים בכמה קהילות יהודיות ,ובכך מציג פן נוסף של היותנו
"עם מפוזר" :עד כה דיברנו על יסודות הקושרים יהודים בעולם זה לזה ,וגם כאן יש
להדגיש שכל המנהגים המוזכרים בעמוד מציגים דרכים שונות לציין את אותו החג.
בכל מנהג כדאי להצביע על מה שמחבר בכל זאת בין הקהילות.
למשל ,תהלוכת הרוכבים של יהודי מצרים דומה לתהלוכות פורים בקהילות אחרות גם
בארץ ,למשל לעדלאידע של תל אביב.
מאכלים מתוקים מיוחדים למשלוחי המנות יש בקהילות רבות ,אם כי המאכלים
שונים זה מזה.
גם מנהגי הלעג להמן נהוגים במקומות רבים ,אם כי הלעג מבוטא בדרכים שונות,
ומנהג "רב פורים" קשור למסורת להזכיר שבמגילה (כמו בחיים) הדברים יכולים
להתהפך מקצה אל קצה ("ונהפוך הוא") ,מסורת שכולנו מכירים בדמות המנהג
להתחפש בפורים.

מסורת וחידוש:
עצם ההתפתחותם של מנהגים
שונים בקהילות שונות מעידה
שהמסורת היהודית חיה
ומתחדשת.

משימה
אחריות ומעורבות:
הטקסט פותח במשפט המציין את מהות המצווה "משלוח מנות" .משלוח מנות הוא
דרך להביע אכפתיות וידידות.

המשימה מזמינה את
התלמידים לפעול וקוראת
להם להפגין רגישות
ומעורבות.

קומיקס לחג
נסיים את היחידה בחיוך…
יש יהודים בכל העולם:
בארגנטינה ,בצרפת ,בארצות
הברית ,בדרום אפריקה...

אבל כולם מדברים
אותו דבר...
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...עברית במבטא!

פורים

?






