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 פתיחה: הצגת נושא המפגש
 

המפגש יוקדש ללימוד על חג פורים ועל מגילת אסתר. קריאת המגילה היא אחת ממצוות החג ולפי ההלכה 

מפתח בעלילה. מגילת -המגילה נקראת על שם אסתר, דמות היא חלה על כולם, גברים, נשים וילדים.

א זאת  בלבד, ולעל שם אישה )כמו גם מגילת רות(, היא נקראת  תר היא ייחודית ב"נוף המקראי":אס

שם האל מתרחשת בממלכת פרס בגולה,  העלילה של הסיפוראלא על שמה הנכרי )כפי שנראה בהמשך(. 

  אינו מוזכר בה והתערבותו אינה נזכרת במפורש. 

דוע מהווה מגילת אסתר חלק מהתנ"ך, ומדוע מכונה ל מגילת אסתר מעוררת סקרנות: מהייחודיות ש

 המגילה  על שמה של אסתר? 

, תוך התמקדות ה והעמקה בקטעים מתוך המגילהום יעסוק בשאלות אלו דרך חקירהלימוד שלנו הי

 . קודם לכן, נתוודע לסיפור העלילה דרך קריאת המגילה.בדמותה של אסתר

  

 

 מגילה בטעמיםהקריאת 

 

********************************************************************* 

מומלץ לבדוק קודם למפגש האם יש משתתפת או משתתף שיוכלו לקרוא בפני הקבוצה בטעמי 
, וכן להפגיש את ה לחוות קריאה בטעמי המקרא בקבוצהקריאת המגילה נועדהמקרא. 

לקריאה בטעמים, מומלץ לפתוח  גם אם אין אפשרות המשתתפים עם הסיפור השלם של המגילה.
 שכל המשתתפים יכירו את הסיפור.מגילת אסתר על מנת גש בקריאה רגילה של את המפ

********************************************************************* 

 

 

 ואת עמה מולדתה: אין אסתר מגדת את וד בחברותותלימ
 

דמויות אלו ממלאות תפקיד יות מרכזיות בהגדה: מרדכי ואסתר. סיפור העלילה נפתח בהצגה של שתי דמו

וגורמות לתהפוכות בה. אולם מרדכי ואסתר הן דמויות השונות זו מזו באופן עלילה מפתח בהתפתחות ה

   ן מתוארות ופועלות. נעיין שוב בקטע הפותח את המגילה ונידרש לאופן בו מתוארות שתי הדמויות. בו הש

 

ן יָ  ִאיׁש ְיהּוִדי, י, בֶּ כַׁ ִביָרה; ּוְׁשמֹו ָמְרדֳּ ן הַׁ ןָהָיה ְבׁשּוׁשַׁ ן-ִאיר בֶּ ר ָהְגָלה, ֲאׁשֶּ  ִאיׁש ְיִמיִני. ִקיׁש-ִׁשְמִעי בֶּ

ִים, ִעם ר ָהְגְלָתה, ִעם ְיָכְניָ  ִמירּוָׁשלַׁ ָלה ֲאׁשֶּ גֹּ ְךהַׁ לֶּ ל. ְיהּוָדה-ה מֶּ ְך ָבבֶּ לֶּ ר מֶּ צַׁ ְדנֶּ ְגָלה, ְנבּוכַׁ ר הֶּ וְַׁיִהי   ֲאׁשֶּ

מ   תאֹּ תֲהדַׁ  ן אֶּ ר בַׁ ְסת  דֹו-ָסה, ִהיא אֶּ ם דֹּ ין ָלּה, ָאב ָוא  ַאר, ְוטֹוַבת ַמְרֶאה, ּוְבמֹות -; ְוַהַנֲעָרה ְיַפתִכי א  תֹּ

ַכי לֹו ְלַבת.  ָאִביָה ְוִאָמּה, ְלָקָחּה ָמְרדֳּ

-ַיד ֵהָגי; ַוִתָלַקח ֶאְסֵתר ֶאל-ׁשּוַׁשן ַהִביָרה, ֶאל-ַהֶמֶלְך ְוָדתֹו, ּוְבִהָקֵבץ ְנָערֹות ַרבֹות ֶאל-ַוְיִהי, ְבִהָשַמע ְדַבר 

ֵמר ַהָנִׁשים.-ֵבית ַהֶמֶלְך, ֶאל ַתְמרּוֶקיָה -ַוִתיַטב ַהַנֲעָרה ְבֵעיָניו, ַוִתָשא ֶחֶסד ְלָפָניו, ַוְיַבֵהל ֶאת  ַיד ֵהַגי ׁשֹּ

ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב, -ָלּה ִמֵבית ַהֶמֶלְך; ַוְיַׁשֶנָה ְוֶאת-ֻאיֹות ָלֶתתָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה, ְוֵאת ֶׁשַבע ַהְנָערֹות ָהְר -ְוֶאת

  ֵבית ַהָנִׁשים.

ת לֹּא ר, אֶּ ְסת  ת ִהִגיָדה אֶּ ָמּה ְואֶּ ְדָתּה: עַׁ ר לֹּא מֹולַׁ יָה, ֲאׁשֶּ י ִצָּוה ָעלֶּ כַׁ ִגיד-ִכי ָמְרדֳּ ַכי  יֹום ָויֹום ּוְבָכל .תַׁ ָמְרדֳּ

ר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ּוְבַהִגיַע תֹּ   ֵיָעֶשה ָבּה.  ְׁשלֹום ֶאְסֵתר, ּוַמה ת ֶאתָלַדעַ   ַהָנִׁשים:-ֲחַצר ֵביתִמְתַהֵלְך, ִלְפֵני 

ֶדׁשַהֶמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִמֵקץ ֱהיֹות ָלּה ְכָדת הַ  ָלבֹוא ֶאל   ִכי ֵכן ִיְמְלאּו, ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן: ָנִׁשים ְׁשֵנים ָעָשר חֹּ

ָדִׁשים ַבְבָשִמים, ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָנִׁשים.ִׁש  ר, ְוִׁשָשה חֳּ ָדִׁשים, ְבֶׁשֶמן ַהמֹּ  ַהֶמֶלְך-ַנֲעָרה ָבָאה ֶאלּוָבֶזה, הַ  ָשה חֳּ
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ֶקר ִהיא ָבֶעֶרב ִהיא ָבָאה,  ֵבית ַהֶמֶלְך.-ֲאֶׁשר תֹּאַמר ִיָנֵתן ָלּה, ָלבֹוא ִעָמּה, ִמֵבית ַהָנִׁשים, ַעד-ֵאת ָכל ּוַבבֹּ

ֵמר ַהִפיַלְגִׁשים:ַיד ַׁשַעְׁשַגז ְסִריס ַהֶמֶלְך-ֵבית ַהָנִׁשים ֵׁשִני, ֶאל-ָׁשָבה ֶאל ֹּא  , ׁשֹּ ַהֶמֶלְך, ִכי -א עֹוד ֶאלָתבֹו ל

ר  ָחֵפץ ָבּה ַהֶמֶלְך ְוִנְקְרָאה ְבֵׁשם. ִאם ַכי-ֶאְסֵתר ַבת ּוְבַהִגיַע תֹּ לֹו ְלַבת ָלבֹוא -ֲאֶׁשר ָלַקח ֲאִביַחִיל דֹּד ָמְרדֳּ

ֹּא ִבְקָׁשה ָדָברַהֶמֶלְך, -ֶאל תכִ  ל י ְסִריס י ִאם אֶּ גַׁ ר ה  ֹּאמַׁ ר י ְך-ֲאׁשֶּ לֶּ מֶּ ֵשאת הַׁ ֵמר ַהָנִׁשים; ַוְתִהי ֶאְסֵתר נֹּ , ׁשֹּ

ֶאיָה.-ֵחן, ְבֵעיֵני ָכל ל  רֹּ ר אֶּ ְסת  ח אֶּ ְׁשו רֹוׁש וִַׁתָלקַׁ ְך ֲאחַׁ לֶּ מֶּ ֶדׁש ָהֲעִשיִרי, הּואכּותֵבית ַמלְ -, ֶאלהַׁ ֶדׁש  ֹו, ַבחֹּ חֹּ

-ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָכל-ַהָנִׁשים, ַוִתָשא-ֶאְסֵתר ִמָכל-ַוֶיֱאַהב ַהֶמֶלְך ֶאת  ֶׁשַבע, ְלַמְלכּותֹו.-ִבְׁשַנת ֵטֵבת

 ָשָריו ַוֲעָבָדיו ֶמֶלְך ִמְׁשֶתה ָגדֹול, ְלָכלַוַיַעש הַ   י.ַמְלכּות ְברֹּאָׁשּה, ַוַיְמִליֶכָה ַתַחת ַוְׁשִת -ַהְבתּולֹות; ַוָיֶשם ֶכֶתר

י, ּוְבִהָקֵבץ ְבתּולֹות, ֵׁשִנית;  ֵאת, ִמְׁשֵתה ֶאְסֵתר; ַוֲהָנָחה ַלְמִדינֹות ָעָשה, ַוִיֵתן ַמְשֵאת ְכַיד ַהֶמֶלְך. כַׁ ּוָמְרדֳּ

ר עַׁ ב ְבׁשַׁ ׁש  ְך-יֹּ לֶּ מֶּ ְסת   .הַׁ ין אֶּ גֶּ א  תר, מַׁ ְדָתּה ְואֶּ ת מֹולַׁ ת דֶּ ָכי; ְואֶּ יָה, ָמְרדֳּ ר ִצָּוה ָעלֶּ ֲאׁשֶּ ָמּה, כַׁ ר -עַׁ ֲאמַׁ מַׁ

ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאתֹו ֲאׁשֶּ ָשה, כַׁ ר עֹּ ְסת  י אֶּ כַׁ    .ָמְרדֳּ

 

 ? )שימו לב לפעלים המוצמדים לכל דמות(כיצד מוצגים אסתר ומרדכי •

מולדתה? כיצד הדבר משפיע מדוע מצווה מרדכי על אסתר שלא להגיד את עמה ו •
 על אסתר לדעתכם?

 

********************************************************************* 

מתוארת הביוגרפיה של כל אודות מרדכי ואסתר. האופן בו  םביוגראפייפרטים הפתיחה מביאה 
הן במידת האישית, מויות מעלה הבדלים בולטים ביניהם, הן בגיבוש הזהות הדאחת מ

  האקטיביות המאפיינת כל דמות. 
והכתוב פורש את אילן  ,בעוד שמרדכי מוצג כ"איש יהודי" ,אסתר מוצגת כיתומה מאב ומאם

שה משורשים, . ההנגדה החדה ביניהם מציגה את אסתר כתלוהיוחסין שלו עד לגלות יהודה
 לעומת מרדכי ש"נטוע" היטב במסורת. 

הוא שם שני )ככל הנראה שם נוכרי, אשתר הוא שם של אלה בנוסף, עולה בפתיחה כי אסתר 
התלישות שם הנכרי מעמיק את תחושת השימוש ב בבלית( לשמה המקורי של אסתר, הדסה.

אמנם גם מרדכי הוא שם נכרי )מרדוך הוא שמו של אל בבלי(, אך שייכות של אסתר. וחוסר ה
. הוא מוצג בראש ובראשונה נראה שבמקרה של מרדכי אין השם מטשטש את הזהות היהודית

 קרה של אסתר נראה כי שם הוא נדבך נוסףכ"איש יהודי" שמוצאו ידוע לכל. לעומת זאת, במ
הזהות היהודית של אסתר בבית המלוכה. אסתר מצווה שלא להגיד את  ובהסתרה של טשטושב

 שלה כיהודיה. עמה ומולדתה, ולמנוע זיהוי 
צאה נעשית במצוות מרדכי. היוזמה וההחלטה אינה מדיבור על מו הסתרת הזהות וההימנעות

שלה, אלא של מרדכי. נראה כי במקרה זה, כמו במקרים אחרים בקטע אסתר פסיבית ומופעלת 
על ידי זולתה: היא מאומצת על ידי מרדכי, נלקחת לבית המלוכה, אינה מבקשת דבר ושותקת 

חדה לדמותו של מרדכי. מרדכי גם במישור האקטיביות והיוזמה ישנה הנגדה כמצוות מרדכי. 
מאמץ את אסתר, מצווה עליה שלא להסגיר פרטים על מוצאה, מתהלך בפני ארמון המלך, וחוקר 
לגבי גורלה של אסתר. אמנם, מרדכי אינו מתקומם נגד לקיחת אסתר ואינו מופיע בפני המלך או 

כמי שיוזם ופועל על אף אנשי הארמון כדודה, ואינו מתקומם כנגד לקיחתה, אך עדיין הוא מופיע 
הפעלים המוצמדים לכל דמות מחדדים את ההבדלים בהקשר הקושי לעמוד אל מול בית המלך. 

פעיל, רוב הפעלים המוצמדים לאסתר הם זה. בעוד שהפעלים המתארים את מרדכי הם בצורת 
  בצורת סביל.

ייתכן כי מרדכי  .סר מרדכי על אסתר לגלות את מוצאה היהודיהמגילה אינה מסבירה מדוע או
ההשתייכות לקבוצת חשש כי הסגרת מוצאה עשויה לסכן אותה או את מעמדה בבית המלך. 

ר. אולם גם עוינות ואיבה, כפי שניתן לעמוד מהתפתחות הסיפומיעוט לעיתים יכולה לעורר 
מוצאה היהודי של אסתר עשוי לעורר תגובות של בוז חיים, -שאינם מערבים סכנתבמקרים 

 להגן עליה. אם כן, אותה. הסתרת מוצאה היהודי של אסתר נועד  מהסובבים
אפשרי אחר הוא שהסתרת מוצאה היהודי של אסתר נועד לטשטש את הזיקה בין מרדכי הסבר 

ובין אסתר, במטרה ליצור יתרון אסטרטגי פוטנציאלי למרדכי. מרדכי מבקש לשמור על קשרים 
 ברבים.   עבבית המלוכה בעת הצורך, מבלי שהדבר ייווד
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העובדה שאסתר אינה מזוהה כיהודיה  ל אסתר עשויה להשפיע בדרכים שונות.הסתרת מוצאה ש
רך בה אנו . המשוב והדגם על תפיסת הזהות האישית שלהעל ידי הסובבים אותה עלול להשליך 

נתפסים על ידי זולתנו הוא מרכיב לא מבוטל באופן שבו אנו תופסים את עצמנו. העדר סממנים 
וניים של זהות עלול להביא לתחושות של ניתוק ותלישות מקבוצת הזהות אליה אנו חיצ

הפסיביות של אסתר ובין הציווי שלא המשתתפים עשויים להצביע על קשר אפשרי בין משתייכים. 
להגיד את עמה ומולדתה. אסתר המצווה לשתוק לגבי מוצאה, בוחרת לשתוק גם בהקשרים 

ולמעשה היא כלל אינה  מלבד מה שהגי סריס המלך מורה לה,אחרים, היא אינה מבקשת דבר 
 פוצה פה בקטע הפותח של המגילה. 

 

********************************************************************* 

 

 אסיף
 

מה אפשר לומר על זהותה האישית והקבוצתית של אסתר כפי שהיא מתוארת בפתיחת  •
 המגילה?

בהם היה ניסיון להסתיר או להצניע את הזהות הקבוצתית?  האם נתקלתם במקרים •
 מאלו טעמים? 

 
 

********************************************************************* 

אסתר מתוארת בפתיחת המגילה כדמות שמובלת ומופעלת על ידי זולתה. הפעלים המוצמדים 
אינה יוזמת, אלא פועלת סובבים אותה היא אליה הם לרוב בצורת סביל, ובאינטראקציה עם ה

אסתר אינה פוצה פה בקטע הפותח . מאפיין בולט של אסתר הוא השתיקה. בהתאם למצווה עליה
של המגילה. עוד מצוין כי שתיקתה )או לפחות חלק ממנה( נעשית במצוות מרדכי, שתובע ממנה 

 שלא לגלות את ארצה ומולדתה. 
לגלות את מוצאה יכול להתפרש כפעולה שנועדה להגן על אסתר. הציווי של מרדכי על אסתר שלא 

מרדכי חושש שמא מוצאה של אסתר יביא לתגובות של בוז או איבה מהסובבים אותה. ניתן לבחון 
הם נתקלו במקרים דומים בהם השיוך התרבותי או האתני מזוהה כנקודת תורפה בקבוצה האם 

המשתתפים עשויים להעלות  ב ולהתקדם.הפוגעת ביכולת של הפרט להשתלב בתרבות הרו
 .בוצתי שימש להם לרועץדוגמאות מחוויות אישיות שלהם או של קרובים להם בהם השיוך הק

הצנעת הזהות יכולה להיעשות בדרכים שונות, אם על דרך שינוי שם )משם זר לשם בעל צביון 
מסוימים, שינוי טעמים מקומי(, או על דרך טשטוש סממנים חיצוניים )לבוש, עגה או ביטויים 

: חלק מהמשתתפים עשויים להצביע גם על המחיר האישי שהיה כרוך בכךבמוסיקה וכדומה(. 
אנטגוניזם כלפי תרבות הרוב או לחילופין כלפי קבוצת ההשתייכות, פגיעה בביטחון העצמי, 

 מצפון ביחס לדמויות קרובות )הורים, סבים וכדומה(. -נקיפות
ים או דמויות קרובות אחרות הם אלו שמבקשים לטשטש את הזהות בחלק מן המקרים, ההור

. של ילדיהם במטרה להקנות להם סיכויים טובים יותר להשתלבות בחברה ובתרבות הרוב
בדומה למרדכי, טשטוש או הסתרת הזהות נעשית כפועל יוצא של רצון להגן על הילדים. יחד עם 

ליקט בין הילדים להורים, ולעיתים גם קונפליקט זאת, הציווי לטשטש את הזהות יכול ליצור קונפ
 מתאר אלמוג בהר בסיפור "אנא מן אל יהוד"מעין זה,  ביטוי לקונפליקטפנימי בקרב הילדים. 

יא את הקטע מהסיפור במהלך הדיון. הסיפור יכול לעודד תגובות של המשתתפים. )מומלץ להקר
 :לחילופין, ניתן להקריא את הטקסט כסיכום לאסיף(

רי עמדו עיקשים מולי ומול פני המגיפה זוכרים בכמה שנים של מאמץ קנו להם את הו

מבטאם הנקי, והחלו רומזים לי נחרצות לחדול, מזכירים לי את תוכניותיי ללמוד. והיו 

מבקשים מאוד מה יכולתי לעשות, איך אוכל לכסות על געגועי וגעגועי פתאום בתוך הקול 

צר ומצטער כי הוא יוצא ממני, אבל גם לא יכול ככה, ככה סתם הזה שהוא כל כך זר לי, ואני מ
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ברגע אחד לעצור אותו כי אין בו מחסום מתוכו ואין בו מעצור. אם תמשיך את הדיבור הזה 

הנמשך ממך תרחק מן המלגות, אמר אבי וצדק מאוד מאוד, אם לא תשוב אל דיבורנו 

ל ראיונותיי היו כל הפרופסורים הפשוט מה יהיה עליך, אמרה אמי וצדקה מאוד מאוד, בכ

והפרופסוריות תמהים מאוד על מבטאי, מבקשים למצוא בי דיבור אחר, אוניברסיטאי יותר, 

אקדמאי יותר, חרף שהיו המילים כמעט אותן מילים, אולי מעט יותר שבורות. איך תמשיך אם 

, ולא שלוות לבי תדבר כך, אמרו ביקשו מאוד מה יכולתי לעשות, והם דואגים מאוד את עתידי

לעזור להעביר ממני את החרבה, ולא אבני לבי השבורות, ולא פינות לבי המחודדות, לא יכלו 

והיה סבי מדבר אלי, שואל אותי בקולי האם יש סוף לסיפור הזה, ומה היסטוריה זו  הגזירה...

תה שלי מתערבת בשלך, איך באתי להפר חייך, אני דור מדבר ואיך אתה קם לחדש אותי, א

הדור חיכינו אותו שלא יהיה מבדיל בין עברו לעבר מוריו, כי כבר כאב מאוד עברנו, ונשארתי 

 במדבר למאכל עופות דורסים בשבילך, כדי שלא תזכור אותי, שלא תהיה כואב כמונו... 

 )אלמוג בהר, "אנא מן אל יהוד"(

בהר, זכה במקום הראשון בתחרות הסיפור הקצר של יהוד", סיפור קצר של -משורר ומבקר ספרות. "אנא מן אל –אלמוג בהר 

מהפכה ו, ובחיל לדבר במבטא הערבי של סבהמת עיראקי. הסיפור עוסק בצעיר ישראלי יהודי ממוצא 2005"הארץ" לשנת 

 . הסיפור זכה להדים רבים בארץ ובעולם. בחברה בישראל תרבותית שחלה בעקבות כך

 

חשוב לציין כי ייתכנו ביטויים שונים לקונפליקט: התרחקות מקבוצת השייכות או פיתוח 
הנובעת ממבוכה  תחושות עוינות לתרבות הרוב השלטת. אחד הביטויים לכך יכול להיות בשתיקה

סתר, ובלבול. לאור זאת, ניתן לבחון מחדש בקבוצה את השאלה מה עומד מאחורי שתיקתה של א
לאור הסיפור והדיון באסיף, ולעמוד על הזיקה האפשרית שבין שתיקתה לאיסור לגלות את 

 זהותה. 

********************************************************************* 

 

 

 שיי: אם החרש תחריאה מודרכתקר
 

נראה כי אסתר על פניו, פתיחת המגילה הציגה לנו את דמויותיהם של אסתר ומרדכי ואת היחסים ביניהם. 

. יחסיה ולמשמעתו של מרדכי: היא נשמעת למצוות מרדכי שלא להסגיר את עמה ומולדתה ונתונה למרות

אינה מבקשת רים: היא נלקחת לבית המלוכה, עם מרדכי נראים תואמים להתנהלותה אל מול גורמים אח

 משתנים.  ביחסים של אסתר עם סביבתה . אולם, עם התפתחות העלילה נראה שהדינאמיקהדבר  ושותקת

ר בבית המלוכה מתחילה להתערער, ונחקור מה קרה באותה נקרא יחד את הקטע שבו השגרה של אסת

 נקודה שממנה דברים התחילו להתהפך. 

 שים מאחד המשתתפים לקרוא תוך עצירות מונחות(.נקרא יחד )מבק

 

ַכי, ָיַדע ֶאת ַכי ֶאת-ָכל-ּוָמְרדֳּ ְבָגָדיו, ַוִיְלַבׁש ַשק ָוֵאֶפר; ַוֵיֵצא ְבתֹוְך ָהִעיר, ַוִיְזַעק -ֲאֶׁשר ַנֲעָשה, ַוִיְקַרע ָמְרדֳּ

-ּוְבָכל ַׁשַער ַהֶמֶלְך, ִבְלבּוׁש ָשק.-ִכי ֵאין ָלבֹוא ֶאל  ְך:ַהֶמלֶ -ַוָיבֹוא, ַעד ִלְפֵני ַׁשַער  ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרה.

ֵאֶבל ָגדֹול ַלְיהּוִדים, ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵפד; ַשק ָוֵאֶפר, יַֻצע  ַהֶמֶלְך ְוָדתֹו ַמִגיעַ -ַברְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ְמקֹום ֲאֶׁשר ְד 

ד; ַוִתְׁשַלח ותבואינה )ַוָתבֹואָנה( ַנֲערֹו ָלַרִבים. ת ֶאְסֵתר ְוָסִריֶסיָה, ַוַיִגידּו ָלּה, ַוִתְתַחְלַחל ַהַמְלָכה, ְמאֹּ

ַכי, ּוְלָהִסיר ַשקֹו ֵמעָ -ְבָגִדים ְלַהְלִביׁש ֶאת ֹּא ִקֵבל. ָליוָמְרדֳּ   ְול

ָכי ַצֵּוהּו, ַעלד ְלָפֶניָה, ַוְת ַוִתְקָרא ֶאְסֵתר ַלֲהָתְך ִמָסִריֵסי ַהֶמֶלְך, ֲאֶׁשר ֶהֱעִמי  ַמה ה, ְוַעלזֶ  ָלַדַעת ַמה ָמְרדֳּ

ָכי-ֵיֵצא ֲהָתְך, ֶאלוַ   ֶזה. ַכי, ֵאת ָכל ַוַיֶגד   ַהֶמֶלְך.-ְרחֹוב ָהִעיר, ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ֶאל ָמְרדֳּ ֲאֶׁשר -לֹו ָמְרדֳּ

http://he.wikipedia.org/wiki/2005
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7
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-ְלַאְבָדם. ְוֶאת ֶלְך ביהודיים )ַבְיהּוִדים(ִגְנֵזי ַהמֶ -ָקָרהּו; ְוֵאת ָפָרַׁשת ַהֶכֶסף, ֲאֶׁשר ָאַמר ָהָמן ִלְׁשקֹול ַעל

ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה, ֶאְסֵתר, ּוְלַהִגיד ָלּה;  ְלַהְראֹות ֶאת ּוָׁשן ְלַהְׁשִמיָדם, ָנַתן לֹוִנַתן ְבׁש ַהָדת ֲאֶׁשר-ַפְתֶׁשֶגן ְכָתב

  ַעָמּה. ַעל ְלָפָניולֹו ּוְלַבֵקׁש מִ  ַהֶמֶלְך ְלִהְתַחֶנן ָלבֹוא ֶאל

ָכי. ָכי. ֶאלַותֹּאֶמר ֶאְסֵתר ַלֲהָתְך, ַוְתַצֵּוהּו  ַוָיבֹוא, ֲהָתְך; ַוַיֵגד ְלֶאְסֵתר, ֵאת ִדְבֵרי ָמְרדֳּ ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך  ָכל  ָמְרדֳּ

ְדִעים, ֲאֶׁשר ָכלְמִדינֹות  ְוַעם ֹּא ֶמֶלְך ֶאלהַ  ֶאל ִאיׁש ְוִאָשה ֲאֶׁשר ָיבֹוא ַהֶמֶלְך יֹּ ִיָקֵרא  ֶהָחֵצר ַהְפִניִמית ֲאֶׁשר ל

ֹּא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאלַׁשְרִביט ַהָזָהב, ְוָחָיה; ַואֲ -לֹו ַהֶמֶלְך ֶאת ָהִמית, ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁשיטַאַחת ָדתֹו לְ   ִני, ל

ָכי, ֵאת ִדְבֵרי  ֶזה, ְׁשלֹוִׁשים יֹום. ַהֶמֶלְך   ֶאְסֵתר. ַוַיִגידּו ְלָמְרדֳּ

כַ  ֹּאֶמר ָמְרדֳּ  ַהֲחֵרׁש ִכי ִאם  ַהְיהּוִדים. ַהֶמֶלְך ִמָכל-ִהָמֵלט ֵביתְתַדִמי ְבַנְפֵׁשְך, לְ  ַאל  ֶאְסֵתר:-י, ְלָהִׁשיב ֶאלַוי

ֹּאת  ִאם יְך תֹּאֵבדּו; ּוִמי יֹוֵדעַ בִ אָ -ֶרַוח ְוַהָצָלה ַיֲעמֹוד ַלְיהּוִדים ִמָמקֹום ַאֵחר, ְוַאְת ּוֵבית ַתֲחִריִׁשי, ָבֵעת ַהז

ֹּאת, ִהַגַעְת ַלַמְלכּות.    ְלֵעת ָכז

 

 

את אבלו על הגזירה, ומופיע בפתח הארמון גם בקטע הזה מרדכי מוצג כמי שיודע ופועל. הוא מפגין בפומבי -ומרדכי ידע...

ה ברחבי המדינה, והיהודים מפגינים השמועה על הגזירה של המן פשט -ובכל מדינה ומדינה לבוש שק, על אף האיסור. 

נערות אסתר באות להודיע לה על מרדכי, ואסתר "מתחלחלת".  –ותבואנה נערות אסתר... אבלות, לבוש שק ואפר לרבים. 

אסתר בתגובה שולחת  – ותשלח בגדיםישנן פרשנויות שונות לפועל "ותתחלחל", שהמשותף להן הוא ביטוי פיזי לזעזוע. 

יצד ניתן לפרש את תגובתה של אסתר? מדוע היא שולחת לו בגדים? דרך אחת היא לפרש את שליחת הבגדים בגדים למרדכי. כ

כאקט שמבטא ניתוק ואטימות. כל היהודים בממלכה לבושים בגדי אבל וצמים, אך אסתר הספונה בארמון, אינה מודעת 

דוע הוא לבוש שק מול ארמון המלך, אלא היא אף אינה שואלת אותו מ למתרחש ומבקשת להסתיר את מחאתו של מרדכי.

כביטוי לחוסר יכולתה של אסתר להתמודד עם הגזירה. על אף שהיא שנייה היא לראות את שליחת הבגדים דרך  מנסה לכסות.

, ולהותיר את המחאה והקושי מחוץ מודעת למתרחש או לכל הפחות לכך שמשהו חמור אירע, היא מבקשת להימנע ממעורבות

בתגובה לסירובו של מרדכי, אסתר  –ותקרא אסתר... כן, היא אינה פונה למרדכי בשאלה אלא בשליחת הבגדים. . על לתחומה

שולחת את אחד מסריסי המלך, אך הפעם לא כדי להסתיר אלא לשאול "מה זה ועל מה זה". אסתר מבקשת לדעת מה משמעות 

את אסתר לצאת מה"בועה" ולבחון מה מתרחש סביבה.  י ולאיזו תכלית הם נעשו. סירובו של מרדכי מאלץמעשיו של מרדכ

מרדכי מספר לשליחה של אסתר את אשר אירע, ואף מצווה עליה לנקוט פעולה ולהתחנן בפני המלך על  –ויד לו מרדכי... 

נתן לו להראות את אסתר", "ולהגיד לה" "ולצוות עליה". מרדכי אינו עמה. הכתוב מנסח את דברי מרדכי בתקיפות: "

כשמגלה התך לאסתר היא משיבה  -"ויבוא התך..."משמעי בקריאתו למעורבותה. -יוולנטי בפנייתו לאסתר, אלא הוא חדאמב

למרדכי כי החוק מחייב מיתה לכל מי שמגיע לחצר המלך בלי שנקרא, והיא לא נקראה אל המלך שלושים יום. אסתר למעשה 

ויאמר מרדכי להשיב אל חשש שמא תשלם בחייה בגין מעורבותה. מעמידה מול דרישת מרדכי את הסיכון האישי שלה, ואת ה

ר בדבר הסיכון האישי, הוא משיב בטיעון נגדי, או בטיעונים דברי אסתר. כנגד טיעונה של אסת מרדכי דוחה את –אסתר... 

 נגדיים. 

 

 כיצד מנסה מרדכי להניע את אסתר לפעולה? מה הוא מבקש לעורר? •
 

 

 ת לשאלה. נקרא יחד מספר פרשנויות:פרשנים הציעו תשובות שונו

 

"ולבקש מלפניו על עמה"...עד עתה אין אסתר מגדת, מעתה נתן לה רשות להודיע שהיא 

 יהודית, שנאמר "על עמה"...

כתוב: "וכן אסתר נתנה נפשה על ישראל ונקראו על שמה, שנאמר )ל, ד( ובשמות רבה 

 "ולבקש מלפניו על עמה". 

כי הצדיק לחזק ידיה ולהלהיב אותה, שתמסור עצמה לסכנה, ולפי דבריהם היה זה ממרד

כאשר עשה משה רבנו עליו השלום, שאמר: "ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא 

 .. וזכה שנקראו עמו, וכן היא תזכה שנקראו עמה)שמות לב, לב(מספרך אשר כתבת" 

 כו(עמ' , )ב( רבי שלמה אלקבץ, ספר מנות הלוי)
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לכה שלו, " קבלת שבת. נודע ברבים בשל פיוט 16-במאה ה צפת ופייטני  מקובלימ - רבי שלמה בן רבי משה הלוי אלקבץ

 בין ספריו: "איילת אהבים", "ברית הלוי"  .חוכמת הנסתרומתו בתחום ", שהוכנס לכל סידורי התפילה. עיקר פעילותו ותרדודי

 "סתים ולא געלתים לכלותםלא מא"כי אם החרש תחרישי" אחר שהכתוב הבטיח ואמר "

וכל ישראל היו באותה צרה, כמבואר למעלה, אם כן יתחייב כי רווח והצלה יעמוד  .()ויקרא, כו

ביך תאבדו. ואם תאמר "לכל ליהודים. ולפי שהיה לך מקום למחות ואינך מוחה ואת ובית א

עד העת  ועדיין יש שהות לבא אל המלך להתחנן לו בתוך שנת הגזירה ולהמתין ,יש זמן

ומי יודע אם לעת האבדון אשר היא  –כאשר כבר אמרנו. ומי יודע אם לעת כזאת  "שתיקרא

מזאת השנה לשנה אחרת תחיי אז ותוכלי להושיע את ישראל. עיין דברם "אל תאמר 

 ב'(.)אבות  לכשאתפנה אשנה"

 )רבי יצחק עראמה, עקידת יצחק, מגילת אסתר, ע"א(

, אחרי גירוש 1420נולד בספרד בערך בשנת  .עקדת יצחק"" לוסוף. נודע בשם על שם ספרורב דרשן ופי - ר' יצחק עראמה

 .1494ספרד היגר לנאפולי ושם נפטר בשנת 

מה לפעולה לאור כל אחת מהפרשנויות?  את אסתר להניע כיצד מנסה מרדכי •
 הוא מבקש לעורר?

זהות שלכם עיצוב ההאם חוויתם עימותים דומים? כיצד השפיעו עימותים אלו על  •
 ?שלכם בעולםהנעה לפעולה ו/או על 

 
********************************************************************* 

לניסיון של מרדכי להניע את אסתר.  באשרהמשתתפים בקבוצה עשויים להעלות תשובות שונות 
רט וריבוי הפעלים הוא פותח את דבריו בתיאור מפורט של התרחשות העניינים. הניסוח המפו

מצב החירום בו נתונים היהודים. כמו )"להראות את אסתר, ולהגיד לה...ולצוות עליה"( מצביע על 
ניסוח רגשי שיוצר זיקה ומחויבות של כן, מרדכי פונה אל אסתר בדרישה להציל את "עמה", 

ן עצמה, בסיכואסתר ליהודים. אולם כאשר אסתר עונה למרדכי כי הפנייה לאחשוורוש כרוכה 
, היא ובית אביה יאבדו מרדכי מתנסח בחדות: אם אסתר תימנע מפעולה בשל החשש לחייה

אם  ם מפורש על אסתר:ניתן לפרש את דברי מרדכי כאיו וליהודים תמצא הצלה ממקום אחר.
הוא ריו של מרדכי אינם מתמצים באיום. היא לא תנקוט פעולה היא מתחייבת בנפשה. אולם, דב

האחריות האישית של אסתר ושעת הכושר שלה לעשות מעשה )"אם לעת כזאת מדגיש כי את 
 הגעת למלכות"(. 

 
 רכיבים שונים בדברי מרדכי לאסתר, ומתוכםרבי שלמה אלקבץ ורבי יצחק עראמה מדגישים מ

 ויות שונות על האופן בו מנסה מרדכי לשכנעה.מציגים פרשנ
רדכי להתך, ובביטוי "ולבקש מלפניו את פרשנותו של רבי שלמה אלקבץ מתמקדת בדבריו של מ

מרדכי, שעד כה ציווה על אסתר להסתיר את יהדותה, מצווה עליה להזדהות בפני עמה". 
אלא גם אחשוורוש כיהודיה. אולם נראה כי הדרישה לגילוי הזדהות אינה רק בפני אחשוורוש, 

בץ מצטט מתוך רבי שלמה אלק .אסתר עצמהשנועדה לחזק את ההזדהות והזהות של אמירה 
שניהם זכו שעם ישראל יקרא על המדרש בשמות רבה המקביל בין מעשה משה למעשה אסתר, ש

המעורבות של משה והנכונות שלו לסכן את  שמם, כיוון שהיו נכונים להקריב את עצמם בעבורו.
רבי היא שהביאה לכך שעם ישראל יקרא על שמו. ישראל -רווחתו האישית על מנת להגן על בני

ת רבוקבץ לומד מכאן כי מרדכי ביקש להניע את אסתר לסכן את עצמה כגילוי של מעואל
 וסולידאריות, בדומה למשה. 

 

תגובתו של מרדכי לסירובה של אסתר, ובביטוי "אם של רבי יצחק עראמה מתמקדת בהפרשנות 
ד דבריו של מרדכי מוכיחים את אסתר על חוסר הנכונות לנקוט פעולה. בעוהחרש תחרישי". 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9B%D7%94_%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9B%D7%94_%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
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שליהודים תמצא הצלה ממקור אחר )בהסתמך על הפסוק: "לא מאסתים ולא געלתם לכלותם"(, 
ק עראמה רואה את דבריו של מרדכי רבי יצחפעמית. -אסתר לפעול היא חד הרי שההזדמנות של

ואת נחיצות השעה. ממד הזמן מדגיש את . הוא ריאה לאסתר ל"רדת מהגדר" ולעשות מעשהקכ
שגילוי העובדה  עלל המחויבות שלה לעם ועל תלותו של העם בה, אלא הדגש בדבריו אינו ע

 . מבחן עבורה-הוא שעת ויוזמה ורבותמע
 

אך י לאסתר מתוארים בשתי הפרשנויות כדברים שנועדו ל"עורר" את אסתר, דבריו של מרדכ
י שונים בשאלה לעורר את מה. רבי שלמה אלקבץ רואה בדבריו של מרדכפרשנות -מציעים כיווני

או משקף לאסתר את  התעוררות תחושת חיבור ומעורבות לעם ישראל. מרדכי למעשה מזכיר
היותה חלק מקולקטיב שאליו היא מחויבת, ופונה לרגשות המחויבות והמעורבות שלה כלפי 

תחושת השייכות לעם חשוב לציין כי פרשנותו של ר' אלקבץ תולה את הקולקטיב היהודי. 
. כמו בדוגמא של משה רבנו, המסירות ית, ולא במקור חיצוניוההזדהות עמו בהנעה פנימ

והמעורבות הן שהופכות את העם למרכיב מרכזי בזהות ולמעגל שייכות. אם בפתיחה עמדנו על 
חשיבות המסרים שמשדרת הסביבה על כינון ועיצוב הזהות, הרי שהפרשנות מצביעה על העשייה 

 ת.   כמה שמכונן את הזהות האישית ותחושת השייכו
 

ך הצורתחושת הדחיפות ואת פרשנותו של רבי יצחק עראמה רואה בדברי מרדכי ניסיון לעורר את 
. הציפייה של אסתר שדברים יתפתחו מאליהם וההמתנה לשעת כושר )"ועדיין יש לנקוט פעולה

רפיון. מומלץ לציין בפני הלומדים כי הופעות מביאה לפסיביות ול שהות לבוא אל המלך להתחנן"(
)ראה: שמואל ב יג, כ, מלכים ב, יח, הפועל "החרש" בתנ"ך מתארות שתיקה שהיא הימנעות מתגובה 

הלגיטימציה המוסרית בעמדה מפרש את דברי מרדכי כשלילת רבי יצחק עראמה . תהילים נ, כא(
המשתתפים על התנסויות מקבילות שלהם ניתן לשאול את . הימנעות מתגובהבניטראלית ו

ואי , בהן הזמן היה גורם קריטי. האם היו מקרים בהם הישיבה על הגדר בעשייה החברתית
   הפיכה. -לה נוכח עוולות גרמה לפגיעה  בלתיקיטת פעונ
 
מים, וכיצד הם השפיעו עליהם. עימותים אלו ומלץ לבחון בקבוצה האם הם חוו עימותים דומ

ם או מורים, שגרמו להם יכולים להיות מול דמויות משמעותיות בחייהם: הורים, אחים, חברי
עימותים אלו אינם חייבים להיות עימותים לראות באור שונה את עצמם וסביבתם. כמו כן, 

עם טענות מעין אלו: הרצאה, ספר או סרט  ה של מרדכי ואסתר, אלא עימותיםישירים, כמו במקר
המשתתפים: עוד מומלץ לבחון כיצד חוויות אלו השפיעו על ש"עורר" אותם וגרם להם לזעזוע. 

 . ייתכן כי בחלק מהמקרים העימות הניעהאם עוררו לפעולה או דווקא יצרו אנטגוניזם וריחוק
 תהליך של חקירה וחשיבה. 

********************************************************************* 

 

 

 : על זהות ומנהיגותלימוד קבוצתי

 

בין אסתר, והציג פרשנויות שונות על הניסיונות של מרדכי להניע הלימוד חשף אותנו לעימות בין מרדכי ו

 נוכל ללמוד מכך.  עקבות העימות ומהאת אסתר לפעולה. בחלק זה נבחן מה קרה לאסתר ב

 

 

ָכי. תֹּאֶמר ֶאְסֵתר, ְלָהִׁשיב ֶאלוַ   ַלי ְוַאלמּו עָ ַהְיהּוִדים ַהִנְמְצִאים ְבׁשּוָׁשן, ְוצּו ָכל ֵלְך ְכנֹוס ֶאת ָמְרדֳּ

ַתי, ָאצּום ֵכן; ּוְבֵכן אָ  תֹּאְכלּו ְוַאל ַהֶמֶלְך, ֲאֶׁשר  בֹוא ֶאלִתְׁשתּו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום. ַגם ֲאִני ְוַנֲערֹּ

ֹּא ל ו ַכָדת, ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִתי, ָאָבְדִתי. ל ָכי; ַוַיַעש, ְככֹּ ר, ָמְרדֳּ  ...ֶאְסֵתרִצְּוָתה ָעָליו  ֲאֶׁשרַיֲעבֹּ

ד ַבֲחַצר ֵבית ַכח ֵבית ַהֶמֶלְך -ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִׁשי ַוִתְלַבׁש ֶאְסֵתר ַמְלכּות ַוַתֲעמֹּ ַהֶמֶלְך ַהְפִניִמית נֹּ

ַכח ֶפַתח ַהָבִית. ְוַהֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ֶאְסֵתר   ֶאתַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶמֶלְך ִכֵסא ַמְלכּותֹו ְבֵבית ַהַמְלכּות נֹּ
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ֶמֶדת ֶבָחֵצר ָנְשָאה ֵחן ְבֵעיָניו ַויֹוֶׁשט ַהֶמֶלְך ְלֶאְסֵתר ֶאת ַׁשְרִביט ַהָזָהב ֲאֶׁשר ְבָידֹו -ַהַמְלָכה עֹּ

ֹּאֶמר ָלּה ַהֶמֶלְך ַמה ַוִתְקַרב ֶאְסֵתר ַוִתַגע ְברֹּאׁש ַהַשְרִביט.  ָקָׁשֵתְך ַעדבַ  ְך ֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ּוַמהלָ  ַוי

ַהִמְׁשֶתה  א ַהֶמֶלְך ְוָהָמן ַהיֹום ֶאלַהֶמֶלְך טֹוב ָיבֹו ַעל ַותֹּאֶמר ֶאְסֵתר ִאם ֲחִצי ַהַמְלכּות ְוִיָנֵתן ָלְך.

 ..ָעִשיִתי לֹו. ֲאֶׁשר

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְלֶאְסֵתר ַגם ַביֹום ַהֵשִני ְבִמְׁשֵתה ַהַיִין ַמה -ֵתְך ֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ְוִתָנֵתן ָלְך ּוַמהְשֵאלָ -ַוי

ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ַהֶמֶלְך -ַוַתַען ֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ַותֹּאַמר ִאם   ֲחִצי ַהַמְלכּות ְוֵתָעש.-ַבָקָׁשֵתְך ַעד

ִכי ִנְמַכְרנּו ֲאִני ְוַעִמי ְלַהְׁשִמיד  ִתי.ִלי ַנְפִׁשי ִבְׁשֵאָלִתי ְוַעִמי ְבַבָקׁשָ -ִתָנֶתן  ַהֶמֶלְך טֹוב-ַעל-ְוִאם

ֶוה ְבֵנֶזק ַהֶמֶלְך  ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבד ְוִאלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ִנְמַכְרנּו ֶהֱחַרְׁשִתי ִכי ֵאין ַהָצר ׁשֹּ

 

 ז, ד( – ד, טז )אסתר

 

 כיצד נוהגת אסתר לאחר העימות? •

 ?מה גרם למהפך •

 

********************************************************************* 
 

הייתי שואלת רק שאלה אחת. מה גרם למהפך? מאיפה האומץ הזה פתאום, אצל מישהי שפגשנו כפסיבית 

ואפילו מפוחדת? משהו כזה. כי פתאום יש אסתר אחרת, וכדאי לברר מה קרה כאן, מה קרה לה, האם זה 

 או אולי משהו ש"התבשל" בסתר וכאן "התפרץ"?   באמת מהפך כמו שזה מתואר

 
 
 

דמותה של אסתר בקטעים שלעיל עומדת בניגוד לדמות אותה פגשנו בפתיחת המגילה. היא 
יוזמת גם בתגובה לעימות, אסתר אינה רק נענית למרדכי אלא . מופיעה כדמות אקטיבית ויוזמת

אלא כינוס של היהודים וקביעת וורוש חשהפעולה הראשונה בה היא נוקטת אינה פנייה לאצעדים. 
גזירתו של להצלת היהודים וביטול את צעדיה אסתר מתכננת ריהם רק לאח. שלושה ימי צום

גם לא ת ובנכונות לסכן את עצמה, אהשינוי שחל באסתר אינו מתבטא רק במעורבוהמן. 
ת ממנו גילוי תובעהיא מכנסת אותו ו העם: סת עמדת מנהיגות כנגדיפבהשמעת קול ייחודי ובת
 . של סולידאריות והזדהות

אסתר עושה את בעוד שבפתיחה  ביחסים בינה ובין מרדכי.דינאמיקה בבולט לשינוי נמצא ביטוי 
חל חילוף תפקידים, אסתר היא היוזמת בעקבות העימות נראה כי אשר מצווה אותה מרדכי, 

 מרדכי הוא זה שנשמע לאסתר. אילו ו ,ומצווה
ושת תחחלקם יצביעו על נות באשר לגורם לשינוי. עלות תשובות שוהל המשתתפים עשויים

ית בעקבות וההזדהות עמו כגורם מאיץ לשינוי. החיבור המחודש לזהות הקבוצתהשייכות לעם 
על כן, הצעד הראשון  כוח מניע לעשייה. שמשהמפגש עם מרדכי, מחזק את הביטחון האישי, ומ

 , דרך כינוס ופעולה קולקטיבית. של אסתר חיזוק הזהות הקבוצתית היהודית
גורם לשינוי בתביעה מאסתר לנקוט עמדה ולפעול. ההבנה כי מוטלת אחרים עשויים לתלות את ה

רבן אותה  לקחת סרי, היא הגורם שדעליה אחריות וכי הימנעות מפעולה כרוכה במחיר אישי ומו
 ם לגיבוש הזהות הקבוצתית. ג ייתכן כי התעוררות תחושת האקטיביות היוותה זרזסיכון ולפעול. 

כמו כן, ניתן לתהות בקבוצה למה ניתן לייחס את המפנה בהתנהגותה של אסתר. האם אכן מדובר 
ב"מהפך", שינוי פתאומי בעקבות העימות עם מרדכי, או בתהליך שהבשיל שתוצאותיו ניכרות 

הפנימית עליה  לחזור לסיפור של אלמוג בהר ולתסיסהלקראת סיום המגילה. בהקשר זה, ניתן 
ן כי שתיקתה של אסתר כיסתה על תהליך פנימי של העלאת שאלות כיסתה השתיקה. ייתכ

 והתלבטויות, שהגיע לשיאו בעימות עם מרדכי. 
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בתום הלימוד, מומלץ לחזור לחוויות האישיות של המשתתפים בקבוצה ולבחון דרכן את הקשר 
חיבור לזהות קבוצתית )לגווניה השונים: : האם ובין היכולת להשמיע קול ולהנהיגבין זהות 

מזרחית, פמיניסטית ועוד( שימש להם כוח מניע להוביל שינוי ולפעול, האם העשייה החברתית 
 חיברה אותם למעגלי זהות או שמא מדובר על תהליכים השלובים ומשפיעים זה על זה. היא ש

 
 

במהלך או בסיכום )ניתן להוסיף  על עשייה חברתית וזהות קבוצתית להעשרהטקסט  •
 :הלימוד הקבוצתי(

 
 

בעקבות אחותי ובנות משפחה נוספות גדלתי בשכונת הקטמונים בשנות הששים והשבעים...

התחלתי ללמוד בבית ספר "בויאר" שבשכונת בית וגן. הייתי "ילדת אינטגרציה". המפגש עם 

ומאז במשך  ילדים אחרים היה טראומתי עבורי. בפעם הראשונה בחיי חשתי שאני מזרחית

-למרות הפעילות האינטנסיבית של אחותי, קלרה יונה שנים רבות ניסיתי להדחיק זאת...

הצלחתי במשך שנות לימודיי באוניברסיטה וגם אחריהן בתחום החברתי,  ,משומר

להמשיך לברוח עם כל מה שלא הייתי מסוגלת להתמודד איתו כנערה: המזרחיות שלי, 

ת הספר בויאר יצאתי עם תפיסת עולם קפיטליסטית, שלפיה מבי שכונת המצוקה, השוליות.

 כל פרט צריך לדאוג לעצמו, ועתידו תלוי רק בו...

איבדתי את התמימות שלי. ערכים  "קדמה"הייתה נקודת מפנה עבורי. במפגש עם  "קדמה"

רבים, כמו צדק ושוויון שהאמנתי עד אז שהם נכסי צאן ברזל של החברה הישראלית, איבדו 

. קדמה גם קישרה אותי למעגלים נוספים של פעילות חברתית, שמעותם בעינייאת מ

ארגונים ופרטים. המודעות שלי התפתחה לאיטה והתגברה בכל מפגש עם הורים וילדים 

 ...מהשכונות ועיירות הפיתוח

אף פעם לא ממש עזבתי את השכונה. קרובי משפחתי המשיכו להתגורר בה, והקשר עמה 

י כאשר התחלנו לקדם את פרויקט אולם לפני כשנה וחצודה בקדמה. נמשך גם דרך העב

 ...הקהילה, חזרתי לשכונה באמת ספר

 (15-16משכונת הקטמונים, עמ' קולות אילנה יונה, )

 

 

הספר "קולות בשכונת הקטמונים" )בעריכת אילנה יונה( הוא סיכום ל"פרויקט קהילה" שערכו התלמידים, המורים וההורים 

היחידי  הספר התיכון-זהו בית  הספר קדמה הוא מודל ייחודי במערכת החינוך בישראל:-בית ר קדמה בירושלים.הספ-של בית

בארץ, הממוקם בתוך שכונת מצוקה )שכונת הקטמונים בירושלים(, שלומדים בו תלמידים במסלול לימודים עיוני מלא המוביל 

חינוך  , כתוצאה מביקורת של הורים, פעילים חברתיים ואנשי1994בית הספר הוקם בשנת .לתעודת בגרות וללימודים גבוהים

 על מצב החינוך בשכונות ובעיירות הפיתוח. 

********************************************************************* 

 

  : כתבוני לדורותסיכום

 

 של המגילה על מקומה לאור זאת בשאלהפייה הייחודי של מגילת אסתר, ופתחנו את המפגש בהצגת או

ע על תהליך השינוי שאסתר עוברת, הלימוד הצביע על תהליך השינוי שעוברת הלימוד הצביבתנ"ך. 

מפתח -אסתר, בו הזהות היהודית מתגבשת ומתעצבת. האחריות והמעורבות החברתית משחקים תפקיד

ת אסתר אינו תהליך פנימי תהליך עיצוב הזהות והשינוי שעוברראינו כי  בתהליך, ומהווים נדבך מרכזי.

, אסתר מצווה על כינוס היהודים בלבד, אלא הוא גם משליך על עיצוב הזהות היהודית הקולקטיבית

מסתיים תפקידה של אסתר בעיצוב הזהות ופעולה קולקטיבית לגילוי סולידאריות. אולם, בזאת לא 
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לל בקנון היהודי: "ומאמר אסתר בדרישתה של אסתר להיכ סיפור העלילה נחתם - והזיכרון הקולקטיביים

 . )אסתר, ט, לב( קיים את דברי הפורים האלה ונכתב בספר"
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 דפי מקורות

 

 

 ואת עמה מולדתהוד בחברותות: אין אסתר מגדת את לימ

 
ן יָ  י, בֶּ כַׁ ִביָרה; ּוְׁשמֹו ָמְרדֳּ ן הַׁ ןִאיׁש ְיהּוִדי, ָהָיה ְבׁשּוׁשַׁ ן-ִאיר בֶּ ר ָהְגָלה, ֲאׁשֶּ  ְיִמיִני. ִאיׁש ִקיׁש-ִׁשְמִעי בֶּ

ִים, ִעם ר ָהְגְלָתה, ִעם ְיָכְניָ  ִמירּוָׁשלַׁ ָלה ֲאׁשֶּ גֹּ ְךהַׁ לֶּ ל. ְיהּוָדה-ה מֶּ ְך ָבבֶּ לֶּ ר מֶּ צַׁ ְדנֶּ ְגָלה, ְנבּוכַׁ ר הֶּ וְַׁיִהי   ֲאׁשֶּ

ת ן אֶּ מ  תֲהדַׁ  אֹּ ר בַׁ ְסת  דֹו-ָסה, ִהיא אֶּ ם דֹּ ין ָלּה, ָאב ָוא  אַ -; ְוַהַנֲעָרה ְיַפתִכי א  ר, ְוטֹוַבת ַמְרֶאה, ּוְבמֹות תֹּ

ַכי לֹו ְלַבת.  ָאִביָה ְוִאָמּה, ְלָקָחּה ָמְרדֳּ

-ַיד ֵהָגי; ַוִתָלַקח ֶאְסֵתר ֶאל-ׁשּוַׁשן ַהִביָרה, ֶאל-ַהֶמֶלְך ְוָדתֹו, ּוְבִהָקֵבץ ְנָערֹות ַרבֹות ֶאל-ַוְיִהי, ְבִהָשַמע ְדַבר 

ַתְמרּוֶקיָה -ַוִתיַטב ַהַנֲעָרה ְבֵעיָניו, ַוִתָשא ֶחֶסד ְלָפָניו, ַוְיַבֵהל ֶאת  ֵמר ַהָנִׁשים.ַיד ֵהַגי ׁשֹּ -ֵבית ַהֶמֶלְך, ֶאל

ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב, -ָלּה ִמֵבית ַהֶמֶלְך; ַוְיַׁשֶנָה ְוֶאת-ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה, ְוֵאת ֶׁשַבע ַהְנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת-ְוֶאת

  .ֵבית ַהָנִׁשים

ת לֹּא ר, אֶּ ְסת  ת ִהִגיָדה אֶּ ָמּה ְואֶּ ְדָתּה: עַׁ ר לֹּא מֹולַׁ יָה, ֲאׁשֶּ י ִצָּוה ָעלֶּ כַׁ ִגיד-ִכי ָמְרדֳּ ַכי  יֹום ָויֹום ּוְבָכל .תַׁ ָמְרדֳּ

ר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה תֹּ ּוְבַהִגיַע   ֵיָעֶשה ָבּה.  ְׁשלֹום ֶאְסֵתר, ּוַמה ת ֶאתָלַדעַ   ַהָנִׁשים:-ִמְתַהֵלְך, ִלְפֵני ֲחַצר ֵבית

ֶדׁשַהֶמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִמֵקץ ֱהיֹות ָלּה ְכָדת הַ  ָלבֹוא ֶאל   ִכי ֵכן ִיְמְלאּו, ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן: ָנִׁשים ְׁשֵנים ָעָשר חֹּ

ָדִׁשים ַבְבָשִמים, ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָנִׁש  ר, ְוִׁשָשה חֳּ ָדִׁשים, ְבֶׁשֶמן ַהמֹּ  ַהֶמֶלְך-ַנֲעָרה ָבָאה ֶאלּוָבֶזה, הַ  ים.ִׁשָשה חֳּ

ֶקר ִהיא  ֵבית ַהֶמֶלְך.-ֲאֶׁשר תֹּאַמר ִיָנֵתן ָלּה, ָלבֹוא ִעָמּה, ִמֵבית ַהָנִׁשים, ַעד-ֵאת ָכל ָבֶעֶרב ִהיא ָבָאה, ּוַבבֹּ

ֹּא  ֵמר ַהִפיַלְגִׁשים:, ׁשֹּ ַיד ַׁשַעְׁשַגז ְסִריס ַהֶמֶלְך-ֵבית ַהָנִׁשים ֵׁשִני, ֶאל-ָׁשָבה ֶאל ַהֶמֶלְך, ִכי -א עֹוד ֶאלָתבֹו ל

ר  ָחֵפץ ָבּה ַהֶמֶלְך ְוִנְקְרָאה ְבֵׁשם. ִאם ַכי ֲאֶׁשר ָלַקח-ֶאְסֵתר ַבת ּוְבַהִגיַע תֹּ לֹו ְלַבת ָלבֹוא -ֲאִביַחִיל דֹּד ָמְרדֳּ

ֹּא ִבְקָׁשה ָדָברַהֶמֶלְך, -ֶאל תכִ  ל ר  י ִאם אֶּ ֹּאמַׁ ר י י ְסִריסֲאׁשֶּ גַׁ ְך-ה  לֶּ מֶּ ֵשאת הַׁ ֵמר ַהָנִׁשים; ַוְתִהי ֶאְסֵתר נֹּ , ׁשֹּ

ֶאיָה.-ֵחן, ְבֵעיֵני ָכל ל  רֹּ ר אֶּ ְסת  ח אֶּ ְׁשו רֹוׁש וִַׁתָלקַׁ ְך ֲאחַׁ לֶּ מֶּ ֶדׁש ָהֲעִשיִרי, הּואֵבית ַמְלכּות-, ֶאלהַׁ ֶדׁש  ֹו, ַבחֹּ חֹּ

-ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָכל-ַהָנִׁשים, ַוִתָשא-ֶאְסֵתר ִמָכל-ַהֶמֶלְך ֶאת ַוֶיֱאַהב  ֶׁשַבע, ְלַמְלכּותֹו.-ִבְׁשַנת ֵטֵבת

 ָשָריו ַוֲעָבָדיו ֶמֶלְך ִמְׁשֶתה ָגדֹול, ְלָכלַוַיַעש הַ   ַמְלכּות ְברֹּאָׁשּה, ַוַיְמִליֶכָה ַתַחת ַוְׁשִתי.-ַהְבתּולֹות; ַוָיֶשם ֶכֶתר

י, ּוְבִהָקֵבץ ְבתּולֹות, ֵׁשִנית;  ַוֲהָנָחה ַלְמִדינֹות ָעָשה, ַוִיֵתן ַמְשֵאת ְכַיד ַהֶמֶלְך. ֵאת, ִמְׁשֵתה ֶאְסֵתר; כַׁ ּוָמְרדֳּ

ר עַׁ ב ְבׁשַׁ ׁש  ְך-יֹּ לֶּ מֶּ ְסת   .הַׁ ין אֶּ תא  ְדָתּה ְואֶּ ת מֹולַׁ דֶּ גֶּ ת ר, מַׁ ָכי; ְואֶּ יָה, ָמְרדֳּ ר ִצָּוה ָעלֶּ ֲאׁשֶּ ָמּה, כַׁ ר -עַׁ ֲאמַׁ מַׁ

ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאתֹוָמְרדֳּ  ֲאׁשֶּ ָשה, כַׁ ר עֹּ ְסת  י אֶּ    .כַׁ

 

 ? )שימו לב לפעלים המוצמדים לכל דמות(כיצד מוצגים אסתר ומרדכי •

מדוע מצווה מרדכי על אסתר שלא להגיד את עמה ומולדתה? כיצד הדבר משפיע  •
 על אסתר לדעתכם?

 

 

 



 13 

שנים של מאמץ קנו להם את  הורי עמדו עיקשים מולי ומול פני המגיפה זוכרים בכמה

מבטאם הנקי, והחלו רומזים לי נחרצות לחדול, מזכירים לי את תוכניותיי ללמוד. והיו 

מבקשים מאוד מה יכולתי לעשות, איך אוכל לכסות על געגועי וגעגועי פתאום בתוך הקול 

ככה סתם  הזה שהוא כל כך זר לי, ואני מצר ומצטער כי הוא יוצא ממני, אבל גם לא יכול ככה,

ברגע אחד לעצור אותו כי אין בו מחסום מתוכו ואין בו מעצור. אם תמשיך את הדיבור הזה 

הנמשך ממך תרחק מן המלגות, אמר אבי וצדק מאוד מאוד, אם לא תשוב אל דיבורנו 

הפשוט מה יהיה עליך, אמרה אמי וצדקה מאוד מאוד, בכל ראיונותיי היו כל הפרופסורים 

ם מאוד על מבטאי, מבקשים למצוא בי דיבור אחר, אוניברסיטאי יותר, והפרופסוריות תמהי

אקדמאי יותר, חרף שהיו המילים כמעט אותן מילים, אולי מעט יותר שבורות. איך תמשיך אם 

תדבר כך, אמרו ביקשו מאוד מה יכולתי לעשות, והם דואגים מאוד את עתידי, ולא שלוות לבי 

לעזור להעביר ממני את א פינות לבי המחודדות, לא יכלו החרבה, ולא אבני לבי השבורות, ול

והיה סבי מדבר אלי, שואל אותי בקולי האם יש סוף לסיפור הזה, ומה היסטוריה זו  הגזירה...

שלי מתערבת בשלך, איך באתי להפר חייך, אני דור מדבר ואיך אתה קם לחדש אותי, אתה 

ר מוריו, כי כבר כאב מאוד עברנו, ונשארתי הדור חיכינו אותו שלא יהיה מבדיל בין עברו לעב

 במדבר למאכל עופות דורסים בשבילך, כדי שלא תזכור אותי, שלא תהיה כואב כמונו... 

 )אלמוג בהר, "אנא מן אל יהוד"(

יהוד", סיפור קצר של בהר, זכה במקום הראשון בתחרות הסיפור הקצר של -משורר ומבקר ספרות. "אנא מן אל –אלמוג בהר 

מהפכה ו, ובהמתחיל לדבר במבטא הערבי של סב עיראקי. הסיפור עוסק בצעיר ישראלי יהודי ממוצא 2005רץ" לשנת "הא

 לה בעקבות כך בחברה בישראל. הסיפור זכה להדים רבים בארץ ובעולם. תרבותית שח
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