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 ו'תה יכשיעור מערך 

 חג הגלות – מהודו ועד כוש
 החברה הפרסית והיהודים – ישנו עם אחד .1

  שורוחצר המלך אחשוהחברה הפרסית ו אפיון •

 .מקום היהודים בחברה הפרסית •

 ושמירתם את יהדותם. שילוב היהודים בחברה  •

 בסיפור המגילה. לותיות ג ינימאפי •

 

 דילמות של שמירת זהות והסתרת זהות .2

  של הסתרה. מצבים  – ית ולאומיתזהות איש •

 רת זהות. שמירת זהות והסת •

 

 המגילה ימסר .3

 .שתי קריאות אפשריות של המגילה •
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 היהודים בממלכת פרס – עם אחדישנו 
 ושאלות לדיון.ת קטעים מהמגילה קריא השיעור מבוסס על •

 פרק א

וֵ  וֵרֹוׁש:  הוּא ֲאַחׁשְ יֵמי ֲאַחׁשְ ּ ְוַעדא וְַיִהי, ּבִ ִָּמים, ָהֵהם--ּכוּׁש -רֹוׁש, ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדו י ִרים וֵּמָאה, ְמִדיָנה.  ב ּבַ ש ְ ַבע ְועֶׁ --ׁשֶׁ

לֹוׁש, ְלָמְלכֹו,  ַנת ׁשָ ׁשְ יָרה.  ג ּבִ ן ַהּבִ ׁשוּׁשַ ר, ּבְ א ַמְלכוּתֹו, ֲאׁשֶׁ ּסֵ וֵרֹוׁש, ַעל ּכִ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ת ַהּמֶׁ בֶׁ ׁשֶׁ ה, ְלָכלּכְ ּתֶׁ ה ִמׁשְ ָריו-ָעש ָ  ש ָ

ִדינֹות ֵרי ַהּמְ ִמים ְוש ָ ְרּתְ ַרס וָּמַדי, ַהּפַ ת--וֲַעָבָדיו:  ֵחיל ּפָ ַהְראֹתֹו, אֶׁ ת-ְלָפָניו.  ד ּבְ בֹוד ַמְלכוּתֹו, ְואֶׁ ר ּכְ ת -עֹׁשֶׁ רֶׁ ְפאֶׁ ְיָקר, ּתִ

ה ַהּמֶׁ  ה, ָעש ָ ִָּמים ָהֵאּלֶׁ מֹוִנים וְּמַאת יֹום.  ה וִּבְמלֹואת ַהי ים, ׁשְ תֹו; יִָמים ַרּבִ דוּּלָ ְך ְלָכלּגְ יָרה -לֶׁ ן ַהּבִ ׁשוּׁשַ ְמְצִאים ּבְ ָהָעם ַהּנִ

דֹול ְוַעד ה-ְלִמּגָ ּתֶׁ ַחְבֵלי--ָקָטן ִמׁשְ ת, ָאחוּז ּבְ ס וְּתֵכלֶׁ ְרּפַ ְך.  ו חוּר ּכַ לֶׁ יַתן ַהּמֶׁ ּנַת ּבִ ֲחַצר, ּגִ ְבַעת יִָמים:  ּבַ ָמן, -ׁשִ בוּץ ְוַאְרּגָ

ׁש; ִמּטוֹ -ַעל ף, ְוַעּמוֵּדי ׁשֵ סֶׁ ִליֵלי כֶׁ ַהטּגְ ף, ַעל ִרְצַפת ּבַ סֶׁ ׁש -ת ָזָהב וָכֶׁ ְכֵלי ָזָהב, ְוֵכִלים --וָׁשֵ קֹות ּבִ ת.  ז ְוַהׁשְ ְוַדר ְוסָֹחרֶׁ

י ת, ֵאין אֵֹנס:  ּכִ ָּה ַכּדָ ִתי ְ ְך.  ח ְוַהׁשּ לֶׁ יַד ַהּמֶׁ ִלים ׁשֹוִנים; ְויֵין ַמְלכוּת ָרב, ּכְ ל-ִמּכֵ ְך, ַעל ּכָ לֶׁ ד ַהּמֶׁ יתוֹ -ֵכן ִיּסַ ת, ַלֲעש וֹ --ַרב ּבֵ

ְרצֹון ִאיׁש  ים-ּכִ ה ָנׁשִ ּתֵ ָתה ִמׁשְ ה, ָעש ְ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ם וַׁשְ ִביִעי, --וִָאיׁש. ט ּגַ ְ יֹּום, ַהׁשּ וֵרֹוׁש.  י ּבַ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ר, ַלּמֶׁ ְלכוּת, ֲאׁשֶׁ ית, ַהּמַ ּבֵ

טֹוב ֵלב יִָּין-ּכְ ְך, ּבַ לֶׁ ְגָתא וֲַאַבגְ --ַהּמֶׁ ָתא ַחְרבֹוָנא ּבִ זְּ תָאַמר ִלְמהוָּמן ּבִ ְרִתים אֶׁ ִריִסים, ַהְמׁשָ ְבַעת ַהּסָ ס, ׁשִ -ָתא, ֵזַתר ְוַכְרּכַ

ת וֵרֹוׁש.  יא ְלָהִביא אֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ֵני ַהּמֶׁ ךְ -ּפְ לֶׁ ה, ִלְפֵני ַהּמֶׁ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ת--וַׁשְ ִרים אֶׁ ָ ים ְוַהש ּ ר ַמְלכוּת:  ְלַהְראֹות ָהַעּמִ תֶׁ כֶׁ -ּבְ

י ה ִהיא.-יְָפיָּה, ּכִ  טֹוַבת ַמְראֶׁ

 תשאלו

 מציין המלך את גדולתו? כיצד .1

 מה מאפיין את תרבות חצר המלך? איך נראה הארמון? מה עושים האנשים? אילו מנהגים יש להם? .2

 מה הם הערכים החשובים בחברה הזו? במה משקיעים? .3

 

 פרק ב

ן ן יִָאיר ּבֶׁ ַכי, ּבֶׁ מֹו ָמְרּדֳּ יָרה; וּׁשְ ן ַהּבִ ׁשוּׁשַ ְמִע -ה ִאיׁש ְיהוִּדי, ָהיָה ּבְ ןׁשִ ַלִים, ִעם--ִקיׁש -י ּבֶׁ ר ָהְגָלה, ִמירוּׁשָ -ִאיׁש ְיִמיִני.  ו ֲאׁשֶׁ

ךְ  לֶׁ ר ָהְגְלָתה, ִעם ְיָכְניָה מֶׁ ת--ְיהוָּדה-ַהּגָֹלה ֲאׁשֶׁ ל.  ז וְַיִהי אֵֹמן אֶׁ בֶׁ ְך ּבָ לֶׁ ר מֶׁ ּצַ ְגָלה, ְנבוַּכְדנֶׁ ר הֶׁ ר -ֲאׁשֶׁ ְסּתֵ ה, ִהיא אֶׁ ֲהַדּסָ

ת י ֵאין ָלּה, ָאב וָאֵ --ּדֹדוֹ -ּבַ ֲעָרה ְיַפתּכִ ַכי לֹו ְלַבת.  ח וְַיִהי, -ם; ְוַהּנַ ּה, ְלָקָחּה ָמְרּדֳּ ה, וְּבמֹות ָאִביָה ְוִאּמָ ּתַֹאר, ְוטֹוַבת ַמְראֶׁ

ַבר ַמע ּדְ ָ ִהׁשּ ל-ּבְ ֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות אֶׁ ְך ְוָדתֹו, וְּבִהּקָ לֶׁ ל-ַהּמֶׁ יָרה, אֶׁ ן ַהּבִ ל-ׁשוּׁשַ ר אֶׁ ְסּתֵ ַקח אֶׁ ּלָ לבֵּ -יַד ֵהָגי; וַּתִ ְך, אֶׁ לֶׁ יַד -ית ַהּמֶׁ

ת ד ְלָפָניו, ַוְיַבֵהל אֶׁ סֶׁ א חֶׁ ָ ש ּ ֲעָרה ְבֵעיָניו, וַּתִ יַטב ַהּנַ ים.  ט וַּתִ ׁשִ ת-ֵהַגי ׁשֵֹמר ַהּנָ יָה ְואֶׁ ְמרוּקֶׁ ַבע -ּתַ ָה ָלֵתת ָלּה, ְוֵאת ׁשֶׁ ָמנֹותֶׁ

ת ָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלתֶׁ ת-ַהּנְ ָה ְואֶׁ ּנֶׁ ְך; וְַיׁשַ לֶׁ ית ַהּמֶׁ ים.  י לֹאַנֲערוֹ -ָלּה ִמּבֵ ׁשִ ית ַהּנָ יָה ְלטֹוב, ּבֵ ת-תֶׁ ר, אֶׁ ְסּתֵ יָדה אֶׁ ּה -ִהּגִ ַעּמָ

ת ר לֹא-ְואֶׁ יָה, ֲאׁשֶׁ ָּה ָעלֶׁ ַכי ִצו י ָמְרּדֳּ ּה:  ּכִ יד.-מֹוַלְדּתָ  ַתּגִ
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 שאלות

 חשוב לציין מאיפה הוא? מי עוד היה בן קיש ומשבט בנימין? מדועשל מרדכי?  ומקורמה  .1

 יש חזרה כה רבה?מדוע .ה בקטע? מים מופיע השורש ג.לכמה פע .2

 מה השם הנוסף של אסתר? למה אין בו שימוש? אסתר? לדמויות? מה מקור השם מרדכי?אילו שמות יש  .3

 

ל )שיבוש אכדי של  -ַמְרדוּךְ  (, הוא אל מקראוהמוזכר גם ב מיתולוגיה הכנעניתהאל ב ,בעלהמכונה גם ּבֶׁ

 .בבלהבבלי, והאל התומך של העיר  פנתיאון, ראש המיתולוגיה הבבליתמה

ר או ִאְשָתר  והמין.  היא המקבילה האכדית לִאיַנַנ השומרית ועשתורת השמית. אלת הפריון, האהבה -ִעְשּתָ

 שאלות

 מה מוסיף לנו מידע זה על השמות מרדכי ואסתר? מה מבטאת הבחירה הזו? .1

 מדוע מסתירה אסתר את זהותה? מה ניתן ללמוד מכך על מצבם של היהודים בממלכה? .2

 

 פרק ג'

ר-ב ְוָכל ְך ֲאׁשֶׁ לֶׁ ֲחִוים ְלָהָמן-ַעְבֵדי ַהּמֶׁ ּתַ ְך, ּכְֹרִעים וִּמׁשְ לֶׁ ַער ַהּמֶׁ ׁשַ י--ּבְ ָּה-ּכִ ַכי-ֵכן, ִצו ְך; וָּמְרּדֳּ לֶׁ לֹא ִיְכַרע, ְולֹא --לֹו ַהּמֶׁ

ר ְך, ֲאׁשֶׁ לֶׁ ּ ַעְבֵדי ַהּמֶׁ ֲחוֶׁה.  ג וַיֹּאְמרו ּתַ ךְ -ִיׁשְ לֶׁ ַער ַהּמֶׁ ׁשַ ְך.  ד וְַיִהי, --ּבְ לֶׁ ה עֹוֵבר, ֵאת ִמְצוַת ַהּמֶׁ ָכי:  ַמּדוַּע ַאּתָ ְלָמְרּדֳּ

ָאְמָרם( ֵאָליו יֹום וָיֹום, ְולֹא ַכי באמרם )ּכְ ְבֵרי ָמְרּדֳּ ידוּ ְלָהָמן, ִלְראֹות ֲהיַַעְמדוּ ּדִ ַּּגִ ם; וַי ַמע, ֲאֵליהֶׁ י--ׁשָ ר-ּכִ ם, ֲאׁשֶׁ יד ָלהֶׁ -ִהּגִ

י--הוּא ְיהוִּדי.  ה וַיְַּרא ָהָמן ֵלא ָהָמן, ֵחָמה. -ּכִ ּמָ ִּ ֲחוֶׁה לֹו; ַוי ּתַ ַכי, ּכֵֹרַע וִּמׁשְ  ֵאין ָמְרּדֳּ

 שאלות

 צר?במה שונה מרדכי מכל אנשי הח .1

 מה משמעות ההשתחוות? ?על מצווה זומרדכי מקפיד מדוע  .2

 ההסבר שנותן מרדכי להתנהגותו?מה  .3

 האם לדעתכם נהג מרדכי כשורה? האם שווה לסכן את עצמו ואת עמו בשביל לשמור על זהותו? .4

 להתנהגותו של מרדכי? מדוע חשוב להם שמרדכי ישתחווה? האחריםאיך מגיבים  .5

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C_(%D7%90%D7%9C)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C
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ז בְּ   בֶׁ ִּ ַכי ְלַבּדוֹ ו וַי ָמְרּדֳּ לַֹח יָד ּבְ י--ֵעיָניו, ִלׁשְ ת-ּכִ ידוּ לֹו, אֶׁ ת-ִהּגִ ִמיד אֶׁ ׁש ָהָמן, ְלַהׁשְ ָכי; וְַיַבּקֵ ל-ַעם ָמְרּדֳּ ר -ּכָ ְּהוִּדים ֲאׁשֶׁ ַהי

ָכל וֵרֹוׁש -ּבְ ׁש ָהִראׁשֹון, הוּא--ַמְלכוּת ֲאַחׁשְ חֹדֶׁ ָכי.  ז ּבַ ּתֵ -ַעם ָמְרּדֳּ ַנת ׁשְ ׁשְ ׁש ִניָסן, ּבִ וֵרֹוׁש:  חֹדֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ֵרה, ַלּמֶׁ ש ְ ים עֶׁ

ֵנים ׁש ׁשְ ׁש ְלחֹדֶׁ יל ּפוּר הוּא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן, ִמיֹּום ְליֹום וֵּמחֹדֶׁ ר-ִהּפִ ׁש ֲאָדר.  }ס{ -הוּא--ָעש ָ  חֹדֶׁ

וֵרֹוׁש  ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ר ָהָמן, ַלּמֶׁ נֹו ַעם--ח וַיֹּאמֶׁ ין ָהַעּמִ -יֶׁׁשְ ר וְּמפָֹרד ּבֵ ָחד ְמֻפזָּ ָך; ְוָד אֶׁ כֹל ְמִדינֹות ַמְלכוּתֶׁ ם ׁשֹנֹות ים, ּבְ ֵתיהֶׁ

ל ת-ִמּכָ ְך ֵאין-ָעם, ְואֶׁ לֶׁ ים, ְוַלּמֶׁ ְך ֵאיָנם עֹש ִ לֶׁ ֵתי ַהּמֶׁ יָחם.  ט ִאם-ּדָ ת -ַעל-ׁשֹוֶׁה, ְלַהּנִ רֶׁ ָדם; וֲַעש ֶׁ ֵתב ְלַאּבְ ְך טֹוב, ִיּכָ לֶׁ ַהּמֶׁ

ר ּכַ קֹול ַעל-ֲאָלִפים ּכִ ׁשְ ף, אֶׁ סֶׁ ל-ּכֶׁ ָלאָכה, ְלָהִביא, אֶׁ י ַהּמְ ְנֵזי ַהּמֶׁ -ְיֵדי עֹש ֵ תּגִ ְך אֶׁ לֶׁ ַָּסר ַהּמֶׁ ְך.  י וַי ְעּתֹו, ֵמַעל יָדֹו; -לֶׁ ַטּבַ

ן ָנּה, ְלָהָמן ּבֶׁ ּתְ ִּ ָדָתא ָהֲאָגִגי-וַי ּטֹוב --ַהּמְ ף ָנתוּן ָלְך; ְוָהָעם, ַלֲעש ֹות ּבֹו ּכַ סֶׁ ְך ְלָהָמן, ַהּכֶׁ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ְּהוִּדים.  יא וַיֹּאמֶׁ צֵֹרר ַהי

ֵעינֶׁיָך.  ּבְ

 שאלות

 לאומי? ענייןמו לכל העם היהודי? מה הופך את התנגדותו של מרדכי לאת זעמעביר המן מדוע  .1

 כיצד משכנע המן את אחשורוש להשמיד את היהודים? מה הטיעונים שלו? .2

מה ניתן ללמוד על חייהם של היהודים בממלכת פרס מדברי המן? איך ואיפה הם חיים? אילו מנהגים וחוקים  .3

 יש להם?
 

 מסכם דיון

 יהודים בממלכת אחשורוש?של הומעמדם מה מצבם  .1

 ברה הכללית )שמות, לבוש, מראה(? משתלבים היהודים בח אילו תחומיםב .2

 ם שומרים על זהותם? )מצוות השתחוות(יהודיבמה ה .3

 ?שלא הייתם מוכנים לשנות אפילו אם תסכנו את עצמכם , באופןמרכזייםאילו דברים נראים לכם  .4

 מוזכרת, רק ירושלים מוזכרת כמקום מוצאו של מרדכי( )אינהבאיזה הקשר?  במגילה? א"יהיכן מוזכרת  .5

 אילו מאפיינים של חברה גלותית יש ליהודים בממלכת אחשורוש? .6

 במה דומה ובמה שונה מצב זה מהמצב של יהודים בגולה היום? .7
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 שמירת זהות והסתרת זהות
 . לדיוןשאלות  קצרים לצד קריאת מקורותב נפתח השיעור

  דילמות של שמירת זהות והסתרת זהות. ת לטובת המחשת זהות, תרהס מצבים מתוארים כו,משבה

 

ת-לֹא ר, אֶׁ ְסּתֵ יָדה אֶׁ ת-ִהּגִ ּה ְואֶׁ ר לֹאמ-ַעּמָ יָה, ֲאׁשֶׁ ָּה ָעלֶׁ ַכי ִצו י ָמְרּדֳּ ּה:  ּכִ יד. )פרק ב' פסוק י(-ֹוַלְדּתָ  ַתּגִ

ְבֵרי ָמ  ידוּ ְלָהָמן, ִלְראֹות ֲהיַַעְמדוּ ּדִ ם; וַיַּּגִ ַמע, ֲאֵליהֶׁ ָאְמָרם( ֵאָליו יֹום וָיֹום, ְולֹא ׁשָ ַכיוְַיִהי, באמרם )ּכְ י--ְרּדֳּ ם, -ּכִ יד ָלהֶׁ ִהּגִ

ר  ד( פסוק גפרק )י. הוּא ְיהוִּד -ֲאׁשֶׁ

  מרדכי מורה לאסתר להסתיר את זהותה, אך הוא בעצמו מגלה את היותו יהודי.

 שאלות

 מדוע נוהג מרדכי שונה ממה שהוא מורה לאסתר? .1

 איזו דרך עדיפה בעיניכם ומתי? .2
 

תך ואדם היה יהודי בבי' תבע את הביטוי: 1786-1729משה מנדלסון, פילוסוף יהודי בתקופת ההשכלה בגרמניה 

קבלו הנימוסים )מנהגים( ואת החוקה של הארץ שאתם גרים בה, אבל החזיקו בכל עוז בדת '. 'בצאתך

 'ו את משאות שתיהן ככל אשר כוחכם.שא אבותיכם.

 שאלות

 מציע מנדלסון לפתור את בעיית היהודי בגולה? כיצד .1

 הוא מציע להשתלב ואיך לשמור על הזהות? כיצד .2

 ל הגישה הזו?מה היתרונות והחסרונות ש .3
 

 תיאורי מצב -הסתרת זהות 

לא להפגין את זהותכם  מנחים אתכםמפגשי נוער בטורקיה. לאור המצב המתוח בין המדינות משלחת ל יצאתם

חלק מחברי המשלחת  לא לדבר בעברית ברחוב ולא להסתובב עם כתובות או סמלים ישראליים. :הישראלית

"אבל זו בדיוק מטרת  לא רוצים אותנו אז אין מה לבוא" אמר אלון. חושבים שלא צריך לנסוע בתנאים האלו, "אם

 .המשלחת ליצור הכרות והדברות" טענה אלה

 להסכים לתנאים של הסתרת הזהות או לוותר על הנסיעה? ך? האם עלית/מה את/ה חושב
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ברכב  לטייל יחדדדו והמטייל הכוויתי הציע לו יאחיך מטייל בחו"ל הוא מספר לך שפגש מטייל מכווית, הם התי

. אחיך רוצה לטייל עימו אבל הוא חושש לספר לו שהוא ישראלי, כי הוא ינתק עימו קשר. מצד שני אם לא שלו

 שכתוב עליהם בעברית או משיחות שישמע.  שברשותו,יספר זה יתגלה במהלך הטיול, מהחפצים 

 איבוד ההזדמנות?לאחיך. האם עליו להסתיר את זהותו או לספר לידיד ולהסתכן ב י/מה תייעץ

 

כל החברים שלך אוהדים את קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים. אתה וכל משפחתך אוהדים שרופים של הפועל 

ת"א. החברים צופים במשחקים יחד, אתה משתדל לא לצפות איתם כדי לא לגרום לצעקות ועלבונות. חלק 

ים משחק חשוב בין שתי הקבוצות. לאחד מחבריך אפילו לא יודעים שאתה אוהד קבוצה יריבה. בקרוב מתקי

 מחבריך יש כרטיס עודף למשחק ביציע של בית"ר. 

את רגשותיך  י/ביציע הקבוצה היריבה? האם תסתיר י/איתו? האם תשבי /? האם תלךתעשי /מה תעשה

 אותם למרות הקהל שסביבך? י/בזמן המשחק או תביע

 

בר מהכיתה המקבילה, חילוני. היא ה שלומדת איתך בבי"ס ממלכתי. יש לה חירונית חברתך היא נערה דתי

חוששת לגלות בבית שהיא יוצאת עם אורי ושהוא חילוני, היא חוששת מהתגובה של הוריה ומשפחתה. מסיבת יום 

, אבל כך יתגלה הסוד, או שתאלץ לבקש ההולדת שלה מתקרבת ואורי מצפה שתזמין אותו למסיבה בביתה

 ך מה לעשות.מאורי להסתיר את חברותם. רונית מתייעצת אית

האם עליה לגלות את הדבר למשפחתה ולהסתכן בכעס ואפילו באיסור על הקשר? או ? י להץ/מה תייע

 שעליה לבקש מאורי להסתיר את הקשר ביניהם ולהסתכן בכך שהוא יכעס או יסרב?
 

 דיון

 ומתי רצוי להתאים עצמך לסביבה?י לשמור על הזהות אמתי כד .1

 ם בין הסתרת הזהות להצגתה?מה הקריטריונים לפיהם הכרעת .2

 האם יש הבדל בין זהות לאומית לזהות אחרת כמו קבוצת השתייכות? אוהדי ספורט? .3
 

 סיכום

אחד המאפיינים הבולטים של הגלות הוא הצורך להשתלב בחברה שאינה יהודית והדילמה במה לשמור על 

תלות באחרים וחוסר  גםהיא הגלות זה המאפיין היחיד של הגלות.  יןובמה להתאים עצמך לסביבה. א ,הזהות

 אפשר להבטיח הצלה כזו כאשר-מרדכי ואסתר הצליחו לתמרן את השלטון ולהציל את עמם, אבל אי עצמאות.

 נמצאים תלות בשליטים אחרים.



 
 

7 
 

 

 מה המסר של מגילת אסתר?
 מהלך השיעור

חש בגלות, לא מתר הסיפורא.  בשני מרכיבים: תנ"ךהר מגילת אסתר שונה מיתר ספרי יפוס – פתיחה .1

כתיאור  מוזכרת במגילה, רק ירושלים .ארץ ישראל לא מוזכרת בסיפור ;ולא בדרך אליה ,בארץ ישראל

מוזכר בסיפור. יש המפרשים את אזהרתו של מרדכי לאסתר  אינואלוהים ב.  מקום מוצאו של מרדכי.

 כרמיזה על ההשגחה האלוהית.

  למעשי האל או תורתו? אוץ ישראל יזכור לאראהוכנס לתנ"ך ספר שאין בו  ן/לדעתכםמדוע  •

 ? מה המסר המרכזי?ם/ןלהבנתכ בסיפורמסרים מהם ה •

 לקרוא את הסיפור בשני אופנים: הסבר: ניתן .2

ההשגחה האלוהית נמצאת בכל מקום. אפילו בתנאים הקשים ביותר של הסתתרות ואיום  – חיוב הגלות •

נחנו יכולים לחיות בכל מקום, שמדה, מצליח עם ישראל לשרוד. כל עוד אנו נאמנים ומתוחכמים אהה

 להתמודד עם כל שלטון.

ייקח  אעם ישראל בגולה, מה עשוי לקרות אם להסיפור הוא אזהרה למה עשוי לקרות ל – שלילת הגלות •

למנוע את האסון זה הצליחו מרדכי ואסתר אחריות לגורלו וישב בארצו תחת שלטון עצמי. במקרה 

שיך. בתוך ההצלה חייהם של היהודים בממלכת פרס אינם חיים , אך אין ערובה שהצלחה זו תמבתחבולות

 מלאים כי הם אינם יכולים לבטא את דתם ותרבותם.

 דיון

 נראה לכם נכון יותר? משני המסרים מסר איזה •

 האם עלינו להתנגד לחיים בגלות גם היום? •

 האם יש ערך לחיים בארץ ישראל ובמדינת ישראל או שאנחנו כאן רק כי נולדנו כאן? •

צריך לנסות ולהביא את היהודים החיים בגולה לארץ? מדוע? אם טוב להם והם חשים בטוחים וחיים חיי  האם •

 שפע בארצותיהם למה לעלות?
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 למיטיבי לכתסיום 

 / יוסף חיים ברנר מן המשעול

זהו מקום, שהעבודה  –מולדת אין לנו, היהודים.  ובלי ארץ חיינו אינם חיים... גיטו -צעקתנו אחת היא: ארץ

ית אינה נעשית ואינה ניתנת להיעשות על ידינו, ולפיכך אין אנחנו קשורים אליו, אין אנחנו יכולים להיות היסוד

 אפשר לנו לבלי להרגיש, כי זרים אנו בו... -קשורים אליו, לפיכך אין הוא יכול להיות למולדתנו, לפיכך אי

במקצת, ואפילו חלק קטן שבקטנים  ואם עוד יש תקוה, כי נשתחרר בזמן מן הזמנים מקללת הגיטו, ואפילו

מעֵמנו, הנה אין דבר זה אפשרי אלא על ידי מהפכה שרשית בחיינו, בתכונתנו, על ידי יצירת עבודה עברית על 

 קרקע השייך לנו...

 

 טו? מה מגדיר אותו?מה הוא ג .1

 מה גורם להרגשת זרות? וחוסר חיבור? .2

 ץ ישראל?טו? האם מספיק להגיע לארמה היא התקווה לשחרור מהג .3

 איזו מהפיכה צריך לעשות באופי? .4

טו או במצב של שחרור? האם יש לנו עבודה עברית על קרקע האם לדעתכם אנחנו היום במצב של ג .5

 משלנו? )מי עובד בחממות, ובחקלאות בכלל? מי עובד בבנין בארץ? ובסיעוד וטיפול בקשישים?(


