
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל -קדמה  

 1  

     קבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך!ל לחץ/י כאן|   לא נרשמת לעלון שלנו?עדין  

לצד המאבק הלאומי במגילת אסתר של היהודים באויביהם הפרסים, מתנהל במגילה מאבק נוסף, המאבק  

אך תוצאותיו של , המגדרי. תוצאותיו הסופיות של מאבקם של היהודים ידועות: "וליהודים היתה אורה ושמחה"
אינו ידוע, ויש גם לשער שאינו רווי באורה   ושתי ואסתר, ופן של שתי הנשים שמייצגות אותו,המאבק המגדרי וס

 ושמחה. 
השיעור מבוסס על סדנה בשיעור זה נתבונן ונשווה בין שני המאבקים על נקודות הדמיון שבהן ועל ההבדלים ביניהם. 

 : "על חגים ומעגל השנה".9-בכנס קדמה השנערכה 

 

 וויקימדיה

 

 פתיחה

שכולל: כרטיס )ניילונית(  תלמידות/ים בקבוצה(.  כל קבוצה תקבל שמרדף 4-5נחלק את הכיתה לקבוצות קטנות )

  והטקסט: "ליהודים היתה אורה ושמחה" ולנשים?  הנחיות למשימה, תקציר מגילת אסתר
 לזמנים.   ננחה את התלמידות/ים לעקוב אחר ההנחיות שבכרטיס ולבצע את המשימות תוך תשומת לב

 מערך שיעור לעל יסודי "ליהודים היתה אורה ושמחה", ולנשים? 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 פעילות במליאה 
 , כל קבוצה תציג את סיכום התשובות של חברות/י הקבוצה לשאלות. הפעילות בקבוצות נשוב למליאה לאחר

 ניתן להציג גם בפדלט או בכל אמצעי יצירתי אחר. 

של לסיום נציע לתלמידות/ים לחבר סוף אחר לסיפור מגילת אסתר, כזה שמגלה לנו מה עלה בגורלן של ושתי ו
 אסתר.

 

 

 

 

 

 

 

 כרטיס הנחיות פעילות בקבוצות: 

 דקות(  10)בתקציר המגילה המצורף לפי הצורך היזכרו ביחד בסיפור מגילת אסתר, היעזרו  .1

 דקות(  20) קראו את הטקסט "ליהודים היתה אורה ושמחה", ולנשים? ענו על שאלות ההבנה .2

 , סכמו את תשובות חברות/י הקבוצה לכל שאלה.דקות( 15)דונו בשאלות לדיון  .3
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 תקציר מגילת אסתר
, והצלתם  אחשוורוש מגילת אסתר מספרת את סיפור ניסיון השמדת יהודי ממלכת פרס בימי המלך

גר בעיר שושן ערך משתה  ו  שמלך במאה החמישית לפני הספירה , המחוכמת. המלך אחשוורוש

ף. אחשוורוש גירש את גדול, אליו ציווה להביא את אשתו היפה, ושתי. אולם ושתי סירבה לצו בכל תוק
 ושתי ויצא בחיפוש אחר מלכה חדשה. 

שליחיו של אחשוורוש הביאו לארמון נערות טובות מראה רבות. אך המלך רצה רק אחת ויחידה: את 
אסתר, יתומה ובת דודתו של יהודי בשם מרדכי. מוצאה היהודי של אסתר נשמר בסוד. במקביל,  

ש( שרצו להתנקש בחיי  של שני שומרי המלך )בגתן ותרמרדכי ששימש כפקיד בארמון, חשף קנוניה 
  הודיעה למלך ושמו של מרדכי נכתב ב׳ספר דברי הימים׳.המלך. אסתר 

למלך אחשוורוש היה שר מרושע בשם המן, שציווה על כולם להשתחוות לו. מרדכי סירב לכרוע ברך,  
דים. המן הפיל פור  ובעקבות כך דרש המן נקמה וביקש את אישורו של המלך להשמיד את היהו

והתאריך הנבחר להשמדה היה י״ג באדר. כשמרדכי גילה את הגזירה, הוא יצא לרחוב בבגדי אבל  
 וכל היהודים בפרס צמו. 

אסתר פנתה למלך וביקשה שיערוך משתה לו ולהמן. בתום המשתה פגש המן את מרדכי ששוב לא 
ה נדדה שנת המלך, שביקש שיקראו לו  ובעצת זרש אשתו הקים לו עץ אדיר לתלייה. בליל  ,השתחווה

איך כדאי לגמול לאיש  את המן  ב׳ספר דברי הימים׳ ונתקל בסיפור על מרדכי. למחרת שאל המלך 
אשר המלך חפץ ביקרו, והמן, שחשב שמדברים עליו, הגזים במחוות כבוד: בגדי מלך, סוס אציל  

 רדכי היהודי ויוליכו בעצמו בעיר.ותהלוכה בעיר. אחשוורוש ביקש מהמן שיבצע את כל המחוות על מ
אסתר ערכה משתה שני בו שאל אותה המלך מה תרצה לקבל ממנו, עד חצי המלכות. אסתר חשפה  

את מוצאה וביקשה שיציל את חיי עמה. היא האשימה את המן בכל, והמלך ציווה לתלות אותו על 
קים נוספים ובהם נתן  העץ שהכין למרדכי. המלך העביר למרדכי את טבעת החותם שלו וכתב חו

 ליהודים אפשרות להתגונן בפני אויבים.  
 היהודים חגגו את הצלתם מגורל אכזר בשתייה, סעודות, משלוחי מנות ומתנות לנזקקים. 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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  ליהודים היתה אורה ושמחה", ולנשים? 
מגילת אסתר, בנויה משני צירי עלילה המשולבים זה בזה: ציר ההתמודדות היהודי-נוכרי, וציר  

ההתמודדות הנשי-גברי. ושתי ומרדכי פועלים שניהם כמיעוט מול רוב הגמוני: ושתי, כאישה מול 
הגמוניה גברית; מרדכי, כיהודי מול הגמוניה פרסית. שניהם, כאנשים פרטיים, מעוררים כעס 

המתלבה לכדי שנאה כלפי כל העדה אליה הם שייכים. כנגד ושתי נטען שהמעשה שלה מייצג את 
הפוטנציאל ההרסני הקיים בכל הנשים ] גזר דינן של הנשים כולן בעקבות המעשה של ושתי היה  

ֵביתוֹׂ…")אסתר א'( וכנגד   ל-ִאיׁש ש ֵֹׂרר ב ְּ יוֹׂת כ ָ דוֹׂל, וְַּעד-ָקָטן...ִלהְּ ִמג ָ ֵליֶהן--לְּ ַבעְּ נו  יְָּקר לְּ ים, ִית ְּ ׁשִ "וְָּכל-ַהנ ָ
מרדכי, נטען כי התנהגותו מבטאת את הסכנה הנשקפת לפרסים מעדת היהודים כולה. וגזר דינם  

ל-ַהי ְּהו ִדים…")אסתר  ד ֶאת-כ ָ ַאב ֵ ִמיד ַלֲהרֹׂג ו לְּ ַהׁשְּ של היהודים בעקבות המעשה של מרדכי היה: "לְּ
 ג'([

  בזמן לשתי קבוצות המיעוט הללו: היא יהודייה כמרדכי ואישה כוושתי.-אסתר, לעומתם, שייכת בו
רסית ושל המיעוט הנשי בתוך העולם הגברי, נובעת של המיעוט היהודי בתוך הממלכה הפ ומצוקת

ממקורות דומים והחלה להתגלות על פני השטח באופנים כמעט זהים, אך סופם של שני הסיפורים  
  שונה בתכלית.

האיגרות הנשלחות אל כל קצוות הממלכה לאחר מות המן מלמדות אותנו כי מאבקם של היהודים 
אסתר אינה נזכרת באיגרות  מה לגבי מאבקן של הנשים?  אךכמיעוט, להשמיע את קולם, הצליח. 

אלה, למרות שהיא זו שסיכנה עצמה למען מטרה זו והצליחה להשיגה. במקומה מופיע מרדכי כבעל  
הסמכות והשררה. אסתר היהודייה אינה צריכה להסתיר עוד את זהותה. אבל אסתר האישה, לאחר 

דת אותו למרדכי, והוא זה הזוכה בטבעת המלך  שהשיגה כוח וסמכות בממלכה הפרסית, היא מאב
אסתר היהודייה וִעמה מרדכי, זכו להשמיע את קול המיעוט שלהם. אסתר האישה, )אסתר, ח',ב'(. 

 . (הרבה תמר דובדבני)מעובד לפי וִעמה ושתי, עדיין לא. 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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. 
  :בעקבות קריאת המאמר שאלות הבנה

 

 השלימו את הטבלה:

 מרדכי  ושתי 

    ?תייכ/תמש לאיזה מיעוט אני 

 

 

?  עוררה כעסשלי  התנהגות איזו 

 במי? ולמה?

 

 

 

 

שנקבע   גזר הדיןמה היה 

 להתנהגות הזאת? )הביאו ציטוט(

 

 

 

 

 

  עבורי?  סוף הסיפורמה היה 

 

 

 

 

 

:לדיון שאלות  

 )אם לא, מדוע?( ת לסוגיה זו במגילה?/האם הייתי מודע •
 משנות את ההתייחסות שלי לסוגיה? ת( )המגדרית, הלאומית, הדתית, האתניהאם הזהויות שלי  •

 הייתי גבר ולא אישה? אחרת לו ת  האם הייתי חושב  לדוגמא:
   ושתי ומרדכי פועלים שניהם כמיעוט מול רוב הגמוני

 ( המילוניירוש המושג פוא את רק)אפשר למהי הגמוניה?  •
 מיהם המיעוט והרוב שמוזכרים בטקסט? ומה מאפיין את יחסי הכוחות ביניהם?

   אסתר היהודייה וִעמה מרדכי, זכו להשמיע את קול המיעוט שלהם. אסתר האישה, וִעמה ושתי, עדיין לא.
 ? דעתכם/ןל אם הנשים במגילה היו זוכות גם הן להשמיע את קולן, מה היו אומרות •

למשל:   קבוצות מיעוט קוראים 'הצטלביות'חלק מיהודייה: למפגש של זהויות שהן וגם אישה גם אסתר היתה  •
 והזהות הדתית.  )מזרחית( : זו הצטלבות של הזהות המגדרית עם הזהות האתנית דיתחר מזרחיתאישה 

   . זהות המגדרית עם הזהות המיניתאו אישה לסבית: הצטלבות של ה

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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  ת שלה, ילפני הזהות הנש אותה הנה ושמבסכל אסתר היא נאבקה על הזהות היהודית שלה שהיתה  ע זה סיפורב
לטובת איזו זהות תצאו חשבו על הזהויות שלכן/ם ושל אחרות/ים בסביבתכן/ם: אילו הצטלבויות הן מייצגות? 

 ת ובמצבים שונים? במקומות  ונשתם זה יכול לההא על זכויות? למאבק
 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim

