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   שקפים בחרוזים– מגילת אסתר

  

  : מטרת הפעילות

  .הכרת סיפור מגילת אסתר •

  .הקניית ערכי אמונה יהודית בסיסיי� תו� סיפור וחוויה •

  

  :אביזרי עזר

  . של המגילה בחרוזי�קטעי כיתוב •

  . שקפי� של תמונות מ� המגילה16סדרה של  •

  .סדרה מקבילה של תמונות מ� המגילה •

  .מטול שקפי� •

  

  .לתשומת לבכ�

. זה אחר זה" במקרה"במהל� המגילה עוברת כחוט השני השתלשלות מקרי� הקורי� כביכול 

דו� לעול� שהוא מסובב את אנו ננצל את ההזדמנות במהל� ההפעלה להסביר לילדי� שיש א

עצ� ההשתתפות בסעודת גויי� . ' והכל מאת ד לכל דבר שעושה אד� יש שכר ועונש, הכל

  .'ובעקבותיה נגרמה גזירת ההשמדה וכו, הייתה אסורה

  

  . כדי שתוכל לקרוא ברצ", כהכנה לפעילות הכ� את השקפי� לפי הסדר בדיוק

  .הכ� קיר גדול פנוי להקרנה

  

  :מהל� הפעילות

  . הקרנת סיפור המגילה תו� הקרנת התמונות על גבי השקפי��חלק ראשו�

לכל . הקד� לילדי� שכעת יוכלו לשמוע סיפור שקרה באמת לפני שני� רבות בפרס הרחוקה

  .קטע כיתוב יש שק" המתאי� לו

  .הקפד על קריאה איטית וברורה

  

  . הרכבת סיפור המגילה בתמונות�חלק שני

  .שת" כעת את הילדי�כדי להפני� את הסיפור 

  .לאחר שה� מכירי� קצת את הסיפור יוכלו להקשיב ולהתאי� תמונה לכל קטע, כעת

  פורים
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כל ילד , בקש מה� להקשיב היטב. החל בקריאת המגילה שוב. חלק לכל ילד תמונה או שתיי�

התמונות יונחו ברצ" זו . יניח מול הקבוצה, שמוצא ברשותו תמונה המתאימה לקטע המוקרא

  .ד שתושל� המגילהאחר זו ע

שימו לב : לדוגמא. אלא תו� הוספת שאלות וקטעי קישור, חשוב שחלק זה לא יהיה יבש ומכני

או שנת ? מכל הנערות שכל כ� השתדל ורצו להיות מלכות מי הייתה זו שדווקא בה בחר המל�

� אז מי בדיוק התהל? איזה קטע בדיוק קראו לפניו, המל� נודדת והנה בדפדו" בספר הזכרונות

  ?בחדר

אני סומכת על האינטליגנציה האישית שלכ� שתדעו כיצד לקשר את הקטעי� ולהדגיש את 

  .העקרונות החשובי� לנו

  .אצל ילדי� קטני� אפשר בהחלט לסיי� כא� את הפעילות

  

   �חלק שלישי

  . א� יש לה� עדיי� סבלנות לבוגרי� יותר

  .ת תחרות של חידותאפשר לעשו, כעת לאחר שכל המגילה מונחת לפני הילדי�

  :מספר שאלות לדוגמא. ילד שיודע את התשובה ירו% ראשו� ויצביע עליה

  ?היכ� רואי� יהודי גאה שרק לאלוקי� משתחווה*  

  .מגלה מזימות רעות, יהודי צדיק וחכ� מבי� המו� שפות*  

  .שר גאוות� ורשע מאוד מתכנ� את מרדכי על הע% לתלות*  

  .ובגללה נגזרה גזירת השמדה, יהודי�סעודת גויי� בה השתתפו *  
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  .סיפור המגילה בתמונות ובחרוזי�  מגילת אסתר
  

  
  . משתה המל� אחשוורוש–  1.  תמונה מס

  
  ,לפני שני� רבות בפרס הרחוקה

  . מדינה120מל� אחשוורוש על 
  וכדי להראות את עושרו הרב, עשיר מאד היה

  .מי� אליואת כל התושבי� הז, ער� משתה גדול 
  ומרדכי היהודי שהיה מצדיקי הדור באות� ימי�

  ,ניסה להזהיר את אחיו היהודי�
  "אסור ליהודי� להיות שותפי�, בסעודת גויי�"

  א� היהודי� לא שמעו לדברי�
  .והלכו למשתה כמו כל שאר התושבי�
  ,הגיעו ג� ה� והצטרפו לכל האורחי�

  .אכלו מכל טוב והיו שמחי�, חגגו
  
  

  .  ושתי נקראת למל� ומסרבת לבוא� 2 .תמונה מס
  

  ,רצה המל� להתגאות, וביו� השביעי למשתה
  ,את ושתי מלכתו היפה לכול� להראות

  ,סרבה לבוא אליו, לא יאומ�, א� המלכה 
  .כעס המל� מאד ולאסיפת חירו� הזמי� את יועציו

  
  

 אסתר נבחרת � ושתי מוצאת להורג ומחפשי� למל� מלכה חדשה– 3. תמונה מס
  .כמועמדת

  
  ,התאספו המל� ושריו לאסיפה דחופה

  .להחליט מה יעשה למלכה החצופה
  !עונש ממש נורא , הוחלט להרג אותה

  .וכ� ג� באמת ג� קרה
  ,והמל� פתאו� התחרט והיה עצוב ביותר

  !... זה דבר מאד מצער–? מל� בלי מלכה
  ,אמרו לו נעריו, " אחשוי, אל תדאג"
  !..."כבר מעכשיונתחיל , נחפש ל� מלכה חדשה "

  והתחילו בחיפושי� בכל המדינות הקרובות והרחוקות
  .כי רצו להיות מלכות, והמו� בנות עמדו בתור
  ובעיר שוש� בבית אחד

  .גר מרדכי היהודי שהיה צדיק גדול ומיוחד
  קרובת משפחתו היתומה, ובביתו גדל את אסתר

  .יפה וחמודה, נערה טובה 
  ,המל� מגיעי�שליחי , ! דפיקות בדלת, ופתאו�

  !ואת אסתר ה� רואי�, הדלת נפתחת
  ,"אולי תבחרי למלכה, בואי לבית המל�"

  .ולקחו אותה מביתה, קח אמרו לה
  ולפני שנלקחה הזהיר מרדכי אותה

  .שלא תגלה לא" אחד את עמה ואת מולדתה
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  . אחשוורוש בוחר את אסתר למלכה�  4. תמונה מס
  

  , אחשוורושוביו� אחד הגיע תור אסתר לבוא לפני
  .ויש� לה כתר על הראש, היא מצאה ח� בעיניו

  ,את הכי נהדרת, מכל הבנות"
  !..."השארי בארמוני ותהיי מאושרת

  
  

  . מרדכי מגלה  את מזימת בגת� ותרש�  5. תמונה מס
  

  ,בשער בית הנשי� מידי יו� יושב, ומרדכי הדוד
  .לאסתר דואג ועליה חושב

  ,והנה ביו� אחד כשישב לו חרש
  .ה את שני שרי המל� בגת� ותרשרא

  ,והנה ה� מדברי� בשפה סודית שאחרי� לא מביני�
  .ואת המל� אחשוורוש להרעיל מתכנני�

  ,את הכל הבי� ושמע, ומרדכי שידע שפות רבות
  .שלח מיד לאסתר שליחי� לגלות את המזימה

  ,אסתר מיד למל� הכל ספרה
  .והוא ניצל ממות איו� ונורא

  ,ידשני הבוגדי� הומתו מ
  . וסיפור המעשה בספר הזכרונות נכתב לעד

  
  

  .  מרדכי מסרב להשתחוות להמ��  6. תמונה מס
  

 �  ,איש רע ואכזר, ובארמו� נפגוש את המ
  .אותו לשר חשוב מכול� המל� בחר

 �  ,מסתובב לו ברחובות, והמ� הגאוות
  .ומצווה לכול� לכבודו להשתחוות

  אבל מרדכי מגיע פתאו�, קשה להאמי�, והנה
  ! חס ושלו� להשתחוות לב� אד�, והוא ממשי� ללכת זקו" וגאה

  ,כי הוא לעול� השליט והאדו�, רק לאלוקי� הוא משתחווה
  !אני אראה לו ליהודו�:"רותח מזע� , והמ� מביט

  ,מה הוא חושב לו החוצפ� היהיר
  !!!".זכר מה� לא אשאיר, את כל הע� היהודי אשמיד

  
  
  

  .ר לקבוע יו� להשמדת היהודי�   המ� מפיל פו�7.  תמונה מס
  

  תוכנית ההשמדה מעסיקה את המ� האכזר
  .וחודש אדר נבחר,  גורל–והוא מפיל פור 

 �  ,באדר שיבוא ללא כל ספק, כ
  !!!את היהודי� ישמיד וזכר� ימחק
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 הרצי� – 9.  המ� מקבל רשות מהמל� להשמיד את היהודי� ומס� 8. תמונה  מס

  .זירהיצאו דחופי� לפרס� הג
  

  המ� ניגש למל� אחשוורוש ומספר על היהודי�
  ,מכול� ה� שוני� ונפרדי�, שה� ע� מוזר מאד

  ,יש לה� מצוות ומנהגי� מוזרי�
  .כי ממילא אינ� עוזרי�, כדאי לחסל אות�

  המל� משתכנע ולהמ� נות� רשות
  .לעשות את רצונו ולהודיע זאת בכל מדינות המלכות

  ,באדר חיסול מוחלט' ביג, הקשיבו, הודעה חשובה"
  !".נפטר מה� לעד, את כל היהודי� נשמיד 

  
  .מרדכי לובש שק ואפר ומספר לאסתר על מזימת המ�.  10. תמונה מס

  
  ,ומרדכי שמע על הגזירה של השמדת הע�

  .והבי� שזהו העונש על שהשתתפו פע� במשתה ע� כול�
  ,הוא לובש שק ואפר וזועק בקול גדול  ונורא

  !"יסלח ויבטל את הגזירה' כדי שד, בתשובהמוכרחי� לחזור "
  לארמו� המל� ניגש בלבוש האבל המוזר

  לאסתר קורא בדחיפות לספר לה את הדבר
  ,אסתר שולחת את השר לברר מה קרה

  .ואז מספר לו מרדכי על גזירת המ� האכזר והנורא
  ,את מוכרחה לגשת למל� ולהתחנ� על עמ�"

  ".עצמ�אל תחשבי שתשבי ל� בארמו� ותצילי את 
  ,כי לא הזמי� אותה, אסתר פוחדת לגשת למל�

  .ויצומו שלושה ימי� להצלחתה' ומבקשת שמרדכי וכל הע� יתפללו לד
  

  . שלושת ימי תפילה להצלחת אסתר שבסיומ� ניגשת למל�� 11. תמונה מס
  

  ,אסתר וכל הע� אשר בשוש� נמצאי�, מרדכי
  .שלושה ימי� צמי� ולאלוקי� מכל הלב מתפללי�

  � השלישי אסתר בגדי מלכות לובשתוביו
  .ולחצר בית המלכות בפחד והתרגשות ניגשת

  רואה המל� את אסתר ותמצא ח� בעיניו, והנה
  .ויושט לה את שרביט הזהב

  ,"עד חצי המלכות ל� את�, מה ל� אסתר המלכה "
  !"אתה מלכי מוזמ� והמ� ג� כ�, מבקשת אני לעשות מחר משתה"

  ,הודעה מיד להמ� נשלחת
  .א מתמלא גאווה מרוב שמחה ונחתוהו

  
   המ� מחליט לתלות את מרדכי�  12. תמונה מס

  
�  אהב לטייל ברחובות , כ� ראינו, והמ

  ,ולראות אי� כול� ממהרי� לכבודו להשתחוות
  ,בשער המל� מגלה שוב את מרדכי האיש, והנה

  !פשוט אדיש, והוא לא ק� ולא זע
�  ,מתמלא המ� זע� וחרו

  !א סו" למרדכי היהודו� הפע� יבו–ומחליט 
  ולאחר התייעצות משפחתית ע� קרוביו

  . את מרדכי השנוא יתלה עליו–מכי� ע% גבוה 
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 שנת המל� נודדת וקוראי� לפניו בספר הזכרונות על הצלתו –. 13. תמונה מס

  בזכות מרדכי
  

  ,נכנס לבקר את המל� בארמו�. לילה
  !לישו�ואינו מצליח , הוא מתהפ� מצד לצד? מה קרה הלילה

  ,השעמו� משגע אותי ביותר, עבדי� "
  ..."נדפד" קצת ובהיסטוריה נזכר, הביאו את ספר הזכרונות 

  
  ,בדיוק קוראי� לפניו, הפלא ופלא, והנה 

  .על תוכנית� של בגת� ותרש להתנקש בחייו
  "?הא� קבל גמול ושכר?  הא� שול� למרדכי על כ� "

  !"לא נעשה עמו דבר "–ויאמרו לו משרתיו 
  
  
  

  . המ� מכי� ע( בחצר ונקרא לבוא למל�–. 14. תמונה מס
  

  ,והנה קרה עוד דבר מעניי� ביותר
  .פתאו� שמע המל� צעדי� בחצר

  ,מכי� ע% למרדכי, המ� ש� עסוק 
  !" שיבוא מיד אלי",  אומר המל� " קראו לו "

  :המל� אחשוורוש שואל אותו, והמ� נכנס
  "?% ביקרומה לדעת� כדאי לעשות לאיש אשר המל� חפ"

  ,להמ� הגאוות� אי� בכלל התלבטות
  !הרי זה ברור ופשוט! המל� ודאי מתכוו� אלי

  ,מלכי הנכבד, מה השאלה בכלל , לאיש כזה"
  !וכתר על הראש לשי� מיד, בגדי מלכות יש להלביש 

  ברחובות העיר על סוס יובילו אותו
  !".ככה יעשה לאיש אשר המל� חפ% ביקרו:"ויקראו לפניו

  ,המל� אמר!" רעיו� מצוי� ממש, מניה, נפלא
  !".ואל תפל דבר, רו% עשה כ� למרדכי היהודי

  ,והמ� שהבי� שנפל בפח
  .עושה כ� למרדכי וחוזר למרדכי עצוב ומצוברח

  ,את מה שעבר עליו ומספר לאוהביו
" �  ".סופ� שתיפול לפניו, א� מרדכי הוא יהודי" ,  אמרו לו !"הסתבכת כהוג

  ,בית המ� מגיעי�ופתאו� שליחי המל� ל
  .ה� לו קוראי�, " בוא למשתה אסתר"
  
  

  . אסתר עורכת משתה  בו היא מגלה למל� על תוכנית המ� � 15. תמונה מס
  

  סביב שולח� ערו� בהמו� דברי� טובי�
  .אסתר והמ� ביחד יושבי�, המל�

  ,והמל� שוב שורה עליו הרוח הטובה
  !"המלכתי החביב, עד חצי המלכות ל� את�, מה בקשת�"

  ,עוד רגע ודמעות בעיניה, בקול נרגש , ואסתר
  .מקשיב לדבריה= את לבה שופכת והמל� 

  כי צרה נוראה ומפחידה, מלכי, רח� עלינו " 
  !!!"עלי ועל עמי נגזרה גזירת השמדה

  ,המל� המופתע שאל, מי הוא זה שכ� רוצה לעשות "
  !!!והמ� כל כ� נבהל, על המ� הצביעה!" זה הוא"
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  ,והמ� ניסה להתחנ� לפני אסתר, ק� ונכנס לארמו� המל� הכועס 
  .ועל המ� כעס ביותר, והמל� שב 

  :אחד מ� הסריסי� למל� אמר, וחרבונה
  ,בוגד הוא ואכזר, את המ� יש להעניש"

  ,להרג רצה,את מרדכי מציל המל� 
  .הנה בחו% מוכ� הע% אשר לכ� בנה

  , וכ� אכ� קרה נתלה אותו עליו
  . הוא בעצמו נתלה–דכי על הע% שהכי� הכי� למר

  
   

 היהודי� מקבלי� רשות להלח� באויביה�  ופורי� נקבע כיו� – 16. תמונה מס
  .טוב לדורות

  
  ,אסתר מבקשת מהמל� להודיע על ביטול גזירת המ� הרשע

  .כי בטבעת המל� נחתמה, א� אי� אפשרות לבטלה
  ולכ� נות� המל� ליהודי� רשות 

  .לכותלהלח� באויביה�  אשר במדינות המ
  היהודי� את אויביה� מנצחי� 

  .א� בביזה לא נוגעי� וממנה לא לוקחי�
  וימי האבל והצרה

  .הפכו לימי הצלה ושמחה 
  

  ולזכר נס ההצלה נקבע פורי� לדורות
  ,בו מידי שנה מתחפשי� ושולחי� זה לזה משלוח מנות

  מתנות לאביוני� נותני� וסעודה עורכי�
  .�מודי� על כל הנפלאות והניסי' ולד
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


