
 

 

            

                    

                          

 

 

   

 

      לסיפור המגילה בפרוזה          

 לילדים צעירים יותר            

 

 

 בוק( לסיפור המגילה בחרוזים )נפתח כפליפ                                          

 לסיפור המגילה בחרוזים עם אנימציות קלות!                                          

https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/02/suhf4jl2fs2ah5kk1ppcenz9ik4lml.pdf
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/02/suhf4jl2fs2ah5kk1ppcenz9ik4lml.pdf
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/02/suhf4jl2fs2ah5kk1ppcenz9ik4lml.pdf
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/02/suhf4jl2fs2ah5kk1ppcenz9ik4lml.pdf
https://www.flipbookpdf.net/web/site/63c74e95a597b0f968fdea960f977865a435c8e5202102.pdf.html
https://view.genial.ly/60091e3fbbf1dd0fe835e3ec


 

 

 

 גילת אסתרמ                                                            

ם: בסיפור המגילה, כמו בסיפורי מקרא נוספים, מובלעים ערכי חיים השזורים בין השיטין, וזהו כוחו הגדול של הסיפור. יש בסיפור שלושה רבדי      

מגילת אסתר היא מגילת מוצפת ברגשות. מה   רובד העלילה, רובד העולם הפנימי של הדמויות והרובד הרעיוני המציג אידיאות ותפיסות עולם. 

אהבה ושנאה, שמחה ועצב, כעס ורוגע, גאווה, בושה ועוד. ילדים חווים בחיי היומיום שלהם את טווח הרגשות הללו   -בסיפור החג ובמנהגיו?אין 

 ולכן אלו הם נושאים שילדים יכולים להבין.  

המייצגים — המייצגים מלכים זרים ולעומתם אסתר, דויד ושלמה— , אחשוורוש ופרעהמחנוכה ועד שבועות הילדים פוגשים מלכים: אנטיוכוס      

פוגשים את מלך העולם, ובכל שבוע את שבת המלכה. כאשר מכינים ארוחה מיוחדת הרי זו  ובימי חול מלכים יהודיים. בחגי תשרי, בשבתות 

מי מאתנו לא רצה פעם להיות מלכה או מלך או  — כנים עם עצמנו”סעודת מלכים“ וכשסבתא אוהבת את נכדיה הם נסיכות ונסיכים. ואם נהיה 

 לגור בארמון?  

 במדור "דרך ערך" בתל"י לטף לחודש אדר       

   מהתחומים הללו.תמצאו הצעות לפעילות בכל אחד       

 

                                   

 

 929אתר מגילת אסתר ב -לעוד מידע  
 

 

 

 המגילה ב3 דקות           מגילת אסתר החברה למתנ"סים 

 

https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/02/q7vup6pys9cz8jzix4m8dnb1kjhi5n.pdf
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/02/q7vup6pys9cz8jzix4m8dnb1kjhi5n.pdf
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/02/q7vup6pys9cz8jzix4m8dnb1kjhi5n.pdf
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/02/q7vup6pys9cz8jzix4m8dnb1kjhi5n.pdf
https://www.929.org.il/page/2034
https://www.929.org.il/page/2034
https://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/purim.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ChnIwc1nLGU


 

 

 

השמעת מוסיקה פרסית, התבוננות באומנות פרסית  )במיוחד במיניאטורית(  וצפייה בסרטונים 

 המתארים לבוש פרסי  יכולים להעשיר את חווית הילדים! 

 

 רגע על שפת המגילה.... 

דמויות במקרא ואת  באמצעות סיפורי המקרא הילדים נפגשים עם האתוס הלאומי המעצב את העם היהודי, מכירים ”

האירועים שהן מעורבות בהם. באמצעות הספרות המקראית נפגשים הילדים עם השפה המקראית השונה משפת היום יום,  

והם עשויים להעשיר את אוצרם הלשוני בביטויים ובניבים ממקורותיה. שפה זו משוקעת בלשון הדיבור ובשפת הספרות של  

”קריאת סיפורי המקרא והכרת משלב נוסף של השפה מאפשרות לילדים להעמיק את  ימינו ולהיכרות זו יש ערך תרבותית. 

היכרותם עם השפה שבה הם משתמשים יום יום. העשרת שפתם של הילדים בעזרת ביטויים מהמקרא עשויה לקרבם אל  

 סיפורי המקרא ולפתח את נטייתם ורגישותם לשימוש מגוון ורב בשפה.“ 

   יסודי הוראת המקרא בחינוך הקדם מתוך

  

   על שפת המגילה   

   מגילת אסתר כתובה בסגנון של מחזה קצר, בשפה קולחת שמובנת ברובה לדוברי העברית העכשווית ועם המרכיבים ההכרחיים לסיפור מוצלח:   

 . מלך ומלכה, גיבור, נוכל, מזימה וסוף טוב. אך מעבר לסיפור כשלעצמו, היא מספקת לנו הזדמנות ייחודית לשוחח על העברית כשפת העם היהודי  

 צם כתיבתה בעברית מעיד על כך שהיהודים שמרו על זהותם באמצעות השימוש בעברית גם כאשר חיו בסביבה תרבותית אחרת. ע  

  ידועה התופעה שכאשר לשונות ותרבויות באות במגע הן משפיעות זו על זו ואנו רואים זאת במגילה. היא נכתבה, רובה ככולה, בעברית של   

  ולמעשה מקורן פורים, דת, זמן, גנזים וגן,  -פורמילים פרסיות שנדמה לנו כי מאז ומתמיד היו עבריות לחלוטין כגון: תקופתה אבל יש בה מספר   

 מספר על השפה הפרסית שהשפיעה על העברית הקדומה וממשיכה להשפיע גם על העברית בת ימינו. רוביק רוזנטלבפרסית. הלשונאי   

https://www.youtube.com/watch?v=XM227pquMGQ
https://www.youtube.com/watch?v=XM227pquMGQ
https://www.youtube.com/watch?v=XM227pquMGQ
https://www.youtube.com/watch?v=XM227pquMGQ
https://www.google.com/search?q=ancient+persian+art&rlz=1C1NHXL_enIL828IL828&sxsrf=ALeKk02kX36Sx-LyQOl2lVDfRp97Ul3o3A:1612866177784&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjO-uLcytzuAhVzs3EKHfm0DcsQ_AUoAXoECB0QAw&biw=1600&bih=789
https://www.youtube.com/watch?v=z8bl9ZEwaPU
http://www.ruvik.co.il/%D7%94%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99/2007/02032007.aspx


 

 

  

 המגילה: הצעות לפעילויות בהקשר של שפת  

‘ ועל שמות מהמקרא. השמות של אסתר ומרדכי מזמנים לדבר על השמות ’אסתר‘ ו‘מרדכי -שמות  ❖

אפשר לבדוק בין ילדי הגן ומשפחותיהם למי יש שמות שזה מקורם, עם ילדים בוגרים יותר אפשר 

להוסיף פסוק לכל שם ולהיזכר בסיפור וגם לאייר את השמות על פי משמעותם. לדוגמה: השם אסתר 

 הדסה , המזכיר את צמח ההדס.   -פירושו בפרסית כוכב ובשמה העברי

הילדים משתמשים במילים כגון: שניצל, פיצה, מקרוני, קבב ועוד, שמקורן  -כל העולם“ ”עברית מ ❖

לאומית: לתלות דגלים של מדינות המוכרות - בשפות אחרות. החל מפורים אפשר להכין בגן פינה בין 

של מילים שבאו משפת המדינה שאותה הדגל מייצג.  מילון מאויר לילדים ומתחת לכל דגל להכין 

 ר את ארצות המוצא של משפחות הגן ולבדוק אילו מילים הגיעו לעברית מהארצות הללו. אפשר לחקו 

במהלך סיפור המגילה אפשר לבקש מהילדים לומר מילה שהם אהבו במיוחד, ולנמק מדוע בחרו בה: בגלל   המילה הכי ...במגילה: ❖

 הצליל שלה, מפני שהיא מצחיקה, או מפני שהיא מזכירה להם מישהו או משהו.  
 

 : מפגש בין הילדים והטקסט של המגילהקראת הל כמה טיפים    

המגילה הוא למעשה מחזה מצומצם   שמתארים שיח מומלץ להמחיז את השיחות בין הדמויות במגילה. סיפור אחרי הקראת הפסוקים ❖

 בדיאלוגים בין הדמויות ולכן מהווה קרקע עשירה לפיתוח השיחות בין הדמויות לשם הבניית הסיפור בעיני הילדים. 

מאתגרים במיוחד משום שיש בהם רצון להרוג, עונש מוות וסכנת חיים לעם היהודי. יחד עם זאת הם חשובים בהשתלשלות   ה- פרקים ג ו ❖

פחדים קיומיים.  המעל המציאות היומיומית שלנו אין ספק שפורים שעבר אנו חיים את מגיפת הקורונה ו מ לכן אנו מספרים אותם.העלילה ו 

הוא מצד אחד סיפור המאפשר אוורור של רגשות הפחד והדאגות ומצד שני מזמן  לכן סיפור המגילה, שסופו ”רווח והצלה ליהודים“ 

  כדאי לזכור שילדים מסוגלים להביו את הסיפור גם ללא עומס יתר בפרטי רוע המזימה.   תקווה שבסופו של דבר הכל יסתדר לטובה.

 .  במגילה בחרוזים של קרן תל"י ובגרסת הסיפור לילדים צעירים נעשה מאמץ לעשות זאת

לא יוצאת מהסיפור באותו מצב. פרק ד‘ הוא נקודת המהפך בדמותה של אסתר המלכה. היא עוברת שינוי   הדמות בראשית העלילה ❖

 וזו נקודה בסיפור שכדאי לשהות בה ולחקור אותה.  תודעתי, וזהו הדבר שעובר לילדים ברובד הרגשי 

 אנו לומדים על כל מצוות החג. כדאי להפנות את תשומת הלב של הילדים לכך שמצוות החג כתובות במגילה עצמה.   מפרק ט ❖


