
 

 

 

  

 

 

     

 תעודת זהות חודש אדר

 להיותמשמעות השם היא  (addaru). שם החודש השנים עשר בלוח השנה הבבלי  שם החודש

ֵנים ָעָשר  החודש.  חשוך, קודר נזכר בשמו ובמספרו מספר פעמים במגילת אסתר, למשל: "ּוִבשְׁ

אדרא" בארמית משמעה "גורן". בחודש אדר, בו הגשמים פוסקים,  "(. ט, א)ֹחֶדש הּוא ֹחֶדש ֲאָדר" 

של תבואות הקיץ . "אדרא" במשמעות גורן נלמד ממושב   מתחילים להכין את הגרנות לקציר ודייש

 ."אדרא דאזהרה" בחצי גורן עגולה, ומכונה בארמיתהסנהדרין 
 

       .מזל החודש דגים, שכן בחודש אדר הדגים מתרבים בנהרות ובאגמים והדיג רב החודש  מזל
 

 - פורים; ט"ו באדר -תענית אסתר ; י"ד באדר  -י"ג באדר  - פורים מיוחדים וימים מועדים, חגים 

מוקפות חומה, למשל בירושלים, בעקבות יהודי העיר שושן שושן פורים נחגג בערים  .שושן פורים

ָבָעה ָעָשר בֹו א כפי שכתוב במגילת ַארְׁ ֹלָשה ָעָשר בֹו ּובְׁ יהּוִדים ֲאֶשר בשּוָשן ִנקֲהלּו ִבשְׁ הַּ  ְונֹוח  סתר: "וְׁ

ָשה ֲחמִּ ה  ֹאתֹו יֹום ְוָעֹשה בֹו ָעָשר ב  ְשתֶּ ְמָחה מִּ  ". ְושִּ

 

 

 ובנוף  בטבע חודשה

הוא מעבר בין החורף לאביב. יש בו ימים אפורים   חודש אדר

הימים הולכים  .וגשומים לצד ימי שמש חמימים ושמיים כחולים 

ומתארכים. משנכנס אדר מרבה גם הטבע בשמחה וצבע: פריחה  

זורמים וגם ניחוח עצי ההדר  לים נח, ריחנית, שדות ירוקים

בפרדסים ובגינות. השקד נמצא בשיא פריחתו וגם כליל החורש,  

והאלון. בשדות הבר פורחים צבעונים, אירוסים, סחלבים,   האלה

גם בעולם החי  .תורמוסים, נוריות, חרציות , סביונים ופרגים 

מתעוררים גם  היונקיםהשמחה רבה: שפע הפרחים מושך פרפרים ודבורים. הזוחלים, הציפורים, ו 

 ציפורי החורף מתחילות לנדוד בחזרה  .םצבי –הם: בערבים ניתן לראות שממיות, ובימים 
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 לקוחה מחוברת תתחדשו! לחודש אדר של החודש  תעודת הזהות

בסוף המאמר תמצאו קישורים   .ושירה אקרמן שמחוביץת מרגלית קונשטוק מא

 אתרים בהם תמצאו מידע מעניין על חודש אדר. ולעוד  המלאה תתחדשו!  לחוברת 

http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/mavica/fdl.txt


 

 

 

ירגזי, צופית, פשוש, צוצלת, ועוד.  ,ארצותיהן ומתגלות הציפורים היציבות בארץ כמו: דרור, בולבול ל

נגב ממליטות את היעלות ב מוקדם בבוקר ובערב מתחילים לשמוע את ציפורי השיר. בחודש אדר

 .עופרים הגדיים והצביות בכל רחבי הארץ ממליטות את 
 

 

 הציבורי  במרחב החודש

ניתן לחוש באווירה פורימית ברחובות,  מראש חודש אדר

כאשר מתקרבים  .בעיקר בתחפושות המוצעות למכירה בחנויות 

יותר לחג נוספות גרסאות לסיפור המגילה, מיני רעשנים, אוזני 

ומארזים של משלוחי מנות. בערים רבות  בטעמים שוניםהמן 

 .עדלאידע בארץ נערכת תהלוכת פורים 
 

ברוב הגנים חודש אדר מוקדש לחג הפורים   בגן החודש

, סיפור המגילה, מנהגי ומאכלי החג  - ולנושאים הקשורים בו 

שמחה, להיות אחר באמצעות מסכה או תחפושת, ונתינה  

לאביונים. בגנים רבים מקימים ארמון שבו   משלוחי מנות ומתנותבעקבות המפגש עם מנהג 

"משנכנס אדר מרבים  האמרה ח ברו הכל משחקים ומתחפשים, עורכים ימים הפוכים ועוד 

   ."בשמחה

בשלב זה של השנה הילדים כבר חוו את מרכיב השמחה בטקסים, בערכים ובחגים. חודש  י"תל שגרת

בפתגמים ובדברי חכמים בהם מופיעה המילה 'שמחה'. העיסוק במצוות בברכות,  מזמן עיסוק אדר 

לאביונים פותח מגוון דרכים לביטוי של אכפתיות, ערבות הדדית, תרומה  משלוח מנות ומתנות

המסורת היהודית עשירה באגדות ובסיפורים שעיקרם הוא   ה. לקהילה ודאגה לחלשים בחבר

 הנתינה. 

 

 

 שמחהו  גבורה –בחודש אדר ערכים נבחרים  

  א'(ה', )מגילת אסתר "  מלכות  אסתר  ותלבש"  -  אסתר גבורת  

מעגל החגים מאפשר מפגש עם נשים מנהיגות: יהודית ובתו של מתתיהו 

רים, שפרה ופועה בפסח ואסתר בפורים. מ ,בחנוכה, רות בשבועות, יוכבד

קדים באסתר: מה מתמ  בחודש אדר אנו אסתר ורות זכו למגילה שלמה על שמן. 

 ?הייתה גבורתה? מה היא עשתה כדי לזכות במגילה הנושאת את שמה

  מנהיגות היא אחד ההיבטים של הגבורה. מנהיגה רוכשת את מעמדה באמצעות התגברות על

קשיים או מכשולים ובפעולותיה למען עמה או החברה בה היא חיה. אחד המאפיינים של  

דמותה של אסתר משתנה במהלך   .אישיותם הדינמית, המשתנה בהתאם לנסיבות  גיבורים הוא

ביקשה דבר, וסופה   תחילתה כנערה יפת תואר וטובת מראה, שאין לה הורים ושלא הסיפור

בתחילת   .כאסתר בת אביחיל הלובשת זהות ומלכות, מבקשת, דורשת ופועלת להצלת עמה

  הסיפור שמה צמוד לשמו של מרדכי, היא ממלאת אחר הוראותיו ומדברת בשמו. מפרק ד' ואילך 



 

 

 

זכר בפני עצמו וללא צמידות לשמו של מרדכי ולאחר  אסתר היא הדמות המרכזית, שמה מו 

קודם שמה וזהותה ורק לאחר מכן תפקידה, וכך זה נשמר  אסתר המלכהתמיד  הכתרתה היא

 . ""המלכה אסתר פעם איננה   לכל אורך המגילה. היא אף
 

 :כמלכה, אסתר עושה מספר דברים שמזכים אותה במגילה משלה 

ימי צום לזכר החורבן וכולם   4  -, כאשר בזמנה היו לאומי  צום ימי שלושה על מכריזה היא

לפרטי פרטים: מה ללבוש, עם  עמה הצלת  מהלך  את מתכננת היא .מנהיגים גברים נקבעו ע"י

הזמין ומה לומר. בכל אלה היא מפגינה ידע בגינוני המלכות ל מי להיפגש היכן ומתי, את מי

, מה שלא עשתה אף הסיפור את ומתעדת כותבת היא .המקובלים בפרס ובנוהלי הממלכה 

במקרא המוצגת כמתעדת וכותבת של אירועים שהיא   אישה לפניה. אסתר היא האישה היחידה

השלטון ושימור הזיכרון היו תפקידים שניתנו   למעשה הדמות המרכזית בהם, בתרבות שבה

 .  וסיכונים אחריות  לוקחת אסתר לכל ומעל .לגברים כמו סופרי הארמון או אחראי הגנזך

 
 

את דרך חשיבתה ופעולתה ולקחה   היא יכלה להפוך את המציאות רק אחרי שהיא הפכה

אשר הבינה כי לעת הזאת  אחריות. סיפור המגילה הוא סיפור בחירתה של אישה גיבורה אחת

שושן, וכך יכלה   היא הגיעה למלכות, רקמה תוכנית מבריקה, זכתה לתמיכה ציבורית מיהודי

 .ום ולפעול תוך סיכון חייה כדי להציל את עמהלק 

  של גבורתהאלו הם ארבעה מעשים שראוי להדגיש כאשר מספרים לילדים את סיפור המגילה. 

 .שלה המעשים ארבעת  באמצעות מובנת אלא,  בגן עצמו בפני נושא מהווה אסתר איננה
 

יותר מכך היא לבשה במובן של בגדים מהודרים כיאה למלכה, אבל ותלבש אסתר מלכות" "

אכן דמותה של    .מלכות" זקיפות קומה, החלטיות, ביטחון בדרכה וכבוד למעמדה - "ארשת

רבות  !אסתר המלכה מעוררת השתאות ומהווה מקור להשראה בעבורנו ובעבור הילדים בגן 

  ויאמינו כמו ורבים מאיתנו יכולים לקחת על עצמם אחריות כדי ליצור מציאות אחרת אם רק יעזו 

אסתר, שתמונת המציאות מושפעת מהתכונות הפנימיות שלהם, ממעשיהם ומדרכי החשיבה  

 .שלהם

הידיעה שמצבים קשים יכולים להשתנות לטובה נוסכת תקווה. הידיעה שמעשיו של היחיד   

על טובת הכלל מלמדת על החשיבות של קבלת אחריות ונקיטת יוזמה. נוסף על   יכולים להשפיע

מתהפכת מעצם שינוי אופן החשיבה לגביה, גם כאשר אין עליה שליטה.   פעמים המציאותכך, ל

היכולת לחשיבה יצירתית כדי להיחלץ מקושי, להעז לפעול במצבי  במובן הזה "ונהפוך הוא" הוא

התקווה גם כאשר המצב נראה אבוד ולהאמין ש"סוף טוב   סכנה שלא על פי המקובל, לראות את

המלכה. בסיפור המגילה "ונהפוך הוא" של אסתר   אלה אנו לומדים מאסתרהכול טוב" ואת כל 

      !?במגילה משלה הנושאת את שמה  נמשך חמש עשרה שנים! אז מה הפלא שהיא זכתה

 
 



 

 

 

 מחה ש

השמחה היא הערך המקשר בין מצוות חג הפורים:   .חודש אדר קורא לנו לשמוח 

בסעודה חגיגית עם  השמחה למשמע הסוף הטוב בסיפור המגילה, השמחה

משפחה ומכרים, השמחה במתן וקבלת משלוחי מנות איש לרעהו ומתנות 

 במגילת אסתר ובפרקי אבות אנו מוצאים התייחסות לערך השמחה :  .לאביונים

ים ְיהּודִּ ְמָחה  אֹוָרה ָהְייָתה ל  יָקר ְוָששוןֹ  ְושִּ   (.אסתר, ח, טז) ּוִּ
 

  

נאמר: "משנכנס אב   -במשנה במסכת תענית ! בשמחה  מרבים אדר משנכנס 

מפרשת את המשנה: "אמר רב יהודה   .  הגמרא)משנה, מסכת תענית, ד', ו'( ממעטין בשמחה"

בשמחה כך משנכנס אדר   בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: כשם שמשנכנס אב ממעטין 

 . " )תלמוד הבבלי, מסכת תענית, כ"ט, א'(מרבין בשמחה

העברי, מארגן לנו זמנים של עצב ושמחה לאומיים ומלמד אותנו שהשמחה היא בעצם  לוח השנה  

המחשבת של החיים. אנו שטים בים של גאות ושפל; אל לנו להיסחף בגאות השמחה, ואל  מלאכת

העצב והזיכרון. האיזון בין השמחה והעצב חיוני שכן בוותרנו על העצב לא    לנו לטבוע במעמקי

המסורת היהודית רואה  .על השמחה נשקע בתהומות העצב  ה, ובוותרנו נשכיל להבין מהי שמח 

ממנו. הציווי  בשמחה רגש שמתקיים בנו כל הזמן; לפעמים צריך להוסיף ממנו ולפעמים למעט

מקום  להרבות או להמעיט בשמחה הוא חלק מהתוויית הדרך שעל פיה על האדם לתת לשמחה

של קבע בחייו, לחוות את החיים מתוך שמחה ומתוך חיבור לנפשו ולסביבתו ולהיות ער  

 .לשמוח במעגל השנה ובמעגל החיים  להזדמנויות

 
 

 .  שלה הקהילתי  בהיבט מיוחדת  פורים שמחת

את האחר לשמחתנו והזמנו אורחים,  צירפנו  בסוכותבכל חג יש לנו מצווה המתייחסת לאחר:  

ִפין   הזדהינו עם האחר ודאגנו לצרכיו   בפסחכה שלנו;  אושפיזין, לסו  הקיומיים והרגשיים ”ָכל ִדכְׁ

ח“;  סַּ ִיפְׁ ִריְך ֵייֵתי וְׁ ֵייכֹול, ָכל ִדצְׁ להצטרף לעם היהודי  ר הכרנו בזכותו של האח בשבועותֵייֵתי וְׁ

את השמחה  אנחנו מעצימים ובפוריםובחובתנו לפעול לעשיית חסד וצדק חברתי למען האחרים; 

ומתנות    תמקרא מגילה, משתה פורים, משלוח מנו: שלנו עם האחר באמצעות ארבע מצוות החג

 .לאביונים

 
 

הפורים לדורות  חז"ל ביקשו לשמר את שמחת  -"  ויקר  וששון ושמחה אורה  הייתה  ליהודים"

משמעות גם בתקופות אחרות. הם ראו בארבעת אותות השמחה שהם מצאו בפסוק   ולתת לה

המאפיינים של העם היהודי שבקיומם יש ממד נצחי של אחדות העם: לימוד   את ממגילת אסתר

מילה והנחת תפילין. בכל מוצאי שבת אנו מזכירים את שמחת  תורה, חגיגת החגים, קיום ברית

  אֹוָרה" ".בחיינו באמצעות הוספת המילים "כן תהיה לנו  ומביעים משאלה לטוב ולשמחההפורים 

ְמָחה. תֹוָרה  זֹו ָלה זֹו ָששֹון. טֹוב יֹום זֶּה שִּ ין ֵאלּו ְיָקר. מִּ לִּ ָבֹראש  ְתפִּ תלמוד בבלי, מסכת )  "שֶּ

   (. מגילה ט"ז, ע"ב



 

 

 

 

 

מחת החיים המלאה, על פי האמונה היהודית, היא מעלה רוחנית שכל אדם יכול להגיע אליה  ש

גם בשפה העברית משתקפה   .לפתוח את מגרת השמחה שלו ולחבר בין הזמנים  אם ישכיל

  אלו, שמחה  נקראה שמות עשרה"השמחה כערך מרכזי באמצעות ריבוי השמות לאותו הרגש:  

שיר השירים רבה, )" עליצה , חדווה, עליזה, פצחה , דיצה , רינה, גילה, שמחה, ששון : הם

    (.'פרשה א

 

 חוברת תתחדשו המלאה ל הכנסו ותוספות להרחבה

 חודש אדר  – באתר לבנה של קרן תל"י כדאי גם לבקר 

     עוד דברים מעניינים אפשר למצוא במקומות הבאים: 

  חודש אדר בפורטל לעובדי הוראה

על מסכות בקרנבלים ובתרבויות עולם ועל משמעויות שונות לביטוי "ונהפוך הוא" 

 שפרסם המטה לתרבות ישראל במשרד החינוך.   צידה לדרךבעלון  אפשר לקרוא 

https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/02/f306tccpaiybuv5hygn6yapzuy9vup.pdf
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/02/f306tccpaiybuv5hygn6yapzuy9vup.pdf
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/02/f306tccpaiybuv5hygn6yapzuy9vup.pdf
https://levana.org.il/%d7%90%d7%93%d7%a8/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hagim_yamim_meyuchadim/purim/
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/Tzeida_Purim_Latalmid.pdf

