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מטרת השיעור
הילדים יחוו את סיפור מגילת אסתר.

הביסוס לשיעור
מגילת אסתר

מילה למורה
סיפור מגילת אסתר הוא סיפור מדהים על כוחו של אלוהים ועל עליונותו על כל הקורה 
בעולמנו. גורלו של העם היהודי לא היה יכול להראות רע יותר כאשר המן תבע את חותם 
כוש. אך בחסדו  ועד  היהודים בממלכת אחשוורוש, מהודו  המלך על הצו להרוג את כל 
"ֱאֹלִהים ּגֹוֵרם ְלָכְך ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים חֹוְבִרים ַיַחד ְלטֹוַבת אֹוֲהָביו, ַהְּקרּוִאים ַעל-ִּפי ָּתְכִניתֹו" )רומים 
ח 28(, וכך היה גם במקרה של אסתר ומרדכי. אלוהים השתמש בטיפשותו של אחשורוש 
כדי להביא לארמון המלך מלכה יהודייה, ובגאוותו של המן כדי להביאו להתרסקותו ולאחר 

מכן להעלות את מעמדו של מרדכי וכך להגן על עם ישראל.

הציוד הדרוש 
• כתבי הקודש	

• הצטייד בתמונות של מגילת אסתר	

• כתר	

• שרביט	

• שולחן קטן, מפה ודברים כדי לסדר שולחן למסיבה	

• דף צביעה למטה )עמ' 8(	

• שיפודים עבים או מקלות	

• דבק/נייר דבק	

• צבעים	

• הדמויות מסיפור המגילה, המ ____ 	

• משלוחי מנות לילדים 	

הכן מראש
א. חבר את דפי סיפור המגילה על פי הסדר, אחד לכל ילד.

ב. חבר לכל צד של המגילה שיפוד עבה או מקל, כדי שיהיה אפשר לגלגל את 
המגילה.

ג. הכן לכל ילד משלוח מנות קטן. הנח אותו בשקית גדולה מספיק להכיל גם את 
המגילה שיכינו הילדים במהלך השיעור.

ד. החבא בחדר את הדמויות של הסיפור )עמ' 7-5(. החבא סט אחד ושמור אצלך את 
הסט השני.
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להתמקד
הבע את התרשמותך מהתחפושות של הילדים. אם הם לא מחופשים, שאל אותם ְלמה 

התחפשו בגן ושוחחו מעט על כך.

לגלות
? למה אנחנו מתחפשים בפורים?

כדי לחגוג. אנחנו גם מתחפשים למלך אחשוורוש, לאסתר וכד' ממגילת אסתר. בואו 
נקשיב לסיפור שאלוהים מספר לנו בדברו, בספר אסתר.

הראה תמונה של אחשוורוש עצוב, הוא רוצה אישה לשחק איתה. 

? הצבע על אחרשוורוש. מה יש לאיש הזה על הראש?
כתר.

? מי חובש כתר?
מלך. 

למלך הזה קוראים אחשוורוש. 

? הוא שמח, לדעתכם?
לא, המלך אחשוורוש לא שמח. 

אתם יודעים למה?  משעמם לו, הוא גירש את המלכה שלו ואין לו עם מי לשחק! מה 
יעשה? החברים שלו הציעו לו לחפש מלכה חדשה. 

"זה רעיון טוב", חשב המלך אחשוורוש. ואז הוא קרא לעוזרים שלו ואמר: "חפשו בכל 
הממלכה ומיצאו את הבנות היפות ביותר, הביאו אותן לארמון שלי ואבחר לי מלכה 

חדשה!" 

המלך אחשוורוש התרגש! הוא לא היה יכול לחכות עד שיבואו כל הבנות והוא יבחר 
לו מלכה חדשה! אבל הוא היה צריך לחכות בסבלנות הרבה זמן.

יום אחד הודיעו למלך אחשוורוש שהבנות מוכנות לבוא להופיע לפניו, כדי שיבחר 
יפים שלהן, סירקו את  כולן התלבשו בבגדים הכי  באחת מהן להיות המלכה שלו. 
שיערן, שמו פרח יפה בשיער, התיזו בושם על עצמן )התז בושם על הילדים שירצו 

בכך( ונראו כל כך יפות! 

הראה תמונה של אחשוורוש בוחר את אסתר לאישה. אז הן החלו לבוא אל המלך, 
אחת-אחת. המלך הסתכל עליהן, אך התעייף מהר מאוד... "אוווווווווווף, כל כך הרבה 
בנות, כולן כל כך יפות, אך אף אחת מהן אינה מיוחדת!" ואז נכנסה עוד נערה – המלך 
אחשורוש הזדקף בכיסאו... "היא מאוד יפה, יש לה עיניים יפות ויש בהם משהו מיוחד! 

אני רוצה שהיא תהיה המלכה שלי!" 

"איך קוראים לך?" שאל המלך.

? מישהו יודע איך קראו לה?
תן לילדים לנסות, עזור להם. 

נכון! קראו לה אסתר. היא הייתה המלכה החדשה של המלך אחשוורוש.

הרבה  לו  ונתן  המן  את  אהב מאוד  אחשוורוש  המן.  לו  קראו  עוזר.  היה  אחשוורוש  למלך 
הראה  לו.  השתחוו  כולם  ולכן  המן,  את  אוהב  הכי  אחשוורוש  שהמלך  ידעו  כולם  מתנות. 



  למורה

© כל הזכויות שמורות להוצאת מדליון

ם
רי

פו
ג  

ח

3

גילאים
3-2 תמונה של המן עובר בשער, כולם משתחווים לו חוץ ממרדכי. כולם השתחוו לו, חוץ 

מאיש אחד שידע שאסור להשתחוות לאנשים, אלא רק לאלוהים. קראו לאיש הזה מרדכי. 
הצבע עליו בתמונה.

המן שם לב לכך וכל כך כעס! "איך יכול להיות שיש אדם שאינו משתחווה לי? חוץ מהמלך, 
אני האדם החשוב ביותר בממלכה!" ואז הוא חשב על רעיון, הוא חשב שצריך להרוג את 
מרדכי ואת כל היהודים. המן סיפר למלך את מה שהוא רצה לעשות, ולמלך לא היה איכפת.

המן כתב מכתב ושלח אותו לכל האנשים בממלכה. הוא סיפר להם שצריך להרוג את כל 
היהודים.

מרדכי דאג מאוד והיה עצוב. כשאסתר שמעה על כך היא שלחה מישהו לשאול אותו למה 
הוא כל כך עצוב.

מרדכי סיפור לה שהמן רוצה להרוג את כל היהודים, ואמר שהיא צריכה ללכת לדבר עם 
המלך כדי שזה לא יקרה. 

אסתר פחדה ללכת למלך כי הוא לא קרא לה. הוא לא קרא לה. אבל בסוף היא הסכימה, 
ואחרי שלושה ימים שהיא, מרדכי וכל היהודים בשושן הבירה לא אכלו כלום ולא שתו שום 

מים או מיץ, אסתר הלכה לדבר עם המלך אחשוורוש.

אסתר  של  תמונה  את  הראה  אסתר.  שלו,  המלכה  את  לראות  שמח  אחשוורוש  המלך 
עומדת לפני המלך שמושיט לה את שרביטו. 

"מה את רוצה שאעשה בשבילך?" שאל המלך.

אסתר הייתה חכמה ולכן הזמינה את המלך למסיבה, רק בשבילו ובשביל המן. 

? אתם חושבים שהמלך אחשוורוש שמח?
כן! הוא מייד קרא להמן לספר לו.

? אתם חושבים שהמן שמח?
בהחלט!

המלכה אסתר דאגה להכין מסיבה מיוחדת. סדר שולחן יפה. אם זה מתאים בקש את 
עזרת הילדים בסידור, ובזמן הסידור הסבר להם מה אתה עושה. 

לקראת ערב הגיעו המלך והמן למסיבה. הראה את תמונה של משתה אסתר בעבור המן 
והמלך. 

? מה אתם חושבים שהם אכלו במסיבה?

בסוף המסיבה שאל המלך אחשוורוש את אסתר המלכה: "מה את רוצה שאעשה בשבילך?"

אסתר אמרה לו שיבוא מחר שוב למסיבה. המלך אחשוורוש שמח מאוד! הוא כל כך אהב 
מסיבות!

למחרת הגיעו שוב המלך אחשוורוש והמן למסיבה שהכינה בעבורם המלכה אסתר. ובסופה 
היא שוב הזמינה אותם לעוד מסיבה.

"עוד מסיבה?" שאל המלך, "בטח שאבוא, זה הדבר שאני הכי אוהב בעולם!"

בערב שלמחרת סיפרה אסתר למלך מה היא רוצה שיעשה בשבילה. היא סיפרה לו שיש 
מישהו שרוצה להרוג את כל היהודים, וגם אותה.

המלך אחשוורוש כעס: "מי זה יכול להיות?!"
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"המן", אמרה המלכה אסתר.

אחשוורוש כעס מאוד על המן וציווה להרוג אותו. עכשיו מרדכי נהיה העוזר של המלך.

לא  כבר  שהם  נכתב  ובהם  היהודים,  לכל  חדשים  מכתבים  שלחו  המלכה  ואסתר  מרדכי 
צריכים לפחד מהמן הרשע.

היהודים שמחו כל כך! הראה את תמונה ו.

תוכל לשיר: "ליהודים הייתה אורה ושמחה..."

להגיב
אלוהים שמר על היהודים! תודה אלוהים, שלא קרה להם משהו רע! אלוהים הכי חזק בעולם 

ולכן הוא ניצח את הרע!

גם בשבילנו אלוהים הוא הכי חזק בעולם! הוא עוזר לנו למצוא את אבא ואימא כשאנחנו 
ומה  לאכול  אוכל  לנו  נותן  הוא  אותנו,  ואימא שאוהבים  לנו אבא  נותן  הוא  אותם,  מאבדים 

שצריך לשתות.

תודה אלוהים, שאתה הכי חזק בעולם! עודד את הילדים לחזור אחריך. עשה שריר כשאתה 
אומר את המילה 'חזק'.

יצירה
חלק לילדים את דפי הצביעה. 

משחק
בקש  בידו.  שרביט  ותן  הראש  על  כתר  לו  שים  אחשוורוש.  המלך  להיות  אחד  בילד  בחר 
של  אחד  עותק  למלך  תן  בחדר.  שהחבאת  הדמויות  של  התמונות  את  למצוא  מהילדים 
הדמויות מהסיפור, ובקש ממנו להציג אותן בזו אחר זו. שאל את הילדים מי הדמות שהמלך 
מציג, ואז בידקו מי מצא את אותה הדמות. שוחחו עליה בקצרה ועשו כמה תנועות שהדמות 

הייתה עושה בסיפור. המשך את המשחק עם שאר הדמויות. 

תפילה וסיום השיעור
בעזרת המגילה שלך עשה חזרה קצרצרה על הסיפור שלמדתם היום. הודה לאלוהים על 
כך שהוא הכי חזק בעולם. חלק לילדים משלוחי מנות והכנס לשקית גם את המגילה שהכינו 

בשיעור. 
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מרדכי

אחשוורוש

מרדכי

אחשוורוש
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