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פורים הוא החג היחיד בו אנו מתחפשים, עוטים מסכות, מרעישים ברעשנים ורוקדים. חג פורים 
הוא חג שכל כולו שמחה ופריצת גבולות.

בתרבויות רבות מקובל לקיים קרנבלים הנחשבים כ-'טקס היפוך'. הקרנבל הוא חג המוני המתאפיין 
החברתיים  הסדרים  את  להפר  הזדמנות  הוא  הקרנבל  המוניים.  ומשחקים  ריקודים  במסכות, 
המקובלים, להתנסות בתפקידים אחרים, להתחזות לבני מעמד אחר ולחוות את מה שאסור בשגרה. 
לאחר חוויות הצחוק וההתפרקות, חוזרים אל הסדר הקודם, אל הקודים החברתיים הקבועים, אל 

המציאות והשגרה.

שינויי  התחזות,  התחפשות,  על  מבוססת  כולה  העלילה  היפוכים.  של  סיפור  היא  אסתר  מגילת 
תפקידים וניגודים. רק בסיום הקריאה, אנו מגלים שההיפוכים וההתחזות מובילים לבירור ואישור 

הזהות של כל אחד ואחת מגיבוריה.

← כרטיסיות עם פסוקי המגילה.

← דפי מקורות.

1  הכרת סיפור המגילה.
2  לימוד שינוי נקודת המבט ככלי לאמפתיה והזדהות עם האחר.

3  התייחסות לבחירות אישיות, הכרעות גורליות ויציאה מהתלם כביטוי לבגרות ואחריות. 

מטרות

ציוד דרוש

הקדמההקדמה

ִׂמְחָה, וּמֵאֵבֶל לְיוֹם טוֹב'  'וְהַחֹדֶׁש אֲׁשֶר נֶהְפַּךְ לָהֶם מִיָּגוֹן לְש
)אסתר ט, 22(

ונהפוך הוא
כיתות ה'-ו' 
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←  נקרא יחד את סיפור ביקורו של הרב קוק בפוריה )נספח א'(. 
    נתמקד ביכולת להיכנס לנעלי האחר, גם כאשר הוא הפוך ממני.

2. משימה כיתתית – היכרות עם סיפור המגילה

1. פתיחה במליאה - סיפור 'נהפוך הוא' 

מהלך השיעור

לרבנים ולחלוצים היו אורחות חיים שונים מאד זה מזה. מדוע לרבנים היה חשוב להכיר ולהתקרב 
אל החלוצים?

אילו פעולות עשה הרב קוק כדי ליצור יחסי קרבה בינו לבין החלוצים? אילו מהפעולות היא פעולת 
'ונהפוך הוא'? 

לפי דברי הרב קוק גם הריקוד הוא אמצעי לשנות, ואולי להפוך, נקודת מבט – מתי חשוב לראות 
דברים מנקודת מבט אחרת?

מי הייתם רוצים שיראה את הדברים מנקודת המבט שלכם? עם מי הייתם רוצים להחליף מקומות?

←  נחלק את הכיתה לצוותים )זוגות / קבוצות קטנות( וניתן לכל צוות ציטוט מהמגילה )נספח ב' - 
     כרטיסייה אחת  לכל צוות(. נבקש להסתובב בכיתה ולחפש את הצוות שמחזיק את הציטוט המקביל 
     לציטוט שלהם אך הפוך ממנו.   * לתשומת לב המורה: הפסוקים המקבילים מובאים בנספח זה ליד זה.

←  אפשר לבקש מהתלמידים לתלות את זוג הפסוקים על הלוח ולהוסיף כותרת המסבירה את  
    השינוי / המצביעה על מי חווה את ההיפוך.

 
   שיח מסכם     נדגיש את הבדל בין שינויים כפויים או לא מתוכננים )אחשוורוש, המן, העיר   

   שושן( לבין שינויים שנעשו באופן יזום ואקטיבי )מרדכי ואסתר(.

מהלך השיעור
כיתות ה'-ו' 

  שאלות לדיון

       כל הדמויות המרכזיות במגילה חוו שינוי. אילו מהשינויים הוא היפוך לדעתכם?

       מה גורם להיפוך אצל אחשוורוש ואצל המן? אילו תכונות שלהם מובלטות בסיפור?

מה לומדים על מרדכי ואסתר מההיפוך שהם עושים?

מדוע דבר והיפוכו מסופרים במגילה באותן המיליםבאותן המילים?

שאלות לדיון     
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מהלך השיעור
כיתות ה'-ו' 

←  הציעו רעיונות לאירוע / שעת 'ונהפוך הוא' )ההיפוך יכול להיות במיקום פיזי,  בכניסה לנעליים 
של אדם אחר, בשיעור או בהפסקה(.

       נדון בשאלה: מהם הרווחים )והמחירים( של ביצוע היפוך כזה?

4. פעילות סיכום

דגשים למורה       חשוב שכמה שיותר תלמידים יוכלו לקחת חלק באירוע. 
 

                                      נרשום את ההצעות על הלוח. 

נקרא יחד פסוקים מסוף המגילה בהם אסתר ומרדכי קובעים כיצד יש לציין את פורים. 
)נוודא שהמילים ברורות, והמסר המילולי הובן(  

3. לימוד בחברותא – ייחודו של חג פורים

←  נקרא מדבריו של טבנקין ונדון בשאלות )נספח ג'(. 

    שיח מסכם      מה חג הפורים מוסיף לחיינו בשונה מחגים אחרים? )נחדד את החשיבות והערך  
    של צחוק וגם רצינות, קל וגם כבד, על מנת לחוות את המציאות במלואה ועל מורכבויותיה( 

←  באילו סיטואציות בחיים שלנו חשוב לעשות 'נהפוך הוא' מדי פעם?

ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש  ַהֶּמלֶךְ  ּבְכָל-ְמִדינֹות  ֲאֶׁשר  ַהּיְהּוִדים,  ּכָל  ֶאל  ְסָפִרים  וַּיְִׁשלַח  ָהֵאּלֶה;  ֶאת-ַהְּדבִָרים  ָמְרֳּדכַי,  וַּיִכְּתֹב  כ 

ַהְּקרֹובִים, וְָהְרחֹוִקים. כא לְַקּיֵם, ֲעלֵיֶהם לְִהיֹות עִֹׂשים ֵאת יֹום ַאְרּבָָעה ָעָׂשר לְחֶֹדׁש ֲאָדר, וְֵאת יֹום-ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 

ֹיְבֵיֶהם, וְַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר נְֶהַּפךְ לֶָהם ִמּיָגֹון לְִׂשְמָחה,  ּבֹו:  ּבְכָל ָׁשנָה, וְָׁשנָה. כב ּכַּיִָמים, ֲאֶׁשר-נָחּו בֶָהם ַהּיְהּוִדים ֵמא

ּוֵמֵאבֶל לְיֹום טֹוב; לֲַעׂשֹות אֹוָתם, יְֵמי ִמְׁשֶּתה וְִׂשְמָחה, ּוִמְׁשלַֹח ָמנֹות ִאיׁש לְֵרֵעהּו, ּוַמָּתנֹות לֶָאבְיֹנִים. כג וְִקּבֵל, 

ַהּיְהּוִדים, ֵאת ֲאֶׁשר-ֵהֵחּלּו, לֲַעׂשֹות; וְֵאת ֲאֶׁשר-ּכַָתב ָמְרֳּדכַי, ֲאלֵיֶהם. כד ּכִי ָהָמן ּבֶן-ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי, צֵֹרר ּכָל-

ַהּיְהּוִדים--ָחַׁשב ַעל-ַהּיְהּוִדים, לְַאּבְָדם; וְִהִּפל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל, לְֻהָּמם ּולְַאּבְָדם.  כה ּובְבָֹאּה, לְִפנֵי ַהֶּמלֶךְ, ָאַמר 

ִעם-ַהֵּסֶפר, יָׁשּוב ַמֲחַׁשבְּתֹו ָהָרָעה ֲאֶׁשר-ָחַׁשב ַעל-ַהּיְהּוִדים ַעל-רֹאׁשֹו; וְָתלּו אֹתֹו וְֶאת-ּבָנָיו, ַעל-ָהֵעץ. 

מגילת אסתר פרק ט', פסוקים כ-כ"ה
מקורות  ללימוד



נספח א'

לפני למעלה ממאה שנים יצאה משלחת רבנים, בהובלת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, לפגוש קבוצות 

חלוצים שהקימו מושבות בגליל. המסע היה יוזמה מפתיעה ובלתי צפויה של הרבנים הזקנים מירושלים, 

מאחר והרבנים והחלוצים נפגשו לעיתים רחוקות ואף התרחקו אלה מאלה. הרב קוק קיווה שהמפגש 

בין הצדדים יקרב אותם זה לזה. 

בעבודה  הכרוך  המאמץ  על  השיתופיים,  החיים  אורחות  על  למדו  למושבה,  ממושבה  סיירו  הרבנים 

החקלאית ועל המסירות של הצעירים להקמת קהילות בתנאים של מחסור וצמצום.

הרבנים המבוגרים הזכירו לרבים מהחלוצים את בתי הוריהם ואת המסורת אותה עזבו וביקשו לשנות. 

המפגש עם הרבנים עורר בחלוצים זכרונות חמים של בית אבא ואמא - שבתות, חגים, מנגינות, מאכלים 

וסיפורים. 

קבלת הפנים שערכו החלוצים לרבנים היתה מנומסת אך קרירה. שני הצדדים חשו היטב בהבדלים 

באורחות החיים - רבנים זקנים מול חלוצים צעירים, לומדי תורה מול עובדי אדמה, מי שנשארו בערי 

הצליחו  והחלוצים  הרבנים  מהמקרים  בחלק  בחוץ.  כבישים  וסללו  אבנים  שסיקלו  מי  מול  הקודש 

את  ללמד  או  ליישוב,  בית-כנסת  להוסיף  שמעוניינים  מי  שישנם  ולגלות  לשוחח,  השוני,  על  להתגבר 

הילדים הקטנים מנהגים או מסורות מבית הוריהם. לעיתים רחוקות היו גם מי ששמחו להיעזר ברבנים 

להפוך חלק מהמטבחים לכשרים.

באחד הערבים הגיעה משלחת הרבנים אל חוות פוריה. החלוצים היו בשיאו של ערב שירה וריקודים. 

להפתעת החלוצים, הצטרף הרב קוק למעגל, ואף רקד ושר עימם שירי מולדת. בשלב מסוים פנה הרב 

אל אחד החלוצים במעגל, וביקש ממנו לצאת איתו החוצה.

"בוא נתחלף" אמר הרב לשומר.

"נתחלף?" התפלא השומר.

"אתה תיתן לי את בגדי השומר שלך, הכפייה, העקאל ואפילו הרובה, ואתה תלבש את בגדי הרב שלי 

- המעיל, המגבעת… אתן לך גם את המשקפיים אם תרצה" ענה לו הרב בחיוך.

וכך חזרו השניים למעגל הרוקדים. בחור צעיר וגבוה עם מכנסיים שמגיעים בקושי לקצה מגפי השומר 

למרכז  נכנס  ורובה,  כפייה  עם  הזקן  הרב  ואילו  השחורה,  המגבעת  תחת  מפזז  העבה  ושפמו  שלו, 

המעגל ופרץ בריקוד סוער, כאשר הזקן והפיאות שלו מתבדרים ברוח, והרובה מוחזק היטב בשתי ידיו.

הרב, מתנשף  עצר  הריקוד  בסוף  ארוכה.  יחדיו שעה  רקדו  זה  בבגדיו של  זה  לבושים  והשומר  הרב 

ומכריז: "אחים יקרים! מהי מעלת הריקוד? בשעה שאדם רוקד, מכח הריקוד הוא מתרומם מעל פני 

האדמה. בשעה שהוא מתרומם מעל פני האדמה, הוא רואה דברים אחרת לגמרי ממה שראה בזמן 

שרגליו היו על הקרקע, הצטרפו  אחים לריקוד". 

ביקור הרב קוק במושבות החלוצים
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מקורות ללימוד



נספח ב'

יָדוֹ;  מֵעַל  אֶת-טַבַּעְתּוֹ,  הַמֶּלֶךְ  וַיָּסַר 

הָאֲגָגִי--צֵֹרר  בֶּן-הַמְָּדתָא  לְהָמָן  וַיִּתְּנָהּ, 

הַיְּהוִּדים. )ג, 10(

ַׂק  ש וַיִּלְבַּׁש  אֶת-בְּגָָדיו,  ֳּכַי  מְָרד וַיִּקְַרע 

זְעָקָה  וַיִּזְעַק  הָעִיר,  בְּתוֹךְ  וַיֵּצֵא  וָאֵפֶר; 

גְדוֹלָה וּמָָרה. ב וַיָּבוֹא, עַד לִפְנֵי ׁשַעַר-

הַמֶּלֶךְ,  אֶל-ׁשַעַר  לָבוֹא  אֵין  כִּי  הַמֶּלֶךְ: 

ָׂק. )ד, 1-2( בִּלְבוּׁש ש

אֲׁשֶר  אִיׁש,  אֶל-הַמֶּלֶךְ:  הָמָן,  וַיֹּאמֶר 

ֹ. יָבִיאוּ לְבוּׁש מַלְכוּת,  הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרו

הַמֶּלֶךְ; וְסוּס, אֲׁשֶר ָרכַב  אֲׁשֶר לָבַׁש-בּוֹ 

מַלְכוּת,  כֶּתֶר  נִתַּן  וַאֲׁשֶר  הַמֶּלֶךְ,  עָלָיו 

עַל-יַד- וְהַסּוּס,  הַלְּבוּׁש  וְנָתוֹן   .ֹ בְּרֹאׁשו

ֵָׂרי הַמֶּלֶךְ הַפְַּרתְּמִים, וְהִלְבִּיׁשוּ  אִיׁש מִּש

בִּיקָרוֹ;  חָפֵץ  הַמֶּלֶךְ  אֲׁשֶר  אֶת-הָאִיׁש, 

הָעִיר,  בְִּרחוֹב  עַל-הַסּוּס,  וְהְִרכִּיבֻהוּ 

אֲׁשֶר  לָאִיׁש  ֶׂה  יֵעָש כָּכָה  לְפָנָיו,  וְקְָראוּ 

ֹ. )ו, 7-9( הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרו

וְהָעִיר ׁשוּׁשָן נָבוֹכָה. )ג, 15(

כי אֵין אֶסְתֵּר, מַגֶֶּדת מוֹלְַדתָּהּ 

וְאֶת-עַמָּהּ, )ב, 20(

הֶעֱבִיר  אֲׁשֶר  אֶת-טַבַּעְתּוֹ,  הַמֶּלֶךְ  וַיָּסַר 

אֶסְתֵּר  ֶׂם  וַתָּש ֳּכָי;  לְמְָרד וַיִּתְּנָהּ,  מֵהָמָן, 

ֳּכַי, עַל-בֵּית הָמָן. )ח, 2( אֶת-מְָרד

בִּלְבוּׁש  הַמֶּלֶךְ,  מִלִּפְנֵי  יָצָא  ֳּכַי  וּמְָרד

מַלְכוּת תְּכֵלֶת וָחוּר, וַעֲטֶֶרת זָהָב גְּדוֹלָה, 

וְתַכְִריךְ בּוּץ וְאַרְגָּמָן;  )ח, 15(

וְאֶת-הַסּוּס,  אֶת-הַלְּבוּׁש  הָמָן  וַיִּקַּח 

בְִּרחוֹב   ,ּ וַיְַּרכִּיבֵהו ֳּכָי;  אֶת-מְָרד וַיַּלְבֵּׁש 

ֶׂה לָאִיׁש  הָעִיר, וַיִּקְָרא לְפָנָיו, כָּכָה יֵעָש

ֹ. )ו, 11-12( אֲׁשֶר הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרו

וַתֹּאמַר--אִם- הַמַּלְכָּה,  אֶסְתֵּר  וַתַּעַן 

וְאִם-עַל- הַמֶּלֶךְ,  בְּעֵינֶיךָ  חֵן  מָצָאתִי 

בִּׁשְאֵלָתִי,  נַפְׁשִי  תִּנָּתֶן-לִי  טוֹב:  הַמֶּלֶךְ 

וְעַמִּי,  אֲנִי  נִמְכְַּרנוּ  כִּי  בְּבַקָּׁשָתִי.  וְעַמִּי 

לְהַׁשְמִיד לַהֲרוֹג וּלְאַבֵּד; וְאִלּוּ לַעֲבִָדים 

אֵין  הֶחֱַרׁשְתִּי--כִּי   ,ּ נִמְכְַּרנו וְלִׁשְפָחוֹת 

ֹוֶה, בְּנֵזֶק הַמֶּלֶךְ. )ז, 3-4( הַצָּר ׁש

ָׂמֵחָה. )ח, 15( וְהָעִיר ׁשוּׁשָן, צָהֲלָה וְש

V
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לימוד בחברותא

נספח ג'

מהו פורים? יום מרוכז לצחוק... יום אחד הוא בשנה שבו רשאים יהודים לצחוק בכל לב, להתחפש, 

לאכול "אזני המן"... הצחוק צורך אנושי הוא. האדם אינו רק יצור טראגי. החיים יודעים את הרציני 

ויודעים את המגוחך.

והיהודים  ועד כוש, אבל טיפש היה.  יום הצחוק במלך, שאמנם מלך מהודו  היהודים קשרו את 

צוחקים מן הטיפש. כל זה נתקשר באגדה היסטורית, בפורענות גדולה ובנס גדול שאירע בסופה 

וליהודים עמדו רווח והצלה.

העיקר שיש יום שכולו קודש לשמחה קלה, להתחפשות, להילולה ולחינגה. זהו קרנבל יהודי. יום 

חופש לצחוק אנושי...

ומעניין: פורים היה מקור לכוחות יצירה גדולים בעם, גם ליצירה החילונית. הרבה ממה שנחנק כל 

ימות השנה מצא פורקן בחג הזה... לחיים הרציניים שייך גם משהו מהקל. אדם שאינו יודע מה 

זה קל, לא יבין גם מה זה כבד. ולעם שסבל ייסורים יש ביום כזה ערך נוסף לפורקן ה"פורים"... גם 

קלות הראש יכולה להשיג רמת תרבות גבוהה.

יצחק טבנקין שיחה עם פעילי תרבות

מהם המאפיינים המיוחדים של פורים לפי טבנקין? אילו ממנהגי החג מבטאים את המאפיינים הללו?

מדוע חשוב שתהיה הזדמנות לצחוק יום בשנה?

'אדם שלא יודע מה זה קל לא יבין גם מה זה כבד' – מהם הקל והכבד בסיפור פורים?

האם אתם/ן מסכימים/ות עם המשפט? תנו דוגמא שמחזקת את עמדתכם/ן.

ילקוט פורים, הוצאת ברית התנועה הקיבוצית וועדת החגים הבינקיבוצית בשיתוף עם ארכיון החגים, בית השיטה

מכון 
שיטים
ארכיון החגים הקיבוצי

ֲאַחְׁשוֵרֹוׁש  ַהֶּמלֶךְ  ּבְכָל-ְמִדינֹות  ֲאֶׁשר  ַהּיְהּוִדים,  ּכָל  ֶאל  ְסָפִרים  וַּיְִׁשלַח  ָהֵאּלֶה;  ֶאת-ַהְּדבִָרים  ָמְרֳּדכַי,  וַּיִכְּתֹב  כ 

ַהְּקרֹובִים, וְָהְרחֹוִקים. כא לְַקּיֵם, ֲעלֵיֶהם לְִהיֹות עִֹׂשים ֵאת יֹום ַאְרּבָָעה ָעָׂשר לְחֶֹדׁש ֲאָדר, וְֵאת יֹום-ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו:  

ֹיְבֵיֶהם, וְַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר נְֶהַּפךְ לֶָהם ִמּיָגֹון לְִׂשְמָחה, ּוֵמֵאבֶל  ּבְכָל ָׁשנָה, וְָׁשנָה. כב ּכַּיִָמים, ֲאֶׁשר-נָחּו בֶָהם ַהּיְהּוִדים ֵמא

לְיֹום טֹוב; לֲַעׂשֹות אֹוָתם, יְֵמי ִמְׁשֶּתה וְִׂשְמָחה, ּוִמְׁשלַֹח ָמנֹות ִאיׁש לְֵרֵעהּו, ּוַמָּתנֹות לֶָאבְיֹנִים. כג וְִקּבֵל, ַהּיְהּוִדים, 

ֵאת ֲאֶׁשר-ֵהֵחּלּו, לֲַעׂשֹות; וְֵאת ֲאֶׁשר-ּכַָתב ָמְרֳּדכַי, ֲאלֵיֶהם. כד ּכִי ָהָמן ּבֶן-ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי, צֵֹרר ּכָל-ַהּיְהּוִדים--ָחַׁשב 

יָׁשּוב  ִעם-ַהֵּסֶפר,  ָאַמר  ַהֶּמלֶךְ,  לְִפנֵי  ּובְבָֹאּה,  כה  ּולְַאּבְָדם.  לְֻהָּמם  ַהּגֹוָרל,  הּוא  ּפּור  וְִהִּפל  לְַאּבְָדם;  ַעל-ַהּיְהּוִדים, 

ַמֲחַׁשבְּתֹו ָהָרָעה ֲאֶׁשר-ָחַׁשב ַעל-ַהּיְהּוִדים ַעל-רֹאׁשֹו; וְָתלּו אֹתֹו וְֶאת-ּבָנָיו, ַעל-ָהֵעץ. 

מגילת אסתר פרק ט', פסוקים כ-כ"ה

סמנו את כל ההיפוכים בפסוקים שלפניכם. מה הקשר בין פורים ל"לנהפוך הוא" לפי המגילה?


