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 שור ונמר וגם גדי
 על דילמת החינוך לריבוי הזהויות לאור מגילת אסתר

 

 
חג הפורים מזמן עבורנו את ההזדמנות להתבונן במגוון הזהויות המרכיבים את 

בפוסט מודרנית נמצאת אישיותו של האדם. בבסיס התפיסה המודרנית וביתר שאת 
אתניים, דתיים, מגדריים, גזעיים, מיניים  שיוכיםידי -על ההנחה כי האדם מוגדר

ו. עם זאת במפגש שבין היחיד לקולקטיב נוצר קונפליקט יוצרים את זהותואלה  ועוד
תופס  פוליטיקה של זהויותהנובע ממגוון הזהויות המרכיבות את החברה. המושג 

ט מודרני ומייצג את המאבק בין מגוון האוכלוסיות על מקום נכבד בשיח הפוס
 ונותם.זכאותם למשאבים על רקע ש

 במערך זה נדון בשאלה כיצד יש להתנהל אל מול המגוון? 
 האם לעודד מגוון זהויות? מהי הסכנה מחד ומהו היתרון מאידך? 

 כל זאת לאור לימוד מתוך מגילת אסתר.
 

 ַיֲעֹקב ְבִמְטַבח ַהַבִיתִרְבָקה ַמְלִביָשה ֶאת 
 ְבַתְחֹפֶשת ֵליָצן, ִבְבָגִדים ֶשל שֹוֵטר

 ָפִנים ַרבֹות ָפֶניָך, ֶיֶלד , ִהיא לֹוֶחֶשת , ַעל ִרבּוי ָפֶניָך ַאל ְתַוֵתר
 ִהֵנה ַיֲעֹקב ַאָתה ְוַאָתה ַגם ֵעָשו

 ִהיא ְמַלֶחֶשת

 –יָקה ִלְזרֹוָעיו ְכֶשִהיא ֵשָער ַאְדמֹוִני ַמְדבִ 
 ִאם ֵעץ ֶשל ַזִית, ְלָמָשל, תּוַכל ִלְהיֹות, ַיְלִדי

 –ְוַגם ֵאזֹוב ַעל ַהִקיר ְוַיְנשּוף ּוְלָטָאה ְושֹור ְוָנֵמר ְוַגם ְגִדי 
 ָאז ֵתיִטיב ִלְחיֹות ַאף ְכֶשַתְרִחיק ִמֶמִני ָלֶלֶכת

 ֹ  א עֹוד תֹאַחז ְבָיִדיַגם ְכֶשָיְדָך ַהזֹאת ַהְקַטָנה ל
 ַגם ְכֶשְבֵלב ֶשל ִמְדָבר אֹו ְבִלבֹו ֶשל ַהַיַער

 ִתָּוֵתר ְיִחיִדי.
 

 )רבקה מרים(
 

 ?מה מבקשת רבקה, האם והמשוררת, מבנה? האם בזה היא מבטאת את רצונה או את רצונו 

 ?כיצד מתואר ריבוי הפנים/תחפושות שמלבישה רבקה את יעקב 

  ?האם לדעתכם יש סכנה בריבוי הזהויות שמבקשת האם מבנה לאמץ? ואם כן, מהי הסכנה 
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ַכי ֲאֶשר ָלַקח-ֶאְסֵתר ַבת-ּוְבַהִגיַע ֹתר טו ִכי --ִבְקָשה ָדָבר  ַהֶמֶלְך, לֹא-לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל-ֲאִביַחִיל ֹדד ָמְרדֳּ
-ַהֶמֶלְך, ֹשֵמר ַהָנִשים; ַוְתִהי ֶאְסֵתר ֹנֵשאת ֵחן, ְבֵעיֵני ָכל-ְסִריסֲאֶשר יֹאַמר ֵהַגי -ִאם ֶאת

--ֹחֶדש ֵטֵבת-ֵבית ַמְלכּותֹו, ַבֹחֶדש ָהֲעִשיִרי, הּוא-ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש, ֶאל-ַוִתָלַקח ֶאְסֵתר ֶאל טז  .ֹרֶאיהָ 

-ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָכל-ַהָנִשים, ַוִתָשא-ֶאְסֵתר ִמָכל-ב ַהֶמֶלְך ֶאתַוֶיֱאהַ  יז  .ֶשַבע, ְלַמְלכּותֹו-ִבְשַנת

-ֵאין ֶאְסֵתר, ַמֶגֶדת מֹוַלְדָתּה ְוֶאת כ  ....ַמְלכּות ְברֹאָשּה, ַוַיְמִליֶכָה ַתַחת ַוְשִתי-ַהְבתּולֹות; ַוָיֶשם ֶכֶתר

ָכי; ְוֶאתָעֶליָה, מָ   ַעָמּה, ַכֲאֶשר ִצָּוה ַכי ֶאְסֵתר ֹעָשה, ַכֲאֶשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאתֹו-ְרדֳּ  .ַמֲאַמר ָמְרדֳּ

 )מגילת אסתר פרק ב(

  ?כיצד מוצגת אסתר בתחילת המגילה 

 ?מהן הזהויות המרכיבות את זהותה 

 ?האם היא עושה בהן שימוש או מציגה אותן בפני אחשוורוש? מדוע 

ידי הקבוצות הדומיננטיות -טוענת שפעולות חברתיות, המוצגות עלעמדת הפוליטיקה של הזהות 
ידי -כאוניברסליות )כגון לאומיות או אזרחות(, עלולות לדכא קבוצות נשלטות, המוגדרות על

הקבוצה הדומיננטית כ"מיעוטים תרבותיים". עצם הדיכוי מכונן ומעצב קטגוריות חברתיות 
בין הקטגוריות מעודד התפתחות של זהויות חדשות, השוויון -חדשות )דוגמת ה"מזרחיות"(. אי

פריורי, הרי הזהויות המיוצרות הופכות -שוליות. גם אם בעיני האליטות אין לזהויות הללו קיום א
בסיס להתארגנות לפעולה חברתית, למחאה ולמנוף להעלאת תביעות )כלכליות, פוליטיות וכד'(. 

הות השונה אך הלגיטימית בהקצאת משאבים פעולת המחאה החברתית כורכת דרישה להכרה בז

 .החדשה. הזהות שנטבעה עליה סטיגמה זוכה עתה להאדר

 .(1999, 10. פנים : כתב עת לתרבות, חברה וחינוךלקראת פוליטיקה של זהויות.  דרה לוינד"ר א)

 ויתור, גם אם רק במשתמע, על קידומה של תפיסת –אך לפוליטיקת זהויות יש מחיר חברתי קשה "
-"טוב משותף" לכלל האזרחים והקהילות. זוהי נקודת המפגש שלה עם הגישה הכלכלית הניאו

ליברלית שמקדשת את האינדיבידואליזם וחותרת תחת מכלול ההסדרים החברתיים שנועדו לרסן 

 ".את כוחות השוק, ובראשם השירותים הציבוריים וארגוני העובדים

 העוקץ( . פורסם באתר14.03.15עופר סיטבון )ד"ר 

 מהי הבעיה אותה היא מבקשת לפתור?מהי פוליטיקת הזהויות?  -לאור שני הקטעים שקראתם 

 מהי הבעיה שנוצרת בעקבות הפוליטיקה של הזהויות? חוו את דעתכם בדילמה 

 
ַכי ַהְיהּוִדי-ַוִתְכֹתב ֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ַבת כט ְלַקֵים, ֵאת ִאֶגֶרת ַהפִֻּרים   ֹתֶקף:-ָכל-ֶאת--ֲאִביַחִיל, ּוָמְרדֳּ

ַמְלכּות, --ֶשַבע ְוֶעְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה-ַהְיהּוִדים, ֶאל-ָכל-ַוִיְשַלח ְסָפִרים ֶאל ל  .ַהֵשִנית--ַהזֹאת

ַכי ְיֵמי ַהפִֻּרים ָהֵאֶלה ִבְזַמֵניֶהם, כַ -ְלַקֵים ֶאת לא  .ִדְבֵרי ָשלֹום, ֶוֱאֶמת  ֲאַחְשֵורֹוש: ֲאֶשר ִקַים ֲעֵליֶהם ָמְרדֳּ

ּוַמֲאַמר  לב  .ִדְבֵרי ַהּצֹומֹות, ְוַזֲעָקָתם  ַזְרָעם:-ַנְפָשם, ְוַעל-ַהְיהּוִדי ְוֶאְסֵתר ַהַמְלָכה, ְוַכֲאֶשר ִקְימּו ַעל

   .ִקַים, ִדְבֵרי ַהפִֻּרים ָהֵאֶלה; ְוִנְכָתב, ַבֵסֶפר--ֶאְסֵתר
 

 פרק ט()מגילת אסתר, 

 

 אופן הגדרתה? כיצד מוצגת אסתר כעת? מה הביא לשינוי ב 

  ?מהן זהויותיה השונות והאם ישנה זהות דומיננטית יותר 


