
 

 
 

 

 

 עבדות וחרות  –עבדים היינו 

 לכתה ו' שיעורמערך 
 

 עבדים היינו – 1שיעור  

 

 מטרות

 הכרות עם עבדות מצרים כפי שמופיעה בהגדה ובסיפור המקראי.  •

 .'עבדות'-ו ' עבדיםים 'המושג עם תוהכר •

 עניין בסיפור יציאת מצרים והמחשת הסיפור באופן חווייתי. יצירת  •

 

 מהלך

 נספח א'(.) מההגדה ומהמקראקריאה והסבר של טקסטים   .1

 נספח ב'(. ) םעבדות מצרי איוריתבוננות ב ה –  מדרש תמונה .2

 בתמונה? ות /רואים ו/תארו מה אתם •

 אים? מה מצב רוחם?מה מאפיין את האנשים? מה הם עושים? איך הם נר •

 במה שונים העברים מהמצרים בתמונה?  •

  ןהערים אות ',פיתום ורעמסס'-עשה בלתאר את הנ ן/עליכםו עיתון ב ות/תם כתביםא –  כתיבת כתבה .3

העברים. נסו לתאר את הפעילות, מה הלך הרוח של העברים? איך מתייחסים המצרים לעברים?   וניםב

 ספרו סיפור של אדם ספציפי.  

 



 

 
 

 

 

 טקסטים מההגדה ומהמקרא   –ספח א'  נ 
 

ַוִּיֵתן יי אֹוֹתת    ְנטוָיה.ָשם ְבָיד ֲחָזָקה וִבְזרֹועַ ִוּיֹוִציֵאנו יי ֱאֹלֵהינו מִ  ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים, ֲעָבִדים ָהִיינו 

ָתנו הֹוִציא ִמָשם ְלַמַען ָהִביא  ְואוֹ   וֹמְפִתים, ְגֹדִלים ְוָרִעים,ְבִמְצַרִים, ְבַפְרֹעה וְבָכל ֵביתֹו ְלֵעיֵנינו; 

 ֹאָתנו, ָלֶתת ָלנו ֶאת ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֵתינו. 

ָאנו וָבֵנינו וְבֵני ָבֵנינו ְמשְעָבִדים  ֲהֵרי  ֹלא הֹוִציא ַהָקדֹוש ָברוְך הוא ֶאת ֲאבֹוֵתינו ִמִמְצַרִים, לו אִ וְ 

 )הגדת פסח( ָרִים.ָהִיינו ְלַפְרֹעה ְבִמצְ 

 

 עבדים היינו, היינו  

 )הגדת פסח( עתה בני חורין, בני חורין

 
 י"ד, כ"ב -שמות ב, י"א

-ִפֹתם, ְוֶאת-ֶאת--מו ָעָליו ָשֵרי ִמִסים, ְלַמַען ַעֹנתֹו ְבִסְבֹלָתם; ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְכנֹות, ְלַפְרֹעהִשייא ַוּיָ 

-ם ֶאתְיַענו ֹאתֹו, ֵכן ִיְרֶבה ְוֵכן ִיְפֹרץ; ַוָּיֻקצו, ִמְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל.  יג ַוַּיֲעִבדו ִמְצַריִ  ַרַעְמֵסס.  יב ְוַכֲאֶשר

ֵאת,  --ֲעֹבָדה, ַבָשֶדה-ְבָכלַחֵּייֶהם ַבֲעֹבָדה ָקָשה, ְבֹחֶמר וִבְלֵבִנים, ו-ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְבָפֶרְך.  יד ַוְיָמְררו ֶאת

 ָעְבדו ָבֶהם, ְבָפֶרְך. -ֲעֹבָדָתם, ֲאֶשר-לכָ 

 ... 

 ַהַבת, ְתַחּיון. -ּלֹוד, ַהְיֹאָרה ַתְשִליֻכהו, ְוָכלַהֵבן ַהּיִ -ַעמֹו ֵלאֹמר:  ָכל-כב ַוְיַצו ַפְרֹעה, ְלָכל

 

 שמות ה'

ַוְיַצו ַפְרֹעה, ַבּיֹום ַההוא, ֶאת ֵלאֹמר.  ז ֹלא ֹתאִספון ָלֵתת ֶתֶבן ָלָעם,  ֹשְטָריו  -ַהֹנְגִשים ָבָעם, ְוֶאת-ו 

ַהְּלֵבִנים ְוֹקשְ --ִלְלֹבן  ֵיְלכו,  ְוֶאתִכְתמֹול ִשְלֹשם:  ֵהם,  ַמְתֹכֶנת ַהְּלֵבִנים ֲאֶשר ֵהם  -שו ָלֶהם, ֶתֶבן.  ח 

ֵכן ֵהם ֹצֲעִקים ֵלאֹמר, -ַעל--ִפים ֵהם ִנְר -ֹלא ִתְגְרעו, ִמֶמנו:  ִכי --ֹעִשים ְתמֹול ִשְלֹשם, ָתִשימו ֲעֵליֶהם

ָשֶקר.  י ַוֵּיְצאו -ִיְשעו, ְבִדְבֵרי-ָבּה; ְוַאל-ים, ְוַיֲעשוָהֲאָנִש -ֵנְלָכה ִנְזְבָחה ֵלאֹלֵהינו.  ט ִתְכַבד ָהֲעֹבָדה ַעל

ֹעה, ֵאיֶנִני ֹנֵתן ָלֶכם ֶתֶבן.  יא ַאֶתם, ְלכו ָהָעם, ֵלאֹמר:  ֹכה ָאַמר ַפְר -ֶאל  ֹנְגֵשי ָהָעם, ְוֹשְטָריו, ַוֹּיאְמרו

ֶאֶרץ ִמְצָרִים,  -ָרע ֵמֲעֹבַדְתֶכם, ָדָבר.  יב ַוָּיֶפץ ָהָעם, ְבָכלְקחו ָלֶכם ֶתֶבן, ֵמֲאֶשר, ִתְמָצאו:  ִכי ֵאין ִנגְ 

יֹום ְביֹומֹו, ַכֲאֶשר ִבְהיֹות ַהֶתֶבן.  -ֵשיֶכם ְדַברִשים, ָאִצים ֵלאֹמר:  ַכּלו ַמעֲ ְלֹקֵשש ַקש, ַלֶתֶבן.  יג ְוַהֹנגְ 

ָשמו ֲעֵלֶהם, ֹנְגֵשי ַפְרֹעה ֵלאֹמר:  ַמדוַע ֹלא ִכִּליֶתם ָחְקֶכם ִלְלֹבן, -יד ַוּיֻכו, ֹשְטֵרי ְבֵני ִיְשָרֵאל, ֲאֶשר

ַפְרֹעה, ֵלאֹמר:  ָלָמה -, ֹשְטֵרי ְבֵני ִיְשָרֵאל, ַוִּיְצֲעקו ֶאלַהּיֹום.  טו ַוָּיֹבאו-ְתמֹול, ַגם-ַגם--ִכְתמֹול ִשְלֹשם

ֶתבֶ  טז  ַלֲעָבֶדיָך.   ֹכה,  ֻמִכים, ַתֲעֶשה  ֲעָבֶדיָך  ְוִהֵנה  ֲעשו;  ָלנו,  ֹאְמִרים  וְלֵבִנים  ַלֲעָבֶדיָך,  ִנָתן  ֵאין  ן, 

ֵכן ַאֶתם ֹאְמִרים, ֵנְלָכה ִנְזְבָחה ַליהָוה.  יח ְוַעָתה  -ים; ַעליז ַוֹּיאֶמר ִנְרִפים ַאֶתם, ִנְרפִ ְוָחָטאת ַעֶמָך.   

 ֶכם; ְוֹתֶכן ְלֵבִנים, ִתֵתנו.ִיָנֵתן לָ -ְלכו ִעְבדו, ְוֶתֶבן ֹלא



 

 
 

 

 

 מדרשי תמונה  –נספח ב'  
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 שבחירות הקושי  –שר הבסיר  – 2שיעור  
 

 מטרות

   .רים בסיפור המקראימצ הכרות עם תלונות העם והרצון לשוב •

 בחנה בין חרות פיזית לחרות רוחנית. ה •
 

 מהלך

 ות'. שמש אסוציאציות למילים 'מצרים', 'עבדות', 'חר – פתיחה .1

 במדבר המתארים את תחושות העם.  פסוקים מספר שמות ו תקריא .2
 

 ם פחד העם מרדיפת מצרי .1

ְיהָוה.  יא ַוֹּיאְמרו, -ִיְשָרֵאל, ֶאל-ֵעיֵניֶהם ְוִהֵנה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם, ַוִּייְראו ְמֹאד, ַוִּיְצֲעקו ְבֵני-ל ֶאתִיְשָראֵ -ַוִּיְשאו ְבֵני 

הֲ -ֶאל ֵאיןֹמֶשה,  ַמה-ִמְבִלי  ַבִמְדָבר:   ָלמות  ְלַקְחָתנו  ְבִמְצַרִים,  ְלהֹוִציָא-ְקָבִרים  ָּלנו,  ָעִשיָת  ִמִמְצָרִים.   ֹזאת   נו 

ִמְצַרִים,  -תנו ֲעֹבד אֶ ִכי טֹוב לָ ִמְצָרִים:   -ֶזה ַהָדָבר, ֲאֶשר ִדַבְרנו ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאֹמר, ֲחַדל ִמֶמנו, ְוַנַעְבָדה ֶאת-יב ֲהֹלא

 (שמות י"ד) .ִמֻמֵתנו ַבִמְדָבר 

 תלונות העם במדבר  .2

ָכל )ַוִּיּלֹונו(  וילינו  ְבֵני עֲ -ב  ַעל-ַדת  ְוַעל-ִיְשָרֵאל,  ִיְשָרֵאל,  --ַאֲהֹרן -ֹמֶשה  ְבֵני  ֲאֵלֶהם  ַוֹּיאְמרו  ג  מוֵתנו  -ִמיַבִמְדָבר.   ִיֵתן 

ְדָבר ַהֶזה, ְלָהִמית  ַהמִ -הֹוֵצאֶתם ֹאָתנו ֶאל-:  ִכיר, ְבָאְכֵלנו ֶלֶחם ָלֹשַבעִסיר ַהָבשָ -ִמְצַרִים, ְבִשְבֵתנו ַעל ְיהָוה ְבֶאֶרץ  -ְבַיד 

 (שמות ט"ז) ַהָקָהל ַהֶזה ָבָרָעב.-ָכל-ֶאת
 

ִמְקַני,  -ָבַני ְוֶאת-, ְלָהִמית ֹאִתי ְוֶאתה ֶהֱעִליָתנו ִמִמְצַרִיםה זֶ ָלמָ ֹמֶשה; ַוֹּיאֶמר,  -ג ַוִּיְצָמא ָשם ָהָעם ַלַמִים, ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל

 (שמות י"ז) ַבָצָמא.

 

ַיאֲ  ִמי  ַוֹּיאְמרו,  ִיְשָרֵאל,  ְבֵני  ַגם  ַוִּיְבכו,  ַוָּיֻשבו  ַתֲאָוה;  ִהְתַאוו  ְבִקְרבֹו,  ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר  ָבָשר.  ה  ד  -ָזַכְרנו, ֶאתִכֵלנו 

ֲאֶשר ַהדָ  ִחָנם-ָגה,  ְבִמְצַרִים,  ְוֶאתֹנאַכל  ָהֲאַבִטִחים,  ְוֵאת  ַהִקֻשִאים,  ֵאת  ְוֶאת ֶהחָ -;  ְוֶאת-ִציר  ו -ַהְבָצִלים,  ַהשוִמים.  

 ַהָמן ֵעיֵנינו.-ִבְלִתי, ֶאל--ְוַעָתה ַנְפֵשנו ְיֵבָשה, ֵאין ֹכל

]...[ 

ְוֶאל ֹתא-יח  ָבָשרָהָעם  ַוֲאַכְלֶתם  ְלָמָחר,  ִהְתַקְדשו  ָבשָ --ַמר  ַיֲאִכֵלנו  ִמי  ֵלאֹמר  ְיהָוה  ְבָאְזֵני  ְבִכיֶתם  ִכיִכי  ָלנו -ר,  טֹוב 

 ( במדבר י"א) ְבִמְצָרִים; ְוָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ָבָשר, ַוֲאַכְלֶתם.
 

 

-אֹו ַבִמְדָבר ַהֶזה, לוַמְתנו ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים,  -ָהֵעָדה, לו-ְשָרֵאל; ַוֹּיאְמרו ֲאֵלֶהם ָכלַאֲהֹרן, ֹכל ְבֵני יִ -ֹמֶשה ְוַעל-ב ַוִּיֹּלנו ַעל

ֶאל ֹאָתנו  ֵמִביא  ְיהָוה  ְוָלָמה  ג  ַבֶחֶרב  -ָמְתנו.   ִלְנֹפל  ַהֹזאת,  ָלנו, שוב    --ָהָאֶרץ  טֹוב  ֲהלֹוא  ָלַבז;  ִיְהיו  ְוַטֵפנו,  ָנֵשינו 

 (במדבר י"ד) ָאִחיו:  ִנְתָנה ֹראש, ְוָנשוָבה ִמְצָרְיָמה.-ְיָמה.  ד ַוֹּיאְמרו, ִאיש ֶאלִמְצרָ 

 

 נשאל:

 מה מתלוננים בני ישראל? מה חסר להם? על •

 איך מצטיירת מצרים מדברי העם? מה הם זוכרים מהעבדות? •

 אומר על הקושי בחרות?את העבדות על פני הקושי במדבר? מה זה  פיםמעדי בני ישראלאיך יתכן ש  •

 



 

 
 

 

 

 נבקש להגדיר כל אחד מהמושגים. ו –רות פיסית ירות רוחנית, חיח – נרשום על הלוח .3

רות נפשית ללא חירות ירות פיסית ללא חרות נפשית? האם ניתן לקבל חיחהאם ניתן לקבל  :נשאל

 מה הסיטואציה של בני ישראל במדבר? פיסית? 

 

 יוםכת עבדו –' עתה בני חורין?' – 3שיעור  

 

 ם. הכרות עם ביטויי שעבוד במציאות היו  מטרה:

 

 מהלך

 פתיחה: קריאה משותפת.  .1

 ַוּיֹוִציֵאנו ְיָי ֱאֹלֵהינו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה. ֲעָבִדים ָהִיינו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים, 

ֲאבֹוֵתינו ֶאת  הוא  ָברוְך  ַהָקדֹוש  הֹוִציא  ֹלא  ָבֵנינו  ְוִאּלו  וְבֵני  וָבֵנינו  ָאנו  ֲהֵרי  ִמִמְצָרִים,  ְלַפְרֹעה     ָהִיינו  ְמֻשְעָבִדים 

 )הגדת פסח( ְבִמְצָרִים.

 

 : מהי עבדות? האם קיימת עבדות בעולם היום? היכן? נשאל

 

 , תוך עצירה לשאלות )ניתן לקיים את הקריאה בקבוצות(.  ודרניבעולם המאורים של עבדות  תינקרא  .2

 

 2000, ארה"ב,  עבדות בעולם המודרני קווין ביילס,   דברים של קטע מתוך  
 

 שראלית' מאת מישאל ונעם ציון(יהגדה   –'הלילה הזה ך הספר )מתו
 

ה רק דימוי. תופעות של עבדות קיימות במגוון צורות ברחבי העולם המודרני, בהבדל אחד  עבדות מודרנית אינ

נות האלפיים הם כל כך זולים, עד שמתייחסים אליהם כמו אל כלים משמעותי מן העבדות בעבר: העבדים בש 

עולם. במדינות  עפ"י הערכות האו"ם, נסחרים מדי שנה מילוני נשים, גברים וילדים ברחבי ה  פעמיים. ]...[-חד

זכויות וחסרי יכולת  ונאלצים לעבוד עבודות פרך, והם חסרי  וילדים בעבדות  כמו סודן וברזיל נתונים גברים 

הרוויח אי פעם את חירותם. במדינות מערביות מתועשות רבות, ובתוכן ישראל, נמצאים מאות אלפי עובדים  ל

עושק ושעבוד. הם משוללי זכויות בסיסיות ונתונים  זרים, מהגרים חוקיים ובלתי חוקיים, העובדים תחת תנאי  

 לאלימות מצד מעבידיהם ולרדיפות מצד שלטונות ההגירה. 

 

 ?  ן / קודם? מה חדש לכם   ן / ידעתם   קווין ביילס הדברים של ה  מה  •

 



 

 
 

 

 

 לאה קרון, תיכון 'מילקן', לוס אנג'לס, ארה"ב   קטע מתוך דברים של 
 

 הגדה ישראלית' מאת מישאל ונעם ציון(  –)מתוך הספר 'הלילה הזה 

 

סח של ארגון לשחרור עבדים. צוות המורים החליט להפוך את פזהו סיפורו של בית ספר יהודי בארה"ב שהפך ל

מזמנם   2002שנת   הקדישו  והמורים  התלמידים  כלל  כולה.  הספר  בית  אוכלוסיית  עבור  משמעותי  לאירוע 

ללימוד נושא העבדות בסודן בימינו, שם נוהגים כוחות צבא הצפון המוסלמי לתפוס נשים וילדים אפריקניים  

 ולמכור אותם כעבדים וכמשרתים בצפון המדינה.  תושבי כפרים מהדרום,

יים לפני פסח התכנסו התלמידים למפגש ייחודי, בו פגשו את פרנסיס בוק, עבד סודני שברח ממשעבדיו  שבוע

והגיע לארה"ב. אחד התלמידים כתב בעקבות המפגש: 'לפני שפגשתי את פרנסיס בוק, עבדות נראתה לי כמו 

מזעזע. אך מעו מולי. לפחלום בלהות  יעמוד ממש   הזה  דמיינתי שחלום הבלהות  לא  בעבד משוחרר לם  גוש 

היתה עבורי חוויה מאירה, ואני מודה לאל כל יום על כך שאני בן חורין. עצם הרעיון שמוכרים בני אדם כמו 

  רכוש, ומתייחסים אליהם כמו אל חיות, הוא הבעיה הכי נוראית ומטרידה שהעולם ניצב בפניו היום! למדתי 

לם. עכשיו אני רואה עד כמה התברכתי... כל בעיותיי  מיליון בני אדם היום הם משועבדים בכל רחבי העו  27-ש

 נראות כה שוליות. היום אני עוזר לשחרר אנשים מעבדות!'

ממשעבדיהם   לברוח  לעבדים  שמסייעים  'משחררים'  של  רשת  הקימו  בסודן  הפועלים  אדם  זכויות  ארגוני 

זו עולה    ולהקלט חזרה בכפריהם  ד התחייב לממן שחרור של  , וכל תלמי36$בדרום סודן. שחרור עבד בצורה 

עבד אחד. חלק מהתלמידים עברו מבית לבית בשכונותיהם כדי להביא למודעות ציבורית את בעיית העבדות  

לגייס   ]...[ בתוך שבועיים הצליחו תלמידי חטיבת הביניים  עבדים.   –ים  דולר  147,000ולגייס כספים לשחרור 

'כל המקיים נפש אחת, כאילו עבדים! כפי שהמסורת ה  411סכום מספיק כדי לשחרר   יהודית מלמדת אותנו: 

 קיים עולם מלא'. )משנה סנהדרין ד', ה'(

 

 נסו לתאר כיצד נראית מציאות חיים של ילד עבד סודני? איך נראית שגרת היום שלו?  •

 ס בוק, אילו שאלות הייתם שואלים אותו?לו הייתם פוגשים את פרנסי •

תה הגיע לכדור הארץ מה משמעות המילה 'חופש', לו הייתם נדרשים להגדיר לחיזר שזה ע •

 כיצד הייתם מגדירים זאת?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


