
  

  

  

  

  עבדות וחרות  –עבדים היינו 

  לכתה ו' שיעורמערך 

  

  עבדים היינו – 1שיעור 

  ועם תיאורי עבדות מצרים במקרא.  ,בהגדה 'עבדים היינו'הכרות עם הטקסט 

  

  הקושי שבחרות –' סיר הבשר' – 2שיעור 

בחנה בין חרות פיזית לחרות ה .מצרים בסיפור המקראי הכרות עם תלונות העם והרצון לשוב

  חנית.רו

  

  עתה בני חורין? – 3שיעור 

  ם.הכרות עם ביטויי שעבוד במציאות היו

  

  עבדות בחיינו – 4שיעור 

  .דיון בביטויים של עבדות בחיינו דרך תמונות



  

  

  

  

  עבדים היינו – 1שיעור 

  מטרות

 .הכרות עם עבדות מצרים כפי שמופיעה בהגדה ובסיפור המקראי  

 עבדות'-ו 'עבדיםים 'הכרת המושג'.  

  עניין בסיפור יציאת מצרים והמחשת הסיפור באופן חווייתי.יצירת  

  

  מהלך

 (מופיע בנספח א'). קריאה והסבר של טקסטים מההגדה ומהמקרא .1

  (מופיע בנספח ב').  התבוננות בתמונות איורים של עבדות מצריים -מדרש תמונה  .2

 ?תארו מה אתם רואים בתמונה  

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

 ?במה שונים העברים מהמצרים בתמונה  

הערים אותם  ',פיתום ורעמסס'-עליכם לתאר את הנעשה בואתם כתבים של עיתון  - כתיבת כתבה .3

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

  אתם יכולים לספר סיפורו של אדם אחד.

  

  טקסטים מההגדה ומהמקרא –ספח א' נ

 ּ ִמְצָרִים, ֲעָבִדים ָהִיינו יָד ֲחָזָקה וִּבְזרֹוַע ְנטוּיָה. ְלַפְרעֹה ּבְ ם ּבְ ָ דִֹלים  ִויֹּוִציֵאנוּ יי ֱאלֵֹהינוּ ִמׂשּ ֵתן יי אֹוֹתת וּמְֹפִתים, ּגְ ִּ וַי

יתֹו ְלֵעיֵנינוּ; ַפְרעֹה וְּבָכל ּבֵ ִמְצַרִים, ּבְ ע ְואוֹ  ְוָרִעים,ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ ם ְלַמַען ָהִביא אָֹתנוּ, ָלֶתת ָלנוּ ֶאת ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ ָ ָתנוּ הֹוִציא ִמׁשּ

  ַלֲאבֵֹתינוּ.

 ּ ְצַרִים, ְוִאלו רוְּך הוּא ֶאת ֲאבֹוֵתינוּ ִמּמִ דֹוׁש ּבָ ִמצְ  ֲהֵרי לֹא הֹוִציא ַהּקָ ִדים ָהִיינוּ ְלַפְרעֹה ּבְ  ָרִים.ָאנוּ וָּבֵנינוּ וְּבֵני ָבֵנינוּ ְמׁשְעּבָ

  (הגדת פסח)

  

  

  

  עבדים היינו, היינו 

  (הגדת פסח) עתה בני חורין, בני חורין



  

  

  

  

  

   

  י"ד, כ"ב-שמות ב, י"א

נֹות, ְלַפְרעֹה ֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ ִּ ִסְבלָֹתם; וַי ים, ְלַמַען ַעּנֹתֹו ּבְ ֵרי ִמּסִ ימוּ ָעָליו ׂשָ ֹתם, ְוֶאת-ֶאת--יא וַיָּׂשִ ר-ּפִ ְיַעּנוּ  ַרַעְמֵסס.  יב ְוַכֲאׁשֶ

ֲַּעִבדוּ ִמְצַרִים ֶאת ָרֵאל.  יג וַי ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ה ְוֵכן ִיְפרֹץ; וַיָֻּקצוּ, ִמּפְ ן ִיְרּבֶ ָפֶרְך.  יד וְַיָמְררוּ ֶאת-אֹתֹו, ּכֵ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעבָֹדה -ּבְ ַחיֵּיֶהם ּבַ

חֶֹמר וִּבְלֵבִנים, וְּבָכל ה, ּבְ ֶדה-ָקׁשָ ָ ׂשּ ר-לֵאת, כָּ --ֲעבָֹדה, ּבַ ָפֶרְך.-ֲעבָֹדָתם, ֲאׁשֶ   ָעְבדוּ ָבֶהם, ּבְ

...  

ְרעֹה, ְלָכל ל-כב וְַיַצו ּפַ ִליֻכהוּ, ְוָכל-ַעּמֹו ֵלאמֹר:  ּכָ ׁשְ ּלֹוד, ַהְיאָֹרה ּתַ ִּ ן ַהי ַחיּוּן.-ַהּבֵ ת, ּתְ   ַהּבַ

  

  שמות ה'

יֹּום ַההוּא, ֶאת ְרעֹה, ּבַ ָעם, ְוֶאת- ו וְַיַצו ּפַ ים ּבָ ֵבִניםׁשְֹטָריו -ַהּנְֹגׂשִ ֶבן ָלָעם, ִלְלּבֹן ַהּלְ ְתמֹול --ֵלאמֹר.  ז לֹא ֹתאִספוּן ָלֵתת ּתֶ ּכִ

ֶבן.  ח ְוֶאת ׁשוּ ָלֶהם, ּתֶ ְלׁשֹם:  ֵהם, יְֵלכוּ, ְוקֹׁשְ ימוּ ֲעֵליֶהם-ׁשִ ׂשִ ְלׁשֹם, ּתָ מֹול ׁשִ ים ּתְ ר ֵהם עֹׂשִ ֵבִנים ֲאׁשֶ לֹא ִתְגְרעוּ, -- ַמְתּכֶֹנת ַהּלְ

י ּנוּ:  ּכִ ים ֵהםִנְר -ִמּמֶ ד ָהֲעבָֹדה ַעל-ַעל-- ּפִ ְכּבַ ָחה ֵלאלֵֹהינוּ.  ט ּתִ ן ֵהם צֲֹעִקים ֵלאמֹר, ֵנְלָכה ִנְזּבְ ּ -ּכֵ ים, ְויֲַעׂשו - ָבּה; ְוַאל-ָהֲאָנׁשִ

ִדְבֵרי עוּ, ּבְ י ָהָעם, ְוׁשְֹטָריו, וַיֹּאְמרוּ ֶאל-ִיׁשְ ֶקר.  י וַיְֵּצאוּ נְֹגׂשֵ ְר -ׁשָ ם, ָהָעם, ֵלאמֹר:  ּכֹה ָאַמר ּפַ ֶבן.  יא ַאּתֶ י נֵֹתן ָלֶכם ּתֶ עֹה, ֵאיֶנּנִ

ָכל ֶָּפץ ָהָעם, ּבְ ָבר.  יב וַי י ֵאין ִנְגָרע ֵמֲעבַֹדְתֶכם, ּדָ ְמָצאוּ:  ּכִ ר, ּתִ ֶבן, ֵמֲאׁשֶ ֶבן.  -ְלכוּ ְקחוּ ָלֶכם ּתֶ ׁש ַקׁש, ַלּתֶ ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְלקֹׁשֵ

ּלוּ ַמעֲ  ים, ָאִצים ֵלאמֹר:  ּכַ ַבריג ְוַהּנְֹגׂשִ יֶכם ּדְ ר-ׂשֵ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֻּּכוּ, ׁשְֹטֵרי ּבְ ֶבן.  יד וַי ְהיֹות ַהּתֶ ר ּבִ ֲאׁשֶ יֹומֹו, ּכַ מוּ ֲעֵלֶהם, -יֹום ּבְ ׂשָ

ְלׁשֹם ְתמֹול ׁשִ יֶתם ָחְקֶכם ִלְלּבֹן, ּכִ י ַפְרעֹה ֵלאמֹר:  ַמּדוַּע לֹא ִכּלִ ם--נְֹגׂשֵ ם-ּגַ מֹול, ּגַ ּ -ּתְ ָרֵאל, ַהיֹּום.  טו וַיָּבֹאו ֵני ִיׂשְ , ׁשְֹטֵרי ּבְ

ְצֲעקוּ ֶאל ִּ ן ַלֲעָבֶדיָך, וְּלֵבִנים אְֹמִרים ָלנוּ, ֲעׂשוּ; -וַי ֶבן, ֵאין ִנּתָ ה כֹה, ַלֲעָבֶדיָך.  טז ּתֶ ה ַתֲעׂשֶ ְרעֹה, ֵלאמֹר:  ָלּמָ ְוִהּנֵה ֲעָבֶדיָך ּפַ

ם, ִנְרּפִ  ים ַאּתֶ ָך.  יז וַיֹּאֶמר ִנְרּפִ ים, ְוָחָטאת ַעּמֶ ה ְלכוּ ִעְבדוּ, ְוֶתֶבן -ים; ַעלֻמּכִ ָחה ַליהוָה.  יח ְוַעּתָ ם אְֹמִרים, ֵנְלָכה ִנְזּבְ ן ַאּתֶ ּכֵ

נוּ.- לֹא ּתֵ ֵתן ָלֶכם; ְוֹתֶכן ְלֵבִנים, ּתִ   ִיּנָ

  

  

  



  

  

  

  

  מדרשי תמונה –נספח ב' 

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  

  

  הקושי שבחרות –סיר הבשר  – 2שיעור 

  מטרות

 (קריאת פסוקים מהמקרא) רים בסיפור המקראימצ הכרות עם תלונות העם והרצון לשוב.   

 בחנה בין חרות פיזית לחרות רוחנית.ה 

  

  מהלך

  שמש אסוציאציות למילים 'מצרים', 'עבדות', 'חרות'.  –פתיחה 

  .קריאה משותפת של פסוקים מספר שמות וספר במדבר המתארים את תחושות העם  

  פחד העם מרדיפת מצריים .1

אוּ ְבֵני ׂשְ ִּ ָראֵ -וַי ְצֲעקוּ ְבֵני-ל ֶאתִיׂשְ ִּ יְראוּ ְמאֹד, וַי ִּ ָרֵאל, ֶאל-ֵעיֵניֶהם ְוִהּנֵה ִמְצַרִים נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם, וַי ְיהוָה.  יא וַיֹּאְמרוּ, -ִיׂשְ

ִלי ֵאין-ֶאל ה, ֲהִמּבְ ר:  ַמה-מֹׁשֶ ְדּבָ ּמִ נוּ ָלמוּת ּבַ ִמְצַרִים, ְלַקְחּתָ נוּ, ְלהֹוִציאָ -ְקָבִרים ּבְ יָת ּלָ ְצָרִים.  זֹּאת ָעׂשִ   נוּ ִמּמִ

ּנוּ, ְוַנַעְבָדה ֶאת-יב ֲהלֹא ְרנוּ ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאמֹר, ֲחַדל ִמּמֶ ּבַ ר ּדִ ָבר, ֲאׁשֶ י טֹוב ָלנוּ ֲעבֹד ֶאתִמְצָרִים:  - ֶזה ַהּדָ - ּכִ

ר ְדּבָ ּמִ ֵתנוּ ּבַ   )שמות י"ד( .ִמְצַרִים, ִמּמֻ

  תלונות העם במדבר .2

ל ּלֹונוּ) ּכָ ִּ ֵניעֲ -ב וילינו (וַי ָרֵאל, ַעל-ַדת ּבְ ה ְוַעל-ִיׂשְ ָרֵאל, --ַאֲהרֹן-מֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ר.  ג וַיֹּאְמרוּ ֲאֵלֶהם ּבְ ְדּבָ ּמִ ן מוֵּתנוּ -ִמיּבַ ִיּתֵ

נוּ ַעל-ְבַיד ְבּתֵ ׁשִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּבְ ָאְכֵלנוּ ֶלֶחם ָלׂשַֹבע-ְיהָוה ּבְ ר, ּבְ ׂשָ יִסיר ַהּבָ ר ַהזֶּה, ַהּמִ -הֹוֵצאֶתם אָֹתנוּ ֶאל-:  ּכִ ְדּבָ

ל-ְלָהִמית ֶאת ָרָעב.-ּכָ ָהל ַהזֶּה ּבָ   )שמות ט"ז( ַהּקָ

  

ֶָּלן ָהָעם ַעל ִים, וַי ם ָהָעם ַלּמַ ְצָמא ׁשָ ִּ ה; וַיֹּאֶמר, -ג וַי ְצַרִיםמֹׁשֶ ה ֶהֱעִליָתנוּ ִמּמִ ה זֶּ ַני ְוֶאת-, ְלָהִמית אִֹתי ְוֶאתָלּמָ ִמְקַני, -ּבָ

ָמא. ּצָ   )שמות י"ז( ּבַ

  

ָרֵאל, ַויֹּאְמרוּ, ִמי יַאֲ  ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ְבּכוּ, ּגַ ִּ בוּ ַוי ָּׁשֻ ֲאוָה; וַי ִקְרּבֹו, ִהְתַאוּוּ ּתַ ר ּבְ ר.  ה ד ְוָהאַסְפֻסף ֲאׁשֶ ׂשָ ָגה, -ָזַכְרנוּ, ֶאתִכֵלנוּ ּבָ ַהּדָ

ר ם-ֲאׁשֶ ִמְצַרִים, ִחּנָ ִחים, ְוֶאתנֹאַכל ּבְ ִאים, ְוֵאת ָהֲאַבּטִ ֻ ׁשּ ָצִלים, ְוֶאת-ִציר ְוֶאתֶהחָ -; ֵאת ַהּקִ ה -ַהּבְ וִּמים.  ו ְוַעּתָ ַהׁשּ

ה, ֵאין ּכֹל נוּ ְיֵבׁשָ י, ֶאל--ַנְפׁשֵ ְלּתִ ן ֵעיֵנינוּ.-ּבִ   ַהּמָ

[...]  

ר-יח ְוֶאל ׂשָ ם ּבָ ׁשוּ ְלָמָחר, וֲַאַכְלּתֶ ׂשָ --ָהָעם ּתֹאַמר ִהְתַקּדְ ָאְזֵני ְיהוָה ֵלאמֹר ִמי יֲַאִכֵלנוּ ּבָ ִכיֶתם ּבְ י ּבְ יּכִ טֹוב ָלנוּ -ר, ּכִ

ם. ר, וֲַאַכְלּתֶ ׂשָ ִמְצָרִים; ְוָנַתן ְיהוָה ָלֶכם ּבָ   )במדבר י"א( ּבְ

  

  



  

  

  

  

  

  

ּלֹנוּ ַעל ִּ ה ְוַעל-ב וַי ל-מֹׁשֶ ָרֵאל; וַיֹּאְמרוּ ֲאֵלֶהם ּכָ ֵני ִיׂשְ ּ -ַאֲהרֹן, ּכֹל ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, -ָהֵעָדה, לו   ַמְתנוּ ּבְ

 ּ ר ַהזֶּה, לו ְדּבָ ּמִ ֶחֶרב -ְתנוּ.  ג ְוָלָמה ְיהוָה ֵמִביא אָֹתנוּ ֶאלמָ -אֹו ּבַ נוּ, ִיְהיוּ ָלַבז; ֲהלֹוא  --ָהָאֶרץ ַהזֹּאת, ִלְנּפֹל ּבַ ינוּ ְוַטּפֵ ָנׁשֵ

ָנה רֹאׁש, ְוָנׁשוָּבה ִמְצָרְיָמה.-טֹוב ָלנוּ, ׁשוּב ִמְצָרְיָמה.  ד וַיֹּאְמרוּ, ִאיׁש ֶאל   )במדבר י"ד( ָאִחיו:  ִנּתְ

  

  נשאל:

  מה מתלוננים בני ישראל? מה חסר להם?על  

 ?איך מצטיירת מצרים מדברי העם? מה הם זוכרים מהעבדות  

 ?איך יתכן שהעם מעדיף את העבדות על פני הקושי במדבר? מה זה אומר על הקושי בחרות 

  נבקש להגדיר כל אחד מהמושגים. –חרות רוחנית, חרות פיסית  –נרשום על הלוח 

  רות פיסית ללא חרות נפשית? האם ניתן לקבל חרות נפשית ללא חירות פיסית? האם ניתן לקבל ח –נשאל 

 ?מה הסיטואציה של בני ישראל במדבר  



  

  

  

  

  עבדות היום –' עתה בני חורין?' – 3שיעור 

  ם.הכרות עם ביטויי שעבוד במציאות היו מטרה:

  

  מהלך

 .פתיחה: קריאה משותפת 

ִמְצָרִים,   יָד ֲחָזָקה וִּבְזרֹוַע ְנטוּיָה.ֲעָבִדים ָהִיינוּ ְלַפְרעֹה ּבְ ם ּבְ ָ   וַיֹּוִציֵאנוּ ְייָ ֱאלֵֹהינוּ ִמׁשּ

ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנוּ וָּבֵנינוּ וְּבֵני ָבֵנינוּ  רוְּך הוּא ֶאת ֲאבֹוֵתינוּ ִמּמִ דֹוׁש ּבָ ִמְצָרִים. ְוִאּלוּ לֹא הֹוִציא ַהּקָ ִדים ָהִיינוּ ְלַפְרעֹה ּבְ ְעּבָ   ְמׁשֻ

  (הגדת פסח) 

 ות: מהי עבדות? האם קיימת עבדות בעולם היום? היכן? שאל 

  נקרא טקסט המתאר עבדות בדרום סודן בימינו אנו, תוך עצירה לשאלות (ניתן לקיים את הקריאה

 בקבוצות). 

 

  דרום סודן –מעבדות לחירות 

  . 2000, ארה"ב, עבדות בעולם המודרניקווין ביילס,  דברים שלקטע מתוך 

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

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

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

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

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

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

  לאלימות מצד מעבידיהם ולרדיפות מצד שלטונות ההגירה. 

  ?מתוך הדברים של קווין ביילס, מה ידעתם קודם? מה חדש לכם  

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

רגון לשחרור עבדים. צוות המורים החליט להפוך את פסח של זהו סיפורו של בית ספר יהודי בארה"ב שהפך לא

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

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

  ולמכור אותם כעבדים וכמשרתים בצפון המדינה. כפרים מהדרום, 

  



  

  

  

  

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

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

ם לא דמיינתי שחלום הבלהות הזה יעמוד ממש  מולי. לפגוש בעבד משוחרר חלום בלהות מזעזע. אך מעול

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

מיליון  27-שומתייחסים אליהם כמו אל חיות, הוא הבעיה הכי נוראית ומטרידה שהעולם ניצב בפניו היום! למדתי 

בני אדם היום הם משועבדים בכל רחבי העולם. עכשיו אני רואה עד כמה התברכתי... כל בעיותיי נראות כה 

  שוליות. היום אני עוזר לשחרר אנשים מעבדות!'

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

, וכל תלמיד התחייב לממן שחרור של עבד אחד. 36$בדרום סודן. שחרור עבד בצורה זו עולה חזרה בכפריהם 

חלק מהתלמידים עברו מבית לבית בשכונותיהם כדי להביא למודעות ציבורית את בעיית העבדות ולגייס כספים 

סכום מספיק כדי  –ם דולרי 147,000לשחרור עבדים. [...] בתוך שבועיים הצליחו תלמידי חטיבת הביניים לגייס 

עבדים! כפי שהמסורת היהודית מלמדת אותנו: 'כל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא'.  411לשחרר 

  (משנה סנהדרין ד', ה')

  

  שאלות בקבוצות/ מליאה

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

 בוק, אילו שאלות הייתם שואלים אותו? לו הייתם פוגשים את פרנסיס 

  לו הייתם נדרשים להגדיר לחיזר שזה עתה הגיע לכדור הארץ מה משמעות המילה 'חופש', כיצד הייתם

 מגדירים זאת?

  

 

  

  



  

  

  

  

  עבדות בחיי היומיום – 4שיעור 

 .דיון בביטויים של עבדות בחיינו דרך תמונות: מטרה

  

  מהלך

  )הגדה ישראלית' –(מתוך הספר 'הלילה הזה  ל תמונותעבודה אישית ע –סיפורים על חופש 

 מי היא? מה היא עושה? מה מעסיק אותו/ה?: כתבו סיפור קצר על הדמות שבתמונהעל הדמויות. הסתכלו 

 האם הוא/ היא חופשי/ת או משועבד? למה היא/ הוא משעובד/ת?

 תלמידים יציגו את הסיפורים בכיתה.  –לאחר העבודה 

 

  

  

  

  

  


