עבדים היינו – עבדות וחרות – מערך פעילות לכתה ו'  -ח'
מערך זה עוסק ברעיון המרכזי של חג הפסח – היציאה מעבדות לחרות .המערך עוסק בהכרות עם עבדות
מצריים בסיפור המקראי ,ובביטויי העבדות בהגדה של פסח .המערך בוחן את מושגי העבדות והחרות,
דרך הסיפור המקראי ודרכו עוסק בשאלה האם העבדות היא רק עניין פיזי שנסתיים ביציאה ממצריים?
המערך אף מציע התייחסות לאקטואליה ,לביטויים של עבדות בחברה שלנו ,ובחיי היום יום.
שיעור  – 1עבדים היינו
הכרות עם הטקסט עבדים היינו בהגדה ועם תיאורי עבדות מצריים במקרא .הפעילות מבוססת על קריאת
הטקסטים ובאורם ,וכן ע"י מטלה יצירתית של כתיבת כתבה עיתונאית או תיאור ציורי .ניתן להשתמש גם
באיורים וציורים.
שיעור  – 2סיר הבשר – הקושי שבחירות
הכרות עם תלונות העם והרצון לשוב למצריים מתוך הקושי הטמון בחירות.
שיעור  – 3עבדות בחיינו
דיון בביטויים של עבדות בחיינו דרך תמונות ותיאורי מקרה .האם אנחנו משועבדים ולמה? (כסף,
טכנולוגיה ,אופנה) מה יכול לעזור לנו להשתחרר ולהיות בני חורין?

שיעור  – 1עבדים היינו
מטרות




הכרות עם עבדות מצריים כפי שהיא מופיעה בהגדה ובסיפור המקראי.
הכרת המושגים עבדים ועבדות.
יצירת עניין בסיפור יציאת מצריים והמחשת הסיפור באופן חווייתי.

פעילות
 .1קריאה והסבר של הטקסטים מההגדה ומהמקרא.
 .2מדרש תמונה – התבוננות בתמונות איורים של עבדות מצריים:
 תארו מה אתם רואים בתמונה?
 מה מאפיין את האנשים? מה הם עושים? איך הם נראים? מה מצב רוחם?
 במה שונים העברים מהמצרים בתמונה?
כתיבת כתבה – אתם כתבים של עיתון עליכם לתאר את הנעשה בפיתום ורעמסס ,הערים אותם בונים
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העברים.
 נסו לתאר את הפעילות ,מה הלך הרוח של העברים?
 איך מתייחסים המצרים לעברים?



אתם יכולים לספר סיפורו של אדם אחד.

מתוך ההגדה:
מצְרָ י ִם,
היִינּו לְפַרְ ע ֹה ְב ִ
עֲ בָדִ ים ָ
וִּיֹוצִיאֵנּו יי אֱלֹהֵינּו מִשָ ם ְביָד ֲחזָקָ ה ּו ִבזְרֹו ַע נ ְטּוי ָה.
מצְרַ י ִםְ ,בפַרְ ע ֹה ּו ְבכָל בֵיתֹו לְעֵינ ֵינּו;
וַּי ִתֵ ן יי אֹות ֹת ּומֹפְתִ ים ,גְדֹלִים וְרָ עִיםְ ,ב ִ
מעַן ָהבִיא א ֹתָ נּו ,לָתֶ ת לָנּו אֶת הָָארֶ ץ ,אֲשֶ ר נ ִשְ בַע לַאֲב ֹתֵ ינּו.
וְאֹותָ נּו הֹוצִיא מִשָ ם לְ ַ
ְ
מצְרַ יִם,
מ ִ
וְאִלּו לֹא הֹוצִיא הַקָ דֹוש בָרּוך הּוא אֶת אֲבֹותֵ ינּו ִ
מצְרָ י ִם.
הֲרי ָאנּו ּו ָבנ ֵינּו ּו ְבנ ֵי ָבנ ֵינּו מְש ְעבָדִ ים ָהי ִינּו לְפַרְ ע ֹה ְב ִ
שירה:
עבדים היינו ,היינו
עתה בני חורין ,בני חורין

מן המקרא:

שמות ב' ,י"א-י"ב ,כ"ב:
מכֶה אִישִ -עבְרִ י
מצְרִ יַ ,
אחָיו ,וַּי ַרְ אְ ,ב ִסבְלֹתָ ם; וַּי ַרְ א אִיש ִ
יא וַיְהִי ַבּיָמִים ָההֵם ,וַּיִגְדַ ל מ ֹשֶ ה וַּיֵצֵא אֶלֶ -
ְ
מנ ֵהּו ,בַחֹול.
ט ְ
מצְרִ י ,וַּיִ ְ
אחָיו .יב וַּיִפֶן כ ֹה ו ָכ ֹה ,וַּי ַרְ א כִי אֵין אִיש; וַּי ַך ,אֶתַ -ה ִ
מ ֶ
ֵ
...
כב וַיְצַו פַרְ ע ֹה ,לְכָל-עַמֹו לֵאמ ֹר :כָלַ -הבֵן ַהּי ִּלֹודַ ,היְא ֹרָ ה תַ שְ לִיכֻהּו ,וְכָלַ -הבַת ,תְ חַּיּון.

שמות ה':
ו וַיְצַו פַרְ ע ֹה ,בַּיֹום הַהּוא ,אֶת-הַנֹגְשִ ים ָבעָם ,וְאֶת-שֹטְרָ יו לֵאמ ֹר .ז לֹא ת ֹאסִפּון לָתֵ ת תֶ בֶן לָעָם ,לִלְב ֹן
ַהּלְ ֵבנ ִים--כִתְ מֹול שִ לְש ֹם :הֵם ,יֵלְכּו ,וְק ֹשְ שּו לָהֶם ,תֶ בֶן .ח וְאֶת-מַתְ כֹנ ֶת ַהּלְ ֵבנ ִים אֲשֶ ר הֵם ע ֹשִ ים תְ מֹול
ממֶנּו :כִי-נ ִרְ פִים הֵם--עַל-כֵן הֵם צֹעֲקִ ים לֵאמ ֹר ,נֵלְכָה נ ִ ְז ְבחָה
שִ לְש ֹם ,תָ שִ ימּו ֲעלֵיהֶם--לֹא תִ גְרְ עּוִ ,
אנ ָשִ ים ,וְיַעֲשּו-בָּה; וְַאל-י ִשְ עּו ,בְדִ בְרֵ י-שָ קֶ ר .י וַּיֵצְאּו נֹגְשֵ י ָהעָם,
לֵאלֹהֵינּו .ט תִ ְכבַד ָהעֲב ֹדָ ה עַלָ -ה ֲ
מאֲשֶ ר,
וְשֹטְרָ יו ,וַּי ֹאמְרּו אֶלָ -העָם ,לֵאמ ֹר :כ ֹה ָאמַר פַרְ ע ֹה ,אֵינֶנ ִי נ ֹתֵ ן לָכֶם תֶ בֶן .יא ַאתֶ ם ,לְכּו קְ חּו לָכֶם תֶ בֶןֵ ,
מעֲב ֹדַ תְ כֶם ,דָ בָר .יב וַּיָפֶץ ָהעָםְ ,בכָל-אֶרֶ ץ ִמצְרָ י ִם ,לְק ֹשֵ ש קַ ש ,לַתֶ בֶן .יג וְהַנֹגְשִ ים,
מצָאּו :כִי אֵין נִגְרָ ע ֵ
תִ ְ
מעֲשֵ יכֶם דְ בַר-יֹום בְיֹומֹוַ ,כאֲשֶ ר ִבהְיֹות הַתֶ בֶן .יד וַּי ֻכּו ,שֹטְרֵ י ְבנ ֵי י ִשְ רָ אֵל ,אֲשֶ ר-שָ מּו
ָאצִים לֵאמ ֹר :כַּלּו ַ
ֲעלֵהֶם ,נֹגְשֵ י פַרְ ע ֹה לֵאמ ֹר :מַדּו ַע לֹא ִכּלִיתֶ ם חָקְ כֶם לִלְב ֹן ,כִתְ מֹול שִ לְש ֹם--גַם-תְ מֹול ,גַם-הַּיֹום .טו וַּי ָב ֹאּו,
צעֲקּו אֶלַ -פרְ ע ֹה ,לֵאמ ֹר :לָמָה תַ עֲשֶ ה כ ֹה ,לַ ֲעבָדֶ יךָ .טז תֶ בֶן ,אֵין נ ִתָ ן לַ ֲעבָדֶ יךָּ ,ולְ ֵבנ ִים
שֹטְרֵ י ְבנ ֵי י ִשְ רָ אֵל ,וַּי ִ ְ
ָ
ָ
מכִים ,ו ְ ָחטָאת ַעמֶך .יז וַּי ֹאמֶר נ ִרְ פִים ַאתֶ ם ,נ ִרְ פִים; עַל-כֵן ַאתֶ ם אֹמְרִ ים,
אֹמְרִ ים לָנּו ,עֲשּו; ו ְ ִהנ ֵה ֲעבָדֶ יך ֻ
נֵלְכָה נ ִ ְז ְבחָה לַיהוָה .יח וְעַתָ ה לְכּו ִעבְדּו ,וְתֶ בֶן לֹא-יִנ ָתֵ ן לָכֶם; וְתֹכֶן לְ ֵבנ ִים ,תִ תֵ נּו.

שיעור  – 2סיר הבשר – הקושי שבחירות
מטרות:



הכרות עם תלונות העם והרצון לשוב למצריים בסיפור המקראי ,מתוך התמודדות עם הקושי הטמון
בחירות.
למידת ההבחנה בין חרות פיזית לחרות רוחנית.

מהלך:
 .1קריאת קטעים מהסיפור המקראי ,המספרים אודות הפחד והתלונות של בני ישראל במדבר.
פחד העם מרדיפת מצריים
צעֲקּו ְבנ ֵי-י ִשְ רָ אֵל ,אֶל-י ְהוָה .יא
מא ֹד ,וַּי ִ ְ
מצְרַ י ִם נ ֹ ֵס ַע ַאחֲרֵ יהֶם ,וַּי ִירְ אּו ְ
וַּי ִשְ אּו ְבנ ֵי-י ִשְ רָ אֵל אֶת -עֵינ ֵיהֶם וְ ִהנ ֵה ִ
מצְרַ י ִם ,לְקַ חְתָ נּו לָמּות ַבמִדְ בָר :מַה-ז ֹאת עָשִ יתָ ּלָנּו ,לְהֹוצִיָאנּו
מ ְבלִי אֵין-קְ בָרִ ים ְב ִ
וַּי ֹאמְרּו ,אֶל-מ ֹשֶ הֲ ,ה ִ
מצְרָ י ִם.
מ ִ
ִ
ָ
מצְרָ י ִם :כִי טֹוב לָנּו עֲ ב ֹד
ממֶנּו ,וְנ ַ ַעבְדָ ה אֶתִ -
מצְרַ י ִם לֵאמ ֹר ,חֲדַ ל ִ
אלֶיך ְב ִ
יב הֲלֹא-זֶה הַדָ בָר ,אֲשֶ ר דִ בַרְ נּו ֵ
ממֻּתנּו ַבמִדְ ָבר.
מצְרַ יִםִ ,
אֶתִ -
שמות י"ד
תלונות העם במדבר
אלֵהֶם ְבנ ֵי י ִשְ רָ אֵל ,מִי-
ב וילינו (וַּי ִּלֹונּו) כָל-עֲדַ ת ְבנ ֵי-י ִשְ רָ אֵל ,עַל-מ ֹשֶ ה וְעַלַ-אהֲר ֹןַ --במִדְ בָר .ג וַּי ֹאמְרּו ֲ
הבָשָ ר ,בְָאכְלנּו לֶחֶ ם לָש ֹ ַבעִ :כי-הֹוצֵאתֶ ם א ֹתָ נּו
מצְרַ יִם ,בְשִ בְתנּו עַ ל-סִיר ַ
יִתן מּותנּו ְביַד-יְהוָה ְבאֶרֶ ץ ִ
אֶלַ -המִדְ בָר ַהזֶה ,לְ ָהמִית אֶת-כָל-הַקָ הָל ַהזֶה בָרָ עָב.
שמות ט"ז

מצְרַ יִם ,לְ ָהמִית א ֹתִ י וְאֶתָ -בנ ַי
מ ִ
מי ִם ,וַּיָלֶן ָהעָם עַל-מ ֹשֶ ה; וַּי ֹאמֶר ,לָמָה זֶה הֶעֱ לִיתָ נּו ִ
צמָא שָ ם ָהעָם לַ ַ
ג וַּי ִ ְ
צמָא.
וְאֶת-מִקְ נ ַיַ ,ב ָ
שמות י"ז

א ִכלֵנּו בָשָ ר .ה ָזכַרְ נּו,
אוָה; וַּי ָשֻ בּו וַּיִבְכּו ,גַם ְבנ ֵי י ִשְ רָ אֵל ,וַּי ֹאמְרּו ,מִי י ַ ֲ
ד וְהָא ַס ְפסֻף אֲשֶ ר בְקִ רְ בֹו ,הִתְ ַאּוּו תַ ֲ
צלִים ,וְאֶת-
טחִים ,וְאֶתֶ -ה ָחצִיר וְאֶתַ -ה ְב ָ
א ַב ִ
מצְרַ יִם ,חִ נָם; אֵת הַקִ שֻ אִים ,וְאֵת ָה ֲ
אֶת-הַדָ גָה ,אֲשֶ ר-נ ֹאכַל ְב ִ
הַשּומִים .ו וְעַתָ ה נַפְשֵ נּו יְבֵשָ ה ,אֵין כ ֹלִ --בלְתִ י ,אֶלַ -המָן עֵינ ֵינּו.
א ִכלֵנּו בָשָ ר ,כִי-טֹוב
א ַכלְתֶ ם בָשָ ר--כִי ְבכִיתֶ ם בְָא ְזנ ֵי י ְהוָה לֵאמ ֹר מִי י ַ ֲ
מחָר ,וַ ֲ
יח וְאֶלָ -העָם ת ֹאמַר הִתְ קַ דְ שּו לְ ָ
א ַכלְתֶ ם.
מצְרָ י ִם; וְנ ָתַ ן י ְהוָה לָכֶם בָשָ ר ,וַ ֲ
לָנּו ְב ִ
במדבר י"א

מצְרַ י ִם,
אלֵהֶם כָלָ -העֵדָ ה ,לּו-מַתְ נּו ְבאֶרֶ ץ ִ
ב וַּי ִּלֹנּו עַל-מ ֹשֶ ה וְעַלַ-אהֲר ֹן ,כ ֹל ְבנ ֵי י ִשְ רָ אֵל; וַּי ֹאמְרּו ֲ
טפֵנּו ,יִהְיּו
מבִיא א ֹתָ נּו אֶל -הָָארֶ ץ הַז ֹאת ,לִנְפ ֹל ַבחֶרֶ ב --נ ָשֵ ינּו וְ ַ
אֹו ַבמִדְ בָר ַה ֶזה ,לּו-מָתְ נּו .ג וְלָמָה י ְהוָה ֵ
מצְרָ יְמָה.
מצְרָ יְמָה .ד וַּי ֹאמְרּו ,אִיש אֶלָ-אחִיו :נ ִתְ נ ָה ר ֹאש ,וְנ ָשּובָה ִ
לָבַז; הֲלֹוא טֹוב לָנּו ,שּוב ִ
במדבר י"ד
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נשאל את התלמידים:
על מה מתלוננים בני ישראל? מה חסר להם?
איך מצטיירת מצריים מדברי העם? מה הם זוכרים מהעבדות?
איך יתכן שהעם מעדיף את העבדות על פני הקושי במדבר? מה זה אומר על הקושי בחרות?

שיעור  – 3עבדות בחיינו
מטרות:




דיון בביטויים של עבדות בחיינו דרך תמונות ותיאורי מקרה.
האם אנחנו משועבדים ולמה?
מה יכול לעזור לנו להשתחרר ולהיות בני חורין?

מהלך:
 .1הסתכלו בתמונות וחקרו אותן .כתבו סיפור קצר על הדמות שבתמונה על פי השאלות המנחות:
מי היא? מה היא עושה? מה מעסיק אותו/ה? האם הוא /היא חופשי/ת או משועבד? למה היא /הוא
משעובד/ת?

 .3שיעבוד בחיינו -תיאורי מקרה ושאלות

שירה וחברותיה מעריצות את ג'סטין ביבר .יש להן את כל האלבומים שלו וכל המוצרים עם תמונתו .מרגע
ששמעו שהוא עומד להופיע בישראל הן החליטו שהן יגיעו להופעה ויהי מה .כמה מחברותיה של שירה
כבר רכשו כרטיס להופעה והן לוחצות עליה להצטרף .מחיר הכרטיס  .₪ 480שירה רוצה מאוד לבוא עימן
להופעה ,אבל יש לה ממתנות יום ההולדת  ₪ 300בלבד .גם אותם היא מתלבטת מאוד אם כדאי להוציא
על חוויה חד פעמית של ערב אחד .בעיקר כיוון שתכננה להוציא את הכסף לקניית גיטרה ,שהיא ממש
רוצה .ובכל מקרה הכסף לא יספיק לה ,והיא יודעת שהוריה לא מרוצים מגילויי ההערצה שלה ,ולא ירצו
להוציא סכום גדול עבור ההופעה.
 מה תעשה שירה? האם עליה להוציא את כל כספה על ההופעה? -מה הייתם עושים אתם?

גיא הוא שחקן כדורגל בקבוצת בית הספר .כל שחקן צריך לרכוש לעצמו נעלי כדורגל ובגדי ספורט.
חבריו של גיא רכשו נעליים ובגדים של מותגים יוקרתיים ויקרים מאוד .אמא של גיא אמרה לו שמצבם
הכלכלי לא כל-כך טוב ושיקנו לו נעליים ובגדים טובים אך לא מהמותג היוקרתי .גיא רוצה מאוד נעליים
כמו חבריו ,הוא חושש שאם יופיע עם ציוד ללא התווית היוקרתית חבריו ילעגו לו.
 מה יעשה גיא? כיצד ישכנע את אמו? -תארו את הדו-שיח בין גיא לאימו.

תומר עובד בשעות אחרי הצהריים בחווה שליד ביתו .הוא אוהב מאוד את העבודה בחווה ואת הקשר עם
בעלי החיים ועם הנערים שעובדים בה איתו .הוא גם מקבל בעבור העבודה כסף שמשמש לו להשלמת דמי
הכיס ולקניית דברים שונים שהוא רוצה .אחיו של תומר מציע לו לעזור לו בעבודה שקיבל בחלוקת עלוני
מכירה .הוא יודע שהעבודה בחלוקת העלונים תהיה משעממת אבל השכר יהיה גבוהה הרבה יותר
מהעבודה בח ווה .תומר מתלבט האם לוותר על העבודה שהוא אוהב ועל הקשר עם חבריו לטובת העבודה
הרווחית יותר ,כי לא יוכל לעשות את שתיהן .תומר מתייעץ עם חבריו מה לעשות.
מה הייתם מייעצים לתומר לעשות?-מה הייתם עושים במקומו?

