פסח
כי ֵגרים היינו בארץ מצרים

רציונל ומטרות היחידה
אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים
המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם .בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא
להציק לגרים ולא להפלותם עשרות פעמים.
בשל כך ,נקדיש את רוב היחידה ללימוד קטעים מן ההגדה העוסקים במניעים להשתקעות
אבותינו ואימותינו במצרַים ,בתגובת המצ ִרים להשתקעות זו ובתהליך שעבודם של העברים.
כמו כן נדון בכמה מפסוקי התורה המבטאים את האיסור להונות זרים ולדכאם – "כי גרים
הייתם בארץ מצרים".
ביחידה זו ,הגדרנו לעצמנו שתי מטרות:
האחת ,להכיר לתלמידים מקרוב קטעים מן ההגדה של פסח – חיבור מרכזי בארון הספר
היהודי.
השנייה ,לגרום לתלמידים לחשוב על הרלוונטיות של התכנים הנלמדים מן הגדה של לפסח,
לחיינו היום במדינת ישראל.

ואם הזמן קצר...
אם הזמן קצר ולא תוכלו ללמד את כל היחידה ,אנו ממליצים לתת עדיפות ראשונה להוראת
המדורים האלה:
 .1תעודת זהות )חזרה על מושגי יסוד(
 .2פותחים ספר )לימוד קטעי ההגדה(
 .3צוהר לעולם )על "עובדים זרים" בישראל(
 .4דף העבודה )הנספח לחוברת זו(
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תעודת זהות :חזרה על מושגי יסוד
בתנאי השהייה של אבותינו ואימותינו במצרים ,לכן אין להתעכב
ֵ
בהמשך היחידה נחזור לדון
על כך עכשיו .ואולם ,מכיוון שלא נחזור שוב על סיפור יציאת מצרים ,זה הזמן לחזור עליו
ו"להגיד" עם התלמידים את שלביו העיקריים :סירובו של פרעה לשחרר את עבדיו העבריים,
מכות מצרים ,התעקשות פרעה שלא לשחרר את העבדים ,כניעתו של פרעה ,הכנות בני
ישראל לקראת היציאה )סימון מזוזות בתיהם בדם קורבן הפסח( ,ארוחתם האחרונה
במצרים )קורבן פסח ,מצות ומרורים( ,יציאתם למדבר לקראת בוקר ,רדיפת המצרים וקריעת
ים סוף.
על קערת הסדר )או על שולחן הסדר( – פעילות חזרה על מה שנלמד בתכנית "מעגל
החגים " לכיתה ב'
אפשר לבקש מהתלמידים להיזכר מה נמצא על קערת הסדר ולמיין את הפרטים לפי מהותם,
כפי שלמדו בתכנית "מעגל החגים" לכיתה ב' )שם ,עמ'  25ו־ .(29אפשר להזכיר לתלמידים
שעל פי המסורת ,מאכלים אלו הם הזדמנויות לשאול שאלות על סיפור יציאת מצרים ,ושיש
ׂשח" )כלומר ,פה ְמ ַס ֵּפר(.
הטוענים ששם החג "פסח" רומז לצירוף " ֶּפה ָ
• מאכלים המסמלים רק עבדות :מרור
)מרירות חיי העבדים( ,מי מלח )דמעות
העבדים( ,חרוסת )טיט לבנייה(.
• מאכלים המסמלים גם עבדּות וגם חירות:
מצות )לחם עוני וגם הלחם שאכלו לאחר
היציאה( ,כרפס )אותיות " ֶּפ ֶר ְך" וגם
התחדשות(.
• מאכלים המסמלים רק חירות :זרוע
)קורבן הפסח( ,ביצה )קורבן המובא בכל חג(,
ארבע כוסות היין שכל אחד מהמסובים שותה
ואינן על קערת הסדר )שמחה וארבעת שלבי
הגאולה הראשונים ,כפי שהם מתוארים
בשמות פרק ו' ,פסוקים ו'-ז'(.

הידעתם?
האם גם אתם נוהגים כך?
מאז שיבת ישראל לארצו ,יש
השותים גם כוס חמישית כנגד
השלב החמישי של גאולת ישראל
אתי
המתואר בפסוק ח'ֵ ..." :ה ֵב ִ
ֶא ְתכֶם ֶאל ָה5רֶץ" )שמות פרק ו',
פסוק ח'(

 קטעי ההגדה
פעילות חזרה על הנלמד בתכנית "מעגל החגים שלי":
אפשר לשאול את התלמידים אילו חלקים מההגדה של פסח הם זוכרים ,ולמנות אותם
בקצרה .בשנה שעברה למדו התלמידים את הקטעים האלה:
• דברי רבן גמליאל )"רבן גמליאל
היה אומר :כל שלא אמר שלושה
דברים אלו לא יצא ידי חובתו ,ואלו
הן :פסח ,מצה ומרור"(

• הא לחמא עניא
• מה נשתנה
• עבדים היינו
• ארבעת הבנים
• רשימת המכות )נמנה אותן
בהמשך(

אפשר לסיים שיחה זו בחזרה על הסעיפים האחרים בתעודת הזהות של החג .אפשר גם
לשאול את התלמידים אילו שירי פסח הם מכירים.
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הקומיקס
דברי הכלב ׁשֹוקֹו מביעים את החששות שכל פרט או קבוצה עשויים לחוש כאשר זרים נכנסים
לשטחם .חששות אלו הם אחד המניעים להונאת הזרים .בכיתה אפשר להגיב לדברי הכלב
בבועת הדיבור השלישית )"לא ממש ("...ולציין כי חששותיו של הכלב נובעים מכך שהוא אינו
מכיר בתים שמתגוררים בהם כלב וחתול יחד )ובעלי הבית אוהבים את שניהם ,אולי דווקא
מפני שהם שונים ,ודואגים לצרכיו של כל אחד מהם – לכל אחד קערה משלו כו'(.
דברי הכלב גם מבהירים את אחד המניעים הגורם ל"בני המקום" )יצורים נחמדים ,בדרך כלל,
כמו הכלב שוקו( להקשות על חיי הזרים המשתקעים בקרבם .בהמשך היחידה נזכיר גם מניע
אחר לכך – הרצון להרוויח והפיתוי לעשות זאת באמצעות ניצול זרים.
בבועת הדיבור הרביעית מביעה קּו ִרית העכבישה פרשנות ראשונה לפסוקי התורה האוסרים
להונות את הזר ) ֵגר בלשון התורה( .בפסוקים אלו נעסוק גם בהמשך :כאשר אנו מרמים
אנשים ,או מנצלים אותם ,אנחנו לא פוגעים רק בהם ,אנו פוגעים לא פחות גם בנו עצמנו ,בכך
שאנו הופכים לאנשים לא־ישרים ואף אכזריים.
העכבישה מדגישה בדבריה כי יש גם יתרונות רבים בהצטרפותם של "זרים" לחברה ,צריך
רק להשכיל לראות אותם ולהעריך אותם.

פותחים ספר
פעילות פתיחה
הקטעים שנלמד לקוחים מה" ַמגיד" ,מהשלב בהגדה שבו מספרים על יציאת מצרים .אפשר
לפתוח בשחזור )על הלוח( של רשימת חמישה־עשר סימני הסדר שהתלמידים למדו בכיתה
ג' בתכנית "המעגל החגים שלי":
אפשר לשיר את רשימת שלבי הסדר
בניגונים רבים ,בין השאר ,בכל אחד
מניגוני "אדון עולם".

ַקּדֵׁש ּו ְרחַץַּ ,כ ְרּפַס ,יַחַץ
ַמּגִידַ ,ר ְחצָה מֹוצִיאַ ,מּצָה
ׁש ְלחָן עֹו ֵר ְך
מָרֹורּ ,כֹו ֵר ְך ֻ
צָפּוןָּ ,ב ֵר ְך ַהּלֵלִ ,נ ְרצָה.

הגדרת השלבים
.1

÷ :ùãקידוש על היין

.8

 :äöîאכילת המצה שעכשיו בירכנו עליה

.2

 :õçøåרחיצת ידיים

.9

 :øåøîאכילת מרור

.3

 :ñôøëאכילת כרפס

 :êøåë .10אכילת מצה ומרור כרוכים יחד,

.4

 :õçéשבירת המצות ,אמירת "הא לחמא

כמו כריך
 :êøåò ïçìåù .11סעודה חגיגית

עניא" והחבאת האפיקומן
.5

:ãéâî

סיפור

יציאת

מצרים

 :ïåôö .12החזרת האפיקומן ואכילתו

)באריכות

 :êøá .13ברכת המזון ,אמירת שבחים ודברי

ובקיצור( ושירת שירים ,כגון "דיינו"
.6

.7

 :äöçøנטילת ידיים )רחיצה( לפני אכילת

תודה ושירת פזמונים ,כמו "אחד מי יודע"

המצה

 :ììä .14אמירת דברי הודיה

 :àéöåîאמירת ברכת "המוציא" הנאמרת

 :äöøð .15סיום הסדר בשירת "לשנה הבאה
בירושלים"

לפני אכילת לחם )כאן המצה(
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 עתה נפנה ללימוד כמה קטעים מן ההגדה.
ב"מגיד" אנו קוראים את סיפור החג ומספרים אותו )" ַמגיד" – מלשון להגיד ,לספר(.
הקטעים שבחרנו ללמוד עונים על השאלות האלה:
מדוע הגיעו אבותינו לארץ מצרים? כמה זמן הם התכוונו להישאר שם?
כיצד נראו חיינו במצרים – האם מיד הפכנו לעבדים? מדוע החליטו המצרים לשעבד אותנו?
כיצד הם עשו זאת?
כיצד הסתיימה עבדות בני ישראל במצרים?

 מבנה המדרשים המופיעים בחוברת לתלמידים
המדרשים האלה הם פירושים של חז"ל לפסוקי התורה.
בראש המדרש מופיע הפסוק שלם ,ולאחריו מובאת מילה אחת ,או כמה מילים ,שאותן חז"ל
"דורשים" ,כלומר מפרשים.
העיצוב הגרפי של הקטעים בחוברת לתלמידים נועד להבהיר את מבנה המדרשים .למדרש
מבנה מיוחד ,מבנה שונה מצורתם של רוב הטקסטים שהתלמידים רגילים לקרוא .כיוון
שמבנה המדרש הוא "מבנה קלאסי" של טקסטים רבים במסורת היהודית ,חשוב להכירו.
נוסף על כך ,הבנת המבנה תקל מאוד על הבנת תוכן המדרש.
על המדרש הראשון  −לשם מה ירדו יעקב ובניו לארץ מצרים?
• הבהרת מילים וביטויים במדרש הראשון:

–

"5נּוס עַל ִפּי ַהדִּּבּור":

במילים אלו מביע המדרש את הטענה שיְרידת
בני ישראל לארץ לא להם ויציאתם ממנה היו
חלק מהתכנית האלוהית ,תכנית שנתגלתה כבר
ּיֹאמר לְ< ְברָם:
לאברהם בברית בין הבתרים" :וַ ֶ
ָהם
ְע ָך ְּב ֶארֶץ לֹא ל ֶ
ִהיֶה ַזר ֲ
ָדֹע ֵּתדַע ּכִי גֵר י ְ
י ַ
ֵמאֹות
< ְר ַּבע
אֹתם,
ָ
וְעִּנּו
ֲבדּום
וַע ָ
ׁשנָה" )בראשית ,פרק ט"ו פסוקים י"ג-י"ד(.
ָ

–

"לָגּור":

שׁם"
חז"ל מנגידים את המילים "לגור" ו"להשתקע" ,וטוענים שהיות שכתוב בתורה )על יעקב( "וַיָּגָר ָ
)ולא "השתקע"( ,יש להבין שבני ישראל התכוונו לצאת ממצרים כאשר יסתיים הרעב.

–

ִּמ ֵתי ְמ ָעט":
"ב ְ

משמעות הביטוי היא – )ב(אנשים מועטיםְ " .מ ֵתי" היא סמיכות של "מתים" .בהקשר זה המילה "מתים"
משמעה אנשים ,בני תמותה .הביטוי "במתי מעט" רומז לכך שבני ישראל מנו שבעים נפשות בלבד
כאשר ירדו למצרים )ראו שמות ,פרק א' פסוק ו'(.

– " ְמ ֻציָּנִים"
כאן " ְמ ֻציָּנִים" מלשון ִציּון )=סימן(" .מצוינים" משמע ׁשֹוִנים ,בולטים ,שאפשר לזהותם בקלות.
בכיתה אפשר להזכיר גם את המילה "ציּון" )במבחן( ואת הביטוי " ִציּוֵני דרך".
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• שיחה בכיתה:
רצוי להדגיש שפרעה נתן לבני ישראל לגור בארצו כאשר היו מעטים .בזכות יוסף שהציל את
מצרים מרעב ,קיבל פרעה את בני ישראל בסבר פנים יפות והעמיד לרשותם את אחד
האזורים הירוקים בארצו .על פי המדרש ,במצרים שמרו בני ישראל על מנהגיהם ועל אורח
חייהם המיוחד.
אפשר לשאול עוד:
– כיצד השתנה מצבם של בני ישראל במצרים במשך הזמן?
– מדוע ,לדעתכם ,העדיפו בני ישראל לא להדמות למצרים ולא להשתלב בחברה המצרית,
אלא לשמור על מנהגיהם המיוחדים?
כדאי להזכיר שהנטייה לשמור על הזהות האתנית היא נטייה אנושית מוכרת וידועה – הזהות
ׁשרֶה
הנבדלת ַמ ְקנָה לאדם ולקבוצה תחושת השתייכות לקבוצת המוצא שלהם ולכן ַמ ְ
תחושה של יציבות .כאשר קבוצה בעלת זהות אתנית מיוחדת מגיעה למקום חדש ,לסביבה
שבה לרוב האוכלוסייה תרבות אחרת ,עשויה השמירה על הזהות המקורית לעזור לזרים
להתמודד עם הקשיים שהם נתקלים בהם במקום החדש .עם זאת ,השמירה על הייחוד
עלולה לעתים לעורר התנגדות מצד בני המקום.
– מה לדעתכם העדיפו המצרים :שבני ישראל יישארו שונים מהם או שייעשו מצרים כמוהם?
מצד אחד ,אפשר לשער שהמצרים רצו שבני ישראל ייעשו דומים להם ,שכן בני המקום נוטים
לחשוש מזרים וממנהגיהם המוזרים .מצד אחר ,ייתכן שהמצרים העדיפו שבני ישראל יישארו
שונים מהם ,כדי שיוכלו לזהות אותם בקלות.
מדרש חז"ל מציין שבני ישראל במצרים שמרו על שמותיהם העבריים ,על שפתם העברית,
וכן על הלבוש המיוחד להם ועל ברית המילה ,ולכן היה אפשר לזהותם בקלות.

 על המדרש השני  −השעבוד
אפשר לציין כי פרעה המוזכר במדרש
השני אינו פרעה שמלך כאשר הגיעו
בני יעקב למצרים ,אלא פרעה אחר,
מלך חדש שהוכתר לאחר מות פרעה
הראשון .על המלך החדש נאמר
יֹוסף"
בתורה שהוא "לֹא יָדַע ֶאת ֵ
)שמות ,פרק א' פסוק ח'( ,כלומר שכח
את התרומה של בני ישראל למצרים,
ולכן אולי ראה בהם רק אנשים שבאו לנצל את עושרה ארצו.
• במדרש השני אנו קוראים שפרעה חשש שבני ישראל יהפכו לאויבי המצ ִרים.
לאחר שתבהירו ממה חשש פרעה ,תוכלו להזמין את התלמידים להיעזר בנאמר במדרש
הראשון כדי לענות לשאלה:
כשהגיעו בני ישראל למצרים לא חשש פרעה מבני ישראל ,אבל פרעה החדש חשש
מנוכחותם .מה הביא לשינוי זה?
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)בני ישראל התרבו מאוד במצרים .המילה " ָעצּום" מעידה כי בני ישראל הזרים נראו חזקים
ִשׁרְצּו" משווה את בני ישראל לשרצים – בעלי חיים קטנים
בעיני המצרים .המילה "וַי ְ
המתרבים במהירות(.
אֹתם" יכולות לבטא את תחושתם של המצרים כי בני ישראל
ָ
ּמּלֵא ָה5רֶץ
ַת ָ
המילים "ו ִ
תופסים את מקומם בארצם.

• בשעבוד בני ישראל השיגו המצרים מטרה כפולה:
הם החלישו את בני ישראל )שהרי המצרים חששו שבני ישראל יסייעו לאויביהם בעת
מלחמה( וניצלו את עבודתם.
 על המדרש השלישי  −עוד על השעבוד
• לאחר הבהרת התנאים שהעבדים העברים במצרים חיו בהם ,כדאי להשוות את מצבם
לזה של פועלים:
פועלים מקבלים שכר ,אפשר לדרוש מהם רק מספר מוגבל של שעות עבודה ,הם זכאים
להפסקות ולחופשות וראשיים לעזוב את מקום העבודה אם הוא אינו מספק אותם .מובן
שלמעסיקי הפועלים אין כל זכות להרוג אותם! לפועלים ,גם במקומות העבודה קשים
ומסוכנים ,יש זכויות בסיסיות ,לעבדים במצרים לא היו אפילו הזכויות האלה.
 על הקטע הרביעי )הפעם הבאנו רק פסוק( – עשר המכות ויציאת מצרים
ְמֹפ ִתים"
ְרֹע נְטּויָהּ ,ובְמֹרָא גָּדֹלּ ,ובְאֹתֹות ּוב ְ
ּובז ַ
ָקה ִ
על פי המסורת ,המילים "בְּיָד ֲחז ָ
רֹע נְטּויָה"( והמצרים
ּובְז ַ
ָקה ִ
מתארות את עשר המכות .המכות היו חזקות וגדולות )"בְּיָד ֲחז ָ
ְמֹפ ִתים"( ,הן הפחידו את המצרים )"ּובְמֹרָא
לא יכלו לעשות נגדן מאומה .הן היו "ִנסיות" )"ּוב ְ
גָּדֹל"( ,והן נועדו לסמן למצרים שעליהם לשחרר את בני ישראל )"אֹתֹות"(.
כאן אפשר להזכיר לתלמידים את דברי רבי יהודה שלמדו בשנה שעברה ,ולהיעזר בהם כדי
למנות את עשר המכות על פי סדר:

רבי יהודה היה נותן בהן )במכות( סימנים :דצ"ך ,עד"ש ,באח"ב.
)מתוך ההגדה(
דצ"ך )דם ,צפרדע ,כינים( ,עד"ש )ערוב ,דבר ,שחין(,באח"ב )ברד ,ארבה ,חושך ,מכת בכורות(
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 קריאה דברי העכבישה:
דברי העכבישה מסכמים את הנלמד עד כה על שעבוד אבותינו ,ועוזרים לעבור למקורות
הבאים העוסקים במעמד הגרים )הזרים( הבאים למצוא את פרנסתם בישראל היום.
בחוברת לתלמיד הבאנו שלוש דוגמאות לפסוקים העוסקים באיסור להונות ואת הזרים
לשעבד אותם.
בדף העבודה )הנספח לחוברת למורה( נרחיב בנושא הלקח הנלמד מסיפור יציאת מצרים
בעזרת דבריהם של שני פרשנים לפסוקים אלו.

  דף עבודה 
בדף העבודה נעסוק בקשר שבין האיסור להונות את הגר לכך שהיינו גרים בארץ מצרים.
נציג לתלמידים שני פירושים בעניין זה :האחד ,פירושו של רש"י )רבנו שלמה יצחקי ,צרפת,
המאה הי"א( והשני ,פירושה של פרופסור נחמה ליבוביץ )ישראל ,המאה הכ'( .מכיוון שכבר
הובאו בפני התלמידים מקורות רבים ,נביא את תוכנם של שני הפירושים דרך סיפור מחיי
הכיתה ,בלי לצטט את דברי הפרשנים מילה במילה.

)למורה בלבד(
שני הפרושים שדף העבודה מבוסס עליהם הם פירושו של רש"י ופירושה של נחמה לייבוביץ.
ִיתם ְּב ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם"
ֵרים ֱהי ֶ
ֶפׁש ַהּגֵר ּכִי ג ִ
ְּתם ֶאת נ ֶ
ְדע ֶ
ְּ8תם י ַ
ְחץ ו ֶ
תל ָ
על הפסוק "וְגֵר לֹא ִ
)שמות ,פרק כ"ג פסוק ט'( ,אמר רש"י:
ֶפׁש ַהּגֵר – ]ואתם יודעים[ כמה קשה לו כשלוחצים אותו.
ְּתם[ ֶאת נ ֶ
ְדע ֶ
ְּ8תם י ַ
]ו ֶ
ִיתם ְּב ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם"
ְחצֶּנּו ּכִי ֵגרִים ֱהי ֶ
תל ָ
על הפסוק "וְגֵר לֹא תֹונֶה וְלֹא ִ
כ'( ,כתבה נחמה לייבוביץ:
ויש אשר עּובדת היות ָך גר ונלחץ – דווקא היא תמריץ אותך למצוא פורקן לנפשך בשעבוד
הזולת הנתּון עתה למרות ָך.

)שמות ,פרק כ"ב פסוק

)בתוך :עיונים בספר שמות ,עמ' (281
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רש"י ונחמה לייבוביץ מציעים גישות מנוגדות לשאלה :מהי השפעתה של חווית העבדות על
העבדים המשוחררים )ועל צאצאיהם(? רש"י טוען שחוויית העבדות גורמת למי שהשתחררו
מעבדות להיות רגישים יותר לסבל הזולת ולכן הם יטו יותר מאחרים לסייע לאחרים הסובלים
כמוהם .לעומתו ,נחמה לייבוביץ מציעה שמי שסבלו את סבל העבדות עלולים לפתח רצון
לנקום ולפיכך עלולים ביתר קלות לשעבד אחרים.
בדיון שאפשר לפתח בעקבות שאלה  4בדף העבודה ,רצוי להעלות את השאלות האלה:
– מה יכולות להיות הסיבות שבגללן יחליט עידן לא לספר למורה מה קורה בכיתה?
)אפשר להשוות בין תפקידו של עידן בסיפור לתפקידם של ארגוני הסיוע לעובדים הזרים
בארץ .אם מעסיקים פוגעים בזכויות העובדים שלהם ומנצלים אותם בניגוד לחוק ,יכולים
הארגונים לפנות לבית המשפט ,ראו גם במדור "צוהר לעולם"(.
– אם בסיפור שלנו הייתה המורה מתבקשת להתערב בנעשה בכיתה ,האם היה זה דומה
לפניות הארגונים לבתי המשפט או שונה מכך?

–

האם לדעתכם צריך להעניש את התלמידים המציקים על התנהגותם כלפי אייל?

בכיתות המתקדמות אפשר לשוחח על העונש הצפוי לתלמידים ולהביא פירוש שלישי,
פירושו של הרמב"ן )רבי משה בן נחמן ,ספרד ,המאה ה־י"ג( .על פי פירוש זה ,המילים "ּכִי
ְארֶץ ִמ ְצ ָריִם" )שמות ,פרק כ"ב פסוק כ'( ,באות להזכיר לנו שה' ִה ָּכה את
ִיתם ּב ֶ
ֵגרִים ֱהי ֶ
המצרים בשל התנהגותם האכזרית כלפי בני ישראל החלשים מהם ,ולכן יש לצפות שהוא
יעניש גם אותנו אם גם אנחנו נפגע בגרים.
וזו לשונו של הרמב"ן:

רמב"ן על שמות ,פרק כ"ב פסוק כ'
 ...וראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אתכם )על פי שמות ,פרק ג' פסוק ט'( ועשיתי בהם
נקמה ,כי אני רואה דמעת העשוקים אשר אין להם מנחם ומיד עושקיהם כֹח )קהלת ,פרק ד'
פסוק א'( ,ואני מציל כל אדם מיד חזק ממנו )על פי תהילים ,פרק ל"ה פסוק י'(...
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צוהר לעולם – עובדים זרים בישראל
אפשר להסביר לתלמידים שהעובדים הזרים העובדים בישראל מגיעים
מארצות רבות ,בעיקר מרומניה ,תאילנד ,סין ,אפריקה ,דרום אמריקה
והפיליפינים .קשה לאמוד במדויק את מספר מהגרי העבודה בישראל,
בעיקר מכיוון שלא כולם הובאו לארץ ונכנסו אליה כחוק .בסוף שנת
 2006שהו בארץ כ־ 102,000עובדים זרים חוקיים וכ־ 84,000עובדים
זרים לא־חוקיים.
אפשר לשאול את התלמידים אם פגשו בעובדים זרים )ברחובות,
במכולת ,בבית קרובים מבוגרים וכדומה(.
עוד אפשר ולשאול אותם ,אם לדעתם הסתכלותם עליהם השתנתה בעקבות מה שלמדו
ביחידה זו.

על קצה הלשון
כמו במדור "על קצה הלשון" ביחידה על פורים )שעסק בביטוי "נהפוך הוא"( ,גם כאן הדגשנו
כי השפה העברית ,בהיותה שפה חיה ,משתנה ומתפתחת.
בעקבות קריאת המדור אפשר לעמוד על המשותף ל" ֵגרים" )התושבים הזרים( שעליהם גם
התורה מדברת ,ול" ֵגרים" )במובן חדש יותר של המילה( וגם על ההבדלים ביניהם.
המשותף:
הגרים )מי שבחרו להצטרף לדת היהודית(
והעובדים הזרים בימינו חלשים יותר מבני
המקום ופגיעים מהם .קל לנצל אותם
ולבזותם משום שהם אינם מכירים את
המנהגים המקובלים בחברה החדשה,
ומשום שאין להם ידידים מקרב בני המקום
הוותיקים היכולים לסייע להם ולהגן עליהם.

ההבדל:
"הגרים" של ימינו ,העובדים הזרים,
מגיעים לחברה חדשה ממניעים כלכליים או
פוליטיים .לרוב הם מחפשים פרנסה ,או
בורחים מרעב ,מעוני ,ממלחמה או ממשטר
הרודף אותם.
לעומת זאת ,ה ֵגרים )מי שבחרו להצטרף
לדת היהודית( ,בחרו להצטרף לדת
מפני
החדשה
ולחברה
החדשה
ש"התאהבו" באמונותיה ובערכיה או...
באחד מבניה או בנותיה.
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כפי שאסור לפגוע בזר הבא להתיישב בחברה היהודית בארץ ישראל ,אסור לפגוע במי
שמתייהד ואסור להשפיל אותו.

וכך כתוב בתלמוד הבבלי:
אם היה בעל תשובה ,אל יאמר לו :זכור מעשיך הראשונים.
אם היה בן גרים ,אל יאמר לו :זכור מעשה אבותיך.
אם היה גר ובא ללמוד תורה ,אל יאמר לו :פה שאכל נבלות וטרפות ,שקצים
ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה!?
)תלמוד בבלי ,בבא מציעא ,דף נ"ח ע"ב(

חידת חג
נסיים את לימודינו בחידון העוסק גם הוא נושא ה ֵגרות.
התשובות לחידות הן:
א .יעקב
ב .יוסף
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דף עבודה" :כי ילדים חדשים היינו פעם בכיתה"
ִ 1קראו את הסיפור שלפניכם:
השנה הגיע לכיתה ילד חדש ושמו אייל .כל תלמידי הכיתה עושים לו חיים קשים ,הם לועגים
לו ולפעמים מחרימים אותו ,ככה סתם.
כל תלמידי הכיתה? לא!
רק עידן אינו מוכן להציק לאייל .היום עידן הוא ילד מקובל בכיתה ,אך לא תמיד היה כך .עידן
עוד זוכר כמה סבל כאשר הוא בעצמו הצטרף לכיתה הזאת ,רק לפני שנה .חודשים רבים
עברו עד שהוא נקלט.
עידן החליט להתערב" .הניחו כבר לאייל!" אמר למטרידים" ,מה ,אף פעם לא הייתם אתם
'חדשים'? בחוג כדורגל ,בבית ספר ,בשכונה? שכחתם כמה קשה להיות חדש?!"
"נכון שהיה קשה! אז מה? התגברנו!" שמע עידן את חבריו הכעוסים" ,גם לנו הציקו כאשר
היינו חדשים ,אז מדוע שעכשיו לא נציק אנחנו לאייל?"
עידן נדהם .עכשיו הבין שהסיבה שגרמה לו להגן על אייל ,הביאה תלמידים אחרים להציק
לו!
עידן ניסה שוב לדבר ל ִלבם של האחרים ,לשכנע אותם ,אך ללא הצלחה.
ילדה אחת הגיבה בכעס" :עידן ,תפסיק להתנשא ולשחק את הצדיק!"
עידן התקומם" :מה! אני צריך לשתוק ולא להתערב? ואם היו מטרידים אחד מכם ,גם אז
הייתם מבקשים ממני לשתוק?"
שתיקה כבדה השתררה בכיתה .עידן קיווה שאולי הפעם בכל זאת יקשיבו לדבריו...

בתורה כתוב:
ִיתם ְּב ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם.
ֵרים ֱהי ֶ
ֶפׁש ַהּגֵר ּכִי ג ִ
ּתם ֶאת נ ֶ
ַע ֶ
ְּ8תם יְד ְ
ְחץ ,ו ֶ
תל ָ
וְגֵר לֹא ִ
)שמות ,פרק כ"ג פסוק ט'(

לדעת הפרשן רש"י משמעות המילים
ֶפׁש ַהּגֵר" היא :ואתם
ְּתם ֶאת נ ֶ
ְ<ּתם יְדַע ֶ
"ו ֶ
מבינים כמה קשה לו כשלוחצים אותו.

הפרשנית נחמה ליבוביץ טענה ,שדווקא
מפני שלחצו אותנו במצרים ,יכולה להיות
לנו נטייה ללחוץ אחרים!

 .2מי בסיפור שלפנינו מבין כמה קשה
לאייל?
.......................................................
מדוע הוא מצליח להבין זאת היטב?
........................................................

 .3מי בסיפור שלפנינו מציקים לאייל משום
שכאשר היו הם חדשים הציקו אחרים
להם?
........................................................

 .4לדעתכם ,האם רצוי שעידן יפנה למורה ויספר לה שתלמידים לועגים לאייל ומחרימים
אותו?
......................................................................................................................
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