פסח

זמן חירותנו
מטרות
הזמן הדרוש להוראת כל היחידה 4 :עד  5שעות.

 התלמידים יחזרו על סיפור יציאת מצרים ויתמקדו
במעורבותם של בני ישראל בתהליך שהביא לחירותם.
 התלמידים יעסקו במהות החירות.
 התלמידים יראו ַ ּבחירות ערך אוניברסלי וערך מרכזי
במסורת היהודית.
 התלמידים יבינו שחירות היא ערך יקר ,ושלעתים יש
לפעול ואף להיאבק כדי להשיגו.
 התלמידים יֵ דעו שגם בימינו יש עבדות ועבדים.
 התלמידים יגלו שגם יחידים יכולים להביא לשינויים
בעלי משמעות ולסייע לאנשים שחירותם נשללה מהם
ללא הצדקה ,בין השאר באמצעות גיוס דעת קהל.
 התלמידים יחושו אחריות להתערב לטובת מי
שחירותם נשללה מהם ללא הצדקה.

ואם הזמן קצר ,ולא תוכלו ללמד את כל היחידה ,אנו
ממליצים ללמד קודם כול את המדור "פותחים ספר" ואת
המדור "מבעד לחלון".

על "אחריות ומחויבות" – ראו בעמ'  12 ,11 ,8 ,7ו־ 14בקובץ זה.
על "מסורת וחידוש" – ראו בעמ'  3ו־ 14בקובץ זה.

עמוד השער
עמוד השער ולוח המודעות שבמרכזו נועדו לסייע לתלמידים להיזכר במידע בסיסי על חג הפסח ,מידע שצברו ולמדו
בשנים הקודמות.
מתוך רצון להרגיל את התלמידים לקרוא קריאה ביקורתית וגם לחשוב בעצמם ,לא הובאו בעמוד השער פרטי מידע
מסוימים .משום כך ,רצוי לשאול אותם איזה מידע אפשר לדלות מעמוד השער וכן איזה מידע חסר בו.
המידע על החג מובא בעמוד זה לעתים בגלוי ולעתים ברמזים.
רעיונות לפעילויות שונות סביב עמוד השער מובאות במבוא הכללי (ראו עמ'  5ו־ 6במבוא הכללי).
נ"ב בסוף מדריך זה תוכלו למצוא דף עבודה לתלמידים.
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פרטי המידע שאפשר להיזכר בהם בעקבות הקריאה בעמוד השער הם:
כותרת :שם החג – פסח .איזה מאורע גדול עומד במרכזו של החג? מהם שמותיו האחרים של החג? איזה פן של החג
מזכיר כל אחד מהם? (ראו הרחבה בעניין בתעודת הזהות ,בהמשך).
תת כותרת :זמן חירותנו :אילו מילים נרדפות למילה "חירות" אתם מכירים?
לדעתכם ,מדוע בחרנו לעסוק דווקא בחירות ביחידה זו? – נושא מרכזי בחג ,נושא רלוונטי גם בימינו ,הן ברובד הפרטי
(מהי חירות אישית וכיצד משיגים אותה) הן ברובד החברתי ,הפוליטי והמשפטי (מהי חברה חופשית ,אילו חירויות
מבטיחה חברה חופשית לאזרחיה וכיצד היא עושה זאת) והן ברובד הרעיוני והתיאולוגי (החירות כערך אוניברסלי
ויהודי).
תאריך החג :ט"ו בניסן – כ"א בניסן .החג נמשך שבעה ימים.
מודעה  – 1מצוות ומנהגים
לוח מודעות
– מצוות :אכילת מצות ,לספר ביציאת מצרים (לאו דווקא מן ההגדה)
.
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– מנהגים :לספר ביציאת מצרים מתוך ההגדה ,ישיבה בהסבה ,קערת הסדר
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ומרכיביה (מרור ,זרוע וכו') ושתייה של ארבע כוסות יין (יש השותים חמש).
רצוי לבקש מהתלמידים להזכיר את משמעותם של כל המרכיבים בקערת הפסח:
3
– המרור והחרוסת מסמלים את השעבוד.
6
– הכרפס מסמל את התחדשות (את האביב ואת היציאה משעבוד לחירות).
5
– המצות מסמלות את לחם העוני וגם את היציאה ממצרים.
4
– הביצה מסמלת את קורבן החג (שהביאו לבית המקדש לקראת כל חג
שצווינו בו מהתורה).
– הזרוע מסמלת את קורבן הפסח שבדמו סימנו אבותינו במצרים את
מזוזות בתיהם ("פסח מצרים") לקראת ליל מכת הבכורות ,וכן את קורבן
הפסח שהקריבו בבית המקדש ("פסח דורות").
מודעה  – 2סיפור החג
אפשר לבקש מהתלמידים לחבר חיבור יצירתי בהתאם לדרישות המודעה כשיעורי בית ,אך בכיתה ,בשלב זה ,די
שהתלמידים יסבירו באיזה הקשר מוזכרים המספרים  ,10 ,400 ,600,000 ,70ט"ו (= )15וכך יחזרו על סיפור החג.
 – 70מספר הנפשות שמנו בני ישראל כשהגיעו למצרים.
 – 600,000מספר הנפשות שמנו בני ישראל בצאתם ממצרים.
 – 400מספר השנים שבני ישראל שהו במצרים (מהן ,על פי המדרש ,הם היו עבדים –  210שנים).
 – 10מספר המכות.
ט"ו ( – )15תאריך תחילת החג ,ט"ו בניסן.
מודעה  – 3מושגים הקשורים במצות
במודעה מופיע שם נוסף לחג הפסח ("חג המצות")ִ .הלכות אפיית מצות כשרות לפסח מונעות החמצה של הבצק :אפייה
בפחות מ־ 18דקות ושימוש ב"מים ׁ ֶש ּ ָלנוּ" – הכוונה אינה למים "השייכים לנו" אלא למים "שישנו" לילה אחד במקום צונן,
לפני שהשתמשו בהם להכנת בצק למצות.
מודעה  – 4על החמץ
בעקבות קריאת המודעה אפשר לבקש מהתלמידים להיזכר ולהזכיר מהו חמץ ,לתת דוגמאות למאכלים שהם "חמץ" ,וכן
השרפה הסמלית
להזכיר את המצווה להיפטר מן החמץ בפסח ובעקבותיה את הניקיונות לקראת הפסח ,את בדיקת החמץ ,את ֵ
של כמות קטנה של חמץ ואת המנהג לתרום מוצרי מזון שהם חמץ לפני פסח לנזקקים לא־יהודים ("קמחא דפסחא").
אפשר להרחיב עוד על מכירת החמץ (ראו למטה).
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מסורת וחידוש :מכירת חמץ
על פי התורה חייב כל יהודי להיפטר מכל החמץ שברשותו בערב פסח .מצווה
זו עלולה לגרום להפסד כלכלי רב (בעיקר לנזקקים ,לבעלים של שדות חיטה
ודגנים אחרים הנחשבים לחמץ ,לבעלי מאפיות ומסעדות וכדומה) .כדי
למנוע את ההשחתה וההפסד תיקנו חכמים שמותר "למכור" את החמץ
במחיר גבוה מאוד (ואף לא ראלי) ללא־יהודי ,כדי שהחמץ יהיה בבעלותו
בימי החג .במכירה זו יש לסכם עם הקונה מראש שהתשלום הראשון ישולם
לאחר החג ,ו ...שבסופו של דבר הקונה לא ישלם אותו – ,כך תתבטל המכירה
והחמץ שנמכר ,כביכול ,יחזור לבעליו היהודים.
תקנה זו תוקנה על פי העיקרון "חסה התורה על ממונם של ישראל" ,והיא
דוגמה מובהקת לחידוש שהנהיגו חכמים .תקנה זאת מבקשת להתאים את
ההלכה לצורכי העם ,מבלי לפגוע בשמירת המצווה מהתורה האוסרת על
הימצאות חמץ ברשותם של יהודים בשבעת ימי הפסח.

מודעה  – 5עניינה שירים שנהוג לשיר בסדר פסח.
מודעה  – 6מודעה זו מזכירה פן אחר של החג – חג האביב ,וכן את המושג חול המועד (שכבר הזכרנו בחג הסוכות).

מה אינו מוזכר בעמוד השער ובלוח המודעות?
כאמור ,בעמוד השער לא הובא כל המידע על החג .על כן ,רצוי לשאול את התלמידים גם אילו פרטי מידע על פסח אינם
נזכרים בעמוד השער (לא בגלוי ולא ברמזים).
למשל ,לא הוזכרו בעמוד זה –
– הדלקת הנרות בערב החג ובערב היום השביעי של
מברכיםהחג הידעתם?
(ששניהם נחשבים ל"יום טוב") .בשני הימים
על פי המסורת ,אליהו הנביא יבשר
"להדליק נר של יום טוב" .ברכת "שהחיינו" נאמרת רק בחג
לנו על גאולת ישראל לעתיד לבוא.
הראשון.
אנו מזמינים אותו לסדר הפסח מפני
– המנהגים הקשורים לאפיקומן* (האפיקומן ,כמו הזרוע,
שחג הפסח הוא חג גאולת מצרים
מסמל את קורבן הפסח ,ראו את הכתוב על מודעה .)1
ומפני שנאמר:
– המנהגים הקשורים לאליהו הנביא (מזיגת כוס לנביא
"בניסן נגאלו בתשרי עתידין ליגאל"
ופתיחת הדלת).
(תלמוד בבלי ,מסכת ראש השנה ,דף י"א עמ' א')
– מושגים שונים ,כגון "כשר לפסח"" ,פסח מצרים"
(האירועים שאירעו במצרים)" ,פסח דורות" (חג הפסח
כפי שהוא נחוג בכל הדורות)" ,ארבעת הבנים"" ,ארבע
הקושיות" ועוד...
– היותו של היום השביעי של החג יום חג בפני עצמו המזכיר את קריאת ים סוף.
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מיון המידע וכתיבת מודעה
 רצוי שהתלמידים ימיינו את המידע המופיע בעמוד השער ,וכן את המידע המשלים שהוזכר בשיעור ,על פי הקטגוריות
האלה :תאריך החג  /שמות החג  /סיפור החג  /מה עושים בחג (מצוות ומנהגים).
 כדאי להמליץ לתלמידים לסמן ב־ Vאת פרטי המידע המופיעים בעמוד השער וב־ Xאת פרטי המידע שנזכרו
בהם בעצמם או בעקבות השיחה בכיתה.
לפניכם "תעודת זהות" המסכמת את עיקר ענייני חג הפסח.
אפשר לבקש מהתלמידים להכין תעודה מעין זו בעצמם ,על סמך מה שהוזכר בכיתה עד כה.
תאריך החג :חג הפסח נמשך שבעה ימים ,מט“ו בניסן
ועד כ“א בו .היום הראשון של החג והיום השביעי שלו הם
"ימים טובים" (יום טוב הוא יום שבתון ועל פי התורה אין
לעשות בו מלאכות מסוימות) .שאר ימי החג הם ימי חול
המועד.
סיפור החג  :התורה מספרת שבני יעקב ירדו למצרים
מפני שבארצם ,ארץ כנען ,היה רעב כבד .בני יעקב נשארו
לגור במצרים שנים רבות ,הם התרבו ונעשו ממשפחה לעם,
ל"בני ישראל" .לאחר זמן קם במצרים מלך חדש ׁ ֶש ׁ ּ ִש ְע ֵ ּבד
את בני ישראל .בהנהגת משה שליחו הוציא אלוהים את
שה ָּכה אותה בעשר מכות
בני ישראל ממצרים לאחר ִ
קשות .חג הפסח נחגג לציון יציאת בני ישראל ממצרים.
יומו האחרון של החג הוא ,על פי המסורת ,היום שאירעה
בו קריעת ים סוף.

מצוות מיוחדות לחג
המצווה לאכול מצה בליל הראשון של חג
האיסור לאכול חמץ
המצווה לספר ביציאת מצרים
המנהג (שכיום תוקפו כתוקפה של מצווה) לערוך סדר
פסח ולאכול בו (מלבד מצות) ,מרור ,כרפס ואפיקומן,
לשתות בו ארבע כוסות יין ולספר בו את סיפור יציאת
מצרים באמצעות קריאה ב"הגדה של פסח" דווקא.

שמות החג
חג הפסח – שם זה מזכיר שבליל מכת הבכורות ּ ָפ ַסח
(דילג) אלוהים על בתי ישראל במצרים ובכוריהם ניצלו.
כאשר בית המקדש היה קיים ,היו בני ישראל עולים
לירושלים בחג הפסח ומביאים קורבן מיוחד לחג שנקרא
"קורבן הפסח" לזכר ה ֶׂשה שצֻ ו ּו בני ישראל לשחוט ולאכול
בליל מכת הבכורות.
חג המצוֹ ת – שם זה מזכיר את לחם העוני שאכלו אבותינו
ואמותינו בהיותם עבדים במצרים .שם זה מזכיר גם
שמשום שבני ישראל מיהרו לצאת ממצרים ,הם לקחו ִעמם
את הבצק שהכינו למסע לפני שהספיק להחמיץ ואחר כך
אפו ממנו מצות ולא לחם.
זמן חירותנו – שם זה מזכיר את ִׁשחרור אבותינו ואמותינו
ֵמ ַעבְ דוּת לחירות.
חג האביב – שם זה מזכיר שהחג חל בתחילת האביב.
חג פסח הוא אחד מ"שלוש רגלים" — החגים שעלו בהם
לירושלים בתקופת בית המקדש.

מנהגי החג
לכל עדה ועדה מנהגים מיוחדים משלה בסדר הפסח ,אך
בכל העדות מוזגים כוס יין לאליהו הנביא ,יושבים בהסבה
בעת שתיית ארבע כוסות היין ומחביאים את האפיקומן.
בצאת החג
נוהגים לאכול מאכלי חמץ במוצאי היום השביעי של חג
(באסרו חג).
הפסח וביום שלמחרת ִ
ורבים ,בעיקר היהודים יוצאי מרוקו ,נוהגים לחגוג את סוף
חג הפסח בחגיגות המימונה.
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מה על פרק?
המדור "מה על הפרק" מציג את נושא היחידה – החירות.

יזי מספרת...

ל

בעקבות דברי ליזי הנהגת:
דברי ליזי מאפשרים לציין כמה הבדלים מהותיים בין עבודתו
ומעמדו של אדם חופשי לבין מעמדו של עבד.
– מדוע טענה ליזי בתחילה שהיא חיה חיי עבדות?
בנה שלומי גרם לה לשנות את דעתה?
– מה בדברי ּ
– איזה הבדל נוסף מצאה ליזי בינה לבין עבד?
– האם אתם יכולים לחשוב על הבדלים נוספים על אלו
שהוזכרו עד כה? (בשלב זה ,אין להשלים את דברי התלמידים
המשיבים לשאלה זו .נעשה זאת בהמשך ,במדור "פותחים
ספר").
שיחה – מחיי התלמידים:
לפעמים התלמידים חשים שחובתם ללמוד בבית הספר נוגדת
הא ָמנוֹ ת לזכויות הילד
את רצונם ואפילו את חירותם .אולםֲ ,
קובעות שהלימוד בבית הספר הוא זכות דווקא ,זכות שאסור
לגרוע מילדים ,ועל כן ,בין השאר ,יש לאסור על מעסיקים
להעסיק ילדים מתחת לגיל מסוים (גיל זה משתנה ממדינה
למדינה) ,גם אם משפחתם זקוקה מאוד להכנסה זו.
כדי לשאול :מדוע ,לדעתכם ,נחשב "חוק החינוך חובה" לחוק
המגן על אחת הזכויות הבסיסיות של כל ילד וילדה בעולם?
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פותחים ספר
במדור זה נביא כמה מקורות יהודיים העוסקים בחירות.

חלק א :חירות מהי?
• לפני שניגשים לקריאת המקורות:
לפני שניגשים לקריאת המקורות המופיעים בחלק זה ,אפשר לבקש מהתלמידים לנסות להגדיר בעצמם מהם המאפיינים
העיקריים של חיי חירות .רצוי להזכיר לתלמידים שביחידה ליום רבין הצגנו את הדמוקרטיה כמשטר המבטיח את
החירויות הבסיסיות של האדם והאזרח.
ביחידה זו נראה דוגמה למשטר השולל חירויות אלו .אפשר גם להציג את משטרו של פרעה כמשטר טוטליטרי – כלומר,
משטר שכל הסמכויות בו מרוכזות בידי אדם אחד או בידי קבוצה קטנה של אנשים ( = totalשלם ,כולל).
• על שאלה  1ועל תנאי העבודה:
מכיוון שעבד "שייך" לאדונו הוא אינו מקבל שכר על עבודתו .הוא וזמנו אינם ברשותו אלא ברשות האדון – עליו להתייצב
לעבודה בכל רגע שדורשים זאת ממנו ואין לו זכות לשעות פנאי (כך במדרש – דרישתו של האדון מהעבד לעבוד גם
"לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ ׁ ִשין ְמלַ אכְ ָּתן").
• על שאלה  2ועל חופש התנועה:
עבד "שייך" לאדונו ,הוא צריך להיות זמין בכל רגע למלא את דרישותיו .לכן עליו לבקש מאדונו אישור לעזוב את מקומו.
• על שאלה  3ועל בטיחות בעבודה:
העסקה של עובד בתנאים לא בטיחותיים מסכנת את בריאותו ואף את חייו.
ֲ
לכן ,סוגיית הבטיחות בעבודה מעלה שאלה רחבה יותר – באיזו מידה נחשבים חיי אדם לערך? האם חיי העבד "שווים"
פחות מחיי אדונו? האם ערכם של חיי אדם מסוים נמוך מערכם של חיי אדם אחר? כמובן התשובה היא – לא ,ועל כן
משטרים דמוקרטים מחויבים להבטיח שכל אדם יועסק בתנאים המקטינים ככל האפשר את הסכנות הכרוכות בעבודתו.
דוגמאות למקצועות שיש בהם סכנה מיוחדת:
 פועלי בניין למיניהם (כפי שמוזכר באיור); מקצועות הבריאות (על כן על הנהלות בתי החולים לצייד את העובדים הבאים במגע עםחולים במחלות מדבקות באמצעים המגנים עליהם מהדבקה ,כמו מסכות ,כפפות ועוד);
 שוטרים (לכן הם נושאים נשק); לפעמים שופטים (נאשמים עלולים לאיים עליהם בניסיון להשפיע על פסיקתם או אחרישפסקו שלא לרוחם);
ועוד...
• על שאלה  5 ,4ו־ 6על האיור בעמוד  15ועל חופש הביטוי:
שאלה :4
בעתיד יחששו בני ישראל להביע את תלונותיהם ,וזאת בדיוק הייתה מטרתו של פרעה.
שאלה :6
פרסום טענות של אדם או של קבוצה הנאבקים על זכויותיהם וחירויותיהם ,יכול למשל ,לסייע לעורר את דעת הקהל
ולהביא לתמיכת הציבור במאבק.
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חלק ב :הדרך לחירות – מעורבות וסיכון
סיפור יציאת מצרים הוא סיפור של מאבק לחירות.
לכאורה ,בני ישראל קיבלו את חירותם "במתנה" – האל הכה את מצרים במכות ,ובני ישראל יצאו בלי שנדרש מהם
לעשות דבר למען חירותם.
אולם ,עיון מעמיק יותר בסיפור יציאת מצרים מגלה שלא כך היה .בני ישראל קיבלו סיוע מהאל ,אך ברגע המכריע ,הם
נאלצו להתערב ,להתחייב ואף להסתכן.
אחריות ומחויבות
כל השאלות בחלק זה מעלות סוגיות הקשורות לאחריות ולמעורבות.
• דברי ליזי
דברי ליזי מדגישים שבני ישראל כבר אינם מקבלים את מרות המצרים ושהם מוכנים לעמוד על
נפשם אם יותקפו .מעתה הם פועלים בהתאם לחוקיהם הם ,בהתאם למצוות של דת ישראל – במידה
מסיומת הם כבר אינם מתנהגים כעבדים.
• על דברי ההסבר שבעמ'  16בחוברת
בליל מכת בכורות שהסתיים ביציאה ממצרים ,דילג המוות רק על בתי ישראל שמזוזותיהם היו צבועות בדם קורבן
הפסח .הצו האלוהי לבני ישראל להקריב את קורבן הפסח היה קודם כול דרישה מבני ישראל להשתתף בתהליך יצאתם
לחירות ,דרישה לפעילות ,דרישה למעורבות.
– אפשר לשאול את התלמידים:
מדוע לדעתכם דרש האל מבני ישראל להיות מעורבים בתהליך היציאה לחירות?
מה עלול לקרות אם אורח החיים של אדם משתנה מקצה לקצה בלי שהוא משתתף בשינוי? מה הוא עלול לחוש או
לחשוב אם בהמשך ייתקל בקשיים בעקבות השינוי הזה?
מי שלא השתתף השתתפות פעילה בשינוי יכול להאשים את מי שחולל את השינוי ,לטעון שבעצם הוא לא באמת רצה
בו .לעומת זאת ,מי שמשתתף השתתפות פעילה בשינוי ,גם אם קיבל עזרה רבה מאחרים ,מקבל אחריות עליו.
עם זאת ,הדברים אינם פשוטים תמיד.
כאמור בחוברת לתלמידים ,בני ישראל נדרשו להפגין מעורבות בתהליך שחרורם על ידי מעשה נועז מאוד – הכבשים
שבני ישראל צוו להקריב ,נחשבו במצרים לאלילים ואסור היה לשחוט אותם.
• על השאלה בבועת המחשבה – הסתכנות
שאלה זו מביאה את התלמידים להבין שהיה צפוי שהמצרים ינקמו בבני ישראל באלימות על שעברו
על האיסור המוחלט להקריב כבשים ,ואם כך ,בני ישראל היו מוכנים להסתכן כדי לזכות בחירות.
האל דרש מבני ישראל לעשות עוד מעשים שגרמו להם להשתתף ביציאתם ממצרים .למשל הוא ציווה
("מ ְתנֵ יכֶ ם ֲחגֻ ִרים נַ ֲעלֵ יכֶ ם ְ ּב ַרגְ לֵ יכֶ ם ו ַּמ ֶּקלְ כֶ ם ְ ּביֶ ְדכֶ ם" ,שמות ,י"ב פסוק ט')
אותם להתכונן למסע ָ
האל גם דרש שבני ישראל יעשו מעשים סמליים כדי לסמל את נכונותם לצאת ממצרים .למשל הוא
ציווה עליהם לאכול מצות באותו לילה גורלי.
כאמור ,בני ישראל גם נדרשו להסתכן.
(ראו שאלות לתלמידים בעמוד הבא)
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אחריות ומחויבות
(המשך)
– אפשר לשאול את התלמידים:
מדוע לדעתכם דרש האל מבני ישראל להסתכן?
כיצד הגבירה ההסתכנות את מחויבותם לתהליך?
לדעתכם ,מאין שאבו בני ישראל את כוח לסכן את חייהם? (הסבל שלהם
במצרים ,הרצון העז להיות חופשיים סוף־סוף ,החשש להחמיץ את ההזדמנות
לצאת לחופשי ,האמונה שהאל יקיים את הבטחתו להוציא אותם ממצרים
ושהוא מסוגל לקיימה ,האחריות כלפי ילדיהם – אם הם לא יעשו כעת את
הנדרש מהם כדי לצאת ממצרים ,גם הם יהיו עבדים).

האם חשבתם על זה?
ההקרבה של קורבן הפסח מעידה
גם שבני ישראל לא האמינו בכוח
הכבשים לנקום ,כלומר שהם לא
היו עובדי אלילים.

• על דברי הנהגת בעמ' :17
דברי הנהגת באים לפסול את האפשרות שהמצרים לא היו מודעים לכך שבני ישראל מקריבים את קורבן הפסח ,ובכך
מחזקים את הדעה שבני ישראל אכן הסתכנו.
טענותיה של הנהגת מבוססות על הכתוב בספר שמות ,פרק י"ב פסוקים ג'–ט'.

אחריות ומחויבות ...וסיכום
• על שאלת מחשבה :1
הדוגמה למאבק לחירות בתולדות העם היהודי שהרמז המובא בחוברת
לתלמידים רומז לו הוא ,כמובן ,מאבק המכבים ביוונים.
אפשר ,כמובן ,להוסיף ולהביא דוגמאות אחרות למאבקים לחירות ,כמו למשל
המאבק שניהלו יהודי העולם למען חירותם של יהודי ברית המועצות (ראו
בהמשך היחידה) או מאבק השחורים בדרום אפריקה למען שוויון זכויות.
• על שאלת מחשבה :2
יש לצפות שתלמידים יזכירו דוגמאות ל"מאבקים" עם הוריהם (למשל ,על השעה שהם נדרשים לחזור הביתה בערב).
כאן חשוב "לשמור על פרופורציות" – ילדים אינם "משעובדים" .ריבים בין ילדים והוריהם נובעים במקרים רבים
מדאגת הורים לטובת הילדים (גם אם לפעמים מדאגת יתר ומחשש "לאבד שליטה") ולא מרוע לב או מתוך רצון לנצל
את הילדים.
• על שאלת מחשבה :3
ילדים גאים יותר בהישגים שהשיגו בזכות תרגול או אימון .אפשר להביא דוגמאות מתחום הספורט ,הלימודים ועוד.
• על בועות מחשבה :4
אפשר להביא דוגמה של תלמיד שהחליט על דעת עצמו שלא ללמוד לקראת מבחן .אם ייכשל ,הוא יהיה אחראי
לכישלונו ולא יוכל להאשים בכך איש! אדם חופשי מקבל אחריות למעשיו.
• על בועות מחשבה :5
בעקבות שאלה  .3אפשר להעלות את האפשרות שהאל רצה להעביר לעמו את המסר שחירות היא ערך חשוב ודרש
מהם להתאמץ כדי שיעריכו אותה.
בעקבות שאלה  .4אפשר להעלות את האפשרות שאלוהים רצה שבני ישראל יהיו חלק מתהליך שחרורם כדי שיראו בו
הגשמה של רצונם הם ויקבלו אחריות לגורלם גם בעתיד.
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חלק ג :חירות — לנו ,בכל דור ודור
כדי שבני העם היהודי לדורותיהם יזכרו את סיפור יציאת מצרים ואת הערכים שהוא מגלם – והחירות בראשם – נקטו
חכמים בדרכים שונות .הם קבעו שיש לספר על היציאה מעבדות לחירות באמצעות קריאה ההגדה – אוסף של טקסטים
הפונה לשכלנו ולדמיוננו .בהגדה יש גם הוראות לעשיית מעשים סמליים המערבים גם את הגוף ואת החושים.
• על שאלה 6
על התלמידים לזהות את "מה נשתנה" .יש להניח שרוב התלמידים מכירים את הקטע בעל־פה כבר כמה שנים.
• על שאלה :7
טבילת הירקות במי מלח (או בחומץ) והישיבה בהסבה ("כולנו מסובין" ,בנוחיות) ,כמנהג האזרחים החופשיים באימפריה
הרומית ,הם מעשים המסמלים את היותנו בני חורין .אכילת המרור ולחם העוני ("לחמא עניא") הם זכר לעבדות מצרים.
• על שאלה 8
בסדר פסח נהוג לשאול שאלות על יציאת מצרים .מובן שיש בכך רצון לערב את המשתתפים בסדר ,רצון לעורר את עניינם
של המשתתפים בסדר בסיפור ,וכן רצון למנוע קריאה מונוטונית ומרדימה.
אולם ,בשאילת השאלות יש עוד ממד :שאילת שאלות היא מעשה המאפיין אדם חופשי (עבד אינו שואל שאלות
מהותיות – הוא מציית .הקטע "מה נשתנה" עצמו מורכב מארבע שאלות).
לאחר שהתלמידים חיברו שאלות בנושאים השונים ,כדאי לקרוא את השאלות ,לכתוב על הלוח את השאלות המאתגרות
ביותר ולבקש מן התלמידים להשתדל לחפש להן תשובות (לחשוב בעצמם ,לבדוק בפירוש רש"י על ספר שמות וכמובן
לשאול את "הרב גוגל"  ,כלומר לחפש באינטרנט ,למשל באתר .)http://www.chagim.org.il

חלק ה :חירות – לא רק לנו ובאחריותנו
• על משימה :9
זו משימה מאתגרת .במקומה אפשר –
א .לבקש מהתלמידים לחפש באינטרנט רק כמה תצלומים של ילדים עבדים
ולנסות לחשוב אילו מסקנות אפשר להסיק מהם.
ב .לחלק לתלמידים דף מידע על עבדות ילדים שמתוכו יוכלו לדלות את
התשובות לשאלות שנשאלו במשימה ( 9ראו דף העבודה בעמוד הבא).
על עבדות ילדים על פי הנתונים באתר יוניצ"ף (למורה)
ארגון העבודה הבין־לאומי מעריך כי  250מיליון ילדים בני  5עד  14עובדים היום
במדינות הבלתי מתועשות .מהם כ־ 120מיליון מועסקים במשרה מלאה (ואינם
לומדים בבית הספר כלל).
על פי הנתונים 61% ,מהם באסיה 32% ,באפריקה והשאר בדרום אמריקה.
באפריקה בלבד יש כ־ 17מדינות שבהן שליש מהילדים או יותר משועבדים!
(בצ'אד ,למשל ,כ־ 53%מהילדים משועבדים ובסומליה כ־)!49%
כאמור גם באסיה ובדרום אמריקה המצב קשה ( 45%מהילדים בקמבודיה
משועבדים 30% ,באפגניסטן ו־ 22%בבוליביה).
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על ערך יהודי ועל ערך
אוניברסלי
חירות היא "ערך יהודי" חשוב
משום שהיא מודגשת במסורת
היהודית.
חירות היא גם "ערך אוניברסלי" –
ערך שלהגשמתו שואפים בני אדם
רבים מאוד מחברות שונות ברחבי
העולם.
אפשר לבקש מהתלמידים להביא
דוגמאות לערכים אוניברסליים
אחרים למשל :הכנסת אורחים,
חברות ,אהבה ,ערבות הדדית,
אומץ ,סובלנות ועוד...

עבדות ילדים – דף מידע
מהי עבודת ילדים?
הידעתם שלפחות  250מיליון ילדים בעולם עובדים היום בעבודות שונות כדי לפרנס את משפחותיהם,
וכמחציתם עובדים ב"משרה מלאה"?
מובן שמספרים אלו אינם כוללים ילדים העובדים כמה שעות בשבוע בשמירה על ילדים צעירים יותר (בייבי סיטר,
שמרטפות) או נערים העובדים במלצרות כדי להרוויח דמי כיס ,וכמובן גם לא במי שעוזרים בעבודות בית קלות
(כמו סידור החדר או רחיצת כלים).
מדובר בילדים מנוצלים; ילדים (לפעמים צעירים מאוד ,בני  5עד  )14שאינם יכולים ללמוד בבית ספר משום שהם
נאלצים לעבוד שעות ארוכות ,וזכותם הבסיסית לחינוך בבית הספר נגזלת מהם.
במקרים רבים נדרשים הילדים לעבוד בעבודות קשות מאוד ,עבודות שלעתים מסכנות את בריאותם.
ילדים אלו מקבלים שכר נמוך מאוד ,לפעמים סכום המספיק רק כדי לקנות מעט מזון.
במקרים רבים ההורים כופים על ילדיהם לעבוד אף בתנאים קשים מפני שהמשפחה ענייה מאוד וכל פרוטה חשובה,
והמעסיקים מנצלים את חוסר האונים של המשפחות ושל הילדים עצמם .יש גם מקרים שבהם ההורים מוכרים את
ילדיהם למעסיקים ,ומקרים לא מעטים של ילדים הנחטפים מהוריהם ונמכרים למעסיקים.

איפה זה קורה?
לא תתפלאו לשמוע שעבדות ילדים היא
תופעה שכיחה במדינות עניות במיוחד,
כמו צ'אד ,סומליה ,אפגניסטן ובעוד
מדינות רבות ,בעיקר באפריקה ובאסיה,
אך גם בדרום אמריקה.
לעומת זאת ,במדינות "מפותחות" (שאינן
עניות) חוקקו חוקים שמטרתם להגן על
ילדים ולהגביל את תנאי העסקתם.
בישראל ,למשל ,אסור להעסיק קטינים
החייבים ללמוד מתוקף "חוק חינוך
חובה" ,כלומר קטינים מתחת לגיל .16
מותר להעסיק ילדים בני  14ו־ 15רק
בזמן חופשת מהלימודים ,ורק בעבודות
קלות שאינן מסכנות את בריאותם.

מה אפשר לעשות?
ארגונים למען זכויות הילד משתדלים לעשות ככול
יכולתם כדי לשים קץ לשעבוד ילדים ברחבי העולם.
זאת משימה קשה ,מפני שהגורם העיקרי לשעבוד ילדים
הוא ,כאמור ,עוני ,ולכן כדי להציל ילדים מעבדות ולמגר
(=לחסל) את התופעה דרוש כסף רב .ארגונים אלו פונים
מאתנו.
גם לקהל הרחב ,כלומר לכל אחד ִ
ארגונים אלו מנסים לשחרר ילדים מעבדותם בדרכים
שונות.
בין השאר ,הם מנסים להשפיע על מדינות שבהן ילדים
מועסקים לחוקק חוקים שיגבילו את ההעסקה של ילדים
או לפחות ישפרו את תנאי עסקתם.
דרך פעולה נוספת היא לחץ על חברות בין־לאומיות
המעסיקות ילדים במדינות עניות .סערה ציבורית
שהתעוררה לאחר שנחשף שחברת "נייק" העסיקה ילדים
צעירים ושילמה להם סכומים זעומים תרומת יום עבודה
ארוך ,גרמה לחברה לשפר את תנאי העבודה של עובדיה.
מדוע? – אתם יכולים לנחש בעצמכם.
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אחריות ומחויבות
דף העבודה
בכיתה רצוי לקרוא את הקטע האחרון בדף המידע לתלמיד בנושא עבדות הילדים ("מה אפשר לעשות?") ולהדגיש את
חשיבותה של דעת הקהל ואת כוחם של קמפיינים ציבוריים.
על פי הקטע ,מודעוּת הציבור לעוול שנעשה עשויה להביא אנשים –
• לתרום כספים למטרות חשובות,
• להשפיע על ממשלות במדינות לא־מתועשות החוששות מסנקציות ("עונשים" ,כמו פגיעה בסיוע כלכלי שהן מקבלות
ממדינות מפותחות).
• ללחוץ על חברות המעסיקות עובדים בתנאים לא הולמים לשפר את תנאי עבודתם (מחשש לחרם של קהל לקוחות
פוטנציאלי על מוצריהם).
מובן שכוח הציבור נובע מגודלו ,וגודלו תלוי בכל אחד מאתנו!
לחשיבות מודעות הציבור לעוול בכלל ולעבדות בפרט ,נחזור במדור "בסימן קריאה".

בסימן קריאה
במדור זה הבאנו קטע מספרה של הרייט ִ ּביצֶ 'יר סטוֹ "אוהל הדוד תום" .הספר מספר על חייו
של עבד שחור ושמו תום ,בארצות הברית של המאה ה־.19
נקודות לשיחה בעקבות הסיפור:
חלקו הראשון של הקטע מתאר כיצד השפיל סיימון לגרי את עבדיו והתאכזר אליהם.
תנו דוגמאות לכך .בין היתר ,הסבירו מה הייתה כוונתו של סיימון לגרי בלוקחו מתום את ספר
התפילה שלו.
בסיפור יש בדרך כלל דמויות ראשיות שהסיפור מתמקד בהן (כאן תום וסיימון לגרי) ,וגם דמויות משניות:
מה דעתכם על תגובתם של המלחים בספינה להשפלת העבד? כיצד היא מעידה שהעבדים היו חסרי אונים ונתונים למרות
אדוניהם?
מה לדעתכם חשב הג'נטלמן שסיימון לגרי שתה עמו כוסית על סיימון לגרי ועל התנהגותו? מה בדבריו יכול להתפרש
כביקורת על התנהגותו של סיימון לגרי? ("ואני מניח שלבּ ָך התקשה גם הוא"?) לדעתכם ,מדוע הוא לא ביקר את לגרי
ביקורת ישירה יותר? (התנהגותו של לגרי הייתה חוקית ,לגרי לא היה שומע את הדברים וקוטע את השיחה ,לא היה לו
איכפת באמת)...
שימו לב ,א .מדברי הג'נטלמן אי אפשר להסיק אם התנגד לעבדות או שחשב שהעבדות מוצדקת אך אין לנהוג כלפי העבדים באכזריות.
ב .סיימון לגרי ראה בתיאורו כאיש קשה לב – מחמאה.
לכאורה יש סתירה בין אמירתו של סיימון לגרי לתום ולשאר העבדים" :אני לא מחזיק אצלי שום משגיחים" ,לבין תכניתו
שתום יהיה משגיח על שאר העבדים (כפי שהוא מתאר אותה בפני הג'נטלמן בבאר" :שילמתי בשבילו קצת הרבה מפני שאני
רוצה שהוא יהיה אצלי משגיח או מנהל עבודה") .מדוע ,לדעתכם ,לא אמר לגרי את האמת לתום? (אולי רצה שתום ירגיש
מושפל ואחר כך יעריך יותר את מינויו).
באילו מילים הביע לנגרי את תפיסת העולם הגזענית שלו ,תפיסה שאינה רואה בבני אדם שחורים אלא סחורה?
המילה "זול" חוזרת כמה פעמים בדברי לגרי .זו מילת מפתח בהבנת תופעת העבדות ,והיא מסכמת את יסודו הכלכלי של
מוסד העבדות.
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הכול מתחבר!
שהרצון הלא מרוסן להרוויח רווח כספי עשוי לגרום
רצוי להסביר לתלמידים
ותם לסבלם של אחרים .רצון זה היה אחת הסיבות
לאנשים לאבד את רגיש
חרר את בני ישראל ממצרים ,והוא גם הסיבה המביאה
לסירובו של פרעה לש
סיק ילדים בתנאים קשים (כפי שראינו במשימה .)9
מעסיקים ברחבי העולם להע

אחריות ומחויבות
(בעקבות הסיפור)
הרייט ִ ּביצֶ 'יר סטוֹ כתבה את ספרה בשנת  1852בתגובה לחוק שהתפרסם בשנת  ,1850שעל פיו אפשר להעניש אדם
שיסייע לעבד שברח מאדונו ,ומתוך תחושה של אחריות שעליה לעשות מעשה נגד מוסד העבדות .בזכות ספרה הצליחה
ספרה הספר הנמכר ביותר
הרייט ִ ּביצֶ 'יר סטוֹ לגרום לקהל רחב לגנות את העבדות ולהתנגד לה .במאה ה־ 19היה
ּ
בארצות הברית ,אחרי התנ"ך והברית החדשה.
רבים סבורים שהסערה הציבורית שעורר הספר הייתה גורם מרכזי למלחמת האזרחים שפרצה בשנת  ,1860מלחמה
שבה נלחמו מדינות הצפון בארצות הברית (שהיו נגד העבדות) במדינות הדרום (שהיו בעד המשך העבדות),
ושבעקבותיה בוטלה העבדות.
מסופר שכאשר פגש נשיא ארצות הברית באותה התקופה ,אברהם לינקולן ,את הסופרת ביצ'ר סטו ,אמר לה" :את
האישה הקטנה שסיפורה התחיל את המלחמה הגדולה הזאת".
בכיתה :בשיחה על עבדות של ילדים בימינו ראינו כיצד גיוס של דעת קהל עשוי להועיל ולהביא לשינויים במציאות.
אמנם הרייט ִ ּביצֶ 'יר סטוֹ לא הביאה לבדה לביטול העבדות בארצות הברית ,אך כתיבה של ספר היא דוגמה לתרומה של
אדם למאבק בעוול או בתופעה מתועבת.
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קסם הלשון
 מדור זה עוסק בקרבה בין השפה הארמית והשפה העברית.
 תשובות לשאלות בסעיף א':
שאלה  :1כאמור בדברי המבוא" :הארמית הייתה גם השפה הכתובה והמדוברת של היהודים בארץ ישראל".
שאלה  :2המילים "כל"" ,אכלו"" ,ויפסח" ו"בני חורין" הן מילים ארמיות המופיעות בקטע "הא לחמא ענייא" והן זהות
למילים בעברית( .אפשר להוסיף לרשימה זו גם את המילים "מצרים" "וישראל").
שאלה  :3קל להבין את המילה "לחמא" ואת המילה "עניא" משום שהצליל שלהן והכתיב שלהן קרובים לכתיב ולצליל של
המילים העבריות "לחם" ו"עוני" ,וגם מפני שאנו מכירים את הכינוי "לחם עוני" למצה.
אפשר גם להבין את המילה "ארעא" ,הודות להקשר שהיא
מופיעה בו[" :ב]ארעא דמצרים" ו"[ב]ארעא דישראל" ובשל דמיונה למילה "ארץ".
אפשר אפילו למצוא את משמעות המילה "השתא" ("השנה") ,גם כן בעזרת ההקשר – מפני שאחריה מופיעה פעמיים
המילה העברית "לשנה".
באשר למילה "עבדי" – זו מילה כה דומה למילה "עבדים" שהיינו מנחשים את משמעותה גם אם היינו נתקלים בה ללא
כל הקשר.
 תשובות לשאלות בסעיף ב':
שאלה  :5תרגום הקטע כולו:
זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים
כל [מי] שרעב יבוא ויאכל ,כל מי שנזקק ישתה [ארבע כוסות] ויפסח (יחגוג את הפסח),
השנה כאן ,לשנה הבאה בארץ ישראל.
השנה [אנו] עבדים ,לשנה הבאה [נהיה] בני חורין.
שאלה  :6הקרבה בין השפה הארמית והשפה העברית היא הסיבה המרכזית ליכולתנו להבין את הקטע כולו.
 תשובות לשאלות בסעיף ג':
שאלות  8ו־ :9מטרתן להדגים כמה כללים בתרגום מילים ארמיות לעברית.
שאלה  :8במילים "לחמא" ו"עניא" האות א' הסופית נעלמת כאשר מילים אלו מתורגמות לעברית.
שאלה  :9במילה "אהבתנא" הסיומת נָ א הופכת ל־נוּ.
 פעילות נוספת (חידה)
לפניכם עוד שלוש דוגמאות למילים שהגיעו לעברית מן הארמית:
הגדרה :רהיט שנוח לשבת בו (כורסה)
– ור– –		
הגדרה :לוח שבו שורות וטורים (טבלה)
– ב– –		
הגדרה :מקום עבודתו של האומן (סדנה)
		
ס ד– –
שלוש המילים האלה הן דוגמאות למילים המסתיימות בסיומת הארמית ָ ָא ,ולכן הן נתפסו בעברית כמילים ממין נקבה.
גם בעברית היו שכתבו אותן בא' ,אולם האקדמיה ללשון עברית קבעה ש"שמות שהתגלגלו לעברית מן הארמית והמשמשים
בצורת נקבה ,כגון 'דוגמה' ,נכתבים בה"א בסופם".
בצורת הרבים של מילים אלו אפשר לנקוט את הדרך העברית (כורסות ,טבלות ,סדנות ,דוגמות) או את הדרך הארמית
המשמרת את הא' (כורסאות ,טבלאות ,סדנאות) .ראו גםhttp://hebrew-academy.huji.ac.il/sheelot_teshuvot/sherut/Pages/14101002.aspx :
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מבעד לחלון

אחריות ומעורבות
חשוב לציין שיהודים בכל העולם נאבקו למען זכויותיהם
של יהודי ברית המועצות .במקרים מסוימים ,פעולתם
הביאה לשחרורם של "אסירי ציון" (יהודים שנאסרו
בשל עיסוק בפעילות יהודית וציונית) ,ואפשרה את
עלייתם לישראל של מי שהיו "מסורבי עלייה" (יהודים
ששלטונות ברית המועצות סירבו לבקשתם לתת להם
לעזוב את המדינה).
בכיתה אפשר לספר לתלמידים על אסיר ציון נתן
(אנטולי) שרנסקי שנכלא ונשלח למחנה עבודה בסיביר
(מחנה שבו שועבדו האסירים כעבדים) .בזכות קמפיין
עולמי שיזמה אישתו ועירבה בו גם את נשיא ארצות
הברית ,שוחרר שרנסקי בשנת ( 1986לאחר תשע שנים
בכלא) במסגרת עסקה של החלפת מרגלים (אף שהוא
לא היה מרגל) .שרנסקי עלה לישראל והיה לחבר כנסת,
לשר בממשלת ישראל וליושב ראש הסוכנות היהודית.
שחרורם של שרנסקי ואסירי ציון האחרים בעקבות
הקמפיין היא דוגמה נוספת לכוחה של דעת הקהל
בעולם לגרום לשינוי המציאות.
כמו במקרה של הרייט ִ ּביצֶ 'יר סטוֹ  ,מאמציו של אדם
אחד ושל אחרים בעקבותיו (אשתו של נתן שרנסקי,
אביטל שרנסקי) גרמו למחדל המוסרי לעלות לכותרות,
דחפו אנשים לפעולה ובסופו של דבר השפיעו על מקבלי
ההחלטות.

המדור עוסק בתקופה הקשה שבה נשללו חירויותיהן
הבסיסיות של יהודי ברית המועצות .בין היתר ,נשללו
מהם חופש הדת ,חופש הביטוי וחופש התנועה.
חירויות אלו נשללו גם מאזרחי ברית המועצות
האחרים ,אך מצבם של היהודים היה בכל זאת
רגיש יותר ,משום שבברית המועצות שררה אווירה
אנטישמית.
אף על פי כן ,היו בברית המועצות יהודים שהסתכנו
וחגגו את חגי ישראל ,ואין ספק שבשבילם הייתה לחג
הפסח ,הוא חג החירות ,משמעות מיוחדת .יש לשער
"ה ׁ ַש ָּתא ָהכָ א לְ ׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאה
שהם אמרו משפטים כמו ָ
ְ ּב ַא ְר ָעא ְדיִ ְש ָׂר ֵאלָ ,ה ׁ ַש ָּתא ַעבְ ֵ ּדי לְ ׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאה ְ ּבנֵ י חוֹ ִרין"
ו"לְ ׁ ָשנָ ה ַה ָ ּב ָאה ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם" בכוונה יתרה.
רצוי להסב את תשומת לבם של התלמידים למשפט:
"הותר בכל זאת ,לקומץ אנשי דת להחזיק במספר
קטן מאוד של בתי תפילה" .זו דוגמה נוספת להשפעת
דעת הקהל העולמית על מדיניות של ממשלות .עם
זאת ,יש לזכור שהוענק חופש הדת רק ל"קומץ אנשי
דת" ,קומץ שאפשר לברית המועצות "להצטייר בעיני
העולם כמדינה חופשית" ,ושאנשי הדת הללו היו
בעיקר נוצרים.
הבנת העובדות האלה חשובה כדי להבין מדוע
התחפשה מספרת הסיפור ,נדיה טאוטרשטיין ,לכומר
וכיצד הצליחה להשיג הגדה של פסח.

משימה

חידוש ומסורת וגם אחריות ומעורבות
על המנהג שהונהג במשפחות יהודיות רבות לשמור כיסא ריק ליהודי ברית המועצות
בשנים שנשללה מהם החירות לעזוב את מדינתם.
בכיתה אפשר לשאול :כיצד חיזק המנהג הזה את רצונם של יהודים רבים להתאמץ ,לפעול ולהתערב לטובם של יהודי
ברית המועצות?
מטבע הדברים ,פסק מנהג זה לאחר שהותר ליהודי ברית המועצות לצאת מארצם .זו דוגמה למנהג "זמני" במסורת
היהודית .עם זאת ,יש ששמרו על הרעיון והמשיכו להשאיר כיסא ריק לכל מי שחירותם נשללת מהם ללא הצדקה
(למשל ,שבויים ונעדרים ,נשים קורבנות של סחר בנשים וכו') .כלומר ,המנהג לא פסק אלא עודכן.
ייתכן שיהיו תלמידים ,שמסיבה זו או אחרת ,לא ירצו לאמץ את המנהג זה במשפחתם .אם כך ,אפשר לעודד אותם
לפחות לספר על המנהג המוזכר לעיל ועל המשימה שבחוברת למשתתפי הסדר אחרים .מכל מקום ,כדאי לבקש מהם
לחשוב על מי שחירותם נשללת מהם בימינו ולחפש מידע עליהם עוד לפני החג.
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