
החווייה המרכזית בליל הסדר היא היציאה מעבדות לחרות. העבדות 

במצרים הפכה לסיפור מכונן בעיצוב התודעה היהודית. תקופת העבדות 

במצרים מהווה פרק מרכזי בגיבוש האתוס היהודי. העבדות היא מחד 

גנות, שהרי העבד הוא מי שאיבד את כל זכויותיו והפך רכוש לאדונו. 

מאידך גיסא העבדות מהווה מקור לא אכזב למצוות רבות שבין אדם 

לחברו. לאור אלו, יש מקום לשאול מה מקומה של העבדות בחיינו?  

מטרות השיעור

להבין את המשמעות של היות האדם עבד.   .1

לבדוק האם חוויית השיעבוד היא חלק מההוויה שלנו כיום.   .2

לעורר את המודעות לתופעת העבדות בקרבנו, הן ברמה הפיזית והן ברמה הנפשית.   .3

 

מבנה השיעור

פתיחה במליאה - מהו עבד?

עבודה בחברותות על עבד אז ועתה..

דיון פתוח על העבדות בימינו. 

מהלך השיעור

נרשום על הלוח את המילה עבד. נבקש מהתלמידים להגדיר את המילה.   .1

רכוש של אדון; שנשללה ממנו חירותו; משועבד למשהו; עושה כל מה שבעליו מטיל עליו וכו'.  

2.  נבקש מהתלמידים לרשום על דף דוגמא לתחום בחייהם שהם חשים עבדים, שאינם שולטים, שאין 

להם חירות בו, שהם עושים מה שהם מצווים וכיוב'. נבחן עם התלמידים את הדוגמות שנתנו.

נחלק את דף המקורות לעבודה בחברותות.   .3

4.   נקיים דיון על המקומות בהם אנחנו עבדים בעקבות השיר של סחרוף. האם אנחנו מסכימים 

לתפיסה העולה מן השיר? האם נכון לדעתנו לעשות חיבור בין האמור בשיר לבין ליל הסדר? 

באלו אופנים נוספים אנו יכולים לראות את עצמנו כאילו אנו יצאנו ממצרים? מהי מצרים שלנו?

לפסחשיעור חינוך 
עבדים היינו ועכשיו?

כיתה ט'

מכון שלום הרטמן תכנית בארי
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“וְיֹום ַהְּׁשבִיִעי ַׁשּבָת לַה' ֱאֹלֶהיָך ֹלא ַתֲעֶׂשה כָל ְמלָאכָה ַאָּתה 
ּובִנְָך ּובִֶּתָך וְַעבְּדְָך וֲַאָמֶתָך וְׁשֹוְרָך וֲַחֹמְרָך וְכָל ּבְֶהְמֶּתָך וְגְֵרָך ֲאֶׁשר 

ּבְִׁשעֶָריָך לְַמַען יָנּוַח ַעבְּדְָך וֲַאָמְתָך ּכָמֹוָך:
וְזָכְַרָּת ּכִי עֶבֶד ָהיִיָת ּבְֶאֶרץ ִמצְַריִם וַֹּיִצֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ִמָּׁשם ּבְיָד 

ֲחזָָקה ּובִזְֹרַע נְטּויָה ַעל ּכֵן ִצּוְָך ה' ֱאֹלֶהיָך לֲַעׂשֹות ֶאת יֹום ַהַּׁשּבָת“: 
)דברים ה, יג-יד(

“ּכִי יִָּמכֵר לְָך ָאִחיָך ָהִעבְִרי אֹו ָהִעבְִרּיָה וֲַעבְָדָך ֵׁשׁש ָׁשנִים ּובַָּׁשנָה 
ַהְּׁשבִיִעת ְּתַׁשּלְֶחּנּו ָחפְִׁשי ֵמִעָּמְך:

וְכִי ְתַׁשּלְֶחּנּו ָחפְִׁשי ֵמִעָּמְך ֹלא ְתַׁשּלְֶחּנּו ֵריָקם:
ַהֲענֵיק ַּתֲענִיק לֹו ִמֹּצאנְָך ּוִמּגְָרנְָך ּוִמּיְִקבֶָך ֲאֶׁשר ּבֵַרכְָך ה' ֱאֹלֶהיָך 

ִּתֶּתן לֹו:
וְזָכְַרָּת ּכִי עֶבֶד ָהיִיָת ּבְֶאֶרץ ִמצְַריִם וַּיִפְּדְָך ה' ֱאֹלֶהיָך ַעל ּכֵן ָאֹנכִי 

ְמַצּוְָך ֶאת ַהּדָבָר ַהּזֶה ַהּיֹום“:
)דברים טו, יב-טו(

“וְָׂשַמחְָּת לִפְנֵי ה' ֱאֹלֶהיָך ַאָּתה ּובִנְָך ּובִֶּתָך וְַעבְּדְָך וֲַאָמֶתָך וְַהּלֵוִי 
ֲאֶׁשר ּבְִׁשעֶָריָך וְַהּגֵר וְַהּיָתֹום וְָהַאלְָמנָה ֲאֶׁשר ּבְִקְרּבֶָך ּבַָּמקֹום ֲאֶׁשר 

יִבְַחר ה' ֱאֹלֶהיָך לְַׁשּכֵן ְׁשמֹו ָׁשם:
וְזָכְַרָּת ּכִי עֶבֶד ָהיִיָת ּבְִמצְָריִם וְָׁשַמְרָּת וְעִָׂשיָת ֶאת ַהחֻּקִים ָהֵאּלֶה“: 

)דברים טז, יא-יב(

“ֹלא ַתּטֶה ִמְׁשּפַט ּגֵר יָתֹום וְֹלא ַתֲחֹבל ּבֶגֶד ַאלְָמנָה:
וְזָכְַרָּת ּכִי עֶבֶד ָהיִיָת ּבְִמצְַריִם וַּיִפְּדְָך ה' ֱאֹלֶהיָך ִמָּׁשם ַעל ּכֵן ָאֹנכִי 

ְמַצּוְָך לֲַעׂשֹות ֶאת ַהּדָבָר ַהּזֶה“: 
)דברים כד, יז-יח(

“ּכִי ִתבְֹצר ּכְַרְמָך ֹלא ְתעֹולֵל ַאֲחֶריָך לַּגֵר לַּיָתֹום וְלַָאלְָמנָה יְִהיֶה:
וְזָכְַרָּת ּכִי עֶבֶד ָהיִיָת ּבְֶאֶרץ ִמצְָריִם ַעל ּכֵן ָאֹנכִי ְמַצּוְָך לֲַעׂשֹות ֶאת 

ַהּדָבָר ַהּזֶה“: 
)דברים כד, כא-כב(

עיינו בפסוקים, 	

סמנו את הצירוף המילולי החוזר בכולם. 	

איזה רעיון חוזר בכל הפסוקים? 	

כיצד מתקשר רעיון זה לליל הסדר? 	

וך
ינ

 ח
ת

שע
 ל

ט
קו

יל

מכון הרטמן

י ר א ב ת  י נ כ ת

נקודות לדיון

מהלך השיעור

כיתה ט' לפסח שיעור חינוך
עבדים היינו ועכשיו?
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י ר א ב ת  י נ כ ת

 ֲעבִָדים ָהיִינּו לְפְַרֹעה ּבְִמצְָריִם, וַּיֹוִציֵאנּו יְֹהוָה ֱאֹלֵהינּו ִמָּׁשם 

ּבְיָד ֲחזָָקה ּובִזְֹרַע נְטּויָה. וְִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ֶאת 
ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמצְָריִם, ֲהֵרי ָאנּו ּובָנֵינּו ּובְנֵי בָנֵינּו ְמֻׁשעְּבִָדים ָהיִינּו 

לְפְַרֹעה ּבְִמצְָריִם. וֲַאפִילּו ּכֻּלָנּו ֲחכִָמים ּכֻּלָנּו נְבֹונִים ּכֻּלָנּו זְֵקנִים 
ּכֻּלָנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה ִמצְוָה עָלֵינּו לְַסּפֵר ּבִיִציַאת ִמצְָריִם. וְכָל 

ַהַּמְרּבֶה לְַסּפֵר ּבִיִציַאת ִמצְַריִם ֲהֵרי זֶה ְמֻׁשּבָח:
)מתוך: הגדה של פסח(

מהי העבדות על פי הקטע? 	

מדוע לדעתכם יש להרבות ולספר ביציאת מצרים? 	

		במקום אחר בהגדה נאמר כי “חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים“ מה דעתכם על 

אמירה זו? איך אתם יכולים ליישמה?

 על נהר אספירין ישבנו 
 במקומות המוכרים 

 לא שומעים לא רואים 
 כאילו אנחנו אוויר 

 עוד מעט יגמר הסרט 
 בקרוב המציאות 

 התמונה מטושטשת 
 והצליל לא ברור 

 כי כולנו עבדים אפילו 
 שיש לנו כזה כאילו 

 פותחים פה גדול 
 ומחכים לעונג הבא 

 כולנו מכורים של מישהו 
 שמבקש עכשיו תרגישו 

 פותחים פה גדול 
 ומחכים למנה הבאה 

 חלונות ראווה יפים פה 
 זה הכל למכירה 

 גם אנחנו תלויים 
 עם פתקי החלפה 

 אז מה נעשה עם הכעס הזה 
 מה יהיה עם הקנאה 

 כולם רוצים להיות חופשיים 
 אבל ממה אלוהים ממה 

כולנו עבדים אפילו...

מהי העבדות על פי תפיסתו של ברי סחרוף? 	

האם יש מקום לדעתכם לחבר בין תפיסתו של סחרוף לבין ההגדה של פסח? נמקו.  	

נקודות לדיון 

עבדים 

מילים ולחן: ברי סחרוף

נקודות לדיון 

כיתה ט' לפסח שיעור חינוך
עבדים היינו ועכשיו?

2  עמוד



? ו י ש כ ע ו ו  נ י י ה ם  י בד ע

על המקורות  דף למורהלפסחשיעור חינוך 

המורה יכול להפנות את התלמידים לכל הפסוקים מן התורה או לפסוק אחד בלבד בהתאם לרמת 

הכיתה והזמן שלרשותו.

סמנו את הצירוף המילולי החוזר בכולם.  		

“וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים“.  

איזה רעיון חוזר בכל הפסוקים?  	

  בכל הפסוקים יש ביטוי לתפיסה חברתית לפיה עם ישראל צריך לנהוג עם האחר בין אם הוא גר, עני, 

יתום, אלמנה וכיוב' באופן רגיש ומתחשב מתוך הביוגרפיה הלאומית שלו, בגלל הזיכרון הקולקטיבי 

של מי שהיו עבדים. התפיסה הסוציאלית הבאה לידי ביטוי בפסוקים נובעת מהזיכרון הלאומי.

כיצד מתקשר רעיון זה לליל הסדר? 	

  רעיון זה עומד בבסיס ההגדה שתפקידה הוא לעצב את הזיכרון הקולקטיבי של היציאה מעבדות 

לחרות. 

מהי העבדות על פי הקטע? 	

  העבדות על פי הקטע מן ההגדה היא השיעבוד של בני ישראל לִַּמצְִרים ּבְִמצְַריִם. עבודת הפרך 

שעשו שם על פי הסיפור המקראי.

מדוע לדעתכם יש להרבות ולספר ביציאת מצרים? 	

  סיפור יציאת מצרים הוא סיפור הגאולה של עם ישראל והתהוותו לעם. הוא סיפור הקשר שבין עם 

ישראל לאלוהים, הוא מקור לרבות מן המצוות הסוציאליות המתייחסות ליחס של ישראל לחלש 

בחברה בשל היותנו עבדים.

		במקום אחר בהגדה נאמר כי “חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים“ מה 

דעתכם על אמירה זו? איך אתם יכולים ליישמה?

  יש מקום לשאול את עצמנו על המקומות בהם אנחנו עבדים. על המקומות בהם אנחנו נשלטים 

ומאבדים את הבחירה החופשית מפאת שיעבודנו לו האפנה, למה יגידו, ללחץ חברתי וכיוב'.

מהי העבדות על פי תפיסתו של ברי סחרוף? 	

  על פי תפיסתו של סחרוף עבדות היא התמכרות ליצרים ולדחפים, אובדן השליטה וחוסר היכולת 

לדחות סיפוקים. הצורך המתמיד בגירויים בכאן ועכשיו.

האם יש מקום לדעתכם לחבר בין תפיסתו של סחרוף לבין ההגדה של פסח? נמקו. 	

  נדמה שסחרוף מדבר על עבדות מודרנית בזמן הזה. על האשליה שבחופש הבחירה ועל שיעבודנו 

לעונג הבא. חוסר היכולת שלנו לדחות סיפוקים.
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 נקודות לדיון 

על הפסוקים מן התורה:

נקודות לדיון

על הקטע מתוך ההגדה:

נקודות לדיון

על השיר “עבדים“

מאת ברי סחרוף:


