שמות א -שעבוד או עבדים היינו
דף עבודה על תחילת פרשת שמות  -שימוש בלימוד ,שיר וסרט

שמות ,פרק א :ח-כב
ֹאמר ,אֶ ל-עַ ּמֹוִ :הנֵה ,עַ ם ְבנֵי י ְִש ָּראֵ לַ --רב
ח ַוי ָָּּקם ֶמלֶ ך-חָּ ָּדׁש ,עַ לִ -מצְ ָּריִם ,אֲ ֶׁשר ל ֹא-י ַָּדע ,אֶ ת-יֹוסֵ ף .ט ַוי ֶ
וְעָּ צּוםִ ,מ ֶּמנּו .
י הָּ בָּ ה נִ ְתחַ כְ ָּמה ,לֹו פֶ ן-י ְִרבֶ ה ,וְהָּ יָּה כִ יִ -ת ְק ֶראנָּה ִמ ְלחָּ ָּמה וְנֹוסַ ף גַם-הּוא עַ ל-שֹנְ אֵ ינּו ,וְנִ ְלחַ ם-בָּ נּו ,וְעָּ לָּ ה ִמן-
הָּ אָּ ֶרץ .
ֹלתם; וַיִ בֶ ן עָּ ֵרי ִמ ְסכְ נֹותְ ,לפַ ְרעֹ ה--אֶ תִ -פתֹם ,וְאֶ תַ -רעַ ְמסֵ ס .יב
יא ַוי ִָּשימּו עָּ לָּ יו ָּש ֵרי ִמ ִסיםְ ,ל ַמעַ ן עַ נֹתֹו ְב ִס ְב ָּ
ְוכַאֲ ֶׁשר יְעַ נּו אֹ תֹו ,כֵן י ְִרבֶ ה ְוכֵן י ְִפרֹץ; ַויָּקצּוִ ,מ ְפנֵי ְבנֵי י ְִש ָּראֵ ל .יג ַויַעֲ ִבדּו ִמצְ ַריִם אֶ תְ -בנֵי י ְִש ָּראֵ לְ ,בפָּ ֶרך .יד
ּובכָּל-עֲ ב ָֹּדה ,בַ ָּש ֶדה--אֵ ת ,כָּל-עֲ ב ָֹּד ָּתם ,אֲ ֶׁשר-עָּ ְבדּו בָּ הֶ ם,
ּוב ְלבֵ נִ יםְ ,
ַוי ְָּמ ְררּו אֶ ת-חַ יֵיהֶ ם בַ עֲ ב ָֹּדה ָּק ָּׁשהְ ,בחֹ ֶמר ִ
ֹאמר,
ְׁשם הַ ֵשנִ ית פּועָּ ה .טז ַוי ֶ
ֹאמר ֶמלֶ ך ִמצְ ַריִם ,לַ ְמי ְַלדֹת הָּ ִע ְב ִריֹ ת ,אֲ ֶׁשר ֵׁשם הָּ אַ חַ ת ִׁש ְפ ָּרה ,ו ֵ
ְבפָּ ֶרך .טו ַו י ֶ
יראן ָּ
יתן ,עַ ל-הָּ אָּ ְב ָּניִםִ :אם-בֵ ן הּוא וַהֲ ִמ ֶתן אֹתֹו ,ו ְִאם-בַ ת ִהוא וָּחָּ יָּה .יז ו ִַת ֶ
ְביַלֶ ְדכֶן אֶ ת-הָּ ִע ְב ִריֹותְּ ,ור ִא ֶ
ֹלהיםְ ,ול ֹא עָּ שּו ,כַאֲ ֶׁשר ִדבֶ ר אֲ לֵ יהֶ ן ֶמלֶ ך ִמצְ ָּריִם; ו ְַתחַ יֶין ָּ ,אֶ ת-הַ יְלָּ ִדים .יח וַיִ ְק ָּרא ֶמלֶ ך-
הַ ְמי ְַלדֹת ,אֶ ת -הָּ אֱ ִ
ֹאמ ְרן ָּ הַ ְמי ְַלדֹת אֶ ל-
יתן הַ ָּדבָּ ר הַ זֶה; ו ְַתחַ יֶין ָּ ,אֶ ת-הַ יְלָּ ִדים .יט ַות ַ
ֹאמר לָּ הֶ ןַ ,מדּועַ עֲ ִש ֶ
ִמצְ ַריִם ,לַ ְמי ְַלדֹתַ ,וי ֶ
ֹלהים,
ֵיטב אֱ ִ
פַ ְרעֹ ה ,כִ י ל ֹא ַכנ ִָּׁשים הַ ִּמצְ ִריֹ ת הָּ ִע ְב ִריֹ ת :כִ י-חָּ יֹות הֵ נָּהְ ,ב ֶט ֶרם ָּתבֹוא אֲ לֵ הֶ ן הַ ְמיַלֶ ֶדת ְויָּלָּ דּו .כ ַוי ֶ
ֹלהים; ַויַעַ ש לָּ הֶ ם ,בָּ ִתים .כב ַויְצַ ו
לַ ְמי ְַלדֹת; וַיִ ֶרב הָּ עָּ ם ַויַעַ צְ מּוְ ,מאֹ ד .כא ַוי ְִהי ,כִ י-י ְָּראּו הַ ְמי ְַלדֹת אֶ ת-הָּ אֱ ִ
פַ ְרעֹ הְ ,לכָּל-עַ ּמֹו לֵ אמֹר :כָּל-הַ בֵ ן הַ יִ לֹוד ,הַ יְאֹ ָּרה ַת ְׁש ִליכהּוְ ,וכָּל-הַ בַ תְ ,תחַ יּון .

"וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ– "
מה בדרך-כלל גורם עינוי לאדם____________________________________________ ?
איך את מגיבה כאשר את מרגישה שמנסים להשפיל אותך  -מתחזקת או מתקפלת?
___________________________________________________________________
עבודת פרך – חשבי על עבודות שונות שעשית בחיים (בבית ובחוץ) מה נחשב בעינייך לעבודת פרך?
__________________________________________________________________________
מה הקשר בין זה שהמצרים הם אדונים של בני ישראל להתאכזרות אל בני ישראל? האם שררה מביאה
בהכרח לאכזריות ? איזה דוגמאות את מכירה?
__________________________________________________________________________

עבדי זמן עבדי עבדים הם
עבד ה' הוא לבד חופשי
ריה"ל (ר' יהודה הלוי) ,שירת ספרד
"והלוחות מעשה אלוקים המה ,מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות" (שמות ל"ב )
אל תקרא חרות אלא חירות ,שכל מי שעוסק בתורה  -הריהו בן חורין לעצמו

אבות דרבי נתן ,פרק שני ,משנה
מהי החירות המוזכרת כאן ,לפי מה שלמדנו על חזרה בתשובה?
_________________________________________________________________________

עבדים היינו ,מתוך ההגדה של פסח
עבדים היינו לפרעה במצרים ,ויוציאנו ה' אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה .ואילו לא הוציא הקב"ה
את אבותינו ממצרים ,הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו במצרים ,ואפילו כולנו חכמים ,כולנו
נבונים ,כולנו זקנים ,כולנו יודעים את התורה ,מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים ,וכל המרבה לספר
ביציאת מצרים הרי זה משובח.

מהי העבדות על פי הקטע?
____________________________________________________________________
מדוע לדעתכן יש להרבות ולספר ביציאת מצרים?
_______________________________________________________________________

שמות ,כא:א-ו
א וְאֵ לֶ ה הַ ִּמ ְׁשפָּ ִטים אֲ ֶׁשר ָּת ִשים ִל ְפנֵיהֶ ם .ב כִ י ִת ְקנֶה עֶ בֶ ד ִע ְב ִרי ֵׁשׁש ָּׁשנִ ים יַעֲ בֹד ּובַ ְש ִב ִעת יֵצֵ א לַ חָּ ְפ ִׁשי
ִתן-לֹו ִא ָּשה ְוי ְָּל ָּדה-לֹו
ִחנָּם .ג ִאםְ -בגַפֹו ָּיב ֹא ְבגַפֹו יֵצֵ א ִאם-בַ עַ ל ִא ָּשה הּוא ְויָּצְ אָּ ה ִא ְׁשתֹו ִעּמֹו .ד ִאם-אֲ ֹדנָּיו י ֶ
ֹאמר הָּ עֶ בֶ ד אָּ הַ ְב ִתי אֶ ת-אֲ דֹנִ י אֶ ת-
בָּ נִ ים אֹו בָּ נֹות הָּ ִא ָּשה וִילָּ ֶדיהָּ ִת ְהיֶה לַ א ֹדנֶיהָּ וְהּוא יֵצֵ א ְבגַפֹו .ה ו ְִאם-אָּ מֹר י ַ
ֹלהים ו ְִהגִ יׁשֹו אֶ ל-הַ ֶדלֶ ת אֹו אֶ ל-הַ ְּמזּוזָּה ו ְָּרצַ ע אֲ ֹדנָּיו
ִא ְׁש ִתי וְאֶ ת-בָּ נָּי ל ֹא אֵ צֵ א חָּ ְפ ִׁשי .ו ו ְִהגִ יׁשֹו אֲ ֹדנָּיו אֶ ל-הָּ אֱ ִ
אֶ ת-אָּ זְ נֹו בַ ַּמ ְרצֵ עַ וַעֲ בָּ דֹו ְלעֹ לָּ ם.

מה לדעתך מניע אדם לרצוע את אוזנו ולבחור בעבדות?
__________________________________________________________________________

תלמוד בבלי ,מסכת קידושין ,דף כב ,עמוד ב.
רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר :מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף? אמר
הקב"ה :אזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי (ויקרא כה) "כי לי בני ישראל עבדים" ולא עבדים
לעבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע .ורבי שמעון בר רבי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר :מה
נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקב"ה :דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי
על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי "כי לי בני ישראל עבדים" ולא עבדים לעבדים והוצאתים מעבדות
לחירות והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם.

מה מסמלים אוזן ,דלת ומזוזה?
__________________________________________________________________________
'כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים'  -האם זו רכושנות קטנונית או עיקרון מוצדק?

__________________________________________________________________________
האם בימינו יש סכנה להפוך לעבדים? אם כן ,עבדים למה

עבדים /ברי סחרוף
על נהר אספירין ישבנו
במקומות המוכרים
לא שומעים לא רואים
כאילו אנחנו אוויר
עוד מעט ייגמר הסרט
בקרוב המציאות
התמונה מטושטשת
והצליל לא ברור
כי כולנו עבדים אפילו
שיש לנו כזה כאילו
פותחים פה בגדול
ומחכים לעונג הבא
כולנו מכורים של מישהו
שמבקש עכשיו תרגישו
פותחים פה גדול ומחכים
למנה הבאה
חלונות ראווה יפים פה
זה הכול 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?
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מהי העבדות על פי ברי סחרוף?
_________________________________________________________________________
האם יש מקום לדעתכם לחבר בין תפיסתו של ברי סחרוף לבין ההגדה של פסח? נמקי
_________________________________________________________________________

כאן נצפה באחד משני הסרטונים באתר לב לדעת

תסתכל למעלה
או
להתנתק כדי להתחבר
שניהם עוסקים בהשתעבדות שלנו לפלאפון – לטכנולוגיה – והפספוס של החיים עצמם

במקום אחר בהגדה נאמר כי "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"
מצריים מלשון_________________________________________________________
האם יציאת מצריים הסתיימה?
מה דעתכן על אמירה זו? איך אנחנו יכולות ליישמה?
____________________________________________________________________

