מעבדות לחירות בסיפור יציאת מצרים ובימינו
שיעור לתלמידי/ות תיכון
מטרות
 .1לימוד תפקיד יציאת מצרים בתהליך החינוכי של עם ישראל מעם עבדים לבני-חורין.
 .2בחינת אופני עבדות מודרניים והתייחסותם אליהם.
מהלך
 .1פתיחה :נחזור  3100שנה אחורה ,ליציאת מצרים( .למנחה :יציאת מצרים היא אירוע מיתולוגי ,לא
היסטורי .אף-על-פי-כן חישוב התאריכים לפי המקורות ממקם אותה בשנת  2638לבריאת העולם – 1,092
לפנה"ס בתאריך לועזי ).נשאל :מדוע התרחשה יציאת מצרים? מה הייתה מטרתה?
 .2נבחן צדדים נוספים של סיפור יציאת מצרים .נקרא את הקטעים החיצוניים בדף המקורות (במדבר י"א,
י"ד) המספרים על 'הצרות' שבני ישראל עשו למשה במהלך יציאת מצרים.
נשאל :מה בני ישראל רוצים ממשה? על מה הם מתלוננים? מה הם מבקשים? האם בני ישראל
מתגעגעים למצרים?
 .3נמשיך בבדיקה לאן בנ"י מבקשים לחזור .נקרא פסוקים משמות ב'.
נשאל :מדוע בני ישראל מבקשים לחזור לשם? האם יכולה להיות מציאות גרועה מזו שהם נמלטו ממנה?
 .4נקרא קטע של אחד העם על משה.
נשאל :כיצד ייתכן שלמרות הסתלקותו של האדון ,לא חדל העבד להיות עבד? למי הם משועבדים? מהם
הגורמים המשתקים את האדם מפני יצירת מציאות חדשה?
נאמר :השעבוד הראשוני של האדם הוא למציאות המוכרת בה הוא חי .מעשים החורגים מגבולות
המציאות היא פעולה של יחידי סגולה ו/או של תנועות המצליחות להתגבר על השיתוק ולמרוד
בהיסטוריה ,כדבריה של צביה לובטקין.
 .5נקרא את השיר 'עבדים' של ברי סחרוף.
נשאל :האם גם אנחנו משועבדים ?למה אנו משועבדים? האם אנו גם משעבדים ומנצלים .במה?
 .6נעיין בכתבות על מהגרי עבודה ,שכר בנשים ,זכויות עובדים כדי ללמוד שעבוד בימינו.
נשאל :האם הכרתם/ן את הנתונים האלו? מה עמדתכם/ן בנושא? האם וכיצד נוכל להשפיע?
 .7סיכום
נקרא קטע ממסכת אבות .מטרתה של יציאת מצרים אינה מעבר ממציאות אחת למציאות אחרת ,אלא
יציאה מעבדות לחירות .מעבדות מצרית לחירות לאומית ,ובעיקר מעבדות למציאות ,לממשות (שסמלה
הם פסלי האליל של המצרים) לאמונה בבלתי-מוחשי ,הבלתי-מושג ,הבלתי-מציאותי – חירותו של
האדם .יציאת מצרים היא סיפור מיתולוגי (לא היסטורי) שתפקידו חינוכי – ללמדנו את הדרך הקשה של
אדם וחברה אל החירות.

יא ַוּי ִָשימּו ָעלָיו שָ ֵרי ִמסִ ים ,לְ מַ עַן ַענֹ תֹו
בְ סִ בְ ֹלתָ ם; וַּיִבֶ ן ע ֵָרי ִמסְ כְ נֹות ,לְ פ ְַרעֹ ה--
אֶ ת-פִ תֹ ם ,וְ אֶ תַ -רע ְַמסֵ ס .יב וְ ַכאֲשֶ ר
יְ עַנּו אֹ תֹו ,כֵן י ְִרבֶ ה וְ כֵן יִפְ רֹ ץ; ַוּיָקֻ צּו,
יִש ָראֵ ל .יג ַו ַּיעֲבִ דּו ִמצְ ַר ִים
ִמפְ נֵי בְ נֵי ְ
יִש ָראֵ ל ,בְ פ ֶָרְך .יד ַויְמָ ְררּו אֶ ת-
אֶ ת-בְ נֵי ְ
חַ ּיֵיהֶ ם בַ עֲבֹ דָ ה קָ שָ ה ,בְ חֹ מֶ ר ּובִ לְ בֵ נִ ים,
ּובְ כָל-עֲבֹ דָ ה ,בַ שָ דֶ ה--אֵ ת ,כָל-עֲבֹ דָ תָ ם,
אֲשֶ ר-עָבְ דּו בָ הֶ ם ,בְ פ ֶָרְך]...[ .
כב וַיְצַ ו פ ְַרעֹ ה ,לְ כָל-עַמֹו לֵאמֹ ר :כָל-
הַ בֵ ן הַ ּיִּלֹוד ,הַ יְאֹ ָרה תַ ְשלִ יכֻהּו ,וְ כָל-
הַ בַ תְ ,תחַ ּיּון.
שמות א ,יב-יג ,כב

ד וְ הָ אסַ פְ סֻף אֲשֶ ר בְ קִ ְרבֹו ,הִ ְתאַ ּוּו
תַ ֲאוָה; ַוּיָשֻ בּו ַו ִּיבְ כּוַ ,גם בְ נֵי
ֹאמרּוִ ,מי ַיאֲכִ לֵנּו בָ שָ ר.
י ְִש ָראֵ לַ ,וּי ְ
ה ָזכ ְַרנּו ,אֶ ת-הַ דָ גָה ,אֲשֶ ר-נ ֹאכַל
בְ ִמצְ ַריִם ,חִ נָם; אֵ ת הַ קִ שֻ ִאים ,וְ אֵ ת
הָ אֲבַ טִ חִ ים ,וְ אֶ ת-הֶ חָ צִ יר וְ אֶ ת-
שּומים .ו וְ עַתָ ה
הַ בְ צָ לִ ים ,וְ אֶ ת-הַ ִ
נַפְ שֵ נּו ְיבֵ שָ ה ,אֵ ין כֹ ל--בִ לְ ִתי ,אֶ ל-
הַ מָ ן עֵינֵינּו.
במדבר יא ,ד-ו

יִש ָראֵ ל;
ב ַוּיִֹּלנּו עַל-מֹ שֶ ה וְ עַל-אַ הֲרֹ ן ,כֹ ל בְ נֵי ְ
ֹאמרּו ֲאלֵהֶ ם כָל-הָ עֵדָ ה ,לּו-מַ ְתנּו בְ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם,
ַוּי ְ
אֹו בַ ִמ ְדבָ ר הַ ֶזה ,לּו-מָ ְתנּו .ג וְ לָמָ ה יְהוָה מֵ בִ יא
אֹ תָ נּו אֶ ל -הָ אָ ֶרץ הַ ז ֹאת ,לִ נְפֹ ל בַ חֶ ֶרב--
נָשֵ ינּו וְ טַ פֵנּו ,יִהְ יּו לָבַ ז; הֲלֹוא טֹוב לָנּו ,שּוב
נִתנָה
ֹאמרּוִ ,איש אֶ ל-אָ חִ יוְ :
ִמצְ ָר ְימָ ה .ד ַוּי ְ
ר ֹאש ,וְ נָשּובָ ה ִמצְ ָר ְימָ ה.
במדבר י"ד ,ב'-ד'

עבדים
מילים ולחן :ברי סחרוף
על נהר אספירין ישבנו
במקומות המוכרים
לא שומעים לא רואים
כאילו אנחנו אוויר
עוד מעט יגמר הסרט
בקרוב המציאות
התמונה מטושטשת
והצליל לא ברור

עֲבָ דִ ים הָ ִיינּו לְ פ ְַרעֹ ה בְ ִמצְ ָר ִים,
וִ ּיֹוצִ יאֵ נּו יי אֱֹלהֵ ינּו ִמשָ ם
בְ יָד ֲחזָקָ ה ּובִ זְרֹו ַע נְ טּויָה.

והמטרה הראשונה הושגה .פרעה וכל חילו
טּובעו בים סוף ,ומשה עומד בראש עמו
החפשי ,לַנחותו אל ארץ האבות.
'אז ישיר משה' .רגשותיו עברו לבו ומשתפכים
בשיר – והוא מאושר.
ולא ידע הנביא אז ,כי עומד עודנו אך בראשית
דרכו ,כי העבודה העיקרית ,היותר קשה ,עוד
לא החלה  :פרעה אבד ,אבל מעשיו קיימים ;
האדון חדל מהיות אדון ,אבל העבד לא חדל
מהיות עבד .עם שנתחנך בבית־עבדים דור
אחר דור ,אינו יכול לעקור מלבו בבת אחת
רשמי החנוך הזה ולהיות בן חורין אמתי ,אף
אם כבר הּוסרו הכבלים מעל ידיו.
'משה' מאת אחד העם

ַוּיִתֵ ן יי אֹותֹ ת ּומֹ פְ ִתים ,גְ דֹ לִ ים וְ ָרעִ ים,
בְ ִמצְ ַריִם ,בְ פ ְַרעֹ ה ּובְ כָל בֵ יתֹו לְ ֵעינֵינּו;
וְ אֹותָ נּו הֹוצִ יא ִמשָ ם
לְ מַ עַן הָ בִ יא אֹ תָ נּו ,לָתֶ ת לָנּו אֶ ת הָ אָ ֶרץ,
נִשבַ ע ַלאֲבֹ תֵ ינּו.
ֲאשֶ ר ְ
וְ ִאלּו ל ֹא הֹוצִ יא הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא
אֶ ת אֲבֹותֵ ינּו ִמ ִמצְ ַר ִים,
ה ֲֵרי אָ נּו ּובָ נֵינּו ּובְ נֵי בָ נֵינּו
ְמשעְ בָ דִ ים הָ יִינּו לְ פ ְַרעֹ ה בְ ִמצְ ָריִם.
______________
מתוך ההגדה

אותה יציאת מצריים נעשתה מזמן כבר סמל לכל אדם ואדם מישראל ,המגלה
לו ,שהוא ,פלוני אלמוני ,יצא משעבוד לגאולה ,מעבדות-מצריים אל ההתגלות
שהוא זכה בה בהר סיני שלו עצמו.
לפי מהותו של הדבר אי אפשר לנסח בנוסחה כללית מה היא אותה העבדות ומה
הוא אותו השחרור לאדם היחיד .ישנם ,אמנם ,שעבודים שאנו משועבדים להם
כציבור ,ועל מיני עבדות אלה מותר לדבר וצריך לדבר בחג השחרור .אך אנו
מדברים כאן על היחיד ועל שחרורו מאזיקי ברזל של העבדות .וכאן חייב כל
אחד ואחד להתדיין עם עצמו ,לברר לעצמו ,מהו ה'מצרים' שלו.
שמואל הוגו ברגמן ,מתוך "המשמעות של ליל הסדר"

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...

אָ מַ ר ַרבִ י יְהֹושֻ ַע בֶ ן לֵוִ י ...וְ הַ ּלֻחֹת מַ עֲשֵ ה אֱֹלהִ ים
הֵ מָ ה וְ הַ ִמכְ תָ ב ִמכְ תַ ב אֱֹלהִ ים הּוא  -חָ רּות עַל
הַ ּלֻחֹ ת .אַ ל ִתקְ ָרא חָ רּות אֶ ּלָא חֵ רּות ,שֶ אֵ ין לְ ָך בֶ ן
תֹורה ,וְ כָל ִמי
חֹורין אֶ ּלָא ִמי שֶ עֹוסֵ ק בְ תַ לְ מּוד ָ
ִ
תֹורה ה ֲֵרי זֶה ִמ ְת ַעּלֶה...
שֶ עֹוסֵ ק בְ תַ לְ מּוד ָ
משנה מסכת אבות פרק ו משנה ב'

