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משך השיעור: 2 שעות לימוד
שכבת י"ב

מטרות:
א חלק   – ובמקורותיו  החג  במנהגי  וייזכר  ומשמעותו  החג  מקור  את  יכיר  התלמיד   .1

2. התלמיד יקרא את טקסט הסיפור: 'חנה ושבעת בניה' וילמד על ערך הקרבת החיים  
    למען קידוש השם – חלק ב

3. דיון כתתי בנושא הזהות היהודית / ישראלית הפרטית חלק ג.

אמצעים:
• נספח למורה – מנהגי החג ורקע היסטורי וסיפור 'חנה ושבעת בניה'

• טקסט לחלוקה לתלמיד – סיפור 'חנה ושבעת בניה'

1. חלק א – מקורות החג ומשמעותו; מנהגי החג

החג  של  לשמו  בסיבות  חנוכה,  של  ההסטורי  בסיפור  ייזכרו  התלמידים  בשיתוף  המורה 
ובמנהגי החג.

מבוא – סקירה היסטורית קצרה – מקורות החג ומשמעות שמו

חג החנוכה הוא חג יהודי ובו שמונה ימי הודייה, שתיקנו חכמי ישראל בזמן בית המקדש 
ונס פך השמן,  השני לזכר הניצחון במרד החשמונאים, חנוכתו מחדש של בית המקדש 

ומצוין בעיקר בהדלקת נרות חנוכה.

סהחג מצוין בשמונת הימים מכ"ה בכסלו עד ב' בטבת או ג' בטבת. הסיבה לאפשרות הכפו
לה היא שלעתים חודש כסלו הוא בן 30 יום ולעתים בן 29 יום, לפי שינויים בקביעות השנה 

בלוח העברי.

מקור שמו של חג החנוכה הינו - בשמם של ימי החנוכה הוא כנראה בחנוכה מלשון חנוכת 
סהמזבח, שנערכה לאחר כיבושו וטיהורו של בית המקדש על ידי המכבים, שלזכרה ובתא

ריך בו התרחשה נחגג החג.  היו שדרשו את שם החג כראשי תיבות - ח' נרות והלכה כבית 
הלל. )הלכה כבית הלל שבכל יום מוסיפים נר, ולא פוחתים, כשיטת בית שמאי(.

שם נוסף לימים הללו, מקובל פחות, הוא "חג האּורים", שאותו תיעד לראשונה ההיסטוריון 
יוסף בן מתתיהו. לחג שמות נוספים: "חג הגבורה" - לזכר גבורת המכבים, "חג הניסים" - 
לזכר נס פח השמן ,"חג המכבים" - לזכות ניצחון המכבים, "חג האור" - למשמעות האור.

167 לפני הספירה החלו החשמונאים להנהיג את ההתקוממות נגד השלטון הסס  בשנת
לאוקי בארץ ישראל, שכונתה "מרד החשמונאים", על רקע גזירות השמד, איסורים שהוטלו 
ג' תקצ"ז בלוח  164 לפנה"ס )שנת  יהודיות. בשנת  ידי השלטון הזר על קיום מצוות  על 
העברי( הצליחו המורדים לשחרר את ירושלים ובית המקדש משלטון היוונים והמתיוונים, 

שתחת שלטונם שבת בית המקדש מפעילות כשלוש שנים.

מערך שיעור: חג החנוכה בראי ... הזהות היהודית
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ירושלים,   חומת  "ובחנוכת  כז.  בפסוק  י"ב  בפרק  נחמיה  בספר  לראשונה  מוזכר  חנוכה 
ובתודות   ושמחה  חנוכה  לירושלים-לעשות  להביאם,  הלויים מכל מקומותם,   ביקשו את 
אירעו  החנוכה  את  חוגגים  אנו  שבגללם  האירועים  ובכינורות."  נבלים  מצלתיים   ובשיר, 
כאמור, על פי ספר מכבים בשנת 164 לפני הספירה, יותר ממאתיים שנה לאחר חתימת 
המקרא.  לפי התיאור בספר מכבים א' בסוף פרק ד' חג החנוכה נקבעו לזכר הניצחון על 

האויבים ולזכר חנוכת המזבח.

http://www.zooloo.co.il/more/chanuka/chanuka.htm לקוח מתוך

מנהגי החג - בקצרה

שאלה לתלמידים: מהם מנהגי החג המוכרים לכם? )למורה: בנספח א' מצ"ב סיכום 
מנהגי החג(

תשובות אפשריות: הדלקת נרות, אכילת סופגניות ולביבות, סביבונים, חנוכייה, נס חנוכה, 
דמי חנוכה, קריאת ההלל.

קישור למורה: 

מצ"ב קישור לאתר מכון שיטים ובו מנהגי חג החנוכה בפירוט לשימוש המורה בעת הוראה 
http://www.chagim.org.il/ListPages.aspx?catid=670 בכתה

2. חלק ב: קריאת סיפור הגבורה של חנה ושבעת בניה ודיון בנושא זהות יהודית

א. עותק הסיפור של חנה ובניה יהיה בידי כל תלמיד. ייקרא במליאה.
המקור לסיפור: סיפור "חנה ושבעת בניה" מופיע בתלמוד הבבלי )מסכת גיטין נ"ז, ע"ב( 
באיכה רבה )א' נ'( ובספר המקבים ב' פרק ז' )אחד מן הספרים החיצוניים(. גם רוב ספר 
מקבים ד' )פרקים ח-יח( מוקדש למעשה. הסיפור נפוץ בקינות לתשעה באב של יהודי 

ספרד והמזרח. )לקוח מתוך: ויקיפידיה(.

ב. לאחר הקריאה – יתקיים דיון כתתי בעקבות החלטתה של חנה:

1. המורה ישאל את התלמידים מה הייתה הדילמה בפניה עמדה חנה? 

)הדילמה: האם לשמור על ערכי האמונה שלה –היהדות - בכל מחיר או לחילופין, להתבולל 
ובכך להציל את חייה וחיי בניה )קרוב לוודאי(.

חנה  בחרה להקריב את חייה וחיי בניה למען קידוש השם.

אפשרי - תשובות התלמידים ייכתבו על הלוח, כאשר בצד אחד של הלוח יעלו תשובות 
יהודית  זהות  על  'שמירה  ערך  את  המייצגות  תשובות  השני  ובצד  החיים  ערך  בנושא 

)וישראליות(. למשל:

ערך החיים: החיים חשובים מכל דבר, המשכיות, יש להציל את חיי בניה שעודם צעירים 
בשנים 

שמירה על זהות יהודית: ביהדות יש איסור חמור על עבודה זרה, האמונה חזקה מכל שליט 
צורר כזה או אחר.
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בכל מקרה, אגב שיחה על הדילמה, המורה יסביר את המושג 'קידוש השם' - מושג מרכזי 
ביהדות למן התקופה שאחרי חורבן בית ראשון והיה למצוות עשה: האדרת שם ה' עד כדי 

מסירת הנפש.

אמנם, היהדות היא דת המקדשת את החיים, וההלכה מתירה ואף מחייבת כל יהודי להפר 
את המצוות במידה שעליו לעשות זאת מנת על מנת להציל את חייו )פיקוח נפש - דוחה 
שבת, למשל(, אך ישנם שלושה איסורים אשר אותם חייב, על פי הדת, כל אדם לקיים גם 
במחיר הקרבת החיים:  עבודה זרה, גילוי עריות ורצח - שלושת אלו הם בבחינת ייהרג ואל 

יעבור.

)http://www.ilschool.org.il/home/hanu/hanu/hana.htm :ההסבר לקוח מתוך(

עמדו  בהם  היהודית  ההיסטוריה  מן  נוספים  אירועים  מכירים  התלמידים  האם  שאלה: 
יהודים בפני דילמות דומות?

)למשל: בתקופת האינקביזיציה, בתקופת גירוש ספרד, בשואה(.

2. דיון:

סיפור חנה מפגין מסירות נפש עבור שמירה על זהות יהודית, גם במחיר הקרבת החיים. 
האם  דומות?  דילמות  בפני  יעמדו  יהודים  בהם  דומים  מקרים  ישנם  בעולם  כיום  האם 

בישראל המודרנית, הדילמה הזו רלבנטית?

במהלך הדיון, על המורה לכוון את התלמידים לדוגמאות אודות הקושי של  יהודים החיים 
בחו"ל ואשר לעתים נדרשים להסתיר סממנים יהודיים בהופעתם, להתפלל בבתי-כנסת 
בחסות אבטחה ואינם חופשיים לקיים את הפולחן הדתי – היהודי. כמו כן, לא תמיד ניתן 
להשיג בקלות אוכל כשר, מניין לתפילות וכו'. יתר על כן, בחו"ל חיים בקרבת אנשים שאין 

דתם יהודית וסכנת הנישואין המעורבים )התבוללות(  – בעיקר של צעירים היא גבוהה.

המסקנה: במדינת העם היהודי, אנו חופשיים לחיות על פי ערכי היהדות. בחו"ל, קיום אורח 
חיים יהודי אינו תמיד טבעי ופשוט.

המשך הדיון: שאלת בירור עמדות אישי לתלמיד: עד כמה מהווה נושא השמירה על ערכי 
היהדות – ערך מוביל בחייכם? האם השמירה על אורח חיים יהודי, לאו דווקא דתי, הינה 
"עד כמה רחוק" תהיו מוכנים ללכת עבור שמירה על אורח חיים  משמעותית עבורכם? 

יהודי? על זהותכם היהודית? הישראלית? הציונית?

לקידום הדיון, ניתן לשאול למשל:

-האם בשל תנאים כלכליים: לא תמצאו עבודה בארץ, קשיי יוקר המחייה – האם תבחרו 
לרדת מהארץ? כן/לא, מדוע?

מסוים?  חיים  אורח  נולדת?  אליו  הלאום  יהודי?  בלהיות  עבורך  המשמעות  מה  כך,  -אם 
מסורתיות? 

חד  להכרעה  צפוי  ואינו  מורכב  הוא  יהודי"  "מיהו  נושא  שכן  דעות,  מגוון  לאפשר  כדאי 
משמעית במסגרת זו.
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)בהקשר אפשרי ניתן להזכיר את המקרה של החייל שון כרמלי ז"ל שקפח את חייו במבצע 
'צוק איתן' לאחר שהתנדב לשרת למען המדינה וחיילים עולים אחרים(. 

סיכום שיעור:

סיפור חנה ושבעת בניה הינו סמל לגזרות מהן סבלו היהודים בתקופת אנטיוכוס אפיפנס 
שאינם  בתפוצות  רבים  יהודים  יש  כיום  גם  לצערנו,  המכבים.  למרד  הגורמים  אחד  והיוו 
חופשיים לקיים את מצוות היהדות כרצונם. המסקנה - העם היהודי יכול לקיום מצוותיו 

באופן המלא והחופשי ביותר – רק במדינת ישראל. 

זהותנו  בדבר  שאלות  לנו  יש   - ציונית  היהודית,   - ישראל   במדינת  גם  כי  לזכור  חשוב 
הקולקטיבית וחשוב לברר את עמדותינו בנושא זהותנו היהודית ולאפשר מגוון קולות גם 

בנושא זה.

סיפור חנה ושבעת בניה  - הגרסא המלאה

חיילי  המלך;  בגזירת  נאסרו  המצוות  וקיום  התורה  לימוד  אנטיוכוס.  גזירות  ימי  הימים 
אנטיוכוס הסתובבו בחוצות העיר כדי ללכוד "עבריינים" המפירים את הצו המלכותי.

הסיורים התכופים העלו פרי: חנה, אם לשבעה בנים ששמרה במסתור על מצוות התורה, 
נלכדה והובאה לפני המלך אנטיוכוס יחד עם שבעת בניה.

"אם חפץ בחיים אתה, השתחווה לפסל שלפניך"! ציווה המלך על הבן הבכור.

"לעולם לא אעשה זאת, שכן כתוב בתורה: "אנוכי ה' אלוקיך"! לא אבגוד בדת האלוקים, 
גם אם תקח את חיי".

"אכן, כך אעשה"! קרא המלך בזעם, והורה לחייליו לענות את הבן הגיבור לעיני אחיו ואמו.

בזה אחר זה הובאו הבנים אל המלך. הם הפגינו גבורת-נפש וסירבו להשתחוות לעבודת 
ויפה עינים,  האלילים, גם כאשר הקלגסים עינו אותם למוות. נותר רק בן אחד, ילד קטן 

שעמד ליד אמו והסתכל בנעשה בעיניים נפחדות.

"אם גם ילד זה לא ישמע בקולי" חשב אנטיוכוס לעצמו, "אהיה ללעג ולקלס בעיני כל"!

"ילדון נחמד, אם תקשיב בקולי ותשתחווה לפסל, אתן לך עושר וכל טוב; כשתגדל, אמנה 
אותך למשנה למלך... אם תתנהג בטיפשות, כאחיך, אהרוג אותך בעינויים אכזריים..."

"מלך גאוותן"! הזדקף הילד והכריז. "כיצד תוכל להבטיח לי גדולות ונצורות? הלא אתה 
בשר ודם, ואינך יודע אפילו מה יתרחש מחר"!

תתכופף  ואתה  לארץ,  שלי  הטבעת  את  "אשליך  עבדיו.  לעיני  להתבזות  רצה  לא  המלך 
ותרים אותה. כך יחשבו כולם שהשתחווית לפסל".

"חבל עליך, קיסר" השיב לו הילד בקול תקיף. "אם אתה חס על כבודך שלך כך, ודאי שאני 
אחוס על כבודו של בורא העולם ולא אציית לדבריך".

בערה חמת המלך והורה להוציא אותו להורג לאלתר. חנה ביקשה להיפרד ממנו בטרם 
יוצא להורג, נישקה אותו ואמרה: "בניי, לכו לאברהם אביכם ואמרו לו: אתה עקדת מזבח 

אחד, ואני עקדתי שבעה מזבחות".
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לאחר-מכן, עלתה אל הגג וקפצה ממנו אל מותה.

יצאה בת קול מן השמים ואמרה: "אם הבנים שמחה".

סיפור הנעשה לקוח מתוך אתר בית-חב"ד:

 http://www.he.chabad.org/library/article_cdo/aid/594006/jewish/-.htm

חנה ושבעת בניה – הגרסא לתלמיד

יהודייה ושבעת בניה, שמצאו את מותם על קידוש השם, כשהם  ספור גבורתם של אם 
כל  לשכנע  וניסו  בניה  ואת  האישה  את  תפסו  הקיסר  נציגי  לפסל.  להשתחוות  מסרבים 
אחד מן הבנים בזה אחר זה להשתחוות לפסל ולטעום מבשר חזיר, ועל ידי כך לעבור על 
איסורים חמורים בדת היהודית. כל אחד מן הבנים דחה את תביעת המלכות, והם הוצאו 

להורג בעינויים קשים לעיני אמם.

כשהגיעו פקידי הקיסר לבן השביעי, ילד קטן, ניסו לפתות אותו בערמה. הם הטילו טבעת 
עמד  הילד  אך  להם.  נענה  שהילד  לכל  יראה  חשבו,  כך  להרימה.  מהילד  וביקשו  לארץ 

במבחן. הוא לא עשה כמצוות המלך, וגם הוא הוצא להורג. 

ולאחר מכן הפילה עצמה מהגג  בניה ההרוגים,  לנשק את  לה  יניחו  כי  ביקשה האם  אז 
ומתה.

חנה עודדה את בניה לשאת בעינויים ולמות על קידוש השם.

וכך אמרה לבנה השביעי: "בני, לך אצל אברהם אבינו ואמור לו: כך אמרה אימי: אל תזוח 
– ואני  נסיון    - ואני עקדתי שבעה מזבחות, אתה  דעתך עליך! אתה עקדת מזבח אחד, 

מעשה". )תלמוד בבלי, מסכת גיטין נז, ספר המכבים חלק ב' פרק ז'(.

ספור חנה ושבעת בניה ארע על רקע גזרות השמד של אנטיוכוס אפיפנס. ספור מסירות 
הוכשרה  וכך  ערכין המחוללים,  על  ולהגן  לקום  רוח העם  עורר את  כאן  הנפש המסופר 
הדרך לתנועת מחאה המונית של נכונות למות על הערכים המקודשים ולא להיכנע לגזרות 

הקיסר.

הטקסט לקוח מתוך:

http://www.mkm-haifa.co.il/schools/nofim/grades/holidays/hanna_seven_sons.htm



6

משך השיעור: 2 שעות

מטרות:

1. התלמיד יכיר את מקור החג ומשמעותו ויזכר בסיפור המגילה - חלק א 

2. התלמיד יכיר את מנהגי החג השונים - חלק ב

שונים, שאלונים  דיון מהיבטים  באלמנט ההתחפשות: משמעות המסכה-  3. התמקדות 
וסיכום –

חלק ג

אמצעים:

נספח א'- תקציר סיפור המגילה לכיתה

נספח ב' – דף מידע על מנהגי החג

נספח ג' - שיר של יהודה אטלס וקטע קריאה על ידי פיטר ברוק

X2 נספח ד'- שאלון אישי

SECRET נספח ה'- קטע קריאה עבור המורה

לקראת השיעור כל מורה יאסוף מספר טוקבקים רלוונטיים

שקית אישית עם תחפושות – כובעים ואביזרים

מבנה השיעור: 

1. מבוא - פתיחה קצרה

המורה יחלק תחפושות לדמויות ויבקש מהתלמידים להקריא את סיפור המגילה על ידי 
בעלי התפקידים המצויינים עליה. נספח א'- המגילה ב-60 שניות

2. מנהגי החג - בקצרה

שאלה לתלמידים: מהם מנהגי החג המוכרים לכם? 

סהמורה ירשום על הלוח את המנהגים הקשורים לחג שהעלו התלמידים על ידי שמש אסו
ציאציות- אפשרויות לבחירה על פי נספח ב' - מנהגי החג

3. התמקדות במסכה- 

הקדמה  מאת המורה: בחג הפורים ישנו מרכיב מהותי של "ונהפוך הוא" – בתחילה היה 
העם היהודי עם נרדף, כפי שתיארֹו המן הרשע "מפורד ומפוזר בין העמים בכל מדינות 
מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים". והנה ניצל העם הזה בעזרת 
פיקחים  יהודייה,  ואשה  יהודי  איש  של  ותחבולותיהם  חוכמתם  דרך  המתגלה  נסתר,  נס 

למדי –אסתר ומרדכי.

)נלקח מטקסט המבוסס על דברי הרב עינת רמון:

מערך שיעור: חג פורים בראי ... המסך כמסכה
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http://midreshet.org.il/PageView.aspx?id=713&back=http%3a%2f%2fmidreshet.
)org.il%2fsearch.aspx%3ftag%3d3769

זו הסיבה, בין היתר, שאנו מתחפשים בפורים.

התלמידים מקבלים את הקטע קריאה על פי פיטר בורק : "משמעות המסיכה" והשיר 
של יהודה אטלס. נספח ג'- קטעי קריאה

התלמידים יקראו בקול את הקטעים בכיתה וייערך דיון על משמעות המסיכה על פי בורק. 

נקודות אפשריות אשר עולות מן הדיון: 

המסכה מאפשרת להרגיש מוגנים/ חופשיים )שורש המילה מסיכה ס.כ.כ ( . א. 

יצירת תדמית/ שבירת הפאסון )לדוגמה עם אלכוהול( ב. 

העלאת הביטחון העצמי ג. 

גורמים שמונעים מאתנו להיות אותנטיים: ציפיות, לחץ חברתי, סטיגמות. ד. 

הציפייה של הסביבה ממך מוסתרת ולהיפך )לדוגמה בטוקבקים(  ה. 

סיכום על ידי המורה: מסכה הינה כלי המאפשר לנו להסתיר את זהותנו האמיתית או 
לעתים להעלותה על פני השטח. המסכה מאפשרת לנו להיות "מישהו אחר" אך אינה 

מאפשרת לנו לפגוע בזולת ואינה מאפשרת לנו לשבור את הכללים החברתיים.

חלוקת השאלון האישי- נספח ד' 

ידי התלמידים כמפורט להלן, מתוך מטרה לבדוק את מידת  השאלון ימולא פעמיים על 
האותנטיות במענה על השאלות כאשר התלמיד "ללא מסכה: קרי מזוהה בשמו, וכאשר – 

בהמשך - עונה באופן אנונימי.

שלב I: התלמידים יכתבו על השאלון את שמם ויענו עליו. אחד התלמידים יסכום את התשובות.

לאחר מכן, המורה יערוך דיון קצר בנושא טוקבקים:   .4

האם הטוקבקים, בהם הכותבים הם אנונימיים, הם סוג של מסכה? א. 

ב.  האם הטוקבקים מהווים מסכה חיובית או שלילית? 

SECRET – 'המורה יקריא לתלמידים את נספח ה

ויסכם: מסכות בשום צורה אינן מיועדות לפגוע באחרים.

חלוקת השאלון מחדש - התלמידים יענו על השאלון באופן אנונימי.   .5

קיום דיון: האם הם ענו באותו האופן? 

קישורים:

אפליקצית סיקרט נסגרת

חמ"דת- על מסכות וערכים

מגילת אסתר ב-60 שניות
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נספח א' 

פרק ראשון – ובו יסופר על משתה אחשוורוש.

מסיבה ראוותנית, שנמשכת ששה חודשים רצופים)!( חותמת את השנה השלי   .1
שית למלכותו של אחשוורוש, מלך פרס.  

המלכה ושתי מסרבת להיענות לבקשת המלך, להופיע במסיבה ולהציג את     .2
יופייה לראווה, בפני הנאספים.  

יועצי המלך ממליצים לו להחליף את ושתי במלכה אחרת.  .3

פרק שני – ובו יסופר, כיצד אסתר הנערה, הופכת למלכה.

שליחים יוצאים בהולים, אל כל רחבי האימפריה הפרסית, לאתר מועמדות יפות,    .1
שיתחרו על ליבו של המלך.  

נערה יהודיה ושמה אסתר, אחייניתו של מרדכי, נלקחת אל בירת פרס, כאחת מן    .2
המועמדות.  

מרדכי מדריך את אסתר להסתיר את מוצאה היהודי.  .3

אסתר נבחרת מבין כל המועמדות והיא מוכתרת למלכה.  .4

מרדכי שומע על מזימה להרוג את המלך. הוא מדווח לאסתר, שמספרת על כך    .5
למלך ומתכנני ההתנקשות מתגלים ונתלים.  

פרק שלישי – ובו יתואר, מהלך עלייתו של המן הרשע.

אחשוורוש ממנה את המן להיות ראש השרים – המשנה למלך. כולם "מכרכרים"    .1
סביבו ומשתחווים לו ביראת כבוד.  

מרדכי מסרב בעקשנות להשתחוות להמן.  .2

המן כועס ונשבע להתנקם ולהרוג את כל היהודים בפרס.  .3

המן משכנע את אחשוורוש להשמיד את כל היהודים.  .4

צו הרג מלכותי מופץ ברחבי פרס. י"ג באדר הוא תאריך היעד, להשמדת היהודים    .5
ולביזת רכושם.  

פרק רביעי – ובו מתבררת, משימתה הגורלית של אסתר.

מרדכי קורע את בגדיו ולובש על גופו שק ואפר, כסימן לאבל ציבורי.  .1

מרדכי שולח העתק של הצו המלכותי לאסתר ומבקש ממנה להשתדל אצל    .2
המלך.  

אסתר עונה לו, כי כל מי שניגש אל המלך ללא הזמנה, מסתכן במוות.  .3

מרדכי משיב, שאין לה כל ברירה.  .4

אסתר פונה אל מרדכי, שיבקש מבני עמה, לצום ולהתפלל להצלחתה, במשך    .5
שלושה ימים, בטרם תיגש אל המלך.  
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פרק חמישי – ובו נלמד, על האסטרטגיה של אסתר וכעסו של המן.

המלך אחשוורוש מקבל את אסתר בסבר פנים יפות ומבטיח למלא את משאלותיה.  .1

בקשתה של אסתר: לערוך משתה פרטי למלך ולהמן.  .2

לאחר המשתה, המן שוב פוגש במרדכי, אשר אינו משתחווה לו.  .3

לאחר שזרש – אשתו של המן – מציעה שיתלו את מרדכי, המן יוצא ומכין את    .4
הגרדום.  

פרק ששי – ובו יסופר, על ראשיתו של המהפך.

המלך סובל מנדודי שינה ומבקש את ספר הזיכרונות המלכותי.  .1

המלך קורא לראשונה, על ניסיון ההתנקשות שנמנע בזכות מרדכי ועל כך שמר   .2
דכי לא זכה בשום תגמול.  

באותו לילה בדיוק, המן בא אל המלך על מנת לבקש ממנו לתלות את מרדכי.  .3

לפני שהמן מספיק לדבר, הקערה מתהפכת על פיה והמלך מצווה עליו להלביש    .4
את מרדכי בבגדי מלכות, להושיבו על סוס המלך ולהובילו ברחובות שושן הבירה.  

פרק שביעי – ובו יסופר איך מתהפך הגלגל.

במשתה השני שעורכת אסתר, היא מגלה את דבר יהדותה ומצהירה שהיא     .1
עצמה  ועמה כולו, עומדים להירצח.  

היא מצביעה על המן כעל "המוח" שמאחורי תכנית ההשמדה.  .2

המלך כועס ותולה את המן על אותו גרדום שהכין עבור מרדכי.  .3

פרק שמיני – ובו יתואר המהפך המושלם.

מרדכי ממונה כמשנה למלך במקום המן.  .1

צו מלכותי נוסף נשלח ומתיר ליהודים בכל מקום, להלחם ולהרוג את כל מי שינ   .2
סה לפגוע בהם.  

פרק תשיעי – ובו יסופר על ימי הפורים.

בי"ג באדר, היום שיועד להשמדת העם היהודי, נחגג ניצחון גדול על אויביהם.  .1

עשרת בניו של המן נתלים.  .2

הימים י"ד וט"ו באדר, נקבעים לחגיגת נס ההצלה. אלו הם ימי הפורים.  .3

מרדכי קובע את מנהגי הפורים – סעודה חגיגית, משלוחי מנות ומתנות לאביונים.  .4
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פרק עשירי – ובו נתוודע לשלטונו של מרדכי.

פרס פורחת כשמרדכי בשלטון.  .1

תקופת כהונתו והשפעתו של מרדכי על ההיסטוריה הפרסית, מונצחים בספר    .2
דברי הימים של המלך.  

)aish.co.il :נלקח מתוך אתר(

נספח ב'

תחפושות

"ונהפוך הוא" - "מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב"

סההתחפשות בפורים איננה מוזכרת בפירוש במקורות והיא קשורה יותר לצד הפולקלוריס
טי של החג. רוב החוקרים תולים מנהג זה בהשפעת נשפי המסכות של עמי אירופה, אשר 

חלו סמוך לחג.

הרמז למנהג זה בכתוב מצוי פעמיים ע"י השורש ה', פ', כ, . תחילה במילים "ונהפוך הוא" 
1 "ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר בשלושה  המופיעות במגילת אסתר פרק ט' פס' 
עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר שיברו אויבי היהודים לשלוט 
בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" ואחר כך בפסוק 22 באותו הפרק 

"והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב.."

כדי  ונוצר כנראה מלכתחילה   )13 ה-  המנהג להתחפש בפורים הוא קדום מאד )המאה 
להזכיר ולהמחיש להמוני ישראל, כי במאורע שחל בפורים קיימות, ע"פ המגילה ומדרשי 
חז"ל עליה, נקודות רבות של התחפשות, שינוי פרצופים והסתרת פנים, הנותנות לחג צביון 

מיוחד.

מנהגי התחפושות היו מקובלים בכל קהילות ישראל, והם באו לבטא את נס נהפוך הוא 
-"אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב" )ט, 22(. כמו כן  התחפושות מבטאות 
את הסתר הפנים: אף שלא הוזכר כלל במגילה, משך בורא עולם בחוטים מאחורי הקלעים, 

כיוון את מהלך המאורעות והביא להצלת עם ישראל בעת מצוקה.

ס במשך הדורות ובימינו הולידה האווירה הקלילה והעליזה של החג שפע של תהלוכות ונש
פי מסכות, משחקי פורים, קרנבלים, פרודיות, קומדיות, מחזות, עיתונות היתולית ומשחקי 

נקמה בהמן.

משנות השלושים ואף עד היום נערכת בפורים תהלוכת "עדלידע" - חגיגה שהיתה למעשה 
קרנבל עממי ססגוני: תהלוכת מסכות ענקיות, שעברה ברחובות הערים לקול תשואותיו 

של קהל רב.

הביטוי "עדלאידע" מקורו בארמית: "חייב אינש לבשומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן 
לברוך מרדכי"

רעשנים 

הרעשנים, כשמם כן הם, כלים המשמשים כדי להרעיש. אחת המצוות בפורים היא קריאת 
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המגילה. והמנהג הוא "להכות" את המן בעת קריאת המגילה.

קוראים  המתפללים  המן,  של  שמו  מוזכר  כאשר  הכנסת,  בבית  המגילה  קריאת  בזמן 
קריאות בוז, שורקים, רוקעים ברגליים וכמובן מרעישים ברעשנים.

משך הזמן התפתחו רעשנים, בהם משתמשים הילדים בעת "הכאת" המן.

מקורות הרעשן

כפי הנראה מקורו של הרעשן ביוון.

בימי הביניים השתמשו ברעשן כדי לקרוא לקהל המאמינים לתפילה בבית התפילה.

בימי הביניים לעתים קראה הכנסייה הקתולית לקהל מאמיניה לתפילה באמצעות הקשה 
ברעשנים, משום שאסור היה להשתמש בפעמונים.

בערב הפסחא נהגו גם נזירים להכות ברעשנים מעל מגדל המנזר או לחבוט במקלות על 
עץ או על פח.

סיש הטוענים כי המנהג היהודי של השמעת רעש ברעשן בזמן קריאת המגילה בבית הכנ
ססת -מקורו כנראה נוצרי, תחילה התנגדו רבנים לא מעטים למנהג הרעשן ויצאו נגד המ

רעישים אשר הפריעו ולא נתנו לשמוע את קריאת המגילה אך עם הזמן השתרש המנהג 
ונשאר עד לימינו אנו. 

כמו כן נזכר המנהג בדברי הירושלמי "רב כי הוי מטי להמן בפורים אמר ארור המן ארורים 
בניו, לקיים מה שנאמר ושם רשעים ירקב". )מגילה א'(.

הרמ"א כותב "נהגו התינוקות לצור צורת המן על עצים ואבנים או לכתוב שם 'המן' עליהם 
ולהכותם זה על זה כדי שימחה שמו, על דרך 'מחה תמחה את זכר עמלק', ו'שם רשעים 

ירקב'". )או"ח תר"צ, יז(.

מדוע מרעישים ברעשנים?

השימוש ברעשן בזמן קריאת המגילה מהווה ביטוי סמלי להשמדת עמלק.

עמלק הוא העם הראשון שלחם בבני ישראל כאשר נדדו במדבר )שמות, פרק י"ז, פסוקים 
ח'-י"ג(.

לפי המסורת המן הוא צאצא של העם העמלקי, )המן הוא בן המדתא האגגי ואגג היה מלך 
עמלך בזמן שאול( ועד היום השם עמלק הוא כינוי לשונא ישראל.

הרעשנים התפתחו ונעשו בעיצוב אומנותי.

שתיית יין

החכמים קבעו "חייב אדם להשתכר בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי".
המקור בארמית: "חייב אינש לבשומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"

חכמנו חייבו זאת מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשוורוש היו על ידי משתה.

בפורים נהוג להרבות בשתיית יין "מפני שכל הנסים שנעשו לישראל בימי אחשוורוש היו 
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על ידי משתה". ואמרו חז"ל שההשתכרות בפורים נועדה להזכיר את הנס הגדול: משתה 
ושתי והשתכרותה הובילו להמלכתה של אסתר, ומשתה אחשוורוש  גרם למפלתו של המן 

ולהעלאת מרדכי.

מרדכי".  לברוך  המן  ארור  בין  ידע  דלא  עד  בפורים  להשתכר  אדם  "חייב  נאמר  בתלמוד 
)מסכת מגילה, ז' ע"ב(

שהושפעו  מנהגים   - והתחפושות  היין  שתיית   - העיקריים  השמחה  בביטויי  הרואים  יש 
מחגיגות השמחה ונשפי המסכות, שהיו נהוגים בתחילת האביב באירופה הנוצרית בימי 

הביניים.

מנהגים בקהילות ישראל בארץ ובתפוצות

קהילות רבות נתנו ביטוי וצביון ייחודי משלהן לסמלי החג

מחצית השקל 

 טרם קריאת המגילה בערב פורים נוהגים לתת מטבעות שערכן כמחצית השקל. מנהג 
זה הוא למחצית השקל שהיו נותנים בחודש אדר, בזמן שבית המקדש היה קיים, לצורך 

קורבנות הציבור.

הדלקת נרות ואור

ובבית הכנסת,  רבים בבית  נרות  פורים  בימי  ובמערב מדליקים  ישראל במזרח  בקהילות 
לקיים "ליהודים היתה אורה ושמחה". יהודי מרוקו והנוהגים כמנהגם נהגו להחזיק בידיהם 

נרות דולקים בעת קריאת המגילה, לרמוז על הישועה בימי מרדכי ואסתר.

יהודי בוכרה, פרס ואפגניסטן והנוהגים כמנהגם, מקפידים לקרוא את המגילה

בעמידה, כדרך כבוד.

פורים שפיל

בתפוצות ישראל במזרח אירופה היו להקות עממיות של שחקנים חובבים )בעיקר בחורי 
ישיבה( שהיו מציגים "פורים שפיל" מחזה לפורים. הם היו מקבלים שכר עבור הופעותיהם, 

הופעות אלו נחשבות לראשיתו של התאטרון היהודי.

רב של פורים

לבחור אחד  הינה  אירופה(,  )בעיקר במזרח  בישיבות  אחת הדרכים הפופולריות לשמוח 
מבחורי הישיבה בעל חוש הומור ויכולות משחק ולהופכו ל"רב של פורים". קטעי ההומור 
היום  גם  זה מקיים  רבות. מנהג  ובדיחות  הישיבה, שיטות ההוראה  ביקורת על  משלבים 

בשיבות רבות.
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נספח ג' – טקסט לתלמיד

אם מישהו היה רואה...

אם מישהו היה רואה.

איזה פרצופים אני עושה

לפני הראי

כשאני לבדי

בחדר,

בטח היה חושב

שמשהו איתי לא בסדר.

)יהודה אטלס מתוך: והילד הזה הוא אני(

על המסיכה
"זה מה שהמסיכה עושה: מה שאתה הכי מפחד לאבד, אתה מאבד מיד -

ההגנות הרגילות שלך, ההבעות הרגילות שלך, הפנים הרגילים שאתה מסתיר;
ועכשיו כשאתה מוסתר במאת האחוזים, כיוון שאתה יודע שהאדם

שמסתכל עליך לא חושב שזה אתה, אתה יכול לצאת מהקליפה שלך"

פיטר ברוק



14



15



16

נספח ה' 

אפליקציית סיקרט הודיעה על סגירה

מייסד האפליקציה הודיע כי הוא סוגר את החברה, מאחר וסיקרט התרחקה מהחזון שהיה 
לו. בשנה האחרונה גרמה סיקרט נזק רב בתחום של לשון הרע, דיבה והסתהגו סיקרט 

)יח"צ(

"סיקרט כבר לא מייצגת את החזון שהיה לי כשהקמתי אותה", כך הסביר בבלוג שלו דייויד 
בייטו, מייסד סיקרט, את סגירתה של האפליקציה המצליחה והשנויה במחלוקת. הבשורה 
מפתיעה בהתחשב בכך שסיקרט שווה היום כ-100 מיליון דולרבכסף שגוייס ממשקיעים, 
על פי הדיווח בפורבס, וסגירתה תוביל להפסדים עצומים של בעליה. אך המוניטין שקנתה 

לעצמה כנראה משמעותי יותר.

ססיקרט, שהגיע לעולם לפני קצת יותר משנה, הייתה אמורה להיות אפליקציה שבה הגו
סלשים משוחררים מדעות קדומות ומעודף מידע בעידן הטכנולוגי, ולכתוב סטטוס באנוני

מיות מוחלטת, מבלי שגולשי האפליקציה יידעו מי הם. "תהיו עצמכם", הייתה הסיסמא 
סהפשוטה של סיקרט. אלא שבמהרה התברר שהאפליקציה משיגה את המטרה ההפו

כה, ובמקום להיות שטח נקי מדעות קדומות היא הפכה לשדה קרב של הפצת שמועות, 
רכילויות מרושעות ואפילו הסתה. כיוון שמפיצי השמועות נשארו אנונימיים, לנפגעים לא 
הייתה שום אפשרות לעצור אותם או להתגונן מפניהם. מסיבה זאת נחסמה האפליקציה 

בברזיל בהוראת בית המשפט.

2014 הוגשו למשטרה כ-30 תלונות על פגיעה באמס  בישראל למשל דווח כי במהלך שנת
צעות סיקרט, והדברים הגיעו לידי כך שחברי הכנסת משה גפני ואורלי לוי אבקסיס הודיעו 

כי יקדמו חקיקה שתחסום את האפליקציה בישראל.

המרכז לאינטרנט בטוח של איגוד האינטרנט אמנם התנגד לחסימת האפליקציה בישראל, 
אבל הבוקר הוא הביע שביעת רצון מהחדשות על סגירתה. "מאז שהאפליקציה 'עלתה' 

סלארץ, בעיקר ביולי האחרון, נוצלה האפליקציה בעיקר לפגיעה אחר", אמרה אורנה היילי
נגר, מנהלת המרכז, "למרות העובדה שהאיגוד התנגד לחסימתה באופן שרירותי, מתוך 
ההבנה שחסימה של אפליקציה אחת לא תמנע את הופעתה של אפליקציה דומה, משמח 

אותי לדעת שהיא נסגרת בשל פזרנות וראוותנות של בעליה".
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משך השיעור: 2 שעות

מטרות:

 - וייזכר במנהגי החג ובסיפור יציאת מצרים   יכיר את מקור החג ומשמעותו  1. התלמיד 
חלק א של השיעור.

הנושא  )בראי  נשתנה"  "מה  הקושיות:  ל4  אברבנאל  של  הפירוש  את  ילמד  התלמיד   .2
"חרות ועבדות"( – חלק ב של השיעור.

3. דיון כתתי – מהי חרות ועבדות בישראל המודרנית? – חלק ג.

אמצעים:

•  2 נספחים למורה – טקסט אברבנאל המלא, סיכום מנהגי החג

)טקסט לחלוקה לתלמיד –של 4 הקושיות בפירוש אברבנאל )עבדות/חרות •

מבוא - פתיחה קצרה על ידי המורה

בני יציאתם של  ואת  יציאת מצרים   חג הפסח, הראשון מבין שלושת הרגלים, מציין את 
 ישראל מעבדות לחירות. פסח נחוג שבעה ימים, מט"ו בניסן ועד כ"א בניסן  היום הראשון

.והאחרון מוגדרים כיום טוב, והימים שביניהם מכונים חול המועד

 שמו של החג נובע מהפסוק "אמרתם זבח ֶפַּסח הוא לה', אשר ָפַּסח על בתי בני ישראל ְבָּנְגּפֹו
  את ִמְצַרִים ואת בתינו הציל..." ספר שמות, פרק י"ב, פסוק כ"ז

 ָזַבְחָתּ ֶפַּסח ַל-ה' ֱאֹלֶהיָך... ֹלא ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ, ִשְׁבַעת ָיִמים תֹּאַכל ָעָליו ַמּצֹות... ְלַמַען ִתְּזכֹּר ֶאת יֹום
'ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, כֹּל ְיֵמי ַחֶיּיָך–ספר דברים, פרק ט"ז, פסוקים ב'-ג

מנהגי החג - בקצרה

שאלה לתלמידים: מהם מנהגי החג המוכרים לכם? בנספח ב' - מצ"ב סיכום מנהגי החג

 תשובות: בערב אנו עורכים את טקס ליל הסדר, במהלכו אנו מספרים את סיפור יציאת
 .מצרים על פי ההגדה, אוכלים מצה ומרור, שותים ארבע כוסות יין, ואוכלים את ארוחת החג

.בפסח אנו חוגגים גם את האביב, שבו מתחילה מחדש הפריחה בטבע

לשאול  )רצוי  מצריים  יציאת  סיפור  החג?  מציין  אותו  ההיסטורי  הרקע  מהו  שאלה: 
התלמידים(: 

על פי המסופר בתנ"ך ועל פי המסורת היהודית, היו בני ישראל בגלות מצרים במשך 210 
והועסקו בעבודת פרך. לקראת  שנים, כאשר בחלקה השני של התקופה הפכו לעבדים 
סוף תקופה זו, התגלה אלוהים למשה במעמד הסנה, ומינה אותו לשליחו להוציא את בני 
ישראל מעבדות מצרים ולהעלותם לארץ ישראל .אלוהים ציווה את משה לדרוש מפרעה 
לשלח את עם ישראל מארצו, ומאחר שפרעה סירב לבקשה, הביא אלוהים על פרעה ועל 

מערך שיעור: חג הפסח בראי ... מעבדות לחירות
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נכנע  בכורות  מכת  לאחר  שבסופן,  אחיו,  ואהרון  משה  באמצעות  המכות  עשר  את  עמו 
פרעה והניח לבני ישראל לצאת ממצרים. כעבור זמן קצר חזרו בהם המצרים ורדפו אחר 
בני ישראל על מנת להשיבם לעבדות מצרים. בני ישראל ניצלו בצורה ניסית ביום השביעי 
ליציאתם ממצרים, בעקבות קריעת ים סוף שבה טבעו פרעה וחיל מצרים שרדפו אחר בני 

ישראל בים סוף.

ב. לב השיעור: סיפור מכונן – מעבדות לחרות

1. פתיחה:

בכל  לחוג  ציוותה התורה  לדורות,  ותיזכר  היהודית  כדי שיציאת מצרים תישמר בתודעה 
שנה, בתאריך בו יצאו ישראל ממצרים ובששת הימים שלאחריו, את חג הפסח.

 – לעד  לזכור  מצווה  הוא  אותו  ותודעתי  הסטורי  שינוי  היהודי  העם  עבר  מצרים  ביציאת 
המעבר מעבד לבן-חורין. 

תהליך הגאולה היה תהליך מורכב והעם התקשה להסתגל אליו – מספר פעמים התלונן 
העם בפני משה על התנאים במדבר, כך שמשה נזקק  ל-40 שנה עד אשר דור מצריים 

הלך לעולמו. לישראל נכנסו רק +אנשים שנולדו במדבר )חוץ מיהושע ומכלב בן יפונה(. 

שאלה לתלמידים – מדוע? מדוע העם המתהווה היה צריך להיפטר מתודעת העבדות על 
מנת שיוכל להתבסס בארצו?

ליל הסדר הוא הארוע אשר מזכיר לנו שינוי חשוב זה – זוהי בעצם הולדת העם היהודי.

השינוי  זכרון  את  המשמר  כטקסט  אברבנאל,  פרוש  ע"פ  נשתנה"  "מה  הוראת   .2
מעבדות לחרות.

כל תלמיד יקבל טקסט זה, קוראים יחד:

"מה נשתנה? פרוש אברבנאל על "עבדות וחרות

"מה נשתנה" – זו שאלה הנוגעת ל4 אספקטים של החג.

מה ִנְּשַּׁתָּנה ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ִמָכּל ַהֵלּילֹות?
ֶשְׁבָּכל ַהֵלּילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצּה, ַהַלְּיָלה ַהֶזּה - ֻכּּלֹו ַמָצּה!

ֶשְׁבָּכל ַהֵלּילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשָׁאר ְיָרקֹות, - ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ָמרֹור!
ֶשְׁבָּכל ַהֵלּילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִבּיִלין ֲאִפילּו ַפַּעם ֶאָחת, - ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ְשֵׁתּי ְפָעִמים!

ֶשְׁבָּכל ַהֵלּילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבּין יֹוְשִׁבין ּוֵבין ְמֻסִבּין, - ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ֻכָּלּנּו ְמֻסִבּין!

שאלה לתלמידים: כיצד לדעתכם קשור הטקסט לעבדות ולחרות?

  Don Isaac )בספרדית:  אברבנאל  איסק  דון  או  ַאְבַּרַבְנֵאל  יהודה  בן  יצחק  רבי  על  בקצרה 
http://he.wikipedia.org/wiki/23_ - 1437(   Dom Isaac Abravanelפורטוגזית Abravanel

מדינאי   %D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8 1508
יהודי, פילוסוף, פרשן מקרא וכלכלן , ממנהיגי היהדות הבולטים בתקופת גירוש ספרד אשר ניסה 
ואראגון  קסטיליה  בממלכות  אוצר  שר  בהיותו  וכן  התורה  על  בפירושו  ידוע  את מימושו.  למנוע 
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במשך שמונה שנים. )לקוח מתוך ויקיפדיה(

מהנהוג,  בשינויים  מאופיין  הסדר  ליל  כל  אברבנאל,  פירוש  פי  על  לתלמיד:  שאלה 
)בעיות(  קושיות   4 על  דווקא  שואלים  אנו  בהגדה  מדוע  כך,  אם   - היומיומי  מההרגל 

ספציפיות ב-"מה נשתנה"??

תשובתו היא כי קושיות אלה מתייחסות גם למצב העבדות וגם לחרות. 

עבדות:

בליל הסדר, אנו אוכלים רק מצה )= לחם עוני( שמזכיר לנו את מזונו של העבד, בניגוד 
לסעודה רגילה, בה אוכלים כל סוג לחם שהוא, על פי רצוננו.

כמו כן, אוכלים מרור )חסה או חזרת( שמזכיר את החיים המרים שמהם סבלו בני ישראל 
כשהיו עבדים במצרים.

חרות:

– הטבילה  וגם בחרוסת  ירקות במי מלח  )טובלים  מאידך, מטבילין את הירקות פעמיים 
מאפיינת את מי שזמנו בידו, אוכל בנחת( וזאת בניגוד לסעודה רגילה, בה לא טובלים את 

הירקות כלל.

כמו כן, בסעודת הסדר אנו אוכלים "מסובין" )במצב של שכיבה – בזמנו היה זה מנהגם של 
העשירים בלבד( ודבר זה מזכיר לנו את חרותנו – אנו יכולים לאכול כמו עשירים, בנחת כמו 

"בני חורין" )בניגוד לעבד שאינו יכול לאכול בנחותא(.

אברבנאל תוהה: למה דווקא 2 קושיות המזכירות עבדות ו2 המזכירות את החרות?

סותשובתו: כיוון שצריך שני עדים על מנת להוכיח דבר מה, והרי שזו הוכחה לכך שבני יש
ראל היו עבדים במצרים ואילו עתה עם ישראל הוא בן-חורין, משום שה' הוציאנו מעבדות 

לחרות.

)עד כאן הטקסט לתלמיד(

תשובתו של אברבנאל פונה למקום האמוני. שינוי הסטטוס מעבד לבן-חורין, הינו מהלך 
של האל.

העשרה: בזמן בית המקדש לא שאלו קושייה על "בין יושבין ובין מסובין" אלא על קורבן 
צריך  דווקא  למה  אך  שהיא,  בישול  צורת  בכל  בשר  לאכול  ניתן  אחר  לילה  בכל  הפסח: 
לאכול צלי בערב פסח? התשובה, היא כי על פי הציווי בתורה, קרבן הפסח צריך להיות 
בשר צלוי על האש. מאכל זה גם הוא מזכיר חרות – זה מה שאכלו בני ישראל ערב יציאתם 

ממצרים, בזמן מכת בכורות. 
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חלק ג: עבדות היום

דיון כיתתי: האם אנו בני חורין? האם אנו עבדים?

הדיון יכול להתפתח לכיוונים שונים. להלן הצעות:

אנו עבדים של ההרגלים שלנו, של התאוות שלנו, של הרצונות שלנו. א. 

עבדים של ציווי האופנה / של הרכוש שלנו )מותגים, התחדשות טכנולוגית( ב. 

בני נוער – האם חופשיים לנהוג כרצונם או תלויים באישור החברתי? מה המחיר? ג. 

עבדים – מבחינה לאומית. האם עם ישראל אכן בן-חורין? ד. 
האם כל תושבי ישראל נהנים מאותה חרות? מה בדבר העובדים הזרים? אנשים   ה. 

שנאלצים לעבוד בשבת ללא בחירה?  

סיכום השיעור:

עם ישראל הפך לעם חופשי וליל הסדר מציין זאת, אולם האם המצב אכן כזה? האם 
אנו אכן בני חורין?

נספח א – מנהגי החג ומושגים מרכזיים

/http://www.chagim.org.il/oldsite )לקוח מתוך האתר: שיטים – אתר מכון החגים הקיבוצי(
passover25.html

מושגים ומנהגים חג הפסח

 אפיקומן
 המחצית הגדולה של המצה האמצעית משלוש מצות צלחת הסדר. לאחר

 בציעתה מוחבאת כזכר לצידה שצררו בני ישראל בצאתם ממצריים. יש
 מניחים את האפיקומן על הכתף להמחיש את זכר יציאת מצריים. נהוג

שהילדים מנסים לגנוב את האפיקומן ודורשים תמורתו מתנה.

 הגדה של פסח
 קובץ מדרשי חז"ל, קטעים מן המקרא, ברכות מזמורים ושירים שנערכו כדי

 לספר ביציאת מצריים בליל הסדר. ההגדה החלה להתעצב בתקופת המשנה
 לאחר חורבן בית שני. המתכונת המוכרת לנו היום התעצבה כנראה בתקופת

הגאונים )מאה 7 לספירה והלאה .(

 הגעלת כלים
 כלי אוכל מהיום-יום בהם משתמשים בפסח עוברים צחצוח והרתחה. על פי

:רוב ישנה בבתים יהודיים מערכת כלי פסח מיוחדת המאוחסנת משך השנה.

שמות החג

 חג הפסח

 לזכר הפסיחה שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצריים בעת מכת הבכורות.
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 חג המצות
 לזכר המצות שאפו בני ישראל משום שלא הספיק בצקם להחמיץ כשהיו צריכים לצאת.

 בחיפזון ממצריים

 חג האביב

 חל בתקופת האביב. נהוג בו טקס העומר המציין את תחילת עונת הקציר. בפסח . מחליפים
 את ברכת הגשם בברכת הטל בתפילת שמונה עשרה - "העמידה

 חג החירות
מבטא את גאולת ישראל מעבדות לחירות.

חודש ניסן 

מופיע במקרא ]שמות י"ב[ כראש חודשים, נקרא גם חודש האביב.

חמץ 

קמח או מאפה שהחמיץ ותפח.

בדיקת חמץ 
פנס או  ונר  בנוצה  להשתמש  הנוהגים  יש  הבית.  נקיון  לאחר  חמץ,  פירורי  חיפוש   טקס 

לחיפוש הפירורים. הטקס נערך עם חשכה בערב הקודם לחג

ביעור חמץ 
 ניקיון של כל שרידי החמץ וכל פירורי מאפה בבית. החמץ הנמצא מובא לשריפה בבוקר

של ערב פסח

מכירת חמץ 
 על מנת שלא יצטרכו לזרוק מלאי חמץ בפסח, בעיקר סוחרים ובעלי עסקים  נמכר החמץ,
 באופן מאורגן לגוי ומוצא מרשות היהודי למשך הפסח. בסוף החג משלא שילם הגוי עדיין

את חובו, מוחזר החמץ לבעליו

ליל הסדר 

מתקיים בלילה הראשון של החג זכר לליל השימורים ביציאת מצריים. המשפחה מסיבה 
סביב שולחן ערוך ומספרת ביציאת מצריים מעבדות לחירות של בני ישראל. 

סדר שני

"יום טוב שני של  בחוץ לארץ נהוג לחוג סדר שני בלילה השני של פסח, כחלק ממנהג 
גלויות" הנהוג בכל שלושת הרגלים
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חזרה

מצות 
מאפה מקמח שלא החמיץ או תפח. לזכר הבצק שלא הספיק להחמיץ בחיפזון 

 היציאה ממצריים.

עומר 
 בט"ז ניסן היה נהוג להניף עומר מן השעורה שנקצרה זה עתה. המנהג חודש

 בהתיישבות העובדת בימינו. מיום זה נהוגה ספירת העומר, שבעה שבועות

 עד לחג השבועות.

קערת הסדר 
 משמשת כתשמיש קדושה וזוכה לעיצובים אמנותיים, עליה מונחים מספר

פריטים סימליים:

זרוע 
עצם צלויה, זכר לקרבן הפסח "שאינו נאכל אלא צלי ."

ביצה שלוקה 
 זכר לקרבן חגיגה - קרבן הנהוג בשלושת הרגלים - שהוקרב בעת העלייה לרגל.

כמו שהביצה מתבשלת ומתקשה כך ישראל: "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ."

מרור 
חסה וחזרת: מסמלות את הטעם המר של שיעבוד מצריים.

חרוסת 
בליל של פירות כתושים ומתובלים סמל לטיט בו בנו אבותינו במצריים.

כרפס 
 עלה סלרי או תפוח אדמה, אותו מטבילים במי מלח.

שלוש מצות
 אחת לאכילת מצה של מצווה, אחת ל"כורך" עם מרור, ואחת לאפיקומן. לאחר

 שמבצעים את האמצעית לאפיקומן, עדיין יש שתיים שלמות כ"לחם המשנה" זכר
למנה הכפולה של המן שנאכל במדבר ביום השישי.

קמחא דפסחא 
 מנהג לגבות מראשית חודש ניסן "מעות חטין" מן הציבור. התרומה מחולקת
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 לעניי העיר, איש איש לפי צרכיו לחג.

שבת הגדול 
  השבת הסמוכה לפסח, בה נהוג לדרוש בציבור ולקרוא חלק מן ההגדה כהכנה לפסח.

שיר השירים 
 נהוג לקרוא את מגילת שיר השירים בשבת החלה בשבוע הפסח.

נספח ב

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? – פרשנות אברבנאל

http://mogen.org/he/?page_id=1430  נלקח מאת 

ַמָצּה  ֻּכלֹו  ַהֶזּה  ַהַלְּיָלה  ּוַמָצּה  ָחֵמץ  אֹוְכִלין  ָאנּו  ַהֵלּילֹות  ֶשְׁבָּכל  ַהֵלּילֹות  ִמָכּל  ַהֶזּה  ַהַלְּיָלה  ִנְשַׁתָּנה  מה 
ֶשְׁבָּכל ַהֵלּילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשַׁאר ְיָרקֹות ַהַלְּיָלה ַהֶזּה ָמרֹור ֶשְׁבָּכל ַהֵלּילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִבּיִלין ֲאִפילּו ַפַּעם 
ֻכָּלּנּו  ַהֶזּה  ַהַלְּיָלה  ְמֻסִבּין  ּוֵבין  יֹוְשִׁבין  ֵבּין  אֹוְכִלין  ָאנּו  ַהֵלּילֹות  ֶשְׁבָּכל  ְפָעִמים  ְשֵׁתּי  ַהֶזּה  ַהַלְּיָלה  ַאַחת 

ְמֻסִבּין:

פירוש אברבנאל

"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות" וכולי לפי שבלילה הזה אנו עושים עניינים מורים על 
היותינו בני חורין בני מלכים ועושים עניינים אחרים נהפך מורים על היותינו עבדים נכנעים 

בזוים ושפלים. 

כי הנה בכל הלילות אין אנו נוהגין לטבל קודם הסעודה אפילו פעם אחת והלילה הזאת 
שתי פעמים וזה מורה על היותינו בני חורין ושרים כיון שאנחנו אוכלים המאכל עם תקוני 

הטבולים כי זהו ממעדני השרים.

 ומצד אחד יראה ההיפך שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ או מצה כל אדם כפי רצונו מבלי 
חיוב והלילה הזה כולו מצה בחיוב וזה מורה על העבדות שהמצה הוא לחם עוני ומאכל 

העבדים והעמלים כמו שפרישית 

וכן בכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות בתבשיל מרוקח ובפת ובלילה הזה כולו מרור כמו 
שהוא חי ולא מבושל ומבלי פת וזהו גם כן סימן עבדות ועניות גדול עוד נעשה בהפ׳ זה 

שבכל הלילות אוכלין אנו בין יושבין בין מסובין והלילה הזה כלנו מסובין וזה יורה על היותינו 
בני חורין כיון שאנחנו כקטן כגדול אוכלין בהסיבה בכבוד גדול

ולפי שעל פי שני עדים יקום הדבר. הביא על העבדות שני העדים ההם ועל החירות 
השנים האחרים: שבכל הלילות אין אנו מטבילין כך היה גירסא האמתית לפי סוגי׳ הגמרא: 
שני פעמים על שם שני טבילות שנטבלו במצרים אחת ילידי בית ואחת מקנת כסף או כנגד 

שתי הויות כלנו מסובין בואלה שמות רבה ויסב אלהים מלמד שהושיבן בהסיבה:


