
 שכבת ו' –חירות אמיתית 

 

 פרנקל ויקטור/  "משמעות מחפש האדם"

, השנייה העולם במלחמת הגרמנים נגד למלחמה הברית ארצות שהצטרפה לפני קצר זמן

 זמן באותו. שלי ההגירה אשרת את ולקבל לבוא בווינה האמריקנית השגרירות אל נקראתי

 ואמהר שלי האשרה את שאקח ממני ציפו כמובן הם. בווינה הקשישים והורי אני התגוררנו

 יכול אני האם? לנהוג עלי באמת כך האם, "מהסס התחלתי האחרון ברגע אולם. להגר

 כמה שבתוך, כלומר, להורי צפוי מה הבנתי שפתאום משום?" כזה דבר לעשות באמת

-למחנה, דיוק ליתר או, ריכוז-למחנה יישלחו הם, שעה באותה שנראה כמו, שבועות

 עליהם להגן ביכולתי היה אז עד? בווינה לגורלם כך סתם אותם להניח עלי והאם. השמדה

 לו אולם. היהודי החולים-בבית לנאורולוגיה המחלקה כראש תפקידי בתוקף זה גורל מפני

 ממין שזהו חשתי, לעשותו הנכון הדבר מה שוקל בעודי. מיד המצב משתנה היה נסעתי

 '. משמים אות' לכנות שמקובל למה בו מייחל שאתה המצבים

 הגיעה איך אבי את שאלתי. השולחן על שיש בחתיכת והבחנתי, הביתה הלכתי כך-אחר

" הכנסת-בית לפנים בו שעמד באתר הבוקר אותה מצאתי, ויקטור, או, "אמר והוא, לשם

 של שבר שהיא משום. "אותו שאלתי?" אותה לקחת מה ולשם. "אותו שרפו הנאצים

 החרוטה מוזהבת עברית אות איזו לי הראה והוא". הדיברות עשרת את שהכילו הלוחות

 היא הזאת העברית האות, אותך מעניין זה אם, "המשיך", מזה חוץ. "השיש חתיכת על

, רוח-בקוצר שאלתי?" מהם איזה". "הדיברות מעשרת בלבד אחד לדיבר קיצור סימן

 רגע באותו..". האדמה על ימיך יאריכון למען אמך ואת אביך את כבד: "הייתה ותשובתו

  .האשרה עניין את ולזנוח הורי עם בווינה להישאר החלטתי

 מתוך "אדם מחפש משמעות" ויקטור פרנקל
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חירות שלילית היא האמצעי, וחירות חיובית היא 

המטרה. חירות שלילית היא בעלת ערך רק כל עוד 

 .היא עוזרת לאדם לממש את החירות החיובית

יהודה  "/?איזו היא חירות שיבור לו האדםמתוך: "

 הערשקאוויטש

 

 

י ֵכר-כִּ מָּ יָך ְלָך יִּ חִּ י אָּ ְברִּ עִּ ה אֹו, הָּ יָּ ְברִּ עִּ ְדָך הָּ  ֵשש ַוֲעבָּ

ים נִּ נָּה; שָּ ת ּוַבשָּ יעִּ י ְתַשְלֶחּנּו ַהְשבִּ ְפשִּ ְך חָּ מָּ .  ֵמעִּ

י י ְתַשְלֶחּנּו-ְוכִּ ְפשִּ ְך חָּ מָּ ם ְתַשְלֶחּנּו לֹא--ֵמעִּ . ֵריקָּ

יק ַהֲעֵניק צֹאְנָך לֹו ַתֲענִּ ְרְנָך, מִּ גָּ ְקֶבָך ּומִּ יִּ  ֲאֶשר: ּומִּ

ֶתן ֱאֹלֶהיָך' ה ֵבַרְכָך ַכְרתָּ . לֹו-תִּ י ְוזָּ יתָּ  ֶעֶבד כִּ יִּ  הָּ

ם ְבֶאֶרץ ְצַריִּ ְפְדָך, מִּ י ֵכן-ַעל; ֱאֹלֶהיָך' ה ַויִּ ֹנכִּ  ְמַצְּוָך אָּ

ר-ֶאת בָּ  .ַהיֹום ַהֶזה ַהדָּ

 ו"ט-ב"י, ו"ט דברים

 סחרוף ברי/ " עבדים"

 

  ישבנו אספירין נהר על

  המוכרים במקומות

  רואים לא שומעים לא

  אוויר אנחנו כאילו

   הסרט ייגמר מעט עוד

  המציאות בקרוב

  מטושטשת התמונה

 .ברור לא והצליל

 

  אפילו עבדים כולנו כי

  כאילו כזה לנו שיש

  בגדול פה פותחים

  הבא לעונג ומחכים

  מישהו של מכורים כולנו

  תרגישו עכשיו שמבקש

  ומחכים גדול פה פותחים

 .הבאה למנה

 

  פה יפים ראווה חלונות

  למכירה הכול זה

  תלויים אנחנו גם

  החלפה פתקי עם

  הזה הכעס עם נעשה מה אז

  הקנאה עם יהיה מה

 חופשיים להיות רוצים כולם

 ?ממה ,אלוהים ממה אבל

 שחרור. משעבוד לשחרור בשאיפה מתמצה אינה החירות..."

 למשוחרר מעניק הוא אין אך - פרעה - האחר לנוכח חופש יוצר

 וחברתית פוליטית מבחינה משוחרר אדם גם. עצמו לנוכח חופש

 ערכו את שואב הוא אם, הפנימית בהווייתו חורין בן בהכרח אינו

 של כביטויו, הזולת של משולחנו הנופלים מהפירורים העצמי

, לאדון!" לא" באמירת המסתכמת, עבד של מרידתו. קירקגור

!", כן" אמירת כמו ממש, היא גם שכן, חירותו את מבטיחה אינה

  .באדון לתלות ביטוי אלא אינה

" הארץ", "האחריות ומשא החירות מסע, "שטרן וידידה שגיא אבי

 ח"תשס ניסן

 



 

 
 משימה

הביעו את דעתכם על הציווי האלוקי לשחרר עבד בשנה השביעית. מדוע זה חשוב? איזה מסר  .1
לחברה מסתתר במקור זה? בררו מה חושבים חבריכם ונסחו עמדה שמייצגת את דעת הקבוצה. 

 נמקו את בחירתכם בעקבות הקריאה של שאר המקורות והעלו מהם טיעונים.
 

הביעו את דעתכם על דבריו של פרנקל אודות הבחירה  בהסתמך על הדילמה של ויקטור פרנקל .2
 את החירות? /מביאה לידי ביטויאיך היא מבטאת ובחיים לבחור בחופששלא 

 
בדקו איזה תיאורים של עבדות אתם מזהים בשירו. במה דומה  ?סחרוף ברי פי על עבדות הימ .3

 מסיפור בני ישראל במצרים? שסחרוף מתאר, לעבדות המוכרת לנוובמה שונה העבדות 
 

 .נמקו? פסח של ההגדה לבין סחרוף ברי של תפיסתו בין לחבר לדעתכם מקום יש האם .4
 

 ?"מהי חירות" הקטע פי על העבדות מהי .5
 

איזה מסר אנו מקבלים מסיפור זה וכיצד זה  ?מצרים ביציאת ולספר להרבות יש לדעתכם מדוע .6
 קשור לימינו שלנו?

 
 על דעתכם מה" ממצרים יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב" כי נאמר בהגדה אחר במקום .7

 ?ליישמה יכולים אתם איךמדוע זה חשוב ו? זו אמירה
 

נסו לחשוב על דוגמאות מתוך ניסיונכם האישי,  ?השלילית והחיובית מה ההבדל בין שתי החירויות .8
ועל דוגמאות שבהן  / חירות שלילית(, '-שבהן חשתם שהשתחררתם ממחויבות מסוימת )'חירות מ

 ./ חירות חיובית( '-בחרתם במעשה או בדרך מתוך חירות ושחרור )'חירות ל
 

 ?חירות לבין עולם השקפת עיצוב בין הקשר מה, זמננו בן האדם עבור' שברוח עבדות' הימ .9
 

 ?העצמאית ישראל במדינת חייםבהקשר ל מאיתנו( שטרןושגיא ) המאמר כותבי מבקשים המ .10
 

 מה תוכלו לכתוב על עצמכם כאנשים בעלי חירות? כיצד תוכלו למדוד את חירותכם? .11
 

איזו חברה היית רוצה לחיות? מה מידת החירות שיש בה ובאילו תחומים? השווה תשובותיך עם ב .12
 .חבריך

 
 כתוב חמישה כללים שהיית רוצה שיהיו בהיזו חירות היית רוצה שתהיה בכתה בה הינך לומד? א .13

 , האין הם מנוגדים זה לזה?והסבר כיצד כללים מסתדרים עם חירות
 

שווה תשובתך עם תשובות חבריך וכתבו ביחד את עשרת הכללים לכתה שלכם. תלו את ה .14
 תשובותיכם ברחבי הכתה.

 
 ?תחברנו לחזון בית הספר ולערכים. לאילו ערכים מערכי בית הספר נושא זה מפ .15

 

 


