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 מערך לקראת חג הפסח – ְלִבֵּתְך ְוִהּגְַדְּת 
  דקות) 90( יב'-ה'שיעור כפול לכיתות 

בכל שנה בליל הסדר אנחנו קוראים וקוראות את ההגדה של פסח. 

על מי  וגםהאם התעכבנו אי פעם לשאול על מי מספרים לנו בהגדה, 

לא מספרים לנו? מיהן הדמויות הנעדרות מההגדה? למי מתייחסים 

אותם משפטים השגורים על פינו: "בכל דור ודור חייב אדם...." או 

  " "והגדת לבנך ביום ההוא...

  וגם: "בארבעה בנים דיברה התורה..." 

ועוד משפטים רבים אחרים? 

יתן לעסוק בהיבטים שונים של ההגדה ולבחון אותה ממגוון נקודות נ

דרכן ו להרכיב את המשקפיים המגדריות, בשיעור זה בחרנ .מבט

היא מספרת  .גילינו שההגדה של פסח מסופרת מנקודת מבט גברית

על משה שנשלח על ידי אלוהים לשחרר את בני  –לנו על גברים 

ישראל משעבוד לפרעה במצרים. ראינו גם שההגדה כוללת דברי 

שים ודורשים בסיפור יציאת חכמים ורבנים, גברים כולם, שמפר

ונוכחנו עוד שההגדה לא רק מספרת על גברים, היא גם פונה מצרים. 

  אליהם: רק 

  אב להמשיך ולהעביר את  היא מנוסחת כולה בלשון זכר, ומנחה כל

  סיפור יציאת מצרים לבנו. 

  ואיפה הנשים? 

הנשים אינן נזכרות בהגדה, ונראה כאילו לא היה להן חלק בסיפור יציאת מצרים. האמנם כך? 

שלא  החלקיםהיא לחקור ולבדוק מה היה חלקן של הנשים בסיפור יציאת מצרים, ולספר את  מטרתו של שיעור זה

לנו בהגדה. בד בבד מטרת השיעור היא לשאול שאלות על השוליות של ייצוג הנשים בהגדה כמו גם  יםמסופר

  בטקסטים מכוננים רבים אחרים. 

  .השיעור מתאים לתלמידי הכיתות הגבוהות בביה"ס היסודי, לתלמידי חטיבות הביניים והתיכון

  ניתן ללמדו בשיעורי תנ"ך ובשיעורי שפה לקראת חג הפסח.  

ור מתבסס על קריאת פסוקים מספר שמות, והתלמידות/ים נדרשות/ים להפעיל בשיעור מיומנויות של הפקת השיע

  משמעות מטקסט תנכ"י.

  הכנות לקראת השיעור

  בנוסח ספרד, תימן, אשכנז ואם יש נוסחים נוספים שרלוונטיים  –הגדות של פסח  12-15יש להכין מראש

בכיתה. (אפשר לבקש מהתלמידים/ות להביא מהבית).  למגוון התרבותי

 ארבעה קטעי מקור מספר שמות (מצורפים בהמשך מערך זה) מצולמים כמספר התלמידות/ים בכיתה. 

 ספר התלמידים/ות בכיתה (מכל צבע צריך רבע מסך התלמידים/ות). כמ מדבקות צבעוניות בארבעה צבעים

דף מתוך ההגדה של פסח שנשמר בגניזת 
  קהיר
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  וכרטיסיות: 'הנחיות ללימוד בקבוצה' (מופיעים בנספחים).דפי שאלות: 'מה מספרים לנו על הקטע ,'  

מהלך השיעור 

  דקות) 20עיון בהגדה ( ראשון:חלק 

  בכל שנה בליל הסדר אנחנו קוראות/ים את ההגדה. 

  היזכרו בסיפור שמסופר לנו בהגדה, על מה מספר הסיפור? 

  מיהן הדמויות המרכזיות בסיפור?  

 המורה תכתוב על הלוח את התשובות של התלמידות/ים, 

 מבלי לתקן טעויות או להקפיד על רצף כרונולוגי. 

 האם יש נשים בסיפור? מיהן? מה אנחנו יודעות/ים עליהן? 

  המורה תשקף לתלמידות/ים את מיעוט הידע על הנשים בהגדה.

תלמידות/ים בכל  4קבוצות של יתארגנו בבשלב הבא, התלמידות/ים 

קבוצה. המורה תחלק לכל קבוצה הגדות בנוסחים שונים. 

המשתתפות/ים בקבוצה יתבקשו לקרוא קריאת רפרוף את ההגדה, 

  ולאתר בה דמויות נשים. 

  לאחר שיציגו את ממצאיהן/ם יחזרו הקבוצות למליאה. 

  דקות)  25: ללמוד על הנשים בסיפור ההגדה (חלק שני

  הסיפור של יציאת מצרים מסופר לראשונה בתנ"ך בספר שמות. 

בספר שמות פרק א' עד פסוק כב' ניתן הרקע לסיפור: בני ישראל התרבו מאוד במצרים, המלך פרעה חשש שיהפכו 

  לאויביהם של המצרים, ולכן העביד אותם בפרך. אך הם המשיכו והתרבו. 

  הַּבַת, ְּתחַּיּון".-להֵַּבן הִַּיּלֹוד, הְַיֹאָרה ַּתְׁשִליֻכהּו, ְוכָ -ָּכל"  –פרעה ניסה להכחיד את בני ישראל בגזירתו 

  כדי שנוכל לחקור ולראות אם היו נשים בסיפור של יציאת מצרים, נקרא כמה קטעים קצרים נוספים מספר שמות.

תקבל קטע מקור אחד במתכונת מקוצרת של ג'יקסו: כל קבוצה  בקבוצות בהן עבדוהתלמידות/ים ימשיכו לעבוד 

  (קטעי המקור מופיעים בנספחים).  .ותתמחה בהבנת, ומצריםשמתאר את פועלן של הנשים בסיפור יציאת 

  כל קטע מקור יסומן במדבקה בצבע אחר, וגם חברי/ות הקבוצה שיתמחו בו יקבלו מדבקה באותו הצבע. 

  1920 -יצאה בתוניס, ב ,הגדה של פסח

  :במליאה  ןדיו

 האם מוזכרות נשים בהגדה? מה התפקיד של הנשים בסיפור? 

זכרות (האם הן דמויות ראשיות או משניות?), למה לדעתכן/ם כמעט שלא מו

 נשים בסיפור? 

 איך כתובה ההגדה? האם בלשון זכר או בלשון נקבה? הביאו דוגמאות. 

 איך לדעתכן/ם מרגישות נשים כשהניסוח הוא כזה? 
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  קבוצות התמחות לכל קטע, בהתאם למספר התלמידים/ות בכיתה).  2(ניתן ליצור 

דוגמא לחלוקת הכיתה לקבוצות עבודה:

ירוק  1קטע –קבוצה א 

ירוק  1קטע  -קבוצה ב

  צהוב 2קטע  –קבוצה ג 

  צהוב 2קטע  –קבוצה ד 

  אדום 3קטע  –קבוצה ה 

  אדום 3קטע  –קבוצה ו 

  כחול 4קטע  –קבוצה ז  

  כחול 5קטע  -קבוצה ח

. המופיעות בו , ותצטרך לענות על השאלות'מה מספרים לנו בקטע?'בנוסף, תקבל כל קבוצה גם דף שאלות: 

  לתלמידות/ים יוסבר מראש, שכל אחת ואחד מהן/ם יהיו אחראיים בהמשך ללמד אחרים את מה שלמדו בקבוצה.

(מופיע בנספחים). 

  דקות)  30לישי: לימוד בקבוצות מעורבות (חלק ש

  לאחר שכל קבוצה קראה את קטע המקור שלה וענתה על השאלות, המורה תיצור קבוצות חדשות מעורבות. 

נציגים מכל אחת מהקבוצות הקודמות. (ניתן לוודא זאת באמצעות המדבקות הצבעוניות. בכל  2בכל קבוצה יהיו 

  קבוצה אמורים להיות נציגים בארבעת הצבעים). 

  שבקבוצה.הנציגות/ים כל קבוצה תתבקש ללמוד ביחד את ארבעת קטעי המקור בעזרת כל 

  (מופיע בנספחים). . בקבוצה''הנחיות ללימוד כל קבוצה תקבל כרטיס 

  המורה תגדיר זמן מוקצב ללימוד של כל אחד מהקטעים.  

קטעי המקור. בכל אחד מהסבבים הנציגים של הקבוצה שלמדה את קטע המקור  4התלמידים/ות יעבדו בסבב על כל 

  ינהלו את הלימוד בקבוצה וידאגו לכך שהקטע מובן לכולם/ן.

ות)דק 15: דיון במליאה (חלק רביעי  

 התלמידים/ות יחזרו למליאה. 

לתלמידות/ים:ציטוטים קצרים  שניהמורה תקרא   

דרש רבי עקיבא בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים" (יל"ש תהילים רמז תשצה). " .1  

"גבורתן של נשים מקצוות מנוגדים של החברה, נשים ששיתפו פעולה תוך חצית גבולות לאום, דת, מעמד והשכלה  .2

כמעט ואינו מסופר. התנגדותן לדיקטאטור, סירובן לציית לחוקיו, ועבודתן החשאית לאורך שנים, הצמיחה את המנהיג 

שהוביל את העם מעבדות לחרות. המרד הראשון כנגד פרעה הונהג על ידי נשים. סיפורן המופלא של הנשים העבריות 

ולות מעמד, דת, לאום והשכלה כדי להציל חיים של והמצריות שהימרו את פי המלך ופעלו בשיתוף פעולה חוצה גב

אתר העוקץ). זאב, "מרד הנשים" -ילד קטן, בן עבדים זר, מן הראוי היה שיסופר בכל שולחן ליל סדר" (חגית גור  
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 דגשים בדיון: 

שפרה ופועה, שתי המיילדות, העזו לסרב לפקודת המלך 

ולהתייצב כנגדו, ולא הרגו את הבנים של העבריות, כפי שציווה 

 עליהן. 

זהו מעשה חורג מגדר הרגיל! שתי נשים ממעמד נמוך, התעמתו 

פנים אל פנים עם פרעה, ומסרו לו באומץ את אבחנתן על תהליך 

טיות הלידה העצמאי של הנשים העבריות. נשים אקטיביס

וסרבניות אלו, מרדו במלך ולא צייתו לפקודתו!!! במעשה זה הצילו 

שפרה ופועה מאות או אלפי תינוקות זכרים מבני ישראל. וכך יכלו 

 בני ישראל להמשיך ולהתרבות ולהפוך לעם.

בת פרעה המצרית, ששמה אינו מופיע כלל במקרא היא דמות 

היאור,  על  מכרעת בסיפור יציאת מצרים: בת פרעה ירדה לרחוץ

ואז גילתה את התיבה, היא שלחה את אמתה לקחת את התיבה, 

וכשפתחה אותה גילתה בה תינוק. היא הבינה שזהו ילד עברי, 

וחמלה עליו. בת פרעה מרדה בגזירת אביה והצילה את הילד, אף 

יה זר!!! בת פרעה היא אקטיבית מאוד כפי שניכר בריבוי שה

 הפעלים בתיאור מעשיה. 

ריבוי פעלים בתנ"ך נועד להעצים את משמעות הכתוב: ותרד, 

 ותרא, ותשלח, ותיקחיה, ותפתח, ותראהו, ותחמול... 

"בת פרעה פעלה ממניע כפול: מתוך רחמים כותבת פרופ' גיליס: 

מוסרי -מוות, כלומר מניע הומאני על ילד חסר ישע הנמצא בסכנת

לוחמני נגד אביה האכזר כהחלטה עצמאית-מחד גיסא, ומניע מרדני  

 ונועזת מאידך גיסא" 

בתו  -היא  בת פרעה גם הגדילה לעשות כששמעה בעצתה של מרים, והביאה את אמו של משה להניקו, דוקא

המצרית של העריץ האכזר, היא אמו המאמצת והחומלת של הילד, שבאומץ לבה ובתושייתה מצילה אותו ומצילה עם 

 שלם שאיננו עמה! 

עוד על שפרה ופועה, הסרבניות הראשונות 

זאב  -, במאמרה של חגית גורבתנ"ך  

 "מרד הנשים" שהתפרסם באתר "העוקץ"

וכן במאמר "הנשים שעל שפת היאור" של 

 .פרופ' מרים גיליס קרליבך

 פרסקו"בידי בת פרעה.  יאורנמשה מן ה משה"
   .שבסוריה בית כנסת קדום בדורה אירופוסשהתגלה ב

  :במליאה  ןדיו

 האם אתן/ם מסכימות/ים עם אמירות אלו? 

למה לדעתכן/ם המקום של נשים אלו בהגדה שולי?

באילו עוד הקשרים אתן/ם ממעטים ללמוד על דמויות של נשים? (למשל 

 בספרי היסטוריה, אזרחות, מדעים, ספרות...) 

אומר שלא היתה להן תרומה בתחומים הללו?האם זה בהכרח   

 כיצד ניתן לדעתכן/ם לתקן את המצב? 
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"...אחד המפתחות להבנת התנהגותה של בת פרעה הוא הפועל "ותחמול" שבו וכך כותבת ד"ר גילי זיוון על בת פרעה: 

כה... חמלה זו כה עמוקה, עד שהיא פותחת בליבה חדר נוסף לילד הזר שהפך להיות מתאר הכתוב את יחסה לילד הבו

בשר מבשרה, עד כדי כך ש"ויהי לה כבן". היא אינה מטשטשת את ההבחנה בינה לבינו "ותאמר מילדי העברים זה"... 

רה של בת פרעה היותה בתו של פרעה לא חוסמת את יכולתה לחוש את ה'אחר' הרחוק כל כך מעולמה שלה... סיפו

החומלת הוא אם כן אב טיפוס לחמלה מן הסוג הזה. חמלה הנובעת מיכולת הזדהות עם 'אחר', שהוא שוֵנה מן 

החומלת בכל פרמטר אפשרי (במגדר, בלאום, בגיל, ובסטאטוס)... מסתבר כי התואר "בת פרעה" עובר היפוך מעניין: 

ת שם וקול משלה עוברת בת פרעה מהפך אישיותי כזה עד מ"הבת של", הבת הצייתנית הנתונה למרות אביה וחסר

שהתואר "בת פרעה" אינו משקף אלא עובדה ביולוגית בלבד. הנסיכה מורדת בכל מה שמסמל שלטון אביה.... היא 

מנצלת את מעמדה בארמון המלך כ"בת פרעה" ולא רק מאמצת את התינוק הזר אלא היא גם מכשירה אותו בלא 

יני העתידי כנציג עם העבדים שיכנס ויצא בארמון המלך וינהל מו"מ עמו. יודעין לתפקידו המד  

 בת פרעה היא האשה הראשונה שלימדה אותנו את סוד החמלה". 

  ).מבת פרעה אני לומדת את סוד החמלה(מתוך המאמר: 

(שרק מאוחר יותר בסיפור המקראי יוודעו אמו של משה ואחותו 

שמותיהן: יוכבד ומרים). פעלו גם הן באומץ רב וסרבו לפקודת 

המלך: אמו של משה, לא צייתה לצוו המלך, היא הצפינה את בנה 

במשך שלושה חודשים, ולא השליכה אותו ליאור, אלא הניחה 

. , השגיחה עליו מרחוקאותו על שפת היאור,  ואחותו של משה

רים בעלת התושייה מציעה לבת פרעה להביא לה מינקת, מ

ומביאה לא אחרת מאשר את יוכבד, אמו של הילד. בת פרעה 

  משיבה לאם את ילדה כדי שתניקו, ואף מציעה לה שכר.

כל הנשים האלו האקטיביות והחזקות,  פעלו יחד בשיתוף פעולה 

מופלא מעבר לפערי לאום, דת ומעמד. כולן יחד נרתמו להציל את 

 התינוק שיגדל להיות המנהיג העתידי של בני ישראל. 

   הצעה למשימת המשך:

  למי מבין כל הנשים בסיפור יציאת מצרים הייתן/ם מעניקות/ים פרס על גבורתה? 

  כיתבו פסקת טיעון. 

1866גוסטב דורה,   
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נספחים: 

מה מספרים לנו בקטע -דף שאלות 

?מהו האירוע המתואר בקטע

?מי הן הדמויות המתוארות בקטע  

?מהם יחסי הכוחות בין הדמויות  

 ?מה אנחנו יודעות/ים על דמויות הנשים שבקטע

 ?כיצד הן מתוארות

?איזה מידע חסר לנו עליהן

 דמויות הנשים, את מחשבותיהן, את הקונפליקטים שלהןכתבו את רגשותיהן של

?מה דעתכן/ם על התנהגותן של הנשים  

?מה חידש לכן/ם הקטע  

?מה לדעתכן/ם הייתה התרומה של מעשה זה ליציאת מצרים

 ?מה דעתכן/ם על המעשה המתואר בקטע
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קטע מקור א

"וַֹּיאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים לְַמיְַּלדֹת ָהִעְבִרֹּית, ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהאַחַת ִׁשְפָרה ְוֵׁשם הֵַּׁשִנית ּפּוָעה. 

 ָהָאְבָנִים, ִאם ֵּבן הּוא וֲַהִמֶּתן ֹאתֹו, ְוִאם ּבַת ִהיא ָוָחָיה.וַֹּיאֶמר: ְּביֶַּלְדֶכן ֶאת ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן עַל 

 ים. וִַּתיֶראןָ הְַמיְַּלדֹת ֶאת ָהֱאלִֹהים, ְולֹא ָעׂשּו ּכֲַאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים, וְַּתחֶַּייָן ֶאת הְַיָלִד 

 : מַּדּועַ ֲעִׂשיֶתן הַָּדָבר הֶַּזה וְַּתַחֶּייָן ֶאת הְַיָלִדים. וִַּיְקָרא ֶמֶלְך ִמְצַרִים לְַמיְַּלדֹת וַֹּיאֶמר ָלֶהן

ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ֲאֵלֶהן הְַמיֶַּלֶדת  -וַֹּתאמְַרָן הְַמיְַּלדֹת ֶאל ּפְַרֹעה: ִּכי לֹא כַָּנִׁשים הִַּמְצִרֹּית ָהִעְבִרֹּית, ִּכי ָחיֹות ֵהָּנה 

 ת וִַּיֶרב ָהָעם וַּיַעְַצמּו ְמֹאד..."(שמות פרק א').ְוָיָלדּו. וֵַּייֶטב ֱאלִֹהים לְַמיְַּלדֹ 

 יוכבד ומרים מטמינות את משה בתיבה

קטע מקור ב

טֹוב הּוא וִַּתְצְּפֵנהּו ְׁשלָֹׁשה -ֵלִוי. וַַּתהַר ָהִאָּׁשה וֵַּתֶלד ֵּבן וֵַּתֶרא ֹאתֹו ִּכי-ּבַת-"וֵַּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי וִַּיַּקח ֶאת

הֶַּיֶלד וַָּתֶׂשם ּבַּסּוף -וַַּתְחְמָרה בֵַחָמר ּובַָּזֶפת וַָּתֶׂשם ָּבּה ֶאת ֹּגֶמאעֹוד הְַּצִפינֹו וִַּתַּקח לו ֵּתבַת  ָיְכָלה -ְיָרִחים. ְולֹא

.(שמות פרק ב') ֵּיָעֶׂשה לו"-וֵַּתַתּצַב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק, ְלֵדָעה, מַהְׂשפַת הְַיֹאר, -עַל

קטע מקור ג

ְׁשלַח ֶאת "וֵַּתֶרד ּבַת ּפְַרֹעה ִלְרֹחץ עַל הְַיֹאר ְונֲַערֶֹתיָה ֹהְלכֹת עַל יַד הְַיֹאר וֵַּתֶרא ֶאת הֵַּתָבה ְּבתֹוְך הַּסּוף וִַּת 

ח וִַּתְרֵאהּו ֶאת הֶַּיֶלד ְוִהֵּנה נַעַר ֹּבֶכה וַַּתְחמֹל ָעָליו וַֹּתאֶמר ִמּיְַלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה" ֲאָמָתּה וִַּתָּקֶחָה. וִַּתְפּתַ 

).פרק ב'(שמות 
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 מקור דקטע 

-הַָּיֶלד. וַֹּתאֶמר-ּפְַרֹעה, הֵַאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך ִאָּׁשה ֵמיֶנֶקת, ִמן ָהִעְבִרֹּית; ְוֵתיִנק ָלְך, ֶאת-ּבַת-, ֶאלוַֹּתאֶמר ֲאֹחתֹו"

ֶּזה הֶַּיֶלד הַ -ּפְַרֹעה, ֵהיִליִכי ֶאת-. וַֹּתאֶמר ָלּה ּבַתֵאם הַָּיֶלד-ּפְַרֹעה, ֵלִכי; וֵַּתֶלְך, ָהעְַלָמה, וִַּתְקָרא, ֶאת-ָלּה ּבַת

ָלּה, -ּפְַרֹעה, וְַיִהי-ְׂשָכֵרְך; וִַּתַּקח ָהִאָּׁשה הֶַּיֶלד, וְַּתִניֵקהּו וִַּיְגַּדל הֶַּיֶלד, וְַּתִבֵאהּו ְלבַת-ְוֵהיִנִקהּו ִלי, וֲַאִני, ֶאֵּתן ֶאת

הַּמִַים ְמִׁשיִתהּו".  (שמות פרק ב')-ְלֵבן; וִַּתְקָרא ְׁשמֹו, מֶֹׁשה, וַֹּתאֶמר, ִּכי ִמן

בקבוצההנחיות ללימוד 

  .קראו בקול את הקטע .1

  . הסבירו את המשמעות של כל משפט.2

  . תארו את דמות האישה או הנשים שבקטע.3

  אישה זאת או נשים אלו לסיפור יציאת מצרים.דונו בקבוצה, והגיעו למסקנות לגבי תרומתה/ן של  .4
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