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 (דקות  45מהלך השיעור )
. 

 (1נחלק לתלמידים/ות את סיפורו של איקבאל )נספח 

 אפשר לקרוא את הסיפור יחד בכיתה או להתחלק לקבוצות קריאה. 

  מילים שמבטאות תחושות שחשו בעת קריאת הסיפור. 5מהתלמידים/ות לכתוב נבקש 

 במליאה, תלמידים/ות שירצו יוכלו לשתף בתחושות שחשו ובמילים שכתבו. 

 

  :דיון במליאה

 ?מה היו התנאים שהובילו את איקבל למצב של עבדות  

פירוט נוסף ניתן  -עוני, אי נגישות לחינוך, אי אכיפה של חוקים, דיכוי זכויות עובדים, גלובליזציה

  .בכתבה זולמצוא 

 ה עזר לו להילחם בה? מ 

  ?מה דעתכם/ן על המעשה של איקבל? האם הייתם/ן מגדירים/ות אותו מנהיג 

 השלכות של המעשה שלו בהקשר של תופעת עבדות ילדים וילדות בפקיסטן מה היו ה

 ובעולם? 

  ?מה דעתכם/ן על המחיר ששילם 

  מה דעתכם/ן על "קשר השתיקה" הזה שבין מדינות המערב והמזרח? במקרה זה בין

 הסוחרים הפקיסטניים והקונים המערביים של השטיחים? האם זה מצב בלתי נמנע? 

 שות משהו כדי לשנות את התופעה הזו? האם העולם צריך לע

 אפשר לתת דוגמאות נוספות של מוצרים שנרכשים על ידי מדינות המערב בעבודת ילדים: 

. חלק מהחברות הגדולות שאנחנו מכירים מקבלות את ועוד שוקולד, בגדים, צעצועים, נעליים

 הסחורה שלהן ממדינות בהן מועסקים ילדים בתנאי עבדות. 

לדוגמא: הצעצועים הקטנים של ביצי הקינדר )ביצת הפתעה( מורכבים על ידי ילדים ברומניה בתנאי 

 (כתבה בנושא כאן)עבדות. 
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הם מיוצרים הבגדים שלה במיאנמר מועסקים מואשמת שבמפעלים ב  H&Mגם חברת האופנה 

 ( כתבה בנושא כאןילדים בגיל צעיר מאוד ובתנאים שאינם חוקיים. )

  ?האם אנחנו כאנשים פרטיים שרוכשים מוצרים יכולים/ צריכים לעשות משהו 

 מה אפשרויות ההשפעה שלנו? האם נרצה להשפיע? 

החליטה לאסוף כסף כדי  9את סיפורה של הילדה ויויאן האר מארה"ב שבגיל אפשר לתת כדוגמא 

אפילו הקימה ארגון  לשחרר ילדים עבדים ומאז הפעילות שלה התרחבה והתפרסמה בכל העולם והיא

 שזיכה אותה בתואר אחת הפילנטרופיות המשפיעות בארה"ב. 

ויויאן מספרת שהיא נשאלה לא פעם איך מישהי אחת כל כך קטנה יכולה להילחם במשהו כל כך 

גדול. "גנדי היה רק אדם אחד, מאמא תרזה היתה רק אדם אחד, מרטין לותר קינג היה רק אדם אחד, 

"אני מעולם לא חשבתי על כל הסיבות למה לא לעשות את זה.  : היא ענתה להםאני אדם אחד גם", 

לכתבה ) ."אני חשבתי רק על כל הסיבות למה אני חייבת לעשות את זה. ככה ילדים חושבים

 (המלאה אודותיה וקישור לסרטון שלה בטד
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 סיפורו של איקבל  מאסי 

איקבאל מאסי נולד בפקיסטן, מדינה במרכז אסיה להורים כפריים שהיו עניים מרודים. כאשר היה בן ארבע 

אסלאם, עמד להינשא וכדי לממן את , אחיו הבכורשקל.  70-תמורת פחות מלעבדות, מכרו אותו הוריו  

דולר מיצרן שטיחים באזור, אחד ששמו ארשאד. בתמורה לכסף קיבל  16-חתונתו לוו הוריו סכום השווה ל

 עבד במפעלו. -ארשאד את איקבל כילד

ים. בכל יום, שעות מאז שהיה בן ארבע ועד הגיעו לגיל עשר, הוא עבד שש שנים במפעל לשטיחים מפואר

)מכשיר  הנול ל לידאיקברבות ישב 

לאריגת שטיחים( יותר משתים עשרה 

שעות בלא יכולת לקום, להתמתח או 

לצאת להפסקה. כל שעות העבודה 

 בל אל הנול.קשור היה איקהארוכות 

אומלל והיה חייב לעבוד כל   הוא היה

 הזמן.
. 

קטנטנות לקשירת השטיחים, יצרני השטיחים זקוקים לידיים עובדות אריגת שטיחים היא עבודה קשה מאוד. 

המורכבים כל אחד מאלפי קשרים זעירים. ידיים קטנות גמישות יותר, עצמותיהן רכות ולאחר שנים של 

עבודה גם מתעוותות כך שהאצבעות מקבלות את הצורה המתאימה לעבודה הזאת. בתחילת שנות 

טיחים בארצו, מה שהגביר הילדים במפעלי הש-השבעים הוציא השאה האיראני אל מחוץ לחוק את עבדות

את הביקוש לילדים עבדים בהודו ובפקיסטן: מחירי השטיחים הפרסיים האמירו וגדל הביקוש לשטיחים 

  .קשורים ביד מתוצרת הודו ופקיסטן
. 

מפורסמים ואהובים בכל העולם. אלו שטיחים יפים, יקרים ומפוארים מאוד, הפכו השטיחים הפקיסטניים 

לים. אבל איקבל וחבריו לא קיבלו שכר תמורת עבודתם הקשה. בעל המפעל הוא שעולים עשרות אלפי שק

ל קנו בעיקר אנשים עשירים שגרים באירופה ובארצות את השטיחים שהכין איקב שהרוויח את הכסף.

  הברית. אנשים אלו לא חשבו על הילדים הקטנים שעבדו קשה כל כך כדי לארוג את השטיח המקסים.
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ל פי ההערכות של אמנסטי וארגונים אחרים, ע

בתעשיית השטיחים בהודו ובפקיסטן מועסקים 

כמיליון ילדים, וכשישה מיליון ילדים בפקיסטן 

מועסקים בתנאי עבדות בענפים שונים. עבודת ילד 

 12-במפעל שטיחים פירושה ישיבה ליד נול במשך כ

שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ולפעמים 

ף קושרים את הילד לנול. מהילד המעסיקים א

נשללות זכויותיו לחופש, לחינוך ולבריאות, ובעצם 

נשללת ממנו הזכות להיות ילד בכלל. העבודה במפעלים מפרכת, לרוב ישנים הילדים לצד הנול או קשורים 

ים את אליו, כל טעות בקשירה גוררת שלילת מזון או עונש פיזי. תנאי התזונה הירודים וטיב העבודה מעוות

 .גוף הילד ופוגעים בצמיחה. לרוב, רוחם של הילדים נשברת

שש שנים עבד איקבל במפעל לשטיחים. לאחר שש שנות עבודה כאלו, לא רק שחובם של הוריו ליצרן 

אלף רופיות. השחרור נראה רחוק מתמיד. מעסיקו של  13-רופיות ל 600-השטיחים לא פחת, הוא תפח מ

 .את המפעל, ייאלץ לקחת מהוריו עוד ילד מאסי איים עליו שאם יעזוב

 אחרי שש שנים של עבדות, כשאיקבל היה בן עשר, הוא החליט שנמאס לו לעבוד קשה כל כך. 

הוא שמע שנחקק חוק במדינה לביטול העבדות ולשחרור מיידי של כל העבדים במדינה, ודרש מהמנהל 

 נמרצות.   שלו לשחרר אותו ואת אחיו. בתגובה היכה אותם המנהל מכות

 הצליחו שניהם לברוח ולהגיע להפגנה גדולה נגד מפעלים שמעסיקים עבדים. בדרך בלתי ברורה 

איקבל מאסי ביקש לעלות על הבמה. גובהו אז, בגיל עשר, היה כמטר ועשרים סנטימטר. הוא סיפר 

מפעל השטיחים למפגינים איך כל גופו כואב מהרכינה אל הנול, איך התעוותו אצבעותיו ואיך הבוסים ב

שהתרשם מאוד  אחד ממארגני ההפגנה נאומו של מאסי פורסם בעיתונים המקומיים. . נוהגים בילדים

ארגון למען מיכולת הדיבור של הילד, פתח במשא ומתן עם מעבידו כדי לשחררו. הוא פדה אותו בכספו של 

 ואז ביקש את רשותה של אמו לקחת את הילד ל"בית הספר לחופש" שהקים הארגון. זכויות אדם 
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שנתיים נדרשו למאסי כדי לגמור את תוכנית הלימודים שנועדה לארבע שנים. במשך אותן שנתיים הופיע 

 כשנשאל מדוע לא ניסו הוריו לשחררו אמרבכל עצרות הארגון וסיפר על חיי העבדות ועל הצורך בביטולה. 

מאסי שהמשטרה בפקיסטן משתפת פעולה עם יצרני השטיחים, והורים שמנסים לשחרר את ילדיהם 

שמעה  הילרי קלינטון אפילואיקבל התפרסם בעולם כולו,  .מוטרדים על ידי המשטרה ואף נאסרים

ל, הממשלה בפקיסטן הייתה חייבת לסגור בזכותו של איקב והתחילה להתעניין במעשה האמיץ שלו.  עליו

ל, בקנדה הקימו ארגון ו את הילדים כמו שהעבידו את איקבמפעלי שטיחים רבים מאוד שבעתיד לא יעביד

שנקרא "שחררו את הילדים". הארגון נלחם בתופעת עבדות הילדים בעולם, ודואג שילדים ילמדו בבתי 

 ספר, ישחקו ולא יעבדו שעות רבות תמורת כסף מועט.

. 

משיך לספר לעולם על עבדות בל ,לא רצו שהוא י,שהפסידו הרבה כסף בגלל איקאבל סוחרי השטיחים 

בדיוק  ובנתיים עבדים אורגים.-הם רצו להמשיך להרוויח הרבה כסף ממכירת שטיחים שילדים. ילדים

כשחזר לביקור אצל הוריו לפני שהיה אמור להתחיל את לימודיו באוניברסיטה הוא נורה כאשר נסע על 

ני בני דודיו. עד היום נסיבות מותו אינן ברורות ויש שאומרים שהוא נרצח בשליחות של אופניים עם ש

  "מאפיית השטיחים".  

ינו חי כדי להמשיך לספר את יקבל כבר אעל אף שא

הסיפור על הילדים העבדים בתעשיית השטיחים של 

כמה וכמה  .זוכרים אותו בכל העולם פקיסטן,

ארגונים הפועלים נגד עבדות אימצו את דמותו 

כסמל, כפי שעשו גם יוניס"ף ובתי ספר בארצות 

רבות. תחקירים רבים נערכו על תעשיית השטיחים 

בפקיסטן והאופן שבו מנוצלים בה הילדים, ואחדים 

  .מהם נדפסו בספרים
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