
 

 

 השאלה המרכזית: מהי עבדות מודרנית? 

 עבדות עדיין קיימת בעולם ואולי אפילו בחיים של כל אחד מאיתנומסר: 

 השראה מתודה ראשונה:

את  ת/קורא  ת/טקסט אחר לקריאה בנושא עבדות מודרנית. כל אחד ת/מקבל כ/הכל חני

 . השאלות שנמצאות בנספחעל ועונה  הטקסט שלו

   | ציוד: | 1+2מהי עבדות מודרנית? נספח   נספחים: דק' | 10  זמן:

 : דיון בשאלהמתודה שנייה

המדריכ/ה ת/יבקש שכל חניכ/ה ת/יספר בקצרה על הטקסט שקרא/ה ועל הנקודות 

 שכתב/ה. נפתח דיון על כך.

)מהמתודה  לקרוא על הטקסטים ה/על המדריכ  נקודות חשובות להצלחת הפעילות:

 ולקיים הכנה קצרה: מהי עבדות בעידן המודרני? הראשונה(

   |  ציוד: |  נספחים: דק' | 25  :זמן

 

 

  



 

 

 נספחים   –המסע בצופים 

  2+1נספחים  –מהי עבדות מודרנית ? - 3מסלול  –שכבת ט '

  : שאלות לקבוצה2נספח 

   כיצד הכותב מתייחס לעבדות בימינו? ❖
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   מאפיין את ה"עבד" ומה מאפיין את ה"אדון"? מה  
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   מה מפריד בין עבד לאדם חופשי? 
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   איפה זה פוגש אותנו ביומיום? מהי החירות שלי? 
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   האם אני עבד? 
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  : קטעים על עבדות3נספח 

 ם בהודו  ילדים עבדי
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היא   21.00היא הולכת לסוחר בעובדים וכל ערב בשעה   00.7אחותי היא בת עשר. כל בוקר בשעה  

חוזרת הביתה. המעביד שלה מתייחס אליה באופן נוראי. הוא מכה אותה אם הוא חושב שהיא עובדת  

היא חולה  לאט או אם היא מדברת עם ילדים אחרים ,הוא צורח עליה ובא הביתה לחפש אותה אם  

 ולא יכולה ללכת לעבודה .  

אני מרגיש שזה מאוד קשה לה. לא אכפת לי מבית ספר או משחקים, לא אכפת לי בכלל  

רופי אני יכול    600מכל אלו. כל מה שאני רוצה זה להחזיר את אחותי הביתה מהסוחר בעובדים. עבור 

  600רופי... לעולם לא יהיו לנו   600להשיב אותה הביתה, זהו הסיכוי היחידי להחזיר אותה. אין לנו 

 רופי.   

בן הכת הטמילית  9(מבוסס על קטע מהספר "עבדות של ילדים" מאת רימה וואלה, שכתב לקשמיי, ילד בן 

 בהודו, שמגלגל סיגריות למחייתו).  

שקלים. לפי הערכות אמינות, בהודו יש את המספר הגבוה   60- דולר וכ  2. 17-רופי כ  600ערכם של 

ל ילדים עובדים מכל המדינות בעולם. בין אם הם מזיעים בחום הנוראי של מחצבות האבנים,  ביותר ש 

שעות ביום, או מקבצים נדבות ברחובות העיר, או נלקחים להיות משרתים   16או עובדים בשדות  

 ביתיים, הילדים הללו סובלים מחיים אומללים וקשים .  

ות. הם נאבקים על מנת להרוויח מעט כסף  הם מרוויחים מעט מאוד וסובלים מהתעללויות רב 

כדי לאכול ואולי אף לעזור להאכיל את משפחותיהם. הם לא הולכים לבית ספר. יותר ממחצית מהם  

, ועד שהם יגיעו לבגרות הם עלולים  5או  4לעולם לא ילמדו לקרוא ולכתוב. מרביתם עובדים מגיל  

היו תשושים מאוד, נשים וגברים "זקנים" כבר  להיות חולים ומעוותים באופן חסר תקנה. הם בהחלט י

. מרבית הילדים הללו עובדים תחת הכרח ,מטעם  50, שסביר להניח שימותו כבר בגיל  40בגיל  

מיליון מכלל   15הוריהם מטעם הכת שלהם, או פשוט מחוסר בצרכים כלכלים בסיסיים. לפחות 

   .של הודו  אלו הם הפועלים בני הערובה  – הילדים הללו הם למעשה עבדים 

הקטע הזה הוא על הילדים העובדים בתנאים של רעב כדי לשלם חובות, שכן החוב שקושר את  

הילדים למעבידם הוא לא חוב פרטי שלהם, אלא של האפוטרופוסים שלהם, בדרך כלל הוריהם.  

 רופי .   7500  -ל  500בהודו החובות הללו נוטים להיות חובות צנועים הנעים בין 

במצב התעשייה, גילו של הילד וכישוריו, מציעים הנושים הלוואות להורים עניים  בהתחשב 

וחסרי כול, במאמץ להבטיח את עבודתו של הילד עבורם .תמיד זול להעביד ילד, אך אפילו יותר זול  

 במצב כזה של שיעבוד. ההורים מצדם מקבלים את ההלוואות .  



 

 

עביד בהודו, וההורים זקוקים לכסף כדי לשלם על  שיעבוד היא מערכת יחסים מסורתית בין עובד למ 

תרופות, נדוניה לנישואין, או כמו ברוב המקרים, להאכיל את בני המשפחה. הילדים שנמסרים לסוחרי  

העבדים הללו עובדים שעות ארוכות במשך שנים בניסיון להשיב את החובות הללו. בגלל הריבית  

כה באופן תהומי, הם בדרך כלל לא מצליחים להשיב  הגבוהה שנגבית על ההלוואות, והמשכורת הנמו

את החובות. כאשר הם מגיעים לבגרות חלקם משוחררים ע"י המעביד אשר מעוניין בילדים צעירים  

 יותר. חלקם יעבירו את החובות, שתפחו בינתיים בשל הריבית, הלאה לילדיהם או לאחיהם הקטנים.  

מיליון ילדים עדיין   4. 17ש בהודו, אך למרות זאת,  בשנים האחרונות התפתחה מודעות בעולם למתרח

 חלק מהמעגל האכזרי הזה, וכעת זה תלוי בנו להביא מחר חדש לילדנו.  

  

  

  

 

-http://he.shvoong.com/humanities/417422 מבוסס  על המקור :
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 סחר בנשים  

, שגם העידה במשפטם של  36"לא היה רשום במודעה באיזה תפקיד מדובר", משחזרת ט', כיום בת 

סוחרי הנשים. "לטלפון ענתה בחורה בשם א' והיא אמרה לי שהעבודה בישראל או במדינות אחרות  

למשרד קטן. א' אמרה 'את נראית חמודה ומאוד יפה'. היא  ותיאמה לי פגישה. כעבור שבוע הגעתי  

שאלה לגילי וסיפרה שהעבודה היא בתחום המלצרות… היא רצתה לדעת אם יש לי דרכון ואמרה  

שבעוד שבוע יגיע מישהו מישראל והוא יחליט אם אני מתאימה". ט' מדגישה שבשום שלב לא נאמר  

התגרשו כשהייתה בת חמש. אמה נישאה מחדש  לה שמדובר בעבודה בזנות. היא מספרת שהוריה 

ובן זוגה סירב לגדל עמה את ילדיה. ט' ואחיה הצעירים עברו לבית הסבתא. "למרות שאימא שלי לא  

גידלה אותי", היא אומרת, "כשהיא חלתה בסרטן, הרגשתי צורך לעזור לה. ניתוח ברוסיה עולה  

תוכל לקבל טיפול. המודעה משכה אותי  הרבה מאוד כסף והרגשתי שאני חייבת לעבוד כדי שהיא 

 מאוד והייתי בטוחה שהנה החיים של כולנו יהיו טובים יותר".  

ט' לא הצליחה להגיע לפגישה שנקבעה. א' באה למקום עבודתה במכולת הקטנה כשהיא  

מלווה בשני גברים נוספים. "ביקשתי הפסקה ויצאתי לדבר איתם", היא מספרת, "אחד הגברים הציג  

עצמו כרמי סבן. זו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי אותו. לא חשדתי בדבר. הוא התבונן בי ואמר  

שאני מתאימה לעבודה. הם ביקשו את הדרכון שלי ומסרתי להם. הם אמרו לי שבעוד שבוע תתקשר  

אלי א' ושאטוס לישראל. כעבור שבוע א' התקשרה ואמרה לי שקנו לי כרטיס טיסה למוסקבה ושהיא  

 לקחת אותי במונית לשדה התעופה".   תבוא 

בהגיעה למוסקבה הובלה ט' לדירת מעבר ומיון של שלושה חדרים ושם נחשפה בפניה התרמית.  

נשים בדירה קטנה. שם הבנתי   65"הכניסו אותי לדירה צפופה ומזוהמת", היא משחזרת. "היינו בערך 

שלושה גברים שמרו עלינו ופיקחו   הכול, כבר הבנתי במה מדובר אבל לא הייתה לי אפשרות לברוח. 

על כל תזוזה. הרגשנו כמו בכלא. אף אחת לא הייתה מורשית לצאת, אפילו לא לחמש דקות, גם לא  

לרדת לרחוב לקנות סיגריות. הייתי בדירה הזאת בין שבועיים לשלושה שבועות, קשה לי להגיד  

ות. הפחד נכנס לך לעצמות.  במדויק. קשה לדבר על זה. אסור לדבר. אסור להתלונן. אסור לבכ

בחורה לידי שהתפרצה בבכי ואמרה 'אני לא רוצה להיות פה, תנו לי ללכת', חטפה מכות. את מבינה  



 

 

כל יום הביאו עוד ועוד בחורות   –שאת צריכה לשתוק ולא להתמרד. כל הזמן הייתה תנועה בדירה 

 חדשות ו'הוותיקות' יותר נשלחו מהדירה לישראל.  

ם הייתה ט' כלואה בדירה שממנה יצאה בליווי נהג לדירות לקוחות. "האמון  ....תשעה חודשי

שלי בבני אדם בכלל ובגברים במיוחד אבד בימים האלה. היו מקרים ששלחו אותי לדירה שחיכו בה  

גברים בנפרד. את צריכה לספק כל דרישה. נהג היה בא לקחת אותי מהדירה, הוא היה מחכה ליד   15

שקל   50הכסף שעשיתי מכל לקוח היה מתחלק ביניהם. אני לא קיבלתי כלום.  הדלת ומחזיר אותי. 

לשקל לסבן. סבן, גם אחרי המכירה שלי, עדיין נהנה מכספי    100– שקל למכון הליווי ו 100עברו לנהג, 

 כל לקוח אליו נשלחתי".  

ת  ט' מספרת שהיא הייתה מתמרדת, בוכה ונשברת. "לא רציתי לעבוד והייתי עושה להם צרו

ובושות. הייתי מסרבת לדרישות לקוחות ומקבלת מכות בגלל זה. חתכתי ורידים וניסיתי להתאבד  

ופעמיים ניסיתי לברוח מבית הלקוחות אבל פוצצו אותי במכות כשתפסו אותי". בפעם השלישית  

הצליחה ט' לברוח מבית לקוח. "הגעתי לכיכר רבין וישנתי שם על ספסל במשך שלושה ימים", היא  

רת. "בעל מסעדה ראה אותי ושאל אותי למה אני ברחוב. אמרתי שאין לי איפה לישון והוא הציע  מספ

לי עבודה וסידר לי פינה לישון בה. לא סיפרתי לו כלום על הזנות. עבדתי אצלו בשטיפת כלים ועבדתי  

 במטבח המסעדה".   

 )  36(כתבתה על ורד לי בעיתון "הארץ" על ט', בת  

 תופעת הסחר בנשים  

  1997אחת התופעות החמורות שאנו עדים לה בשנים האחרונות היא הסחר בנשים. כבר בנובמבר  

פרסמה שדולת הנשים דו"ח שהעלה את הנושא על סדר היום. הדו"ח חשף את התופעה ואת הטיפול  

 הכושל בה ע"י הרשויות (ונדרברג, מרטינה.  

 ראל).  . הברחת נשים לישראל וזנות בכפייה, שדולת הנשים ביש1997

  3000-פי ההערכה כ-בישראל נסחרות מאות נשים ממדינות חבר העמים לעבודה בתעשיית המין. על

פי נתוני 'מוקד הסיוע לעובדים זרים',  -נשים שנסחרו לצורך זנות נמצאות בישראל בכל זמן נתון. על 

ות המשטרה  אחוז מהן נעצרו בפשיט 83- נשים זרות בגין שהייה לא חוקית, ו  474גורשו   2000בשנת  

על בתי בושת. במקרים רבים הנשים הנסחרות נקנות ונמכרות תמורת כסף רב: מקצתן מוחזקות  

 בשעבוד חוב ומקצתן נחטפות נגד רצונן.  

תוקן חוק שיווי זכויות האישה וקבע כי   2000נתו לצורך עיסוק בזנות דינו עשר שנות מאסר. בשנת  

 מינית, ניצול מיני וסחר בגופה."  "לכל אישה זכות להגנה מפני אלימות, הטרדה 

  http://www.iwn.org.il/?CategoryID=224&ArticleID=122  מקור: שדולת הנשים בישראל 

  

 עבדות היסטורית מול עבדות מודרנית  

בעוד שבעבר העבדות והסחר בבני אדם היו גלויים וחוקיים, בימינו הם הוצאו מהחוק ונעלמו מהשיח  

העבדות היא עסק רווחי, ייתכן שרווחי מאי פעם. אלה קרן   21- הציבורי. אולם מתברר כי במאה ה

וכיצד היא משגשגת בחסות הכלכלה   - מסבירה מדוע העבדות בת זמננו מוסווית ומתעתעת 

 לכאורה.   -החופשית 
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עבדות  וסחר בבני אדם בימינו אנו? הרי זו הגזמה פרועה, כך יגיבו רבים. אפשר לדבר על ניצול, אבל  

מילה? היא הרי נעלמה מהעולם כאשר חברות מודרניות גיבשו חוקים האוסרים  עבדות במלוא מובן ה

עליה ומאפשרים להתגונן מפניה. קל להזדהות עם הדחייה הזו, שכן העבדות מייצגת יחסים שאינם  

מתיישבים עם הערכים עליהם החברה המערבית אמורה להיות מושתתת. לכל היותר, נסכים  

 שלישי.  שעבדות קיימת במדינות העולם ה

בחסות המודעות המצומצמת לקיומם,   - אלא שעבדות וסחר בבני אדם לא רק שכיחים בימינו 

וביטולה נאכף   19- הם אף מראים סימנים מדאיגים של פריחה. העבדות נאסרה במהלך המאה ה

הוכרה כהפרה יסודית של זכויות אדם ונאסרה בחוקי כל המדינות.   20-באמנות בינלאומיות, ובמאה ה

קובעת כי "לא יהיה אדם עבד או משועבד, עבדות וסחר   1948זת זכויות האדם של האו"ם משנת  הכר

בעבדים ייאסרו לכל צורותיהם". אך לענייננו, אין מדויק מהמונח "לכל צורותיהם", כי הרבה פנים לה  

 לעבדות, והיא משתנה ממקום למקום ומתקופה לתקופה.  

 המכנה ההיסטורי המשותף    

ני אדם. העבדות מציינת בעלות על בני אדם והפיכתם לרכוש. עבדים הם קניין שבעליהם  מסחור של ב

יכולים, במגבלות מסוימות, למכור ולקנות, להעביר את הבעלות או את זכות השימוש בהם ללא  

הסכמתם וללא ידיעתם. פעם זה נעשה במכירה, היום יש לכך ביטויים אחרים. התייחסות לעבדים  

לית, הם לא בני אדם אלא מכשירי עבודה המבצעים לרוב את העבודות המפרכות,  היא אינסטרומנט

המסוכנות והמבזות ביותר. את העבדות מאפיינים יחסי כוח ושליטה מרביים, לא רק על יצרנותם  

 הכלכלית אלא גם על חייהם החברתיים ועל חיי המשפחה שלהם.  

מרכיב מפתח, משום שהיא מקלה  זרות העבדים עומדת בבסיס תלותם בבעליהם. זרות היא  

על שלילת זכויות ועל ניצול מרבי של בני אדם שנותקו ממשפחתם, חברתם ומורשתם, כלומר נעקרו  

מכל רשת תמיכה. עבדים מודרים מן החברה וזוכים להגנה מועטה, אם בכלל, נגד ניצולם לרעה.  

בתחומיה, למי מאזרחיה    העברה מלאה או חלקית של העוצמה והסמכויות שיש למדינה על בני אדם

או לחברות פרטיות. בהאצלת עוצמתה, הופכת אותם המדינה לבעליהם בפועל של אותם בני האדם  

שעליהם ויתרה. וכך, מעבידים אלה שולטים לחלוטין בחייהם של העבדים. העבדים הם האוכלוסייה  

כלכלי או מוסד של  בעלת החופש המועט ביותר בכל חברה. בין אם רואים בעבדות מוסד של ניצול 

העבדים הם החוליה החברתית המנוצלת והפגיעה ביותר. הם   -שוליות חברתית, התוצאה היא אחת  

 חשופים לאלימות פיזית ונפשית, לשלילת חירויות ולהפרת זכויות, ורובם חיים בתנאי דיכוי ומחסור.  

   

 מה נשתנה?   - ובכל זאת

עבד באמצעות  -למעבידים יש יכולת לכונן יחסי אדון העבדות קיימת, אך אין לה מעמד חוקי. כיום, 

בעלות על חוזה, על חוב, או פשוט כוח, למרות שלהלכה עבדיהם אינם רכושם. מבחינת החוק הם  

אנשים חופשיים שגויסו לעבודה בהסכמתם, ויכולים לעזוב אותה או להתגונן מפני שעבוד, אך בפועל  

כביכול  -א לרוב מצג שווא, המשווה מעטה לגיטימי אין להם אפשרות כזו. חוזה העבודה שלהם הו 

לעבדות. בנוסף, גבול דק ובעייתי מאוד עובר בין עבדים לשכירים רבים שגם להם אין חלופה 

תעסוקתית אמתית. הם יכולים להתפטר, אך לא תמיד ימצאו עבודה אחרת. גם ההגנה שלהם מפני  

ב של העובדים המרוויחים פחות משכר  שעבוד יכולה להיות ריקה מתוכן, כפי שיעיד מספרם הר

מינימום. אופני השעבוד השתכללו. אמנם גם בעבר ידועות תופעות של שעבוד מרצון בתקופות של  

מחסור קיצוני ואיום קיומי, אבל לרוב העבדים נישבו בכוח. בימינו, לעומת זאת, העסק התקדם.  



 

 

עובדת כך: הגלובליזציה יצרה פערים  השעבוד האלים הוחלף בניצול מצוקה, ובעיקר בהונאה. השיטה 

בין הצפון העשיר לדרום העני. גברים ונשים מארצות מצוקה מתפתים להבטחות עבודה בשכר  

ובתנאים טובים יחסית בארץ אחרת, ואף לווים אלפי דולרים כדי לשלם תמורת העבודה או ממשכנים  

שהובטחה, אך הם כבר  את כל רכושם לשם כך. המציאות שמחכה להם  לרוב שונה מאוד מזו 

 ממולכדים. אם יחזרו למולדתם ולא יחזירו את ההלוואות, הרי הם משולים למתים.  

עלות העבדים ירדה, ומשך השעבוד התקצר. אם העבדות ההיסטורית הייתה דרך להבטיח  

כוח עבודה שנחשב למשאב נדיר, הרי שבימינו יש היצף של כוח עבודה, עובדה שהביאה לירידה  

רכו. בניגוד למחירם הגבוה של עבדים בעבר, היום יש שפע של אנשים זולים שאפשר  תלולה בע

להחליפם בקלות לאחר שסוחטים עד תום את כוח עבודתם. האפשרות "להשתמש ולזרוק" שינתה  

את היחסים בין עבדים למעבידיהם: היא הגבירה את הרווח שאפשר להפיק מהם, הפחיתה את משך  

החוקית לחסרת חשיבות. הכורח להצדיק את העבדות נעלם. בנוסף    השעבוד והפכה את הבעלות 

לתוקף החוקי שלה, בעבר העבדות הוצדקה ב'אחרות'. להבדלי התרבות, הדת, צבע העור והמוצא  

בין העבדים לבעליהם הוקנתה חשיבות רבה. אך בימינו, עושרם וכוחם של המעבידים מהווים הצדקה  

שוב, אך אינה הכרחית, והבדלים אתניים חשובים בעיקר כאשר  מספקת. זרות עדיין ממלאת תפקיד ח

 הם חופפים פערים כלכליים.   

   

וכך, בעוד שבעבר העבדות הייתה חוקית ורשמית, היום היא נעלמה מהשיח הגלוי. העבדות בת זמננו  

כללי  היא תופעה דינמית ומתעתעת, ולכן קשה עוד יותר לזיהוי. היא סמויה ומוסווית היטב תחת 

לכאורה, ולכן גם קשה יותר להיאבק בה. למעשה, הניסיון לזהותה לפי ניגודה,  - הכלכלה החופשית

 העבודה החופשית, מעורר את השאלה כמה חופש ממשי יש בעבודה זו.  

    

  (מקור: המכללה החברתית כלכלית / אלה קרן)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"  "בכל דור ודור 

 (פסחים י', ה. ומתוך ההגדה של פסח) 

את החיוב הזה אפשר, אמנם, לראות כפשוטו, כלומר: שכל דור יזדהה עם סבל אבותינו בשעבוד  

מצרים, ועם שמחת היציאה מעבדות לחירות. אך אפשר, וראוי, לפרש את הכתוב גם אחרת: כל דור  

ה להתמודד מחדש עם המשמעות הערכית ועם הבעייתיות האקטואלית של המושגים  ודור מצוו

"עבדות" ו"שעבוד", "חירות" ו"חופש". שהרי אינו דומה מושג החירות של האדם המודרני, החי  

במדינה דמוקרטית, לזה של הדורות הקודמים. הגדרת החופש בזמן העתיק לא כללה את המושג של  

 זי כל כך בימינו, וגם צורות השעבוד השתנו במשך הדורות.  "חירות הפרט", שהוא מרכ

השעבוד במצרים הוא דוגמה קיצונית וברורה של שעבוד פיזי ולאומי של עם שלם ובמשך  

תקופה ממושכת. שעבוד כזה קל להוקיע, לתעב וכמובן גם לרצות להשתחרר ממנו. כאשר סיפור  

משמש לילד דגם של המושג "עבדות". בעקבות דגם  השעבוד הזה נלמד בבית הספר מגיל צעיר, הוא 

 זה הילד עלול לפרש את המושגים "עבודה" ו"חירות" בצורה מסולפת.  

גם בשל הקשר לעבודת הפרך במצרים, וגם משום   -ה'עבדות' מזוהה לעתים קרובות עם 'עבודה'  

של העבדות,  שלשתי המילים יש בעברית שורש משותף. מתוך כך מתפרשת החירות, שהיא ניגודה  

 כשחרור מעבודה וממאמץ.  

גם הקרבה הלשונית בין המילים 'חופש' ו'חופשה' מבלבלת: בחופשה לא עובדים ולא  

לומדים, וזה מושלך על המושג 'חופש'. בשפות האירופיות אין שום קרבה ודמיון בין עבדות לעבודה,  

 = laborלעבודה (באנגלית: ובין חופש לחופשה. בלשונות הלטיניות הקרבה היא דווקא בין חופש  

liberty  .הקרבה הזאת ראויה מאוד לדיון ולחינוך ( 

  



 

 

 לכן, כאשר אנו מבקשים לחנך לאהבת החירות ולשנאת העבדות, תפקידנו הוא:  

 היסטורי שבין עבדות ועבודה.  -להתיר את הקשר האסוציאטיבי הלשוני  .א

ב גם אינן קשות ושנואות כמו  שהן גלויות פחות, ולרו  -להצביע על צורות אחרות של שעבוד   .ב

 העבדות במצרים.  

צורות שעבוד שיש בהן אפילו נוחות ופיתוי, אך הראויות לגנאי למרות כוח המשיכה שלהן.  

כאלה הן צורות השתעבדות לאפנות התנהגות וחשיבה, למיתוסים, לנורמות, למוסכמות  

ליצרים, וכמובן גם  ולדעות קדומות. כזה הוא גם השעבוד להרגלים כפייתיים, לדחפים ו 

 לערכים חומריים, למותרות ולפינוק.  

החברה הדמוקרטית בת זמננו, אשר השיגה בתחום החוק מדרגה גבוהה יחסית של חירות הן של  

 הכלל והן של הפרט, יכולה וחייבת לטפל בבעיות החירות והשעבוד גם ברמה הרוחנית והפסיכולוגית.  

שי שלה (הפיזי, הכלכלי והמדיני) מסובך יותר להגדיר  ככל ששאלת החירות מתרחקת מההיבט המוח

את גבולות העבדות והחירות. הדבר מורכב וקשה שבעתיים, דווקא בחברה דמוקרטית, המושתתת  

על ערכים של חירות הפרט וחופש הבחירה והדיבור. זאת, משום שככל שמתגברת בחברה המודעות  

להצביע על הגבולות שבין "חופש", "מתירנות"  כן יקשה  - לזכות הפרט לחירות ולשוויון זכויות 

ו"הפקרות". כמו כן קשה להוכיח שאותו חופש הנראה לפעמים כחירות: "החופש לעשות מה שבא לי"  

ו"להיות חופשי מלחצים, ממשמעת, מקבלת עול ואחריות", איננו בעצם חופש, כי אם דווקא עבדות  

 רוחנית במסווה של חירות.  

ה מן החירות. לא פעם מוותרים עליה אנשים מרצונם, משום שאיננה קלה.  בעיה נוספת היא הבריח

עשייה ואיננה שחרור מכל מחויבות ומכל עול. אדרבא: החירות היא בחירה  -שהרי החירות איננה אי 

חופשית והיא עשויה לגרור מחויבות, אחריות, מאמץ, עבודה, והקרבה (כגון: במקרה של מאבק נגד  

אמץ לשמירה על העצמאות, לאחר שהושגה). כך במישור הלאומי והחברתי, וכך  שלטון זרים, וכגון המ

מטילים אימה. לכן יש   - גם ברמת חיי הפרט. הכרח זה להחליט ולבחור, וכל מה שבא בעקבותיו 

המעדיפים להתמסר, מרצונם החופשי, למסגרות כובלות ולמנהיג חזק, המשחררים אותם מן החרדות  

 ירה החופשית.  ומן הקשיים הכרוכים בבח 

למעשה, גם בסיפור יציאת מצרים מצויות דוגמאות לבריחה מחופש כתוצאה מעבדות רוחנית: הספור  

המקראי שב ומדגיש את העובדה שאף שהשעבוד הפיזי והלאומי היה ללא נשוא, העדיפו אותו רבים  

התלאות וחוסר   מישראל, בדיעבד, על פני הסכנות והקשיים שהיו כרוכים בחיים מתוך חירות. הרעב,

הביטחון הפיזי במדבר, עוררו בהם געגועים לביטחון היחסי ולחסות שלהם זכו במצרים, ב"בית  

העבדים" והם התלוננו על משה: "מי ייתן מותנו ביד ה' בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, באוכלנו  

 ).  4מות ט"ז, לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב" (ש

"סיר הבשר" ו"עגל הזהב" הושאלו מסיפור יציאת מצרים, והפכו סמל לערכים חומריים. היום הם  

מסמלים נכונות לוותר מרצון על החירות, ויתור שאינו נובע מכפייה חיצונית, אלא מהשתעבדות  

שיעבוד מן הסוג הזה לחומרנות, לתאוות בצע ולחיים קלים. צורות  - רוחנית ונפשית  - פנימית 

מתקיימות, ואפילו משגשגות, בחברה הפתוחה, החופשית והדמוקרטית לא פחות (ואולי אפילו יותר)  

 מאשר במשטרים טוטליטריים.  

כל חברה, כל צורה של התארגנות אנושית, מחייבת קיומם של חוק, מבנה, סמכות וסדר,   -ואף זאת  

פרט. אולם אם לא יתקיימו, ייווצר מצב אנרכי בו  ואלה מגבילים ממילא את חירותו המלאה של ה



 

 

מימוש חירותו של האחד יפגע במימוש חירותו של הזולת ו"כל דאלים גבר". יוצא, אפוא, שהחירות  

 היא, בכל מקרה, יחסית ומוגבלת.  

חשוב ביותר לשמור   - בתוך מערכת החובות וההגבלות, ובהתחשב במחיר שיש לשלם עבור החירות 

רה של היחיד, הן לגבי עצמו, והן כחלק מהציבור, וחשובה מודעותו לאחריות שהוא  על חופש הבחי

 מקבל על עצמו בעקבות בחירתו.  

האדם בחברה המודרנית הדמוקרטית של היום, חייב לדעת, אולי יותר מאשר אי פעם, להשתמש נכון  

(ועד כמה לציית),    בחופש הבחירה, לדעת להבדיל בין סמכות שיש לקבלה מרצון, להישמע ולציית לה

לבין סמכות שיש להתנגד לה ולמרוד בה. לדעת להבדיל בין חובה והגבלת חירות, שהן פועל יוצא של  

הבחירה האישית, האחריות והשקפת העולם המוסרית, לבין חובה והגבלת חירות הכפויות מבחוץ  

 וללא צידוק מוסרי.   

  



 

 

" של ברי סחרוף  מילות השיר "עבדים  

https://www.youtube.com/watch?v=2LH8kvivV-A 

 

מעלה של מוקימילות השיר: עוקף מל  

https://www.youtube.com/watch?v=sB8zS1m8Cy8   

 

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=2LH8kvivV-A
https://www.youtube.com/watch?v=sB8zS1m8Cy8


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 קישורים נוספים:  

  

   סחר בנשים ❖

o    http://www.iwn.org.il/?CategoryID=224&ArticleID=122  : 

 o תולדות המאבק לסחר בנשים בישראל : שדולת הנשים

   http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-

3451991,00.ht

ml   :  סחר

בנשים  

 o בוויקיפדיה 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%97%D7%A8_%D7%91%D7%A0%D7%

A9%D7%9 

  

9%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90

%D7%9C 

  

   מלחמת האזרחים בארה"ב  ❖

o   http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17673 :   על ייבוא

 o עבדות בוויקיפדיה : עבדים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%

91%D7%9 

  
0%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%

D7%AA 

o   http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12818 :   הסיבות

 למלחמת האזרחים 

o :הספר מאת פרידריך דאגלס   

  

http://www

.kotar.co.il/

KotarApp/Vi

http://www.iwn.org.il/?CategoryID=224&ArticleID=122
http://www.iwn.org.il/?CategoryID=224&ArticleID=122
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12818
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12818
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12818
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95017847#8.6189.6.fitwidth
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95017847#8.6189.6.fitwidth
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95017847#8.6189.6.fitwidth
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95017847#8.6189.6.fitwidth
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95017847#8.6189.6.fitwidth


 

 

ewer.aspx?

nBookID=95

017847#8.6
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th  :  פרידריך

 דאגלס האיש

o 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A

7_%D7%9 

  
3%D7%90%D7%92%D7%9C%

D7%A1 

  

   ניצול ילדים ❖

o   http://www.haaretz.co.il/misc/1.810285 

o http://he.shvoong.com/humanities/417422-

%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D- 

  /%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-

%D7%91%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95 
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