
-אנחנו נלמד היום על
:שבו נמצאים כמה נושאים, דיני עבד עברי

.דין עבד נרצע. 2. קנית  עבד עברי. 1
.יציאת אמה עבריה לחופשי מלהיות שפחה. 3



הקדמה
.נסביר כמה מושגים, לפני שנתחיל את השיעור

אז בית  . זה יהודי שגנב ולא היה לו כסף לשלם על הגניבהעבד עברי 

.הדין או הוא בעצמו מכרו אותו לעבד

אם לא נשוי צריך  . לפרנס גם את אשתוהאדון צריך , אם הוא נשוי

.  ולדאוג להם לכל מחסורם( שפחה כנענית)להביא לו אישה 

.רוצעים את אוזנולהשארבסוף זמן העבדות אם העבד רוצה 

שאבא שלה החליט למכור אותה לשפחה  יהודיהזו ילדה אמה עבריה 

לה את  יתןאבא שלה צריך לדאוג שהאדון ... כ"כי הוא לא מתפרנס כ

,  אוכל-הוא בעצמו חייב לחתן את הבת ולדאוג לה-כל מחסורה והאדון

מהדברים האלו או שהיא  אפילו אחד אם האדון לא מביא . בגדים

.  האמה יוצאת לחופשי-12מגיעה לגיל 



תוכל לשתות כוס 
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קומיקס עבד עברי
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-או שאתה משלם

או שנמכור אותך  

לעבד



קומיקס עבד עברי
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קומיקס אמה עבריה

12

3
אני לוקח 

אותה כי  

אתה לא 

דואג לה

יש לי יום  

!!!  הולדת

אני בת 

12!!!

מזל טוב 

ליום 

הולדתך  

12-ה



ראיון עם עבד עברי

שלום: עבד
להיות העבד שלי' מוזמן'אתה , כן: אדון

...מעניין מה יקרה: חושב, עבד
?מדוע הגעת, ספר לי, נו: אדון

פתאום גלו זאת ... גנבתי עדר כבשים: עבד
בגלל שאין לי כסף  ... לעבד' נמשכתי'ואני 

.לשלם נאלצתי למכור את עצמי לעבד
!התחל את העבודה, נו זה בסדר: אדון

...אחר כמה שנים
...אתה כבר צריך לעזוב, נו: אדון

לא , אהבתי את אשתי ואת בני! לא ולא: עבד
!אצא

....  נאלץ לעשות לך חור באוזן:) אוקיי: אדון
דיברות ולא קיימה  10האוזן ששמעה את 

.אותם

ראיון עם אמה עבריה

רצינו לשאול אותך  , אמה, שלום לך: עתונאי
...כמה שאלות

טוב: אמה
8ספרי לנו מה היה לך בגיל : עתונאי

אבי מכר אותי לשפחה כי לא היה לו  : אמה
.מספיק כסף

?האם התייחסו אליך יפה: עתונאי
עבודות  , הביאו לי בגדים; מאד, כן: אמה

.משכורת טובה, פשוטות
?מתי שיחררו אותך לחופשי: עתונאי

12בגיל : אמה

לא לגנוב. 1: אני לומדת ממצוות אלו
להתייחס יפה לעוזרת בית. 2


