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ליל הסדר הוא ערב חגיגי במיוחד. 

איך נולד חג? איך נולדת מסורת? 
ערב הפסח הראשון נחוג למעשה כבר בערב היציאה ממצרים, עוד לפני השחרור מעּולם של המצרים. 

מה קרה לחג זה במהלך הדורות?  
אלפי שנים מציינים היהודים את חג הפסח, חג החירות. זה הזמן שלכם לחדש מסורת תנועתית לציון חג הפסח.

על מנת לבנות  את הערב, על הצוות להכיר את ההגדה היטב בעצמו 

לאורך כל ההגדה מופיעים שירים, הפעלות, הצגות ומשחקים. עליכם לבחור כראות עיניכם 
את ההפעלות, ולחלק לקבוצות את האחריות על הכנתן. אתם מוזמנים להוסיף, לשנות 

ולתכנן לפי ראות עיניכן. הצעתנו היא להתאים לכל קבוצה את תפקידה לפי גילה, יכולת 
ואופיה. למשל, קבוצה תיאטרלית במיוחד יכולה לקחת על עצמה את קטעי התיאטרון.

בערב ליל הסדר הקן/הסניף לובש חג. דאגו לאוירה חגיגית )תפאורה, נקיון, לבוש(את 
ההפעלות, ולחלק לקבוצות את האחריות על הכנתן. אתם מוזמנים להוסיף, לשנות ולתכנן 
לפי ראות עיניכן. הצעתנו היא להתאים לכל קבוצה את תפקידה לפי גילה, יכולת ואופיה. 

למשל, קבוצה תיאטרלית במיוחד יכולה לקחת על עצמה את קטעי התיאטרון.

היערכות לסדר
הנחיות לצוות סדר הפסח

טיפים לצוות סדר-פסח

מקימים צוות מהקן/סניף. הצוות אחראי על היערכות וקיום הערב מא' ועד ת'. 
בצוות שותפים חניכים מהשכבות השונות , כך שתוכלו להעביר לחבריכם ולצוות המד"צים והפעילים את תפקידם באירוע.



היערכות לסדר
שלב אחרי שלב...
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צוות "סדר פסח"
מקימים צוות "סדר פסח", מציבים מטרות לערב החגיגי, עוברים על ההגדה ומחלקים 
כלל  של  רבה  בהשתתפות  תלויה  הסדר  הצלחת  והצוותים.  הקבוצות  בין  תפקידים 

החניכים והחניכות. התפקיד שלכם הוא לדאוג לכך שכל הקבוצות תבאנה לידי ביטוי.

פרסום
ומתרגשים  יודעים על הסדר,  והחניכות  דואגים שכל החניכים  מפרסמים את האירוע. 

לקראת המאורע.

יום נקיון
יום נקיון יסודי – עושים פסח בקן/סניף. קובעים כל חברי הבוגרת ומצחצחים את הקן/
סניף לקראת הסדר. שימו לב! הנקיון הוא חלק הכרחי בהיערכות לערב, להקנות אווירה 
"ביעור חמץ" )מצורפת הצעה  וגם חלק מקיום מסורת  יום חוויתי,  ונקייה. זהו  חגיגית 

לפעילות בנושא ביעור חמץ(.

היערכות
תפאורה,  הכנת  נקיון,  יום  האחראי,  הצוות  של  מפגשים  לסדר:  היערכות  ימי  קובעים 

השגת הציוד הנדרש, היערכות הקבוצות לתפקידן בסדר, קניות ועוד.

הסדר
יום קיום הסדר. עורכי הסדר מוכנים להנחייה. חברי השכבות הבוגרות מגיעים לפני כדי 
לארגן, וכל הקבוצות מגיעות מוכנות וערוכות עם תפקידיהן ובלבוש חגיגי. מסדרים את 

סדר הישיבה לפי תכנון, מוודאים שהכל מוכן ויוצאים לדרך!
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הנחיות 
לעורכי 

ועורכות 
סדר פסח 

כידוע, לכל סדר פסח יש עורכ/ת!
אדם  בחבורה,  המבוגר  האדם  לרוב  הוא  הסדר  עורכ/ת 
שרוחשים לו כבוד. במקרה שלנו עורכי או עורכות הסדר 
ומעלה מהקן/סניף שיכולות  או חברים מ-ט'  הן חברות 
רצינית,  להיות  ההנחיה  על  הסדר.  את  להוביל  ורוצות 
עליכם להתכונן אליה מראש. תפקידכם לקדם את הסדר, 
ולחבר את כל החלקים לכדי חוויה אחת שלמה ומהנה.

וקטעי  שירים  משחקים,  בפעילויות,  מלא  הערב 
משתתפות,  הקבוצות  שכל  לדאוג  עליכם  קריאה. 
מנחי  למעשה  אתם  תפקידו.  את  יודע  אחד  ושכל 
הערב, ובאחריותכם לקשור את הקשר בין כל חלקי 
יחווה יחד ערב חגיגי,  ההגדה, כך שכל הקן/סניף 
בו  חוגגים ומציינים יחד את סיפור יציאת מצרים, 
ויוצרים מסורת  סיפור היציאה מעבדות לחירות, 

חדשה משלנו. 

החברית,  הרוח  על  לשמור  תפקידכם 
הטובה והמפרגנת כלפי כל חבר/ה וקבוצה.
ויעשה  משותף  יהיה  הזה  שהערב  חשוב 
לכלל  בטוח  ומרחב  מכבדת  באוירה 

המשתתפות והמשתתפים.



טיפים
לעריכת

הסדר
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המדריכים יושבים עם הקבוצות 
שלהם. עליהם להקשיב להנחיות 
העורכים לאורך כל הסדר. הכינו 

אותם לכך.

עליכם להכיר מראש את סדר הקטעים 
מראש  זמן  ולהקצות  והפעילויות, 
קורה  מה  יודעים  )כולנו  פעילות  לכל 
בלי שליטה עד 1:00  נמשך  כשהסדר 
בלילה.. זה באחריותכם שהכל יתקתק(. 
הכינו מראש את המשתתפים )קבוצה 
מופיעה, חניך שמקריא קטע או מנחה 
משחק(, על מנת שמהלך הסדר יזרום 
ויתקדם. כאשר חניך או קבוצה מסיים 
את חלקו הוא חוזר לשבת ומתקדמים.

בהגדה עצמה מופיעות כל ההוראות, 
ועליכם ללמוד אותה היטב.

חשבו מראש על המקום של כל קבוצה 
מנת  על  הישיבה,  סדר  ועל  בחדר, 
שכל קבוצה תעבור את כל הפעילויות 
שליטה  תהיה  ולכם  המיטבית,  בצורה 

על הקהל הרב שהתכנס.

הצורך,  במידת  במיקרופון  השתמשו 
ועמדו במקום בולט בו כל משתתפי 
ולשמוע אתכם  לראות  יכולים  הסדר 

)גם הקטנים(.

על ההנחיה להיות ברורה ותמציתית. 
מה  שלב  בכל  יבינו  שכולם  חשוב 
שיושבים  המדריכים  במיוחד  עושים, 
עליכם  שלב  בכל  קבוצותיהם.  עם 

להסביר מה עושים בקצרה ובבירור.
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להראות  יכולה  פסח  הגדת 
מי  אבל  ומסובכת  ארוכה 
שיש  לב  ישים  מקרוב  שיביט 
להתמצא  שעוזר  "סדר"  לה 
ולהבין אותה. ההגדה מסודרת 
על ידי סימני הסדר והכוסות.

  
לצד ההגדה המסורתית והסדר 
התנועתית  ההגדה  שלה, 
פרקים. לארבעה  מחולקת 

כל פרק שונה באופיו ובמהותו. 

מקרא סימנים להתמצאות בהגדה:

אתם מוזמנים להציג את ההצגות שהכנתם   - הצגה 
מבעוד מועד.

כל  לאורך  חדש!  משהו  לומדים  יום  כל   - הידעת 
ההגדה  על  מעניינים  מידע  פרטי  מצורפים  ההגדה 

ותכניה. 

סימן שאלה - אתם מוזמנים להשתמש בהגדה כבמה 
לשיחה על התכנים השונים העולים ממנה. 

פעילות - לאורך כל הסדר משובצות פעילויות שיש 
להתכונן אליהם מבעוד מועד. 

שעוזרים  פרשנות  קטעי   - והעשרה  פרשנות  קטעי 
להבין את הכתוב. 

אתם  שירים  אילו  להחליט  מוזמנים  אתם   - שירים 
מעוניינים לשיר לאורך הסדר וכמובן להוסיף שירים 

משלכם שלא כתובים בהגדה.

המסורתית  ההגדה  קטעי  לצד   - קריאה  קטע   
מצורפים קטעי קריאה ממקורות שונים. עליכם לבחור 

אילו מהקטעים תרצו לקרוא במשותף.

שימו לב: ההגדה התנועתית היא שלכם ובשבילכם - אתם מוזמנים לבחור ולבנות יחד מתוך 
הקטעים הרבים בה את הסדר שלכם. תחלמו, תשנו ותוסיפו כראות עינכם.

חה
תי

פ מבנה ההגדה
המסורתי

מבנה ההגדה
התנועתי

פרק א' - קדש
זהו הפרק הראשון של ההגדה. למעשה זוהי פתיחה חגיגית לערב זה.  בפרק זה 

נעשה שני דברים עיקריים: 
1. הערכות לסדר - הכנות הקן/סניף, טקס ביעור חמץ תנועתי ועוד.

2. פתיחת ליל סדר בקידוש שלנו.

פרק ג' - צפון
אחרי שיצאנו ממצרים, "יצאנו לחירות" אנחנו חוזרים יחדיו לימינו אנו. פרק זה 
הוא טקס שמבוסס על סימני הסדר. נושא הטקס הוא התיקון- מה אנחנו למדים 
ולמדות מסיפור יציאת מצרים ומה חשוב לנו לקחת ממנו לטובת בניית חברה 

טובה וצודקת יותר. בתום פרק זה נשב לסעודת הסדר- שולחן עורך.

פרק ב' - מגיד
בפרק זה נחזור אחורה בהיסטוריה ונכנס יחדיו לבית העבדים במצרים. לאורך 
יציאת מצרים דרך הקטעים השונים, משחקים שירים  סיפור  נספר את  הפרק 
דילמות  בתכנים,  עשיר  והוא  ההגדה  של  המרכזי  החלק  הוא  המגיד  והצגות. 

ושאלות מעניינות על החיים שלנו עד היום... 

פרק ד - ברך והלל
זהו פרק החגיגה. סיימנו לקרוא בהגדה, אכלנו ושתינו -עכשיו הזמן לחגוג. פרק 

זה כולל ברכות של חברים וחברות ושירת שירים.
בנוסף בפרק זה גם מספר קטעים חשובים שאפשר להתעכב ולקרוא אותם.
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שולחן עורך

צפון
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נרצה

כוס ראשונה

כוס שנייה

כוס רביעית

כוס שלישית
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סדר בדיקת חמץ
קודם בדיקת חמץ אומרים זה:

ם  ִדיַקת ָחֵמץ ְלֵשׁ ל ְבּ ה ֶשׁ ה ְולֹא ַתֲעֵשׂ ם ִמְצַות ֲעֵשׂ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיּ
ם  ֵשׁ ְבּ ְוֶנֱעָלם  ָטִמיר  ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  יּה  ִכיְנֵתּ ּוְשׁ הּוא  ִריְך  ְבּ א  קּוְדָשׁ ִיחּוד 
ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעֵשׂ ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  נֹוֲעם  ִויִהי  ָרֵאל.  ִיְשׂ ל  ָכּ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ּוַמֲעֵשׂ

נּו ַעל  ְוִצָוּ ִמְצֹוָתיו  ְבּ נּו  ָשׁ ִקְדּ ר  ה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
יעּור ָחֵמץ. ִבּ

ומיד אחר הבדיקה יבטלנו ויאמר:
יּה, ּוְדָלא  יּה, ּוְדָלא ִבַעְרֵתּ א ִבְרׁשּוִתי, ְדָלא ֲחִמֵתּ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיָכּ ָכּ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא. ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְכּ ְיַדְעָנא ֵליּה, ִלָבּ

ביעור חמץ הוא חיסול החמץ שבבית. עושים 
לפני הסדר. כשהבית כבר  ביעור חמץ ערב 
נוהגים  חמץ,  בו  אין  וכבר  לפסח,  ומוכן  נקי 
לחם,  מעט  בבית  מקומות  בכמה  להחביא 
החמץ  את  אותם.  לחפש  הילדים  עם  וללכת 
האור  מקור  כמובן,  שהיה,  נר,  עם  מחפשים 

לפני המצאת החשמל.
הבוקר,  ארוחת  אחרי  עצמו,  הסדר  ביום 
ואת  שורפים את החמץ שמצאנו ערב קודם 
ומכריזים  הבוקר,  מארוחת  הלחם  שאריות 
)בארמית( שכך שרפנו את כל החמץ שבבית. 
בבית  נמצא  שבמקרה  חמץ  כל  מעכשיו, 

ואנחנו לא יודעים עליו, מבוטל.
דברים  של  הוצאה  גם  מסמל  החמץ  ביעור 
ישנים ומיותרים  "דברים שהחמיצו", מהבית, 
מהחיים, מהחברה ומאפשר התחדשות ותיקון.



איסור חמץ בספר שמות
ָרֵאל ִמּיֹום  ְשׂ ֶפׁש ַהִהוא ִמִיּ ל-ֹאֵכל ָחֵמץ, ְוִנְכְרָתה ַהֶנּ י ָכּ יֶכם: ִכּ ֵתּ ֹאר ִמָבּ ׂ יתּו ְשּ ִבּ ְשׁ ּיֹום ָהִראׁשֹון ַתּ אֵכלּו ַאְך ַבּ ְבַעת ָיִמים, ַמּצֹות ֹתּ טו ִשׁ

ִבִעי. ן ַעד-יֹום ַהְשּׁ ָהִראֹשׁ
ר ֵיָאֵכל ְלָכל-ֶנֶפׁש,  ה ָבֶהם ַאְך ֲאֶשׁ ל-ְמָלאָכה לֹא-ֵיָעֶשׂ ִביִעי ִמְקָרא-קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם: ָכּ טז ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון, ִמְקָרא קֶֹדׁש, ּוַבּיֹום ַהְשּׁ

ה ָלֶכם. הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶשׂ
ת עֹוָלם. ם ֶאת-ַהּיֹום ַהֶזּה ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַקּ ַמְרֶתּ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזּה הֹוֵצאִתי ֶאת-ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; ּוְשׁ י ְבּ ּצֹות, ִכּ ם, ֶאת-ַהַמּ ַמְרֶתּ יז ּוְשׁ

ָעֶרב. ִרים ַלֹחֶדׁש ָבּ ת: ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְשׂ אְכלּו ַמצֹּ ֶעֶרב ֹתּ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ָבּ ָעה ָעָשׂ ַאְרָבּ ן ְבּ ִראֹשׁ יח ָבּ
ר, ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ. ֵגּ ָרֵאל ַבּ ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְשׂ ל-ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת, ְוִנְכְרָתה ַהֶנּ י ָכּ יֶכם: ִכּ ָבֵתּ ֵצא ְבּ ֹאר, לֹא ִיָמּ ְבַעת ָיִמים ְשׂ יט ִשׁ

אְכלּו ַמּצֹות. בֵֹתיֶכם ֹתּ ֹכל מֹוְשׁ ל-ַמְחֶמֶצת, לֹא ֹתאֵכלּו; ְבּ כ ָכּ
ספר שמות, פרק י"ב, פסוקים טו-כ

הרגשתי אתמול לחץ חזק וקשה, יכלתי לבכות. כי הרגשתי- שתי דרכים עומדות לפני. לחפש את אשרי הפרטי ולהעלים 
עין מהשגיאות אשר מסביבי או להשקיע כוחות במלחמה הורסת וקשה בעד הדברים שהם טובים ונכונים בעיניי. נדמה לי 
שהברירה אינה בידי, טמונות בי תכונות הקובעות את דרכי, אם גם אכיר את כל הקושי והסבל הכרוכים בה. אבל האם יש 
בי כוח וכישרון להגשים את כל אשר ארצה? והאם נכון יהיה רצוני? אל, אם נתת אש בליבי, תן שאוכל לשרוף את הראוי 
להישרף בביתי, בבית ישראל. ואם נתת לי עין לראות, אם נתת לי אוזן לשמוע, תן לי גם כוח להצליף, ללטף, להרים. ותן 
שמילים אלה לא תהיינה מליצות בלבד, אלא גם תעודה לחיי. למי הדברים מכוונים? לטוב בעולם ואשר זיק ממנו בי הוא." 

חנה סנש. 
ערב ראש השנה 1941

ביעור חמץ לסיום הנקיון
כל אחד כותב על פתק משהו שהיה רוצה 
"חמץ" שהיינו   - הישראלית  לשנות בחברה 

רוצים לבער מתוכנו. 
)ניתן להביא כתבות מהעיתון שיעזרו לחשוב 

על רעיונות(
את  ומחביאים  הסניף  הקן/  את  מחשיכים 

הפתקים.
מקציבים זמן ויוצאים לחפש את ה"חמץ". 

 - "חמץ"  הרבה  הכי  שמוצאת  הקבוצה 
מנצחת.

סדר שריפת חמץ
ויעשה מדורה בפני עצמה וישרפנו ויאמר:

ם ִיחּוד  ֵרַפת ָחֵמץ ְלֵשׁ ל ְשׂ ה ֶשׁ ה ְולֹא ַתֲעֶשׂ ם ִמְצַות ֲעֵשׂ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵיּ
ָרֵאל. ִויִהי  ל ִיְשׂ ם ָכּ ֵשׁ יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ְבּ ִכיְנֵתּ ִריְך הּוא ּוְשׁ א ְבּ קּוְדָשׁ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂ נֹוֲעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂ

ולאחר שריפת חמץ יבטלנו, ויאמר:
ּה  ּה ּוְדָלא ֲחִמֵתּ ֲחִמֵתּ ּה ַדּ ּה ּוְדָלא ֲחִזֵתּ ֲחִזֵתּ א ִבְרׁשּוִתי ַדּ ִאָכּ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדּ ָכּ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא. ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְכּ ּה ִלָבּ ּה ּוְדָלא ִבַעְרֵתּ ִבַעְרֵתּ ְדּ
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מאכל  כל  רבים.  דורות  לאורך  שקיימות  יהודיות  מסורות  מסמלת  פסח  קערת 
מסמל מסר או סיפור של העם היהודי ושל יציאת מצריים. גם בסדר שלנו תהיה 

קערת פסח, שבאחריותכם להכין. 
אתם מוזמנים לצרף לקערה, בנוסף למאכלים המסורתיים, סמל קני/סניפי/

קבוצתי בעל משמעות עבורכם. 

מרור - מסמלים את המרירות והקושי שבעבדות. המרור הוא לרוב 
חסה מרה או עלים מרים אחרים, ואילו את שורש החזרת נהוג לטחון. 

יין ודבש המהווה סמל של הטיט  - תערובת של פירות,  חרוסת 
ששימש להדבקת הלבנים או למלט בין הלבנים בעת בניית "ערי 

המסכנות" על ידי בני ישראל שהיו עבדים במצרים. 

כרפס - לרוב מדובר בירק כגון סלרי או תפוח אדמה מבושל 
שברכתו "בורא פרי האדמה". הירק נטבל לרוב במי מלח )כמו 
הביצה( המסמלים את הדמעות של בני ישראל שסבלו במצרים 

בהיותם עבדים. 

כנף  או  בקר  או  כבש  זרוע  של  בצלי  לרוב  מדובר   - זרוע 
המקדש  בבית  שהוקרב  הפסח  קורבן  את  המסמל  עוף  בשר 
בירושלים. הזרוע, המזכירה את הקורבן משמשת תזכורת בלבד, 
ואינה נאכלת. הזרוע מסמלת גם את "הזרוע הנטויה" המוזכרת 
של  גרגרת  היא  הזרוע  אחרים  במקרים  מצרים.  יציאת  בסיפור 
עוף עם מעט בשר עליה, צלויה באש. היא זכר ל'קרבן-פסח' שהיו 

מקריבים בזמן בית המקדש.
 

ביצה - מסמלת את קורבן חגיגה שהוקרב בבית המקדש, וכן, בהיותה 
סמל לאבלות, גם את חורבן בית המקדש הראשון והשני.



הידעת? יש שמניחים על קערת הסדר אשכולית ורודה 
אגדה מספרת על אישה שפנתה לרב הקהילה שלה ושאלה מדוע נשים אינן מורשות 
"מקומה של אישה   - לקרוא מהתורה מעל בימת הכנסת. הרב השיב לה כך 
על הבימה כפי שמקומו של תפוז על קערת הפסח". מאז בסדרי היהדות 
בקערת  תפוז  להניח  מקובל  פמיניסטיים  בסדרים  ובמיוחד  הליברלית 
האשכולית  צירוף  ביהדות.  הנשים  של  השווה  למקומן  כסמל  הפסח 
הורודה הוא גלגול של מנהג זה, והוא מגלם את השוויון בין כל בנות 

ובני הקהילה, סטרייטים ולהט"בים כאחד.
מסיפור  נובע  ומקורו  מיתוס  הוא  זה  שסיפור  הטוענים  יש 
סוזנה השל, בתו של הרב  אחר שהתרחש בשמות השמונים. 
ביהדות הליברלית, שוחחה  מוכר  רב  יהושע השל,  אברהם 
עם סטודנטים יהודים על הגדה פמיניסטית חדשה. בהגדה 
הוצע להניח בקערת הפסח חתיכת לחם יבש, בכדי לסמל 
מקום  שיש  כפי  לסביות  לנשים  מקום  ישנו  שביהדות 

לפרוסת הלחם. 
השל הסתייגה מהמנהג וטענה כי הוא משיג את המטרה 
ההומוסקסואליות  חמץ,  שכמו  רומז  הדבר  ההפוכה. 
היא הציעה לצרף לקערת הפסח  ְמֵפרה את ההלכה. 
גם  אלא  הפריון  את  לסמליות  יוסיף  רק  שלא  תפוז, 
יבטא את היותם של הומואים ולסביות חברים תורמים 
ומפרים בקהילה. בנוסף, בכל פלח יש גרעינים אותם 

ניתן לירוק, כסמל להוקעת ההומופוביה.

קערת הפסח שלנו
אפשרות א: כל קבוצה מכינה מראש )מביאה מהבית( את אחד 

המאכלים. 

אפשרות ב: סדר הפסח מתחיל בשעה מוקדמת יותר, בהכנת קערת 
ולפני הישיבה לשולחן הסדר,  פסח משותפת. עורכים קניות במשותף 
ו חותכת את החסה,  מכינים יחד את מרכיבי צלחת פסח. למשל: שכבת 
מתכון  )מצורף  וכו'.  החרוסת  את  ח  הביצים, שכבת  את  מכינים  יא  שכבת 

לחרוסת(.
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קידוש/ זלדה
  

ל לָסִבי ַהּלֵ
ֵמי ֵאׁש ָוָפז ַקְרּדֻ ּבְ

צֹוק, ּמָ ָהַלם ּבַ
ּדּוׁש ֵהִקיׁש, י ַהִקּ ִמּלֵ ּבְ
ַוי ֵלב ַהּדְ ַתח ּבְ ַׁשַער ּפָ

ֵרַע ֶאל-סֹוף ְׁשנֹות ִקּיּום, ְלֶמְרָחב ִמְׂשּתָ
בֹור ֹעִני ִסיל ְוִכיָמה ּבְ ּכְ

ֵהֵעז לָאֵרַח
ְותֹוְכִכי ֱענּות ֵאֶבל

ַיִין ָשָתה
ָעם ַהּזֹוֵרַח. ִלְכבֹוד ַמּסָ

נּו הֹוִציא ִמן ָהֹאֶפל ֶאת ִלּבֵ
ת, ּבָ דַֹלח ַהּשַ ֶאל ּבְ

ִמּבֹהּו ְיאּוִשים
ֶאל ַחג ְיִדידּות,

ֵרֶעה עם ָהרים ִויערֹות
ֶדה ְוִצֳפֵרי ֵעֶדן.   עם ַאְילֹות ַהּשָ

דֹושֹות ים ַהּקְ ּלִ ל ַלּמִ ְוַהּלֵ
ן ֲאָחיות ְקַטּנֹות ֶשִהּנָ

ָלֶעֶרב ָהַרְך,
ַח ַדְעָנה ִלְפּתֹ ְוָכמֹוהּו ּתֵ

ָלתֹות ּדְ
ִנים ָהֲאִני ֶׁשל ּפְ

ְוֶאֶלף ְשָעָריו,
י ֶזֶרם ַנְפִשי ַעד ּכִ
ֶזה ַהַחי ֶהָחְפִשי

ִזְרמֹו ֶשל ַהְיקּום. ִיְתָעֵרב ּבְ





מה נרצה לייחד ולקדש בערב זה?

כוס ראשונה 
כוס החברותא

ידי  על  הושקעה  רבה  ומחשבה  עבודה 
שנוכל  מנת  על  כאן  והחברות  החברים 
כוס  נרים  זה.  סדר  בליל  יחדיו  לשבת 
נברך  המשותף.  הזמן  לקידוש  ראשונה 
את עצמנו על בחירתנו לשבת כאן יחדיו, 
סיפורה  את  ולספר  ומיוחד,  אחד  ללילה 

של יציאת מצרים. 
לחיים!

דברי פתיחה של עורכי ועורכות הסדר

קדש
יש אומרים מזמור זה לפני הקידוש:

ְמֻנחֹות  ֵמי  ַעל  יֵצִני  ַיְרִבּ א  ֶשׁ ֶדּ ְנאֹות  ִבּ ֶאְחָסר:  לֹא  רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור 
ֵגיא  ְבּ ֵאֵלְך  י  ִכּ ם  ַגּ מֹו:  ְשׁ ְלַמַען  ֶצֶדק  ֵלי  ְבַמְעְגּ ַיְנֵחִני  י ְיׁשֹוֵבמב  ַנְפִשׁ ְיַנֲהֵלִני: 
ֲערְֹך  ה ְיַנֲחֻמִני: ַתּ ָך ֵהָמּ ַעְנֶתּ ְבְטָך ּוִמְשׁ ִדי ִשׁ ה ִעָמּ י ַאָתּ ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע ִכּ
פּוִני  י ּכֹוִסי ְרָוָיה: ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְדּ ֶמן רֹאִשׁ ְנָתּ ַבֶשּׁ ַשּׁ ְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי ִדּ ְלָפַני ֻשׁ

ֵבית ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: י ְבּ ְבִתּ י ְוַשׁ ל ְיֵמי ַחָיּ ָכּ

אם חל בשבת מתחילין כאן:
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. י. ַוְיֻכּלּו ַהָשׁ ִשּׁ יֹום ַהִשּׁ

ה ר ָעָשׂ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ יֹום ַהְשּׁ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַבּ
ה. ר ָעָשׂ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ִביִעי ִמָכּ יֹום ַהְשּׁ ת ַבּ בֹּ ְשׁ ַוִיּ

ׁש אֹותֹו ִביִעי ַוְיַקֵדּ ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהְשּׁ
ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות. ּ ר ֶבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַבת ִמָכּ י בֹו ָשׁ ִכּ

בחול מתחילין כאן:
ה  ר מֶשׁ ַוְיַדֵבּ מוֲעָדם:  ְבּ ְקְראּו אָתם  ִתּ ר  ה מוֲעֵדי ְיהָוה ִמְקָרֵאי קֶדׁש, ֲאֶשׁ ֵאֶלּ

ָרֵאל: ֵני ִיְשׂ ֶאת מֲעֵדי ְיהָוה ֶאל ְבּ

ַסְבִרי ָמָרָנן:

ים עונים: ְלַחִיּ
ֶפן. ִרי ַהֶגּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ההגדה היא אוסף של קטעים שנכתבו בתקופות שונות. הקטעים העתיקים ביותר בהגדה הם מתקופת בית שני! )לפני 
2000 שנה!(

!



מקודש  זמן  יצירת  מקדשים?  למה 
בתוך רצף החיים מסייעת לנו להקדיש 
לאירועים  לחוויות,  לב  תשומת 
ולערכים, שמשמעותם מטשטשת בתוך 

שגרת הזמן. 
כפי שמיד נאמר בקידוש - ליל הסדר 
הוא ערב של "מסע בזמן" אל הסיפור 
ליציאת מצרים",  "זכר  ההיסטורי שלנו 
וגם לילה של התבוננות פנימה לבחינת 
של  המעצבים  והערכים  הרגעים 
חשוב  חרותנו".  "זמן  ועמנו,  אישיותנו 
שנשים לב – קידוש היום נעשה על ידינו. 
הזמן יהיה מקודש רק אם אנו נתייחס 

אליו כאל זמן מיוחד ושונה.

ל ָלׁשֹון,  ל ָעם, ְורֹוְמָמנּו ִמָכּ נּו ִמָכּ ַחר ָבּ ר ָבּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ּו(מֹוֲעִדים  ִלְמנּוָחה  תֹות  ָבּ )ַשׁ ַאֲהָבה,  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  יי  ָלנּו  ן  ֶתּ ַוִתּ ִמְצֹוָתיו.  ְבּ נּו  ָשׁ ְוִקְדּ
ת ַהֶזה ְוֶאת יֹום( ַחג ַהַמּצֹות ַהֶזה,  ָבּ ׂשֹון, ֶאת יֹום )ַהַשׁ ים ְלָשׂ ים ּוְזַמִנּ ְמָחה, ַחִגּ ְלִשׂ
ַאֲהָבה, ִמְקָרא קֶֹדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת  ְוֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזּה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו ְבּ
ָקְדֶשָך  ּו(מֹוֲעֵדי  תות  ָבּ )ְוַשׁ ים,  ָהַעִמּ ל  ִמָכּ ָתּ  ְשׁ ִקַדּ ְואֹוָתנּו  ָבַחְרָתּ  ָבנּו  י  ִכּ ִמְצָרִים. 
ְו( ת  ָבּ )ַהַשׁ ׁש  ְמַקֵדּ יי,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ נּו.  ִהְנַחְלָתּ ׂשֹון  ּוְבָשׂ ְמָחה  ִשׂ ְבּ ּוְבָרצֹון(  ַאֲהָבה  )ְבּ

ים. ַמִנּ ָרֵאל ְוַהְזּ ִיְשׂ

במוצאי שבת מוסיפין:
ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. רּוְך ַאָתּ ָבּ

ְך, ּוֵבין  ין קֶֹדׁש ְלֹחל, ּובין אֹור ְלֹחֶשׁ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַמְבִדיל ֵבּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ת  ת ִלְקֻדַשּׁ ָבּ ת ַשׁ ין ְקֻדַשּׁ ה. ֵבּ ֲעֶשׂ ת ְיֵמי ַהַמּ ֶשׁ ִביִעי ְלֵשׁ ים, ּוֵבין יֹום ַהְשּׁ ָרֵאל ָלַעִמּ ִיְשׂ
ְלָתּ  ִהְבַדּ  . ָתּ ְשׁ ִהִקַדּ ה  ֲעֶשׂ ַהַמּ ְיֵמי  ת  ֶשׁ ִמֵשּׁ ִביִעי  ַהְשּׁ יֹום  ְוֶאת   , ְלָתּ ִהְבַדּ טֹוב  יֹום 

ין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש. ְבִדיל ֵבּ ה יי, ַהַמּ רּוְך ַאָתּ ֶתָך. ָבּ ְקֻדָשּׁ ָרֵאל ִבּ ָך ִיְשׂ ָתּ ֶאת ַעְמּ ְשׁ ְוִהִקַדּ

ַמן ַהֶזה. יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהִגּ ֶהֱחָינּו ְוִקְיּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
שותה רוב כוס היין בהסבה.

ש
קד
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אפיקומן
מבעוד  האפיקומון  את  מחביאים 
מועד. במהלך הערב תצאו לחיפוש 
אותו  שתמצא  הקבוצה  קבוצתי. 

תזכה בפרס!

למנהג  והמקור  הטעם  מה 
חטיפת האפיקומן?

יש הטוענים שהמנהג מרומז 
"חוטפים  במשפט  בגמרא 
בשביל  פסחים  בליל  מצות 
יישנו",  שלא  תינוקות 
"חוטפים  הרמב"ם  ובדברי 
מצה זה מיד זה כדי שיראו 
כנראה  וישאלו".  התינוקות 
המנהג  נתפשט  מכאן 
לחטוף את מצת האפיקומן 
ולהחביאה. נראה שהמטרה 
המרכזית של מנהג זה, היא 
ערים  הילדים  את  להחזיק 
שיהיו  כדי  הסדר,  סוף  עד 
שותפים בכל מהלך אמירת 

ההגדה.

ורחץ
נוטלים ידיים בלא ברכה.

כרפס
טובלים כרפס פחות מכזית במי מלח ומברכים:

ִרי ָהֲאָדָמה. ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

יחץ
בעל הבית בוצע את המצה האמצעית לשתיים ומצפין את 

החצי הגדול לאפיקומן, ואת הקטן מחזיר למקומו.



כדי לצאת ממצרים עלינו להיכנס קודם כל לבית העבדים. זהו הרגע של "יחץ" כפי שהבינו אותו בחסידות: יציאה 
מהחיים הרגילים שלנו, מהמציאות ה"שלמה" שבה אנו אנשים חופשיים ועצמאיים, אל מציאות "שבורה", שבה אנו חסרי 
זכויות וחירויות: עבדים. שבירת המצה היא כניסה אל עולם שבור, עולם של הסתרה וגלות; עולם שבו איננו שולטים 
על חיינו; עולם צר ללא אפשרות וללא תקווה; עולם של מצר הגרון שבו כל מילה כואבת. זהו העולם השבור של גלות 
מצרים, עולם של מצרים. אנו שוברים את המצה וצוללים לתוך עולם זה, ובאותו זמן גם מתחברים לכל המקומות 
הצרים שבעולמנו האישי, כל המקומות שבהם אנו מרגישים צרים או מוגבלים, חסרי יכולת לבחור או לשנות; המקומות 
שבהם אנו משועבדים לשאיפותינו, לאנשים הסובבים אותנו, למסגרות מכבידות, לעצמנו. אנו נכנסים לעולם השבור 
כדי לצאת ממנו, אך יחד עם זאת אנו מכירים בכך שהעולם כולו הוא עולם שבור. עולם שהוא כולו רק השתקפויות 
של אמת, של צללים ושל אשליות. מכאן מתחיל המסע שלנו למציאה החתיכה החסרה שלנו, האפיקומן, שבלעדיה 
איננו יכולים לסיים את הערב. רגע לפני שנשבור את המצה, נחזיק את המצה השלמה - את השלמות - בידינו, נחשוב 

על הדברים השבורים בעולמנו ונשבור. 
על פי נתן מנעמירוב, תלמידו של נחמן מברסלב, אוקראינה, המאה ה 19

מדוע כדי לצאת ממצרים יש להיכנס לבית העבדים? 
מה הכוונה שהעולם כולו הוא עולם שבור?
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"פסח! עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים 
והשמד  והאינקוויזיציה  והאונס  השעבוד  מחילות  כל  ודרך 
ומביאה  לחופש  הגעגועים  את  בליבה  האומה  נושאת  והפרעות, 
אותם לידי ביטוי עממי אשר לא יפסח על כל נפש מישראל, על 
כל נפש ענייה ומרודה! מאבות אל בנים, דרך כל הדורות נמסר 

דבר יציאת מצרים זיכרון אישי, אשר אינו מחוויר ואינו דהה. 
יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור  "בכל 
ממצרים". אין לך שיא של הכרה היסטורית מרומם מזה, ואין לך 
התמזגות של יחיד וכלל - ברחבי כדור העולם ובעמקי הדורות - 

גדולה מאשר בצו פדגוגי עתיק זה.
איני יודע יצירה ספרותית יותר מחנכת לתיעוב העבדות ולאהבת 
החירות כסיפור השעבוד ויציאת מצרים. ואינני יודע שום זיכרון 
עתיק שכולו מופנה לקראת העתיד, שכולו סמל להווה ולעתידנו 

כ"זכר ליציאת מצרים".
איזה יצר חירות עמוק טבוע בלב עם שיכול היה באביב ימיו ליצור 

יצירה גאונית כזאת ולמסור אותה מדור לדור."

ברל כצנלסון





קול ָרם:  יַה ֶאת ַהְקָעָרה ְואוֵמר ּבְ ְמַגֶלה ֶאת ַהַמצות, ַמְגּבִ

ַאְרָעא ְדִמְצָרִים.  ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ
ל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח.  ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכל, ּכָ ּכָ
ַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל.  ָאה ּבְ א ָהָכא, ְלָׁשָנה ַהּבָ ָהַׁשּתָ

ֵני חוִרין. ָאה ּבְ א ַעְבֵדי, ְלָׁשָנה ַהּבָ ָהַׁשּתָ
 

לכל  פתוח  "ביתנו  התנועה  סיסמת 
ונער" מלווה את התנועה מימיה  נערה 
כללית  היותה  את  ומסמלת  הראשונים 

ופתוחה לכל אחת ואחד.

עצמך  את  לראות  של  המשמעות  מהי 
כאילו יצאת אתה ממצרים?

האם נכון לאפשר לכל אחת ואחד לחגוג 
את פסח? אפילו אם הוא, היא, אנחנו 

עבדים עדיין?

בתרגום לעברית:
זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים.

כל הרעב יבוא ויאכל,
כל הצריך יבוא וייפסח )מלשון קורבן פסח(
השנה )אנו( כאן – לשנה הבאה בארץ ישראל,
השנה )אנו( עבדים – לשנה הבאה בני חורין.

!



צל ומי באר / יורם טהרלב 

במדרון מעל הוואדי 
עץ השקדייה פורח 

באוויר ניחוח הדסים 
זה הזמן לפני הקיץ 

שעריו הלב פותח 
ותמיד ברוכים הנכנסים. 

בימים אשר כאלה 
מחכים עד בוא הליל 

מחכים לצעדים קרבים 
לא סוגרים את הבריח 

לא עוצמים את העיניים 
בימים כאלה מקשיבים. 

מי שרעב ימצא אצלנו
פת של לחם 

מי שעייף ימצא פה
צל ומי באר 

מי שסוכתו נופלת 
חרש יכנס בדלת 

עולם  ועד  יכנס  חרש 
יוכל להישאר. 

מי שרעב ימצא אצלנו
פת של לחם 

מי שעייף ימצא פה
צל ומי באר 

מי שסוכתו נופלת 
חרש יכנס בדלת 

ותמיד יוכל להישאר. 

זה הבית שבנינו 
זה האורן שנטענו 

זה השביל וזוהי הבאר 
מי שבא לפה אחינו 
מי שבא יסב איתנו 

והשער שוב לא יסגר.

הסיפור מאחורי השיר:
הבריטים  השלטונות  רצו   1945 באוקטובר 
להגלות מהארץ לקפריסין מעפילים יהודים 
שלפני  בלילה  ארצה.  הגיעו  עתה  שזה 
הפלמ"ח  לוחמי  שחררו  המתוכננת  ההגליה 
את המעפילים והובילו אותם בחשכת הלילה 
וחברי  חברות  נערכו  בו  יגור,  קיבוץ  אל 

הקיבוץ לסייע למעפילים שברחו. 
החדשים  לעולים  סייעו  הקיבוץ  חברי 
הקיבוץ,  חברי  בין  להיטמע  התשושים 
באותם  ולהתגורר  בגדיהם  את  ללבוש 
להבחין  לבריטים  לאפשר  לא  כדי  חדרים, 
ניתנה  בנוסף,  העולים.  לבין  הוותיקים  בין 
העולים  ולכל  המשק  חברי  לכל  הוראה 
"אני  לענות לשאלות הבריטים רק במשפט 
יהודי מארץ-ישראל". גם ילדי הקיבוץ סייעו 
לעולים וביניהם יורם טרלובסקי, לימים יורם 
ממנו  הולידו  והשפעתה  טהר-לב, שהחוויה 

את השיר "צל ומי באר".
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יציאת מצרים

הרעב בכנען
יעקוב ובניו בורחים מהרעב הכבד שבארץ כנען לארץ מצרים. הם מתאחדים עם יוסף, אשר היה 

המשנה לפרעה מלך מצרים.   
ם,  ְוִהּנָ ָנַען;  ּכְ אּו ֵמֶאֶרץ  ּבָ ְוָכל-ֲאֶׁשר ָלֶהם,  ְוַאַחי ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם  ַוּיֹאֶמר ָאִבי  ד ְלַפְרֹעה,  ּגֵ ַוּיַ בֹא יֹוֵסף,  ַוּיָ
ְרֹעה ֶאל-ֶאָחיו, ַמה- ּפַ ַוּיֹאֶמר  ֵגם, ִלְפֵני ַפְרֹעה.   ּצִ ַוּיַ ה ֲאָנִׁשים;  ָ ֶׁשן.  ּוִמְקֵצה ֶאָחיו, ָלַקח ֲחִמּשׁ ּגֹ ֶאֶרץ  ּבְ

ְרֹעה, ָלגּור  ַוּיֹאְמרּו ֶאל-ּפַ ם-ֲאבֹוֵתינּו.   ּגַ ם-ֲאַנְחנּו,  ֲעָבֶדיָך--ּגַ ְרֹעה, רֵֹעה צֹאן  ַוּיֹאְמרּו ֶאל-ּפַ ֲעֵׂשיֶכם;  ּמַ
ה ֵיְׁשבּו-ָנא ֲעָבֶדיָך,  ָנַען; ְוַעּתָ ֶאֶרץ ּכְ י-ָכֵבד ָהָרָעב ּבְ י-ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדיָך, ּכִ אנּו, ּכִ ָאֶרץ ּבָ ּבָ
ִהוא- ְלָפֶניָך  ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  ֵאֶליָך.  אּו  ּבָ ְוַאֶחיָך,  ָאִביָך  ֵלאֹמר:   ֶאל-יֹוֵסף  ְרֹעה,  ּפַ ַוּיֹאֶמר  ֶׁשן.  ּגֹ ֶאֶרץ  ּבְ

ַאְנֵׁשי-ַחִיל,  ם  ְוֶיׁש-ּבָ ֶׁשן--ְוִאם-ָיַדְעּתָ  ּגֹ ֶאֶרץ  ּבְ ֵיְׁשבּו,  ְוֶאת-ַאֶחיָך:   ֶאת-ָאִביָך  הֹוֵׁשב  ָהָאֶרץ,  ֵמיַטב  -ּבְ
ם ָׂשֵרי ִמְקֶנה ַעל-ֲאֶׁשר-ִלי.  ְוַׂשְמּתָ

בני ישראל משגשגים
בני ישראל משגשים במצרים, עד אשר קם פרעה אשר לא ידע את יוסף. יש פרשנויות הטוענות 

כי אין הכוונה לכך שהוא לא הכיר את יוסף, אלא שהוא לא הכיר בתרומתו של יוסף למצרים. 
ֵלא  ּמָ ְמֹאד ְמֹאד; ַוּתִ ַעְצמּו--ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְׁשְרצּו ַוּיִ רּו ַוּיִ ָמת יֹוֵסף ְוָכל-ֶאָחיו, ְוֹכל ַהּדֹור ַההּוא.  ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּפָ ַוּיָ
ֵני  ה, ַעם ּבְ ָקם ֶמֶלְך-ָחָדׁש, ַעל-ִמְצָרִים, ֲאֶׁשר לֹא-ָיַדע, ֶאת-יֹוֵסף.  ַוּיֹאֶמר, ֶאל-ַעּמֹו:  ִהּנֵ ָהָאֶרץ, ֹאָתם. ַוּיָ
ם-הּוא  י-ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ּגַ ה, ְוָהָיה ּכִ ן-ִיְרּבֶ ָמה, לֹו:  ּפֶ ּנּו. ָהָבה ִנְתַחּכְ ִיְׂשָרֵאל--ַרב ְוָעצּום, ִמּמֶ

נּו, ְוָעָלה ִמן-ָהָאֶרץ.   ַעל-ׂשְֹנֵאינּו, ְוִנְלַחם-ּבָ

עבדות ודיכוי
המצרים מחליטים להעביד את בני ישראל, והם בונים ערים לפרעה. פרעה מחליט שבני ישראל 

הינם סכנה קיומית למצרים ומחליט להשליך ליאור כל בן זכר. 
ֹתם, ְוֶאת-ַרַעְמֵסס.   נֹות, ְלַפְרֹעה--ֶאת-ּפִ ֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ ִסְבלָֹתם; ַוּיִ ים, ְלַמַען ַעּנֹתֹו ּבְ ִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמּסִ ַוּיָ
ִיְׂשָרֵאל,  ֵני  ֶאת-ּבְ ִמְצַרִים  ֲעִבדּו  ַוּיַ ִיְׂשָרֵאל.   ֵני  ּבְ ֵני  ִמּפְ ֻקצּו,  ַוּיָ ִיְפרֹץ;  ְוֵכן  ה  ִיְרּבֶ ן  ּכֵ ֹאתֹו,  ְיַעּנּו  ְוַכֲאֶׁשר 
ל-ֲעבָֹדָתם,  ּכָ ֶדה--ֵאת,  ּשָׂ ּבַ ּוְבָכל-ֲעבָֹדה,  ּוִבְלֵבִנים,  ֹחֶמר  ּבְ ָקָׁשה,  ֲעבָֹדה  ּבַ יֶהם  ֶאת-ַחּיֵ ַוְיָמְררּו  ָפֶרְך.   ּבְ

ָפֶרְך. ֲאֶׁשר-ָעְבדּו ָבֶהם, ּבְ

סיפור

סדר הדברים
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ֶרא  ְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל-ַהְיֹאר, ְוַנֲערֶֹתיָה ֹהְלֹכת ַעל-ַיד ַהְיֹאר; ַוּתֵ ת-ּפַ ֶרד ּבַ ַוּתֵ
ְרֵאהּו  ַוּתִ ח  ְפּתַ ֶחָה .ַוּתִ ּקָ ַוּתִ ְׁשַלח ֶאת-ֲאָמָתּה  תֹוְך ַהּסּוף, ַוּתִ ָבה ּבְ ֶאת-ַהּתֵ
ְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה.   ְחֹמל ָעָליו--ַוּתֹאֶמר, ִמּיַ ה-ַנַער ּבֶֹכה; ַוּתַ ֶלד, ְוִהּנֵ ֶאת-ַהּיֶ
ִמן  ֵמיֶנֶקת,  ה  ָ ִאּשׁ ָלְך  ְוָקָראִתי  ַהֵאֵלְך  ְרֹעה,  ת-ּפַ ֶאל-ּבַ ֲאֹחתֹו,  ַוּתֹאֶמר 
ֶלְך,  ַוּתֵ ְרֹעה, ֵלִכי;  ת-ּפַ ּבַ ַוּתֹאֶמר-ָלּה  ֶלד.   ְוֵתיִנק ָלְך, ֶאת-ַהּיָ ָהִעְבִרּיֹת; 
ְרֹעה, ֵהיִליִכי ֶאת- ת-ּפַ ֶלד.  ַוּתֹאֶמר ָלּה ּבַ ְקָרא, ֶאת-ֵאם ַהּיָ ָהַעְלָמה, ַוּתִ

ֶלד,  ַהּיֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ח  ּקַ ַוּתִ ֶאת-ְׂשָכֵרְך;  ן  ֶאּתֵ ַוֲאִני,  ִלי,  ְוֵהיִנִקהּו  ה  ַהּזֶ ֶלד  ַהּיֶ
ְקָרא  ְרֹעה, ַוְיִהי-ָלּה, ְלֵבן; ַוּתִ ִבֵאהּו ְלַבת-ּפַ ֶלד, ַוּתְ ל ַהּיֶ ְגּדַ ִניֵקהּו.  י ַוּיִ ַוּתְ

ִים ְמִׁשיִתהּו. י ִמן-ַהּמַ ְׁשמֹו, ֹמֶׁשה, ַוּתֹאֶמר, ּכִ

משה בתיבה
מחביאה  לוי,  משבט  עמרם  של  אשתו  יוכבד, 
את בנה הקטן במשך שלושה חודשים. לבסוף 
אין לה ברירה.. היא בונה תיבה קטנה ושמה את 
התינוק בתיבה, על גדות היאור. מרים, אחותו, 
משגיחה עליו מרחוק כדי לראות מה יהיה גורלו. 
שהוא  ויודעת  התינוק  את  מוצאת  פרעה  בת 
תינוק עברי. היא חומלת על חייו, ואוספת אותו 
המים  מן  "כי  "משה"  לו  קוראת  היא  לביתה. 

משיתיהו" . 

משה – מגן הנדכאים ואיש הצדק
משה הצעיר מגלה שבני עמו סובלים - משה רואה איש מצרי מכה איש עברי, הוא עומד לצידו של החלש והורג את המצרי. 
ביום המחרת הוא מנסה להפריד בין שני בני ישראל נלחמים זה בזה, ונאלץ לברוח למדיין. גם שם הוא מגן על בנות יתרו, 

וכך הוא מתחתן עם אחת מהן, ציפורה. 



ְרא  ֶפן ּכֹה ָוֹכה, ַוּיַ ה ִאיׁש-ִעְבִרי ֵמֶאָחיו.  ַוּיִ ְרא ִאיׁש ִמְצִרי, ַמּכֶ ִסְבלָֹתם; ַוּיַ ְרא, ּבְ ֵצא ֶאל-ֶאָחיו, ַוּיַ ל ֹמֶׁשה ַוּיֵ ְגּדַ ִמים ָהֵהם, ַוּיִ ּיָ ַוְיִהי ּבַ
ה,  ה ַתּכֶ ים; ַוּיֹאֶמר, ָלָרָׁשע, ָלּמָ ה ְׁשֵני-ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנּצִ ִני, ְוִהּנֵ ֵ ּיֹום ַהּשׁ ֵצא ּבַ חֹול.  יג ַוּיֵ ְטְמֵנהּו, ּבַ ְצִרי, ַוּיִ ְך, ֶאת-ַהּמִ י ֵאין ִאיׁש; ַוּיַ ּכִ
יָרא ֹמֶׁשה ַוּיֹאַמר, ָאֵכן נֹוַדע  ְצִרי; ַוּיִ ֲאֶׁשר ָהַרְגּתָ ֶאת-ַהּמִ ה ֹאֵמר, ּכַ ֵרֶעָך.  ַוּיֹאֶמר ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר ְוׁשֵֹפט, ָעֵלינּו--ַהְלָהְרֵגִני ַאּתָ
ֵאר.   ֶׁשב ַעל-ַהּבְ ֶאֶרץ-ִמְדָין ַוּיֵ ֶׁשב ּבְ ֵני ַפְרֹעה, ַוּיֵ ְבַרח ֹמֶׁשה ִמּפְ ׁש ַלֲהרֹג ֶאת-ֹמֶׁשה; ַוּיִ ה, ַוְיַבּקֵ ָבר ַהּזֶ ְרֹעה ֶאת-ַהּדָ ְׁשַמע ּפַ ָבר.  ַוּיִ ַהּדָ
ָקם ֹמֶׁשה  בֹאּו ָהרִֹעים, ַוְיָגְרׁשּום; ַוּיָ אָנה ֶאת-ָהְרָהִטים, ְלַהְׁשקֹות, צֹאן ֲאִביֶהן.  ַוּיָ ַמּלֶ ְדֶלָנה, ַוּתְ בֹאָנה ַוּתִ נֹות; ַוּתָ ּוְלֹכֵהן ִמְדָין, ֶׁשַבע ּבָ

ְׁשְק ֶאת-צֹאָנם.  ַוּיֹוִׁשָען, ַוּיַ

שלח את עמי
בארץ גושן הסנה הבוער, אשר מתגלה אליו בשם האל ושולח אותו לפרעה, לדרוש ממנו  - שלח את עמי. משה חוזר אל 
אהרון והם אוספים את זקני העם לאסיפה, בה הם מבשרים להם שהגיע זמן הגאולה. העם מוכן ללכת בעקבות משה, אך 
פרעה מסרב לשחרר אותם. למעשה, הוא מגביר את סבל העם, הנדרש כעת ללכת לאסוף תבן בעצמו ולהפיק את אותה 

כמות לבנים. 

ְרֹעה--ִמי  ר. ַוּיֹאֶמר ּפַ ְדּבָ ּמִ י, ְוָיֹחּגּו ִלי ּבַ ח ֶאת-ַעּמִ ְרֹעה:  ּכֹה-ָאַמר ְיהָוה, ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל, ַׁשּלַ אּו ֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹן, ַוּיֹאְמרּו, ֶאל-ּפַ ְוַאַחר, ּבָ
ַח י ֶאת-ְיהָוה, ְוַגם ֶאת-ִיְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשּלֵ ח ֶאת-ִיְׂשָרֵאל:  לֹא ָיַדְעּתִ קֹלֹו, ְלַׁשּלַ ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ּבְ

ְתמֹול ִׁשְלׁשֹם:   ֵבִנים--ּכִ ֶבן ָלָעם, ִלְלּבֹן ַהּלְ ָעם, ְוֶאת-ׁשְֹטָריו ֵלאֹמר לֹא ֹתאִספּון ָלֵתת ּתֶ ְגִׂשים ּבָ ּיֹום ַההּוא, ֶאת-ַהּנֹ ְרֹעה, ּבַ  ַוְיַצו ּפַ
ים  י-ִנְרּפִ ּנּו:  ּכִ ִׂשימּו ֲעֵליֶהם--לֹא ִתְגְרעּו, ִמּמֶ מֹול ִׁשְלׁשֹם, ּתָ ֵבִנים ֲאֶׁשר ֵהם ֹעִׂשים ּתְ ֶבן ְוֶאת-ַמְתּכֶֹנת ַהּלְ ֵהם, ֵיְלכּו, ְוקְֹׁשׁשּו ָלֶהם, ּתֶ

ִדְבֵרי-ָׁשֶקר.  ד ָהֲעבָֹדה ַעל-ָהֲאָנִׁשים, ְוַיֲעׂשּו-ָבּה; ְוַאל-ִיְׁשעּו, ּבְ ְכּבַ ָחה ֵלאלֵֹהינּו ּתִ ן ֵהם צֲֹעִקים ֵלאֹמר, ֵנְלָכה ִנְזּבְ ֵהם--ַעל-ּכֵ
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עשר המכות
לאחר שמשה פונה אל אלוהים ושואל אותו: למה זה שלחתני? מצבו של העם רק החמיר! מבטיח לו אלוהים כי פרעה יישלח 
את בני ישראל ממצרים. משה ואהרון חוזרים לפרעה, אשר חוזר ומסרב לשחרר את בני ישראל. ה' מתחיל בסדרה של 
מכות על מצריים. בחלק מהמכות, כל עוד המכה ממשיכה, פרעה מבטיח לשחרר את בני ישראל, אך מיד עם סיומה – הוא 

מתכחש להבטחתו. 
ְׁשֶמָך, ֵהַרע, ָלָעם  ר ּבִ ְרֹעה, ְלַדּבֵ אִתי ֶאל-ּפַ ִני.  כג ּוֵמָאז ּבָ ה, ְׁשַלְחּתָ ה ּזֶ ה--ָלּמָ ָׁשב ֹמֶׁשה ֶאל-ְיהָוה, ַוּיֹאַמר:  ֲאדָֹני, ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהּזֶ ּיָ
ֵחם, ּוְבָיד ֲחָזָקה,  י ְבָיד ֲחָזָקה, ְיַׁשּלְ ה ִתְרֶאה, ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְלַפְרֹעה:  ּכִ ָך. ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, ֶאל-ֹמֶׁשה, ַעּתָ , ֶאת-ַעּמֶ ְלּתָ ל לֹא-ִהּצַ ה; ְוַהּצֵ ַהּזֶ

ְיָגְרֵׁשם ֵמַאְרצֹו. 

המכות היו:
1(  דם - מי היאור הופכים לדם. 

2( צפרדע - צפרדעים מציפים את כל מצרים. 
3( כינים

4( ערוב - חיות פרא פולשות אל תוך ערי מצרים. 
5( דבר -  כל חיות הבית מתות במגיפה. 

6( שחין - מחלת עור מייסרת את המצרים. 
7( ברד - ברד מכה בכל מצרים.  

8( ארבה -  הארבה אוכל את כל עשב הארץ. 
9( חושך - חושך מוחלט.

מכת בכורות - בחצות הלילה, אור לט"ו בניסן באותה שנה,   )10
מומתים כל בכורי מצרים. 



פסח הוא לה'
בני ישראל ניצלים ממכת הבכורות מכיוון שהם זובחים זבח פסח לה'. משה ואהרון, המכנסים את העם, מכריזים כי 
בכל דור ודור יספרו בני ישראל את סיפור יציאת מצרים, וכי לציון יציאת מצרים הם יאכלו מצה לזכר הבצק שלא 

תפח. 
ת ֵאזֹוב,  ם ֲאֻגּדַ ַסח ּוְלַקְחּתֶ ֹחֵתיֶכם--ְוַׁשֲחטּו ַהּפָ ְקָרא ֹמֶׁשה ְלָכל-ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם:  ִמְׁשכּו, ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ְלִמְׁשּפְ ַוּיִ
יתֹו- ַתח-ּבֵ ם, לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ף; ְוַאּתֶ ּסָ ם ֲאֶׁשר ּבַ זּוזֹת, ִמן-ַהּדָ י ַהּמְ ְׁשקֹוף ְוֶאל-ְׁשּתֵ ם ֶאל-ַהּמַ ְעּתֶ ף, ְוִהּגַ ּסַ ם ֲאֶׁשר-ּבַ ּדָ ם ּבַ ּוְטַבְלּתֶ

ן  ַתח, ְולֹא ִיּתֵ זּוזֹת; ּוָפַסח ְיהָוה, ַעל-ַהּפֶ י ַהּמְ ְׁשקֹוף, ְוַעל ְׁשּתֵ ם ַעל-ַהּמַ -ַעד-ּבֶֹקר.  ְוָעַבר ְיהָוה, ִלְנּגֹף ֶאת-ִמְצַרִים, ְוָרָאה ֶאת-ַהּדָ
ן  י-ָתבֹאּו ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ִיּתֵ ה, ְלָחק-ְלָך ּוְלָבֶניָך, ַעד-עֹוָלם ְוָהָיה ּכִ ָבר ַהּזֶ ם, ֶאת-ַהּדָ יֶכם ִלְנּגֹף ּוְׁשַמְרּתֶ ּתֵ ְׁשִחית, ָלבֹא ֶאל-ּבָ ַהּמַ
ם  ֵניֶכם:  ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת, ָלֶכם ַוֲאַמְרּתֶ י-יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ּבְ ם, ֶאת-ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת  ְוָהָיה, ּכִ ר; ּוְׁשַמְרּתֶ ּבֵ ֲאֶׁשר ּדִ ְיהָוה ָלֶכם--ּכַ

יל; ינּו ִהּצִ ּתֵ ָנְגּפֹו ֶאת-ִמְצַרִים, ְוֶאת-ּבָ ִמְצַרִים, ּבְ י ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ּבְ ּתֵ ַסח ַעל-ּבָ ַסח הּוא ַליהָוה, ֲאֶׁשר ּפָ ֶזַבח-ּפֶ
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יציאת מצרים
לאחר מכת הבכורות פרעה מתיר לבני ישראל לצאת ממצרים. הם יוצאים ברכוש רב, אך בחופזה, והבצק לא מספיק 

לתפוח. זמן קצר לאחר מכן פרעה מתחרט. הוא רודף אחריהם כדי להחזירם. 
ְחנּו ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו.  י-ִׁשּלַ ְרֹעה ַוֲעָבָדיו, ֶאל-ָהָעם, ַוּיֹאְמרּו ַמה-ּזֹאת ָעִׂשינּו, ּכִ ָהֵפְך ְלַבב ּפַ י ָבַרח ָהָעם; ַוּיֵ ד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים, ּכִ ּגַ ַוּיֻ



חציית ים סוף
בני ישראל לכודים בין ים סוף לבין המצרים. הם זועקים - היה עדיף להיות עבדים. ואילו אלוהים אומר למשה - אל 
תחכו לישועה, פשוט כנסו לתוך המים. משה פותח את ים סוף לשניים, נחשון עמינדב קופץ קפיצה נחשונית אל הים, 
והם חוצים את ים סוף בחורבה. ים סוף נסגר על המצרים אשר טובעים בים. משה ומרים, יחד עם בני ובנות ישראל, 

שרים הלל. 
ְצֲעקּו ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל, ֶאל-ְיהָוה.  ַוּיֹאְמרּו, ֶאל-ֹמֶׁשה,  יְראּו ְמֹאד, ַוּיִ ה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם, ַוּיִ ְׂשאּו ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ֵעיֵניֶהם ְוִהּנֵ ַוּיִ
ְרנּו  ּבַ ָבר, ֲאֶׁשר ּדִ ְצָרִים. ֲהלֹא-ֶזה ַהּדָ נּו, ְלהֹוִציָאנּו ִמּמִ ר:  ַמה-ּזֹאת ָעִׂשיָת ּלָ ְדּבָ ּמִ נּו ָלמּות ּבַ ִמְצַרִים, ְלַקְחּתָ ִלי ֵאין-ְקָבִרים ּבְ ֲהִמּבְ
ר. ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל-ָהָעם,  ְדּבָ ּמִ ֵתנּו ּבַ י טֹוב ָלנּו ֲעבֹד ֶאת-ִמְצַרִים, ִמּמֻ ּנּו, ְוַנַעְבָדה ֶאת-ִמְצָרִים:  ּכִ ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאֹמר, ֲחַדל ִמּמֶ
י, ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת-ִמְצַרִים ַהּיֹום--לֹא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם  בּו ּוְראּו ֶאת-ְיׁשּוַעת ְיהָוה, ֲאֶׁשר-ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום:  ּכִ יָראּו--ִהְתַיּצְ ַאל-ּתִ
עּו.   ֵני-ִיְׂשָרֵאל, ְוִיּסָ ר ֶאל-ּבְ ּבֵ ְצַעק ֵאָלי; ּדַ ֲחִרׁשּון ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ֹמֶׁשה, ַמה-ּתִ ם, ּתַ ֵחם ָלֶכם; ְוַאּתֶ עֹוד, ַעד-עֹוָלם.  יד ְיהָוה, ִיּלָ
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הנשים בהגדה

"בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור - נגאלו ישראל ממצרים"
ילקוט שמעוני, תהילים פרק ס"ח, סימן תשצ"ה

פרשת שמות היא פרשה יוצאת דופן מפני שרוב הפועלים בה הן פועלות. דף זה מוקדש לכל אותן נשים אמיצות, חכמות 
ומרדניות שפעלו ותרמו ליציאת מצרים, אך שמותיהן ופועלן הודרו במשך הדורות.

שפרה ופועה 
והן  מכובדות  עבריות  מיילדות  שתי  היו 
נחשבות למתנגדות הראשונות לחוקי פרעה. 
בשפרה  בחר  פרעה  כי  מספרת  האגדה 
ופועה וציווה עליהן לבצע את החוק האומר 
שיש להרוג כל תינוק זכר עברי ולדווח על 
הציע  פרעה  עברית.  תינוקת  של  לידה  כל 
את   לפועל  שיוציאו  כדי  הטבות  לשתיהן 

תכניתו.
להצעותיו,  סרבו  ושפרה  פועה  בתחילה, 
במוות.  עליהן  איים  פרעה  לכך  ובתגובה 
לאחר מכן, הן "הסכימו" לבצע את תכניתו 
הן עזרו  חוץ, אבל בפועל  של פרעה כלפי 
לאמהות העבריות להחביא ולטפל בתינוקות 
הנולדים כדי להבטיח את המשך קיומו של 

עם ישראל.
ר  ֲאֶשׁ ת,  ָהִעְבִריֹּ דֹת  ַלְמַיְלּ ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  אֶמר  ״ַויֹּ
אֶמר:  ַוֹיּ ִנית ּפּוָעה.  ַהֵשּׁ ם  ְוֵשׁ ְפָרה  ִשׁ ם ָהַאַחת  ֵשׁ
ָהָאְבָנִים,  ַעל  ּוְרִאיֶתן  ָהִעְבִרּיֹות  ֶאת  ְדֶכן  ַיֶלּ ְבּ
ָוָחָיה.  ִהיא  ת  ַבּ ְוִאם  ֹאתֹו,  ן  ַוֲהִמֶתּ הּוא  ן  ֵבּ ִאם 
ר  ֲאֶשׁ דֹת ֶאת ָהֱאלִֹהים, ְולֹא ָעׂשּו ַכּ יֶראןָ ַהְמַיְלּ ַוִתּ
יןָ ֶאת ַהְיָלִדים.  ַחֶיּ ַוְתּ ר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים,  ֶבּ ִדּ
אֶמר ָלֶהן: ַמּדּוַע  דֹת ַוֹיּ ְקָרא ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְלּ ַוִיּ
אַמְרןָ  יןָ ֶאת ַהְיָלִדים. ַוֹתּ ַחֶיּ ָבר ַהֶזּה ַוְתּ יֶתן ַהָדּ ֲעִשׂ
ת  ְצִריֹּ ַהִמּ ים  ִשׁ ַכָנּ לֹא  י  ִכּ ְרֹעה:  ַפּ ֶאל  דֹת  ַהְמַיְלּ
ֲאֵלֶהן  בֹוא  ָתּ ֶטֶרם  ְבּ  - ה  ֵהָנּ ָחיֹות  י  ִכּ ת,  ָהִעְבִריֹּ
ֶרב  ַוִיּ דֹת  ַלְמַיְלּ ֱאלִֹהים  יֶטב  ַוֵיּ ְוָיָלדּו.  ֶדת  ַהְמַיֶלּ
דֹת ֶאת  י ָיְראּו ַהְמַיְלּ ַעְצמּו ְמֹאד. ַוְיִהי ִכּ ַוַיּ ָהָעם 

ים.״ ִתּ ַעׂש ָלֶהם ָבּ ָהֱאלִֹהים ַוַיּ
ספר שמות פרק א פסוקים טו-כא



יוכבד 
הייתה אמו של משה. לפני הולדת משה, בעלה 
מיתה  גזר  שפרעה  לאחר  אותה  גירש  עמרם 
על התינוקות הזכרים של בני ישראל. )על-פי 
התלמוד: גברים עבריים רבים מחליטים לגרש 
את נשותייהם מאחר והם לא יוחלו יותר לגדל 
בנים זכרים.( בתם מרים, אחות משה, שכנעה 
אותו לשאת אותה מחדש וטענה כלפיו: "פרעה 
גזר רק על הזכרים ואתה גוזר בין על הזכרים 
מחדש  אותה  נשא  עמרם  הנקבות".  על  ובין 

ויוכבד ילדה את משה.
של  השתּוק  במרד  פעולה  שיתפה  יוכבד 
המיילדות וסירבה לציית לדין-המוות על בנה. 
היא הצפינה אותו בתיבת גומא ושלחה אותה 
על פני הנילוס בתקווה שתימצא הצלה לבנה. 

ַהר  ַוַתּ ת-ֵלִוי.  ֶאת-ַבּ ח  ַקּ ַוִיּ ֵלִוי  ית  ִמֵבּ ִאיׁש  ֶלְך  ״ַוֵיּ
ֵנהּו  ְצְפּ י-טֹוב הּוא ַוִתּ ֶרא ֹאתֹו ִכּ ן ַוֵתּ ֶלד ֵבּ ה ַוֵתּ ָהִאָשּׁ
ח-לֹו  ַקּ ַוִתּ ִפינֹו  ַהְצּ ְולֹא-ָיְכָלה עֹוד  ְיָרִחים.  ה  לָֹשׁ ְשׁ
ּה ֶאת- ם ָבּ ֶשׂ ְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבָזֶּפת ַוָתּ ֶמא ַוַתּ ַבת ֹגּ ֵתּ

ַפת ַהְיֹאר.״ ּסּוף ַעל-ְשׂ ם ַבּ ֶשׂ ֶלד ַוָתּ ַהֶיּ
ספר שמות פרק ב

מרים 
לא  מרים  משה.  של  אחותו  הייתה  הנביאה 
היססה להעיז פנים כנגד אביה עמרם, שלמשמע 
גזירת פרעה להרוג את הבנים הזכרים, החליט 
פנייתה  בשל  )אמה-יוכבד(.  אשתו  את  לגרש 
חוכמה,  על  שהצביעה  מרים,  של  המנומקת 
העם,  של  קיומו  המשך  על  ואחריות  תושייה 
יוכבד.  אימה  את  מחדש  לשאת  אביה  הסכים 
ונשאו  לפנייה  נענו  רבים  גברים  כך,  בעקבות 

מחדש את נשותיהם שגורשו.
מרים התנגדה לגזירות פרעה ושמה מסמל את 

המרי של עם ישראל כלפי המצרים. 
היא הניחה את משה אחיה בנהר והשגיחה עליו 
עד להגיעו לחוף מבטחים. לאחר שבת פרעה 
אספה את משה אליה, היא הציעה להביא לה 
יוכבד,  אמה-  זאת  הייתה  שלמעשה  מיניקה 

ובכך התאחדו האם ובנה משה.
לֹו...  ה  ָעֶשׂ ַמה-ֵיּ ְלֵדָעה,  ֵמָרֹחק,  ֲאֹחתֹו,  ב  ַתַצּ "ַוֵתּ
ְרֹעה, ַהֵאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך  ת-ַפּ אֶמר ֲאֹחתֹו, ֶאל-ַבּ ַוֹתּ
ֶלד.  ת; ְוֵתיִנק ָלְך, ֶאת-ַהָיּ ה ֵמיֶנֶקת, ִמן ָהִעְבִריֹּ ִאָשּׁ
ָהַעְלָמה,  ֶלְך,  ַוֵתּ ֵלִכי;  ְרֹעה,  ת-ַפּ ַבּ אֶמר-ָלּה  ַוֹתּ

ֶלד" . ְקָרא, ֶאת-ֵאם ַהָיּ ַוִתּ
ספר שמות פרק ב

קריעת  לאחר  בשמה  במפורש  מוזכרת  מרים 
במחול  וחוללה  בתופים  כשתופפה  סוף  ים 
ההשתוקקות  את  המבטאת  מרים  שירת  את 

והחיבור של עם ישראל לאל: 
ָיָדּה,  ף ְבּ ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת-ַהֹתּ ח ִמְרָים ַהְנּ ַקּ "ַוִתּ
ַען  ים ּוִבְמֹחלֹת. ַוַתּ ֻתִפּ ים ַאֲחֶריָה ְבּ ִשׁ ֶצאןָ  ָכל-ַהָנּ ַוֵתּ
ָאה, סּוס ְורְֹכבֹו  י-ָגֹאה ָגּ ירּו ַליהָוה ִכּ ָלֶהם ִמְרָים: ִשׁ

ם" ָרָמה ַבָיּ
ספר שמות פרק טו פסוקים כ-כא
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ציפורה הייתה בתו של יתרו ממדיין. 
ויתרו שגילה שהוא  משה ברח ממצרים, 
נמלט מפרעה, השליכו לכלא. במשך 10 
שנים ציפורה, בת יתרו, הסתכנה והמרתה 
את פיו של אביה והביאה בסתר למשה 

מזון ושתיה.
"ויהי בהיותו עצור שמה ותחמול עליו ציפורה 

בת רעואל ותכלכלהו לחם ומים" 
לאביה:  צפורה  אמרה  שנים  עשר  מקץ  "ויהי 
נשלח ונראה אם מת הוא או חי, ואביה לא ידע 
כי היא כלכלתו, ויען רעואל: הנהיה כדבר הזה 
להיעצר גבר עשר שנים, ולא יאכל, ויחיה? ותען 
צפורה לאמור: הלא שמעת כי א-להי העברים 
גדול ונורא הוא, ומפליא להם בכל עת, וישלח 

אל הבור, ויוציאוהו, ויגלחוהו, ויאכל לחם"
ילקוט שמעוני, שמות קס"ח.

ציפורה נישאה למשה ומכאן צעדה איתו 
ללא  ישראל.  בני  של  השחרור  במסע 
כל  ואיתו  ניצל  היה  לא  משה  ציפורה, 

תקוות העם הייתה נגוזה.

המשותף לכל הנשים שהזכרנו, שליוו את סיפור יציאת מצרים, הוא שכולן ניחנו באומץ ובתושיה והגיבו למצבים קשים 
ומורכבים. גם הנשים העבריות וגם הנכריות פעלו מתוך סולידריות ואחווה אנושית לבני האדם באשר הם. 

פעולותיהן מבטאות מרד של החלשים, שכוח צבאי אין בידם אבל אמונה ואהבה יש ויש להם.                                                               
לא ניתן לספר את סיפור יציאת מצרים ללא התייחסות לפועלן של הנשים הרבות שלא ויתרו לגזירות ולייאוש ודרשו חיים.

ְתָיה  ִבּ
חלק  לקחת  וסירבה  פרעה  של  בתו  הייתה 
במזימותיו הרצחניות של אביה. לנוכח התינוק 
בה  גברה  אליה,  הביא  שהנילוס  האונים  חסר 
אף  על  אליה  אותו  ואספה  האנושית  החמלה 

היותו עברי והיא בת מלך מצרים.
ְרעֹה ִלְרֹחץ ַעל-ַהְיֹאר, ְוַנֲערֶֹתיָה ֹהְלכֹת  ת-ּפַ ֶרד ּבַ "ַוּתֵ
ְׁשַלח  תֹוְך ַהּסּוף, ַוּתִ ָבה ּבְ ֶרא ֶאת-ַהּתֵ ַעל-ַיד ַהְיֹאר; ַוּתֵ
ֶלד,  ֶאת-ַהּיֶ ְרֵאהּו  ַוּתִ ח  ְפּתַ וַוּתִ ֶחָה.   ּקָ ַוּתִ ֶאת-ֲאָמָתּה 
ְלֵדי  ִמּיַ ָעָליו--ַוּתֹאֶמר,  ְחמֹל  ַוּתַ ּבֶֹכה;  ה-ַנַער  ְוִהּנֵ

ָהִעְבִרים ֶזה.
ְלֵבן;  ַוְיִהי-ָלּה,  ְרעֹה,  ְלַבת-ּפַ ִבֵאהּו  ַוּתְ ֶלד,  ַהּיֶ ל  ְגּדַ ַוּיִ  
ִים ְמִׁשיִתהּו." י ִמן-ַהּמַ ְקָרא ְׁשמֹו, מֶֹׁשה, ַוּתֹאֶמר, ּכִ ַוּתִ

ספר שמות, פרק ב' פסוקים ה', י'

מסורת  לה  העניקה  משה,  להצלת  בתמורה 
לוי  רבי  האל.  בת  "בתיה",  השם  את  ישראל 
דרש: "אמר לה הקב"ה לבתיה בת פרעה: משה לא 
היה בנך וקראתו בנך. אף את לא את בתי ואני קורא 

אותך בתי" 
ויקרא רבה א



ִׂשימּו ּכֹוס ְלִמְרָים / אסתר שקלים

ִדיִתיָך  ית ֲעָבִדים ּפְ י ֶהֱעִלִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוִמּבֵ    ּכִ
   ָוֶאְׁשַלח ְלָפֶניָך, ֶאת ֹמֶׁשה ַאֲהרֹן ּוִמְרָים )מיכה, ו, ד (

ִׂשימּו ּכֹוס ְלִמְרָים 
ים ּכֹוס ַמִים ַחּיִ

א ְוַאֲהָבה ְלֶאמּוָנה, ַמְרּפֵ
ֵאר  ֱענּו ָלּה  ֲעִלי ּבְ

ִׂשימּו ּכֹוס ְיׁשּועֹות
ְלִמְרָים

חֹוֶלֶלת ַהּמְ
ה ִעם ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה ֻאּלָ ּגְ

ר ְדּבָ עֹוָלה ִמן ַהּמִ
ה קֹוַלַחת ּוְמַפּכָ

ֶדר ֵליל ַהּסֵ ּבְ
ִׂשימּו ּכֹוס ְלִמְרָים

ִביָעה ַהּנְ
ָהֹראָׁשה

ה ִנְׁשַאב ּנָ ִמּמֶ
ֲעצּומֹות ִלְרָוָיה ּתַ

א ָהָכא ָתּ ָהַשׁ
ָרֵאל ַאְרָעא  ְדִיְשׂ  ְבּ

נֹות חֹוִרין ּבְ
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ֲאעֹוֵרר קֹול ְיָללֹות: 
ָדה.  ִמיד ַהּגָ ַסח קֹוִרין ּתָ ֵליל ּפֶ ַמה ַמּדּוַע ּבְ
ְמרּור ּוְקָפָדה:  ִכי ּתַ ֵליל ֶזה ּבְ ה ֹנאַמר ּבְ ַעּתָ
ה. אֹוי  ֻקּדָ י ֶמֶׁשְך ּוָבא ֵעת ּפְ ְרּתִ י ּגַ אֹוָיה ּכִ

י ְתִפּלֹות:   ּתֵ ַעל ִקְרָיה ֲחמּוָדה ְוַעל ּבָ

ל.  ִמיד ַהַהּלֵ ַסח ִנְגֹמר ּתָ ֵליל ּפֶ ַמה  ַמּדּוַע ּבְ
י  ד ִויֵליל: ּכִ ֵליל ֶזה ְנִהי ִמְסּפֵ ה ֲאַנְחנּו ּבְ ַעּתָ
י  ּכִ ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ נּוַכל  ה לֹא  ַעּתָ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ
ל ְוַגם ָחְרבּו ֵהיָכלֹות:  ׁש ִמְתַחּלֵ ית ִמְקּדָ ּבֵ

ְׁשֹפְך  אֹוְמִרים  ַסח  ּפֶ ֵליל  ּבְ ַמּדּוַע  ַמה   
ֵליל ֶזה ָׁשִתינּו ַלַען ֹראׁש  ה ּבְ ִזְמָרה. ַעּתָ ּבְ
ְרֵכי ִצּיֹון  ּדַ ָרה  ֶנְעּדָ י ִׂשְמָחה  ּכִ ּוָמָרה: אֹוי 

ֲאֵבלֹות: 
ִנים יֹוְׁשִבים ְבִציֹון  ָגלּות ּבָ ַנֲחמּו ּבֶ ַמה ִהּתְ
ִציֹון  ֲעבֹוַדת  ָאִכין  ִמִׁשְפלּות  ֲארֹוִמְמֶכם 

ִגילֹות. ְׂשְמחּו ּבְ ְריֹון ָאז ּתִ ֶאְבֶנה ֵנְוה ַאּפִ

על הפיוט 
יהודי  במסורת  באב  לתשעה  קינה 
חאלב. במרכז הקינה עומדת ההשוואה 
באב  תשעה  ליל  לבין  הסדר  ליל  בין 
יום  באותו  חלים  לילות שתמיד  שני   -

ֲאֵליֶכם ֵעָדה ְקדֹוָׁשה
ם  ִמּכֶ ֶאְׁשַאל  ְקדֹוָׁשה  ֵעָדה  ֲאֵליֶכם 

ְׁשֵאלֹות. 
ילֹות:  ל ַהּלֵ ה ִמּכָ ְיָלה ַהּזֶ ה ַהּלַ ּנָ ְׁשּתַ ַמה ּנִ

ַמּצֹות  אֹוְכִלים  ַסח  ּפֶ ֵליל  ּבְ ַמּדּוַע  ַמה 
ה  ָׂשַבְענּו ּבּוז  ְיָלה ַהּזֶ ה ַהּלַ ּוְמרֹוִרים. ַעּתָ
ֶזַרע  ְוַעל  ֵׁשִרים  ַהּכְ ֶהֶרג  ַעל  ּוְמרֹוִרים: 
א  ֶאּשָׂ ְמרּוִרים  ּתַ ְבִכי  ּבִ ן  ּכֵ ַעל  ְיָׁשִרים. 

קֹוִלי ְכחֹולֹות: 
ָערּוְך  ֻׁשְלָחן  ַסח  ּפֶ ֵליל  ּבְ ַמּדּוַע  ַמה 
ֵליל ֶזה קֹול  ֲעוֹונֹוֵתינּו ּבְ ה ּבַ ְמָחה. ַעּתָ ּשִׂ ּבְ
ַרְגֵלנּו  ְלַכף  ָמצינּו  לֹא  י  ּכִ ֲאָהּה  ֲאָנָחה: 
ח  ן ֶאְׁשּכַ י ָבָאה ָצָרה ַעל ּכֵ ְמנּוָחה. אֹוי ּכִ

ְמחֹולֹות:
ּכֹוסֹות  ׁשֹוִתים  ַסח  ּפֶ ֵליל  ּבְ ַמּדּוַע  ַמה 
קרינו  ֶזה  ֵליל  ּבְ ֲאַנְחנּו  ה  ַעּתָ ְבָרָכה.  ּבִ
י  ָיַׁשְבּתִ ָגלּות  ּבְ ֵאיָכה  ֵאיָכה:  ת  ְמִגּלַ
ָכה  ּכָ ֲאִני ַעל  ּוָבאִתי ֶאֶרץ ְמבּוָכה. ָלֵכן 

ליל  למשל  השנה  אם  )כלומר,  בשבוע 
הסדר חל במוצ"ש, גם ליל תשעה באב 
תשעה  יחול  תמיד  וכך  במוצ"ש  יחול 
ליל הסדר  ביום בשבוע שבו חל  באב 
זו אינה מקרית  באותה שנה(. צמידות 
- היא מסמלת את הקשר הפנימי שבין 
החרות  חג   - הפסח  חג  הסדר,  ליל 
והגאולה, ובין תשעה באב - יום החורבן 
והגלות - שכן גלות וגאולה כרוכים זה 
בזה. בתוך הגלות טמונה כבר הגאולה 
למסורת  בהמשך  צומחת,  היא  וממנה 

שהמשיח נולד במוצאי תשעה באב. 
"מה  פי  על  הקינה  את  בונה  המשורר 
נשתנה" אותו אנו אומרים בליל הסדר, 
ובדומה לו, הקינה בנויה כקושיות, או 
כפי שמתנסח המשורר בתחילת הפיוט, 
ם  ִמּכֶ ֶאְׁשַאל  שומעיו:  קהל  אל  בפנותו 
ל  ִמּכָ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ ה  ּנָ ְׁשּתַ ּנִ ַמה  ְׁשֵאלֹות, 
העובר  החוזר  הפזמון  זהו   - ילֹות  ַהּלֵ
כחוט השני לאורך כל הקינה והמחדד 
לנו בכל פעם בצורה מרה ונוקבת את 
הניגודיות שבין פסח לבין תשעה באב.

מתוך אתר "הזמנה לפיוט"



השכבה הצעירה ביותר/
החניכה הצעירה ביותר 

שואלת את הקושיות

ן ׁשוֵאל: מסיר את הקערה מעל השולחן. מוְזגִין כוס ֵׁשִני. ַהּבֵ

ילות? ל ַהּלֵ ה ִמּכָ ְיָלה ַהּזֶ ָנה ַהּלַ ּתַ ְ ּשׁ ַמה ּנִ
ה.  ה - ּכלו ַמּצָ ְיָלה ַהּזֶ ה, ַהּלַ ילות ָאנּו אוְכִלין ָחֵמץ ּוַמּצָ ָכל ַהּלֵ ֶׁשּבְ

ה )כולו( ָמרור.  ְיָלה ַהּזֶ ילות ָאנּו אוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקות - ַהּלַ ָכל ַהּלֵ ֶׁשּבְ
י ְפָעִמים.  ה ְׁשּתֵ ְיָלה ַהּזֶ ַעם ֶאָחת - ַהּלַ יִלין ֲאִפילּו ּפַ ילות ֵאין ֶאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ֶׁשּבְ

ין. ָלנו ְמֻסּבִ ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ין - ַהּלַ ין יוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסּבִ ילות ָאנּו אוְכִלין ּבֵ ָכל ַהּלֵ ֶׁשּבְ

כי  כך  קרויה  מסובין  צומת 
החכמים  ישבו  ברק  בני  באזור 
מסובין והתקינו את הגדת הפסח

מה השתנה הלילה הזה 
אצלנו?

!
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"זכור את האיש העובד, הנושא בעול, 
הבונה , היוצר, המצוי ביסוד החברה- 

כל חברה. 
מקום  בכל  העובד,  האיש  את  זכור 
בעולם יש שותפות בין אנשים עמלים.
החיים  אשר  העובד  הנער  את  זכור 

קיפחו אותו, המנוצל וחסר ההשכלה.
שים את ליבך אל הילד החלש, העזוב, 

אשר החברה הפלתה אותו לרעה. 
חיה את היום וחשוב על המחר.

ואל  האדמה  על  רגלייך  בשתי  עמוד 
תשקע- היחשר מבט אל החזון,

עשה את הצעד הקטן וראה לאו הוא 
מוביל בקצה הדרך.

רכוש השכלה, קנה דעת, למד חוכמה-
אבל אל תבוז לעמי הארצות כי עליהם 

עומד העולם.
הדלים  את  האביונים,  את  זכור 
והנדכאים- כי לא תמיד חומת המסכן 

בזויה".
דוד כהן 

"האבא" של הנוער העובד

הצגה: עבדים היינו

ְׁשַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגָדה.  ְהֶייָנה ְמגלות ּבִ מחזיר את הקערה אל השולחן. ַהַמצות ּתִ

ָיד ֲחָזָקה  ם ּבְ ָ ִמְצָרִים, ַוּיוִציֵאנּו ה' ֱאלֵהינּו ִמּשׁ ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעה ּבְ
ְצָרִים, ֲהֵרי  רּוְך הּוא ֶאת ֲאבוֵתינּו ִמּמִ דוׁש ּבָ ּוִבְזרַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו לא הוִציא ַהּקָ

נּו ֲחָכִמים  ּלָ ִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ּכֻ ִדים ָהִיינּו ְלַפְרעה ּבְ ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻׁשְעּבָ
יִציַאת  ר ּבִ נּו יוְדִעים ֶאת ַהּתוָרה ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסּפֵ ּלָ נּו ְזֵקִנים ּכֻ ּלָ נּו ְנבוִנים ּכֻ ּלָ ּכֻ

ח.  יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשּבָ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ ִמְצָרִים. ְוָכל ַהּמַ



אל הנוער העובד!
חברים וחברות!

מדי שנה נקרעים מלימודיהם בבתי הספר מאות נערים וילדים ונכנסים לעבודה בתנאים קשים מנשוא. נשללת מאיתנו 
האפשרות לרכוש את הידיעות הנחוצות לאדם באשר הוא אדם, להכיר את אשר יצר ופעל עם ישראל, ולהתעמק בכל 
אשר עושה הוא עתה בתקופת התחייה ושיבתו אל הארץ - אין לנו אמצעים והפנאי להקנות לעצמנו השכלה ודעת, זה 

הנשק הכי חשוב לאדם במלחמת חייו.

חברים כל אחד בפינתו הבודדה, בהיותו שקוע בעול דאגותיו הקטנות. יום יום, אין ביכולתו להקיף את כל השאלות 
הנוגעות לחיינו, להתחקות על שורשי הרע ולמצוא את מקור הטוב. אבל מה שלא יעשה החבר העובד כשהוא בודד 

ועזוב לנפשו יעשה הנוער העובד המאורגן בכוחות משותפים של כל החברים. 
בכוחותינו המשותפים נברר לעצמנו גם את סיבת מצבנו המר והקשה ונברר לעצמנו מדוע עובדים אנחנו 10-12 שעות 
ליום בתנאים גרועים או במשכורת זעומה. מדוע עוברות שנים מבלי שבעל בית מלאכה ניגש ללמדנו את המקצוע. 

נברר לנו גם את הדרך לתקן את כל זה.

לפנינו ישנה רק דרך אחת והיא דרך הארגון. עלינו לאסוף את כוחותינו יחד, בהם דרות אחת ויחד, חברים, נלחם נגד 
כל העול הנעשה לנו בחיינו הקשים. יחד נתכונן לקראת התפקידים העומדים לפנינו בתור פועלים בכלל ובתור פועלים 
עבריים בארץ. יחד בכוחות משותפים נדע להתגבר על כל המכשולים המונחים על דרכנו ויחד נגלה את החבוי בקרבנו 

פנימה, ורק בכוחות משותפים ומאוגדים נוכל לפעול ולהצליח. 

הארגון של הנוער העובד צריך להיות כ ל ל י . כל העומד מנגד ואינו נכנס לשורותינו מחליש את כוחותינו וחוטא 
כנגד עצמו וכנגד כל הנוער העובד. רק בכוחות כולנו ובעזרת חברינו המבוגרים - ההסתדרות הכללית של העובדים 

העבריים בא"י - נשיג את מטרתנו:
חינוך ותרבות לנוער העובד!
השתתפות פעילה בבניין א"י העובדת!
חברים! התעוררו מתרדמתכם! התארגנו!
הקימו את הסתדרותכם - הסתדרות הנוער העובד!

לאחר  שנה  ב1925.  נכתב  הראשון  הכרוז 
הקמתה של הסתדרות הנוער העובד ע"י דוד 
כהן וישראל גללי, אז בן 14 ולימים המזכ"ל 

הראשון של הנוער העובד.

בברכת חברים,
המרכז הזמני 
של הסתדרות הנוער העובד העברי בא"י 
ע"י הסתדרות העובדים הכללית

!

39
יד

מג



ְוָהיּו   ְבַרק  ְבֵני  ּבִ ין  ְמֻסּבִ ֶׁשָהיּו  ַטְרפון  י  ְוַרּבִ ֲעִקיָבא  י  ְוַרּבִ ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרּבִ ְיהוֻׁשַע  י  ְוַרּבִ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ּבְ ַמֲעֶׂשה 
יַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית.  אּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם ַרּבוֵתינּו ִהּגִ ְיָלה, ַעד ֶׁשּבָ ל אותו ַהּלַ יִציַאת ִמְצַרִים ּכָ ִרים ּבִ ְמַסּפְ

ן זוָמא,  ְרָׁשּה ּבֶ ילות ַעד ֶׁשּדָ ּלֵ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְולא ָזִכיִתי ֶׁשּתֵ ן ֲעַזְרָיה ֲהֵרי ֲאִני ּכְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָאַמר ַרּבִ
יָך  ילות. ַוֲחָכִמים אוְמִרים ְיֵמי ַחּיֶ יָך ַהּלֵ ִמים. ּכל ְיֵמי ַחּיֶ יָך ַהּיָ יָך. ְיֵמי ַחּיֶ ְזּכור ֶאת יום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכל ְיֵמי ַחּיֶ ֱאַמר, ְלַמַען ּתִ ֶׁשּנֶ

ִׁשיַח:  יָך ְלָהִביא ִלימות ַהּמָ ה. ּכל ְיֵמי ַחּיֶ ָהעוָלם ַהּזֶ

רּוְך הּוא.  ַתן ּתוָרה ְלַעּמו ִיְׂשָרֵאל, ּבָ רּוְך ֶׁשּנָ רּוְך הּוא, ּבָ קום, ּבָ רּוְך ַהּמָ ּבָ



"הנוער  מוקמת  שלשמה  המטרה  מה 
העובד"? 

לזכור  מאיתנו  מבקש  כהן  דוד  למה 
את האדם העובד?

או המחיזו את אחת מהאגדות  קראו 
חג  לכבוד  כהן  דוד  של  החסידיות 

הפסח.

אוכל  במה  עצמי,  את  שאלתי 
- איתי הן היו  לשבות את ליבם? 
האגדות אשר שמעתי וסיפרתי. אני 
בני  הם  האגדות  שתשתית  חושב 
הנוער העובד, נוער החי במצוקה; 
אנשי החסידות טוענים כלפי שאני 
הופך את החסידות לסוציאליזם - 

והם צודקים." 
מתוך הספר "פנים לדוד"
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ם, ְוֶאָחד ֶׁשֵאינו יוֵדַע ִלְׁשאול. ָרה ּתוָרה:  ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, ְוֶאָחד ּתָ ּבְ ָעה ָבִנים ּדִ ֶנֶגד ַאְרּבָ ּכְ

מיהם ארבעת הבנים ומה מייצג 
כל אחד מהם? מהי ההתמודדות 

המוצעת לכל אחד מהבנים?

הצגה:
ארבעת החניכים

חניך - מה הוא אומר?
מערכונים  ארבעה  המחיזו 
ארבע  המציגים  קצרים.  שונים 
מפגשים שונים בין חניך ומדריך. 
בן אחר  כל מפגש צריך לבטא 
הפירוש  לפי  הבנים,  מארבעת 

שלכם.

י  ִכּ ם  ַגּ ַדְרּכֹו  י  ִפּ ַעל  ַער  ַלַנּ "ֲחֹנְך 
ה" ָנּ ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמֶמּ

)ספר משלי(

ָחָכם ָמה הּוא אוֵמר? 
ֲאֶׁשר  ִטים  ְׁשּפָ ְוַהּמִ ים  ְוַהֻחּקִ ָהֵעדות  ָמה 

ה  ַאּתָ ְוַאף  ֶאְתֶכם.  ֱאלֵהינּו  ה'  ִצּוָה 
ַמְפִטיִרין  ֵאין  ַסח:  ַהּפֶ ִהְלכות  ּכְ לו  ֱאמור 

ַסח ֲאִפיקוָמן: ַאַחר ַהּפֶ

ָמה הּוא אוֵמר? ָמה ָהֲעבוָדה  ָרָׁשע 
ַהּזאת ָלֶכם. ָלֶכם - ְולא לו. ּוְלִפי ֶׁשהוִציא 
ה  ר. ְוַאף ַאּתָ ִעּקָ ַפר ּבְ ָלל ּכָ ֶאת ַעְצמו ִמן ַהּכְ
ֶזה  ֲעבּור  "ּבַ לו:  ֶוֱאמור  יו  ִׁשּנָ ֶאת  ַהְקֵהה 
ְצָרִים". ִלי ְולא לו.  ֵצאִתי ִמּמִ ָעָׂשה ה' ִלי ּבְ

ִאּלּו ָהָיה ָׁשם, לא ָהָיה ִנְגָאל: 



מתייחסים  מהמפרשים  חלק 
לארבע  כסמל  הבנים  לארבעת 

תכונות הקיימות בכל אדם

עוד פרשנות אומרת כי קטע זה 
מחוייבים  אנחנו  כי  לקבוע  בא 
לספר את ההגדה לכולם- לכל 
השוני  על  והילדות,  הילדים 
ההגדה  שלהם.  והייחודיות 
אחד  כל  שאלות  איזה  מציעה 
מהם יכול לשאול ואיזה תשובה 

כדאי לתת לו.

שיחה / דן פגיס
ארבעה שוחחו על האורן. 

הסוג,  לפי  אותו  הגדיר  אחד 
המין והזן. 

מגרעותיו  על  עמד  אחד 
בתעשיית הקרשים. 

אורנים  על  שירים  ִצטט  אחד 
בכל מיני שפות. 

אחד הכה שורש, הושיט ענפים 
ורשרש.

ּזאת?  ַמה  אוֵמר?  הּוא  ָמה  ם  ּתָ
ָיד הוִציָאנּו ה'  חוֶזק  ֵאָליו "ּבְ ְוָאַמְרּתָ 

ית ֲעָבִדים".  ְצַרִים ִמּבֵ ִמּמִ

ְוֶׁשֵאינו יוֵדַע ִלְׁשאול 
יום  ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ֱאַמר, ְוִהּגַ ַתח לו, ֶׁשּנֶ ַאּתְ ּפְ

ִלי  ה'  ָעָׂשה  ֶזה  ֲעבּור  ּבַ ֵלאמר,  ַההּוא 
ְצָרִים.  ֵצאִתי ִמּמִ ּבְ
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עגל הזהב / אהוד בנאי 

אנחנו כאן בלב מדבר 
צמאים למים חיים 

ואתה על ראש ההר 
מעל העננים 
אין שום אות 

אין סימן 
כל כך הרבה ימים 

במעגל סגור מסתובבים 
סביב עגל הזהב. 

אין מי שיכה על הסלע 
מי יתן כיוון 

על  נלחמים  כאן  באפילה 
כל פירור 

סביב עגל הזהב. 

הוא לא יורד מראש ההר 
הוא לא יורד אל העם 

הם יוצאים במחול טירוף 
ושוכחים את עצמם 

רוקדים סביב עגל הזהב 
סביב עגל הזהב 

מתחננים אליו, 
אל נא תעזוב אותנו עכשיו 

היה לנו לאב 
עדר נעזב, רוקד סביבו 

קורא אליו לשווא 
עגל הזהב 
עגל הזהב

מדוע עם שעבר שינוי מעם עבדים לעם 
להשתעבד  גשמי"  "אליל  מחפש  חופשי 

אליו? 
על איזה צורך "עגל הזהב" בא לענות?

"עגלי  היום  יש  כחברה,  לנו,  גם  האם 
הזהב"? מה הם?

ָיכול  ַההּוא  יום  ּבַ ִאי  ַההּוא.  יום  ּבַ לוַמר  ְלמּוד  ּתַ חוֶדׁש?  ֵמראׁש  ָיכול 
ָׁשָעה ֶׁשֵיׁש  י, ֶאָלא ּבְ ֲעבּור ֶזה לא ָאַמְרּתִ ֲעבּור ֶזה - ּבַ ְלמּוד לוַמר ּבַ עוד יום? ּתַ ִמּבְ

ִחים ְלָפֶניָך.  ַמָצה ּוָמרור ֻמּנָ

קום  ַהּמָ ֵקְרָבנּו  ְוַעְכָׁשיו  ָהיּו ֲאבוֵתינּו,  ָזָרה  עוְבֵדי ֲעבוָדה  ה  ִחּלָ ִמּתְ
ֱאַמר: ַלֲעבָדתו, ֶׁשּנֶ

 

ָהר  ֵעֶבר ַהּנָ ל ָהָעם, ּכה ָאַמר ה' ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל: ּבְ ַויאֶמר ְיהוֻשַע ֶאל ּכָ
ַעְבדּו ֱאלִהים ֲאֵחִרים.  ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחור, ַוּיַ ָיְׁשבּו ֲאבוֵתיֶכם ֵמעוָלם, ּתֶ

ה  ָנַען, ָוַאְרּבֶ ָכל ֶאֶרץ ּכְ ָהר ָואוֵלְך אותו ּבְ ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ
ן ְלֵעָׂשו ֶאת  ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקב ְוֶאת ֵעָׂשיו. ָוֶאּתֵ ן לו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאּתֵ ֶאת ַזְרעו ָוֶאּתֵ

ִעיר ָלֶרֶׁשת אתו, ְוַיֲעקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.  ַהר ּשֵׂ

ב  ַ רּוְך הּוא ִחּשׁ דוׁש ּבָ רּוְך הּוא. ֶׁשַהּקָ רּוְך ׁשוֵמר ַהְבָטָחתו ְלִיְׂשָרֵאל, ּבָ ּבָ
ֱאַמר:  ָתִרים, ֶׁשּנֶ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶ מו ּשׁ ץ, ַלֲעׂשות ּכְ ֶאת ַהּקֵ



הפסילים?  את  שבר  אברהם  למה 
להעביר  ניסה  שהוא  המסר  מה 

לאביו?

מה היא "עבודה זרה" בעיניכם?

מעשה באברהם והפסילים, מדרש רבא, פרשה ל"ח

אמר רבי חייא בנו של רב אדא מיפו: 
תרח היה עובד ומוכר צלמים. יום אחד יצא לעיר, הושיב את אברהם בנו שימכור 

במקומו...
באותו היום באה אישה uמחזיקה בידה קערה אחת של סולת. אמרה לאברהם: 
קח את הסולת והבא להם.  קם אברהם, אחז מקל בידיו ושבר את כל הפסלים, 

לאחר מכן שם את המקל ביד הפסל הגדול שהיה ביניהם.
כשבא אביו, אמר לו: מי עשה להם כך?

אמר לו: מה אעלים ממך, באה אישה אחת מחזיקה בידה קערה אחת סולת, 
ואמרה לי - הא לך והקרב לפניהם.

הקרבתי לפניהם, והפסלים החלו לריב בינהם- והיה זה אומר אני אוכל ראשון, 
המקל  את  לקח  ביניהן,  שהיה  הגדול  הפסל  קם  ראשון,  אוכל  אני  אומר  וזה 

ושברם!
אמר לו: מה אתה משטה בי, וכי יודעים הם? 
אמר לו: ולא ישמעו אוזניך מה שפיך אומר?!
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ודעתנו  לנו,  אומר  "המקרא 
הפנימית ביותר מעידה על כך, 
אלפים  שלושת  לפני  שלפנים, 
עלייתנו  נתרחשה  ויותר,  שנה 
פקודה  של  בוודאות  זו  לארץ 
ממרום, לכונן כאן, על ידי דורות 
מין  צדק,  של  חיים  סדר  עמנו, 
סדר שאין בידי יחידים להגשימו 
אלא  הפרטית,  הווייתם  בתחום 

רק בידי עם להגשימו..."
מתוך:  בובר  מרטין  מרדכי 
גנדי"  למהטמה  גלוי  "מכתב 

)1939(; תעודה ויעוד

ה'  בין  שנחתם  ההסכם  מה 
לאברהם בברית בין הבתרים.

לפניכם מספר קטעים המבטאים 
אותו  הוא  למה  שונות  גישות 
אתם  מהגישות  לאיזה  הסכם. 

מתחברים? 
שלנו",  "החלק  לדעתכן  מה 

האחריות שלנו, בברית הזו?

ֶאֶרץ לא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַדע ּכִ ַאְבָרם, ָידע ּתֵ ַוּיאֶמר ְלְ
ן ָאנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו  ע ֵמאות שנה. ְוגם ֶאת ַהּגוי ֲאֶׁשר ַיֲעבדּו ּדָ ְוִעּנּו אָתם ַאְרּבַ

דול.  ְרֻכׁש ּגָ ּבִ



לכובד  הוכחה  גם  אחר  מצד  פסוקנו  משמש  "הנה 
שהרי  לומדיה,  על  המוטלת  העצומה  האחריות 
לבני  ניתנה  משם  אלא  היא",  בשמים  ש"לא  מאחר 
אדם, שוב אין הוראה והדרכה ישירה בדברי תורה 
ניתנת משמים, ועל לומדיה לפרשה, ללמדה, על מנת 

להגשימה.   
אין היא נחלת מעמדות יחיד - חרטומים וברהמינים, 
כמרים וקוסמים שומרי הסודות - אשר להם לבדם 
ניתנה ירושה ואין לזר חלק בה; אין היא עוד בשמים 
היא  ובתוכנו  עמנו  אלא   - לנו  ניתנה  משם  אשר   -
ללמוד וללמד לשמור ולעשות. וכבר שימש פסוקנו 
זה הוכחה בשאלה הגדולה אם משא ומתן של תורה 
ולפי הרוב  לידי חכמי הדור  כולו  נתון  בו  והכרעה 
לצפות  יש  או  ראיות שכליות,  פי  על  יוכרע  בלבד 
בשאלות  עליונה  להארה  אנושיות,  על-  להכרעות 

כאלה."
נחמה ליבוביץ'

לא בשמיים היא, פרשת ניצבים

"יהודים הם בני-אדם ככל בני-האדם, ואין הם יכולים 
כולנו,  אנו  מטבענו  שכן  מטבעם,  מיוחדים  להיות 
כיהודים כגויים, בניו של אותו נוח, ולא ייתכן שגלומות 
הוא  באשר  באדם  גלומות  שאינן  אפשרויות  ביהודים 
אדם. ...הייחוד של עם ישראל אינו עובדה , אלא משימה. 
קדושת ישראל אינה מציאות אלא תפקיד... דובר בענין 
בן-גוריון  משתמשים  שבה  המשמעות  לגויים".  "אור 
ורבים אחרים במונח זה - כציון לייעודו של עם ישראל 
- אינו חופף כלל את משמעותו המקראית המקורית...

לעם ישראל לא הוענק ייעוד אלא הוטלה עליו משימה 
- משימה לגבי עצמו: להיות עם של עובדי ה'... הדבר 
העולם  וגאולת  האנושות  גאולת  משיחי,  חזון  המכונה 
מוצג במקורות כמפעלו של ה' יתברך ולא כמפעלו של 

עם ישראל - שהוא עצמו צריך תיקון ככל בני-אנוש."
ישעיהו ליבוביץ'

אמונה, היסטוריה וערכים, אקדמון
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ספרו על מדריך או מדריכה שנתנה לכם את 
הכוח והכלים לעשות או לשנות משהו בחייכם.

חפשו ביוטיוב:
יונתן רזאל - והיא שעמדה
www.odyeda.com/he

מכסה המצה ומגביה את הכוס בידו, ואומר: 

ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבוֵתינּו ְוָלנּו. 
ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלוֵתנּו,  ֶׁשּלא ֶאָחד ּבִ

ָכל ּדור ָודור עוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלוֵתנּו,  א ֶׁשּבְ ֶאּלָ
ָדם.  יֵלנּו ִמּיָ רּוְך הּוא ַמּצִ דוׁש ּבָ ְוַהּקָ

אלא  הראשונים  בימים  הייתה  לא  העובד  הנוער  "הסתדרות 
התלכדות תמימה של ילדים קשי-גורל, נתונים בעבודה מייגעת, 
נתונות  משפחות  של  בעול  נושאים  קשים,  בתנאי-חיים  שרויים 
גם  ידם  את  משכו  שלא  נותני-עבודה  בידי  לחוצים  במצוקה, 

מניצול מחפיר. 

עוד בטרם תאזור הסתדרות הנוער העובד כוח להיות גורם של 
לעילוי ערכו של העובד  היותה,  היא, מעצם  כבר פעלה  ממש, 
היחיד. אני זוכר את דוד כהן, "אבי הנוער העובד", מהלך מדי 
ערב בצריף – תמיד ראשון הבאים ואחרון העוזבים – מאיר פנים 

וער לכל נער הזקוק לעזרתו, לעצתו ולהדרכתו. 
לגלות  בטורחו  בינינו,  היה  מהלך  כך  בחול,  פנינים  כמחפש 
בידו לחשוף, עם הזמן, כשרונות  ואמנם עלה  חבוי.  כישרון  כל 
מבורכים בתחום המנהיגות, הארגון, הכתיבה, המשחק, הזמרה, 
הנגינה, הריקוד והספורט – כל אלה עשו את חיי החברה מעניינים 
יותר ואת חיי הפרט עשירים יותר. בתבונה של מחנך מחונן הוא 
סייע בידי רבים להכיר את עצמם ולהעלות כוחות-נפש מתוכם, 

שהיה בהם כדי לכוון את כל חייהם. 
דוד לא עשה את המלאכה במקומנו, שכן הבין כי האחריות היא 
אשר חושפת כוחות ומגלה יכולת. הוא לא עשה אלא כדי לעזור 
לנערים העובדים לבנות את הסתדרותם בכוחות עצמם. כוחות 

אלה הם אשר עמדו להם בלבטיהם ובמאבקיהם."
משה כרמל

מה צריכה להיות התשובה שלנו כעם לניסיונות של 
אחרים לפגוע בנו?

איזה חברה אנחנו צריכים ליצור? 
"שעמדה  בביטוי  ההגדה  מתכוונת  לדעתכם  למי 

לנו ולאבותינו"? 

"...שבעים-וחמש שנה אנו הולכים עם הסיפור הזה, 
עם מלותיו האחרונות של יוסף טרומפלדור: "טוב 
למות בעד ארצנו". חינכנו דורות של לוחמים על 
שבתי-הקברות  צוואה  זו  היתה  הללו.  המילים 
הצבאיים בכל הארץ הם עדות עצובה למימושה 
הכואב. ואני אומר לכם היום: אם אין ברירה, אם 
חרב חדה מונחת על צוואר, אם אין שיעור לסכנה 
לחיים, לקיומנו..אין ברירה, הולכים לקרב, הולכים 
גם לאובדן חיים. אבל אני אומר לכם גם: טוב לחיות 
אותנו  הפוקדים  והשכול  המוות  אין  ארצנו.  בעד 
תכופות בבחינת גזירת גורל, ולא גזירה משמיים. 

אפשר גם אחרת. אפשר לפחות לנסות". 
יצחק רבין בנאום ביום תל-חי, 13/3/1995



"אנחנו צריכים להתפלל שבימי האימה שעוברים עלינו נישאר מי שאנחנו. אסור לנו לשבש את הנשמה שלנו. אני אישה 
חרדית ואנחנו העם הנבחר, אנחנו עם הנצח ואנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה. עברנו כל כך הרבה במהלך השנים, ונשארנו 
יהודים, ואסור לנו לטמא את הידיים שלנו בדם ולהתלהם. חשוב לי מאוד להגיד לעם ישראל להיות סבלניים, לחכות רגע, 
עד יעבור זעם. תנשמו, תספרו עד שלוש, ואז תחשבו איך לפעול, ותזכרו שאנחנו עם מיוחד. כוחנו לא בסכין ולא ברובה. 

בואו נתאחד ובכך נחליש את הרוצים לכלותנו.
אין לי ספק שגל הטרור יסתיים, ההורים שלי היו בשואה, שבעים מבני המשפחה שלהם נרצחו, וזה לא היה בגלל הר הבית 
וקבר יוסף. שואה שלמה התרחשה בשל היותנו יהודים. לצערי, עוד מימי התנ"ך חיפשו לפגוע בנו, אבל כוחנו במותנינו 

והחרב היא לא זו שמנצחת, אלא האחדות של עם ישראל, האהבה שלנו.
ראית את התמונה של הפעוט הסורי שטבע בים? יש לי חמלה לכל בני האדם. ההורים שלי הכירו בגרמניה, אמא שלי 
הונגרייה ואבא שלי פולני. הם עלו ארצה ואבא שלי התגייס לצבא ושירת כרב חרדי. הוא לימד עולים חדשים ובני עדות 
המזרח תורה בתלפיות. אצלנו בבית לא היו אשכנזים וספרדים. חילונים, חרדים, אשכנזים, ספרדים, כולנו עם אחד. ככה 

חונכתי, 'ואהבת לרעך כמוך'. זה גם מה שמוביל אותי בחיי היום-יום."
בלה פרוינד
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ּצות.  ַיִניַח ַהּכוס ִמָידו וְיַגֶלה ֶאת ַהּמַ

ְרעה לא ָגַזר  ש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשות ְלַיֲעקב ָאִבינּו: ֶׁשּפַ ּקֵ ֵצא ּוְלַמד ַמה ּבִ
ֱאַמר:  ׁש ַלֲעקור ֶאת ַהּכל. ֶׁשּנֶ ּקֵ ָכִרים, ְוָלָבן ּבִ א ַעל ַהּזְ ֶאּלָ

דול, ָעצּום  ְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָׁשם ְלגוי ּגָ ָגר ָׁשם ּבִ י אֵבד ָאִבי, ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ ֲאַרּמִ
ָוָרב. 

ּבּור.  י ַהּדִ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל ּפִ
ָלגּור ָׁשם,  א  ֶאּלָ ִמְצַרִים  ּבְ ֵקַע  ְלִהְׁשּתַ ָאִבינּו  ַיֲעקב  ָיַרד  ד ֶׁשלא  ְמַלּמֵ  - ָגר ָׁשם  ַוּיָ
ֲאֶׁשר  ַלּצאן  ִמְרֶעה  ֵאין  י  ּכִ אנּו,  ּבָ ָאֶרץ  ּבָ ָלגּור  ְרעה,  ּפַ ֶאל  ַויאְמרּו  ֱאַמר:  ֶׁשּנֶ

ֶאֶרץ ּגֶשן.  ה ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ּבְ ָנַען. ְוַעּתָ ֶאֶרץ ּכְ י ָכֵבד ָהָרָעב ּבְ ַלֲעָבֶדיָך, ּכִ

ְיָמה,  ִמְצַרָ ֲאבוֶתיָך  ָיְרדּו  ֶנֶפׁש  ִׁשְבִעים  ּבְ ֱאַמר:  ֶׁשּנֶ ָמה  ּכְ  - ְמָעט  ְמֵתי  ּבִ
ַמִים ָלרב.  ָ כוְכֵבי ַהּשׁ ה ָׂשְמָך ה' ֱאלֶהיָך ּכְ ְוַעּתָ

ִנים ָׁשם.  ַוְיִהי ָׁשם ְלגוי - ְמַלֵמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצּיָ
ְמאד ְמאד,  רּו ַוִיְׁשְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו ּבִ ֱאַמר: ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּפָ מו ֶׁשּנֶ דול ָעצּום - ּכְ ּגָ

ֵלא ָהָאֶרץ אָתם.  ּמָ ַוּתִ

כלל  בדרך  עקירה,  היא  גלות 
קבוצה  או  אדם  של  מאולצת, 

ממולדתם.
הקמתה  ועד  שני  בית  מחורבן 
של מדינת ישראל- העם היהודי 

היה בגלות בת כאלפיים שנה!

של  בעינכם  המשמעות  מה 
"להיות בגלות"?

העם,  על  משפיעה  הגלות  איך 
איך היא משפיע על האדם?

!



"...קיימת אמונה אצלנו שכל החסידות באות אך ורק 
מארץ ישראל, ועל כן מזמנים קדומים ועד הזמן הזה, 
פאלשי,  לכפר  מעל  עוברת  חסידות  להקת  כאשר 
'שימלה  ושואלים  מריעים  הכפר  וצעירי  התינוקות 
אגראצ'יו ירוסלם דהנה?' כלומר: חסידה, הגידי מה 

שלום ארצנו ירושלים?"
יונה בוגלה

סֹוף ַמֲעָרב י ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְבּ ִלִבּ
ר ֹאַכל ְוֵאיְך ֶיֱעָרב ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶשׁ

עֹוד ם ְנָדַרי ָוֱאָסַרי, ְבּ ֵלּ ֵאיָכה ֲאַשׁ
ֶכֶבל ֲעָרב ֶחֶבל ֱאדֹום ַוֲאִני ְבּ ִצּיֹון ְבּ

מֹו ל טּוב ְסָפַרד, ְכּ ֵעיַני ֲעֹזב ָכּ ֵיַקל ְבּ
ִביר ֶנֱחָרב! ֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְדּ ֵיַקר ְבּ

יהודה הלוי

המאה  של  הארבעים  שנות  בראשית  קובנה,  בגטו 
העשרים, התרחשה בוקר אחד סצנה יוצאת דופן בבית 
הגורל  הגטו החלו להבין את  יהודי  הכנסת המאולתר. 
להימלט,  יוכל  לא  מהם  איש  כי  ידעו  הם  להם.  הצפוי 
שמחנות העבודה שהם אמורים לעבור אליהם אינם אלא 
בתי חרושת למוות. ובתפילת שחרית לא יכול עוד החזן, 
יהודי זקן וירא שמים, לבטא את מילות התפילה. הוא הגיע 
לברכת "שלא עשני עבד", ואז פנה אל הקהילה ואמר: 
"אינני יכול לומר את הברכה הזאת. איך אוכל להודות 
וצפוי למוות?  לאלוהים על חירותי בשעה שאני אסיר 
רק מטורף יוכל לומר עכשיו את התפילה הזאת". כמה 
בגטו  יהודי  פנו אל הרב בשאלה. האם  מבני־הקהילה 
ולהודות לאלוהים שלא  יכול לומר את הברכה  קובנה 
עשהו עבד? הרב השיב בפשטות: "חלילה לנו מלבטל 
עתה את הברכה. אויבינו רוצים להפוך אותנו לעבדים. 
הם שולטים אולי בגופנו אבל לא בנשמותינו. באמירת 
רואים  אנחנו עדיין  כאן  נראה להם שגם  הברכה עתה 
את עצמנו כאנשים חופשיים, הנתונים בשבי באופן זמני 

וממתינים לישועת השם.
מקור לא ידוע
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הוא  הספר  מבית  ביותר  המוקדם  "זיכרוני 
שלא  מפני  אותי  שהלקה  במורה,  מעשה 
ממצרים.  היהודים  יציאת  פרטי  את  ידעתי 
הרוצים  מורים  של  ניכר  מספר  יש  כיום 
את  מדי  יותר  זוכר  שאני  מפני  להלקותני, 

יציאת מצרים."
בנימין זאב הרצל

מהגלות  ישראל  את  להוציא  יותר  "קל 
מלהוציא את הגלות מישראל"

שמריהו לוין

למה מתכוונים כשאומרים "לצאת 
מהגלות"?



ֲעִדי  ּבַ בִאי  ַוּתָ ִלי  ְגּדְ ַוּתִ י  ְרּבִ ַוּתִ יָך,  ְנַתּתִ ֶדה  ַהּשָׂ ֶצַמח  ּכְ ְרָבָבה  ֱאַמר:  ֶׁשּנֶ ָמה  ּכְ  - ָוָרב 
ִמְתּבוֶסֶסת  ָוֶאְרֵאְך  ָעַלִיְך  ָוֶאֱעבר  ְוֶעְרָיה.  ֵערם  ְוַאּתְ  ַח,  ִצּמֵ ּוְׂשָעֵרְך  ָנכנּו  ָׁשַדִים  ֲעָדִיים, 

ָדַמִיְך ֲחִיי  ָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַמר ָלך ּבְ ָדָמִיְך, ָואַמר ָלך ּבְ ּבְ

נּו ָעֵלינּו ֲעבָדה ָקָׁשה.  ְצִרים ַוְיַענּנּונּו, ַוִיּתְ ֵרעּו אָתנּו ַהּמִ ַוּיָ
ִתְקֶראָנה  י  ּכִ ְוָהָיה  ה,  ִיְרּבֶ ן  ּפֶ לו  ִנְתַחְכָמה  ָהָבה  ֱאַמר:  ֶׁשּנֶ מו  ּכְ  - ְצִרים  ַהּמִ ֵרעּו אָתנּו  ַוּיָ

נּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ.  ִמְלָחָמה ְונוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ּבָ

ִסְבלָתם. ַוִיֶבן  ים ְלַמַען ַענתו ּבְ ִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמּסִ ֱאַמר: ַוּיָ ָמה ֶׁשּנֶ ַוְיַעּנּונּו - ּכְ
תם ְוֶאת ַרַעְמֵסס.  נות ְלַפְרעה. ֶאת ּפִ ָעֵרי ִמְסּכְ

ָפֶרְך.  ֵני ִיְׂשָרֵאל ּבְ ֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרים ֶאת ּבְ מו ֶׁשּנֶ נּו ָעֵלינּו ֲעבָדה ָקָׁשה - ּכְ ַוִיּתְ
ְוֶאת  ָעְנֵינּו  ֶאת  ְרא  ַוּיַ קֵלנּו,  ֶאת  ה'  ְׁשַמע  ַוּיִ ֲאבֵתינּו,  ֱאלֵהי  ה'  ֶאל  ְצַעק  ַוּנִ

ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו. 
ֶמֶלְך  ָמת  ַוּיָ ָהֵהם  ים  ָהַרּבִ ַבָיִמים  ַוְיִהי  ֱאַמר:  ֶׁשּנֶ ָמה  ּכְ  - ֲאבֵתינּו  ֱאלֵהי  ה'  ֶאל  ְצַעק  ַוּנִ
ַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִהים ִמן ָהֲעבָדה.  ְזָעקּו, ַוּתַ ֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבוָדה ַוּיִ ִמְצַרים, ַוֵיָאְנחּו ּבְ
ְזּכור ֱאלִהים ֶאת  ַוּיִ ַנֲאָקָתם,  ְׁשַמע ֱאלִהים ֶאת  ַוּיִ ֱאַמר:  ֶׁשּנֶ ָמה  ּכְ ְׁשַמע ה' ֶאת קֵלנּו -  ַוּיִ

ִריתו ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק וֶאת ַיֲעקב.  ּבְ
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בגיטו  היהודים  כן  בשעתם,  "כאנוסים 
 – הסדר  בליל  הפסח  בשעת  המורד 
תש"ג. בחשאי, רחוק מעין הצורר, בלא 
בחוץ  ואם  הסדר,  את  ערכו  אמצעים, 
בפנים  הרי  שעבוד,  של  הנסיבות  היו 
ממש...  חורין  כבני  חשו  תוכם,  בתוך 
זה קנו לעצמם את התחושה  במעשה 
לשבש  הצורר  למזימות  נכנעו  לא  כי 

מועדיהם של ישראל."
ד"ר בן-שם ראובן

"הפסח האחרון בגטו ורשה", המשקיף 
2.4.1946

ֱאַמר: ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת  ָמה ֶׁשּנֶ ֶרְך ֶאֶרץ, ּכְ ִריׁשּות ּדֶ ְרא ֶאת ָעְנֵינּו - זו ּפְ ַוּיַ
ַדע ֱאלִהים.  ני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֵ ּבְ

ְׁשִליֻכהּו ְוָכל  ּלוד ַהְיאָרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ֱאַמר: ּכָ ָמה ֶׁשּנֶ ִנים. ּכְ ְוֶאת ֲעָמֵלנּו - ֵאלּו ַהּבָ
ַחּיּון.  ת ּתְ ַהּבַ

ִמְצַרים  ֲאֶׁשר  ַחץ  ַהּלַ ֶאת  ָרִאיִתי  ְוַגם  ֱאַמר:  ֶׁשּנֶ ָמה  ּכְ ַחק,  ַהּדְ ֶזו   - ַלֶחֵצנּו  ְוֶאת 
לֲחִצים אָתם. 

דל, ּוְבאתות  ָיד ֲחָזָקה, ּוִבְזרַע ְנטּוָיה, ּוְבמָרא ּגָ ַוּיוִצֵאנּו ה' ִמִמְצַרים ּבְ
ּוְבמְפִתים. 

ַוּיוִצֵאנּו ה' ִמִמְצַרים - לא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְולא ַעל ְיֵדי ָׂשָרף, ְולא ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, 
ְכבודו ּוְבַעְצמו.  רּוְך הּוא ּבִ דוׁש ּבָ א ַהּקָ ֶאּלָ

כור  ּבְ ל  ּכָ יִתי  ְוִהּכֵ ה,  ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ִמְצַרים  ְבֶאֶרץ  י  ְוָעַבְרּתִ ֱאַמר:  ֶׁשּנֶ
ֵהָמה, ּוְבָכל ֱאלֵהי ִמְצַרים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים. ֲאִני ה'.  ֶאֶרץ ִמְצַרים ֵמָאָדם ְוַעד ּבְ ּבְ

ה - ֲאִני ְולא ַמְלָאך;ְ  ְיָלה ַהּזֶ ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרים ּבַ ְוָעַבְרּתִ
ֶאֶרץ ִמְצַרים - ֲאִני ְולא ָׂשָרף;  ל ְבכור ּבְ יִתי ּכָ ְוִהּכֵ

ִליַח;  ָ ּוְבָכל ֱאלֵהי ִמְצַרים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים - ֲאִני ולא ַהּשׁ
ֲאִני ה' - ֲאִני הּוא ולא ַאֵחר. 

ִמְקְנָך  ֱאַמר: ִהֵנה יד ה' הוָיה ּבְ ָמה ֶׁשּנֶ ֶבר, ּכְ ָיד ֲחָזָקה - זו ַהּדֶ ּבְ
ֵבד ְמאד.  ָקר ּוַבּצאן, ֶדֶבר ּכָ ּבָ ַמִלים, ּבַ ּגְ ֲחמִרים, ּבַ ּסּוִסים, ּבַ ֶדה, ּבַ ּשָׂ ֲאֶׁשר ּבַ

ָידו,  ֱאַמר: ְוַחְרּבו ְׁשלּוָפה ּבְ ָמה ֶׁשּנֶ ּוִבְזרַע ְנטּוָיה - זו ַהֶחֶרב, ּכְ
ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים.

 

ה-19  תש"ג,  בניסן  י"ד  פסח,  ערב 
האחרון  הגירוש  החל   ,1943 באפריל 
של יהודי וארשה ופרץ המרד היהודי 
מרד  השואה:  בתקופת  ביותר  הגדול 
שהיה לסמלה המובהק של ההתנגדות 
היהודית  ההתנגדות  בשואה.  היהודית 
הכבושה,  פולין  בירת  וארשה,  בגטו 
גרמניה  של  מאמציה  כנגד  כוונה 
הנאצית לשלח את שארית אוכלוסיית 
טרבלינקה.  ההשמדה  למחנה  הגטו 
מובילי המרד בארגוני הלחימה השונים 
הנוער  תנועות  וחברות  חברי  היו 

החלוציות והציוניות. 

!



"הבחירה הייתה קשה כתער: להישאר 
ההכחדה  לסכנת  ולהיחשף  באתיופיה 
או  היהודית,  הקהילה  על  שמאיימת 
דרך  ישראל  לארץ  ולהימלט  לנסות 
ברעב,  :למות  גדול  כשהסיכון  סודאן 
או שודדי דרכים.  בצמא, מחיות טרף 
נגזר  כבר  אם  בבית:  גם  חונכתי  כך 
מוטב  לומר,  אבי  נהג  כך  בני,  עליך, 
שתמות כגיבור ולא חס וחלילה כשפן 

מוג לב".
יוסף זבדיה

מי או מה מוציא את בני ישראל 
ממצרים בעינכם? ה'? מנהיג? ציבור 

שהולך אחרי אמונתו?
מה המציאות של העם היהודי בגולה?

55
יד

מג



הצגה שנייה:
מגן הנדכאים ואיש הצדק

ה  ֲהִנּסָ או  ֱאַמר,  ֶׁשּנֶ ָמה  ּכְ ְׁשִכיָנה.  ּלּוי  ּגִ זו   - דול  ּגָ ּוְבמוָרא 
אתת  ּוְבמוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד  ַמּסות ּבְ ֶרב ּגוי ּבְ ֱאלִהים ָלבא ָלַקַחת לו ּגוי ִמּקֶ

ִמְצַרִים  כל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ה' ֱאלֵהיֶכם ּבְ דוִלים ּכְ ֲחָזָקה ּוִבְזרוַע ְנטּוָיה ּוְבמוָרִאים ּגְ
ְלֵעיֶניָך:. 

ָיְדָך, ֲאֶׁשר  ח ּבְ ּקַ ה ּתִ ה ַהּזֶ ּטֶ ֱאַמר: ְוֶאת ַהּמַ ָמה ֶׁשּנֶ ֶטה, ּכְ ּוְבאתות - ֶזה ַהּמַ
ֲעֶׂשה ּבו ֶאת ָהאתת.  ּתַ

ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ָ ּשׁ י מוְפִתים ּבַ ֱאַמר: ְוָנַתּתִ ָמה ֶׁשּנֶ ם, ּכְ ּוְבמְפִתים - ֶזה ַהּדָ
מה הוא מרד בעינכם?

ספרו במה אתם מורדים בחייכם ביום?

ָחָלל  לֹא ֲאַרֵחף ּבֶ
ַחת ֶרֶסן  ְמֻׁשּלַ
ן ִיְבַלע ָעָנן ּפֶ

י  ִלּבִ יק ֶׁשּבְ ּקִ ס ַהּדַ ֶאת ַהּפַ
ין טֹוב ְלָרע  ְפִריד ּבֵ ֶׁשּמַ

ֵאין ִלי ִקּיּום  
ָרִקים ְוַהּקֹולֹות ִלי ַהּבְ ּבְ

ִסיַני.  י ּבְ ַמְעּתִ ָ ֶׁשּשׁ

זלדה
תל אביב תשמ"ה



"כשאתה רואה עוול קודם כל תצעק לא" 
מי הוא האדם המורד? אדם האומר לאו, אולם, אף 
שהוא מסרב, אינו מוותר: הריהו גם אדם האומר כן, 

עם התעוררותו הראשונה......
....אין המרד מתגשם בלי הרגשת המורד שהצדק עמו, 
העבד  אומר  כן  על  כלשהי.  ובדרך  כלשהו  במקום 
שנתמרד כן ולא בהעלם אחד. הוא מוכיח בעקשנות, 
שיש בו משהו "הראוי ל...", משהו התובע כי ישימו לב 
אליו. בנוסח כלשהו הוא מציג מול המשטר המשעבד 
אותו מעין זכות, שלא להיות משועבד מעבר לתחום 

העשוי להתקבל על דעתו.
בכל מרד מופיעה, יחד עם דחיית הזר הפוגע, דבקות 
שלמה ומיידית של האדם בחלק מסוים של עצמותו. 
עד עתה מילא פיו מים, מופקר ליאוש, שבו משלים 
שאין  סבור  כשהוא  אפילו  החיים  תנאי  עם  אדם 
בהם מן הצדק. כשאדם שותק, הוא מעלה בנו את 
ההשערה, שאינו שופט ואינו מבקש דבר, ובמקרים 
שופט  היאוש,  למעשה.  דבר  מבקש  אינו  מסוימים 
ומבקש הכל בדרך כלל, אך אינו שופט ואינו מבקש 

אולם משעה  לבטאו.  מיטיבה  במיוחד. השתיקה,  דבר 
שאדם מדבר, אפילו יאמר לאו, הריהו מתאווה לדברים, 
אף שופט. מבחינה אטימולוגית המילה revolte )מורד( 
מתפרשת כ"מי שהפך פניו". מהלך היה כששוט אדוניו 
מונף עליו. והנה הפך פניו והתיצב מולו. הוא מעמת את 
העדיף עם שאינו-עדיף. לא כל ערך גורר את המרד, 
כלשהו.  ערך  בשתיקה  מעוררת  מרד  תנועת  כל  אבל 

האם, לפחות בערך כלשהו אנחנו מדברים?
ותהי  הדעת,  על  העמידה  נולדת  המרד  מתנועת 
מטושטשת כאשר תהיה: ההכרה המבהיקה פתאום, כי 
יש באדם משהו לפיו יוכל להזדהות, ואפילו רק לזמן-

מה. עד עתה לא הרגיש באופן ממשי בזהות זו. העבד 
תכופות  המרי.  לתנועת  שקדמו  הנגישות  בכל  נשא 
קיבל ללא תגובה פקודות הממרידות יותר מהפקודה 
שעוררה את סירובו. הוא נהג בהן באורך-רוח, אף כי 
אולי דחה אותן בלבו, אלא ששתק, דואג יותר לעניינו 
אבדן  עם  הכוללת.  זכותו  את  יודע  מאשר  העכשווי 
הפוכה,  תנועה  התחילה  הרוח,  קוצר  עם  הסבלנות, 
העשויה להתפשט על כל הדברים שנתקבלו על הדעת 
קודם לכן. כשהעבד דוחה את הפקודה המשפילה של 
הממונה עליו, הוא דוחה בעת ובעונה אחת את הוויית 
משנשא  לשאתו  מרחיקה  המרד  תנועת  עצמה.  העבד 
אותו סירובו הפשוט. הוא חורג אפילו מהתחום שקבע 
ליריבו, ותובע עתה כי ינהגו בו מנהג שווה בין שווים. 
זו שהיתה תחילה התנגדות-לא-נכנעת של אדם, הפכה 
להיות האדם כולו, המזדהה עמה ומתכנס בה. העבד 
מעמיד עתה את החלק של עצמותו שביקש כי יכבדוהו, 
יעדיף על הכל, אפילו על החיים.  זה  כי חלק  ומכריז 
חלק זה הופך להיות בעיניו הטוב העילאי. לפי שקודם 
לכן היה שקוע בפשרה, מזנק עתה העבד בבת ראש 

)"אם כך הוא הדבר..."( אל הכל או לא-כלום. 
התודעה מתגלה 

יחד עם המרד.

אלבר קאמי
האדם המורד
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הצגה שלישית:
שלח נא את עמי 

כשאומר דם ואש ותימרות עשן, עשר המכות ודצ"ך עד"ש באח"ב - ישפוך מן הכוס מעט יין:

ם ָוֵאׁש ְוִתיְמרות ָעָׁשן. ּדָ
ִים, ּוְבאתות  דל - ְׁשּתַ ִים, ּוְבמָרא ּגָ ִים, ּוִבְזרַע ְנטּוָיה - ְׁשּתַ ָיד ֲחָזָקה - ְׁשּתַ ָדָבר ַאֵחר: ּבְ
ְצִרים  רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דוׁש ּבָ ִים. ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכות ֶׁשֵהִביא ַהּקָ ִים, ּוְבמְפִתים -  ְׁשּתַ - ְׁשּתַ

ִמְצַרים, ְוֵאלּו ֵהן: ּבְ

חִין שְׁ

בָּרד
אַרְבֶּה

ְ ך חשֶׁ
בְּכוֹרוֹת

ַאַח"ב ְבּ ַעַד"ׁש  ַצ"ְך  ְדּ ִנים:  ִסָמּ ֶהם  ָבּ נוֵתן  ָהָיה  הּוָדה 
ְי י  ַרִבּ

דָּם
ַ צְפֵרְדֵּע

כִּנִים

עָרוֹב
דֶּבֶר

 

ְ ּ ּ

ככ



חִין שְׁ

בָּרד
אַרְבֶּה

ְ ך חשֶׁ
בְּכוֹרוֹת

ַאַח"ב ְבּ ַעַד"ׁש  ַצ"ְך  ְדּ ִנים:  ִסָמּ ֶהם  ָבּ נוֵתן  ָהָיה  הּוָדה 
ְי י  ַרִבּ

דָּם
ַ צְפֵרְדֵּע

כִּנִים

עָרוֹב
דֶּבֶר

 

ְ ּ ּ

ככ
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ִמְצַרים ֶעֶׂשר ַמּכות  ְצִרים ּבְ ה אוֵמר ֶׁשָלקּו ַהּמִ ִין ַאּתָ ִליִלי אוֵמר: ִמּנַ י יוֵסי ַהּגְ ַרּבִ
ְרעה:  ים ֶאל ּפַ ִמְצַרים ַמה הּוא אוֵמר? ַויאְמרּו ַהַחְרֻטּמִ ים ַמּכות? ּבְ ִ ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמּשׁ
דָלה ֲאֶׁשר  ַהּגְ ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָיד  ְרא  ַוּיַ ם מה הּוא אוֵמר?  ַהּיָ ְוַעל  ע ֱאלִהים ִהוא,  ֶאְצּבַ
ע?  ָמה ָלקּו ְבֶאְצּבַ יי ּוְבמֶׁשה ַעְבדו. ּכַ ֲאִמינּו ּבַ יְראּו ָהָעם ֶאת ה', ַוּיַ ִמְצַרים, ַוּיִ ָעָׂשה ה' ּבְ

ֶעֶׂשר ַמּכות. 
ים ַמּכות.  ִ ם ָלקּו ֲחִמּשׁ ִמְצַרים ָלקּו ֶעֶׂשר ַמּכות ְוַעל ַהּיָ ה: ּבְ ֱאמור ֵמַעּתָ

הצעיר  הדור  של  התפקיד  מה 
לאורך ההסטוריה? למה?

תש"ט-  בפסח  כותב  אלתרמן  נתן 
של  אביו  הוא  נון  נון.  על  שיר   1949
עבד  פשוט,  אדם  היה  נון  יהושע. 
במצרים. אדם שסבל רבות בשעבודו. 
השיר של אלתרמן מתאר את התהליך 
אל  מהעבדות  ביציאה  עובר  שנון 

החירות. 
על גדת הים נּון מלטף את ראש בנו 
נער  אותו  ובוכה.   – יהושע   – הנער 
את  שדוחה  לדור  שייך  כבר  יהושע 
העבדות ונלחם על חירותו, דור שחזר 
חסרת-הזמן  הגלות  מן  להיסטוריה 
של  האחרונות  בשורותיו  במצרים. 
מעל  האיר  אשר  הירח,  זורח  השיר 
נון, גם על אלתרמן וקוראיו, חוגגי חג 

החירות תש"ט לראשונה מזה אלפיים 
בארץ- הריבונית  במדינתם  שנים 

של  הנס  הוא  נּון  של  הנס  ישראל. 
ובני  )נּון  דאז  ישראל  פשוטי  תש"ח. 
השואה  ושורדי  החלוצים  הם  דורו(, 
השיר  פרסום  מועד   .)1949( "דהיום" 

הוא חלק מהותי בו.

נראתה  לחירות  מעבדות  היציאה 
טרם  והנשים  האנשים  רוב  בעיני 
כבלתי-אפשרית,  המדינה  הקמת 
ולא  ראויה  לא  גם  לפעמים  מיותרת, 
נכונה. אך בארץ ישראל תש"ט, דורש 
את  זה  דור  מעליו  ישיל  אלתרמן, 
אדישותו, עייפותו וקבלת הדין שלו. 

וקוראי  יהושע,  ראש  את  מלטף  נּון 
אלתרמן מלטפים את ראשי ילדיהם, 
חירות  של  מטען  להם  ומורישים 
לאומית והבטחה אלוהית – לקחו של 

נּון, נס העצמאות.

                    נּון
ן, ה ִמְתמֹוֶטֶטת ִמּיֶשׁ ִבְקּתָ                     ּבְ
ַחְסֵדי ֵאל ַחּנּון,                     ִעם ֶאָחיו ְבּ

ן, גֶשׁ                     ִהְתּגֹוֵרר לֹו ֵאי-ָאז ִאיׁש ְבּ
ְלמֹוִני ּוְׁשמֹו נּון.                     ִאיׁש-ִעְבִרי ּפָ

ֻעְמֵקי ֵסֶפר-ְׁשמֹות – ָׁשם ָׁשַקע הּוא                     ּבְ
ין ִמְכרֹות ַרַעְמֵסס אֹו ִפֹתם.                     ּבֵ

ה הּוא                     ּוְלמֹוְפִתים נֹוָרִאים לֹא ִחּכָ
ְתֹאם? י ָאַמר הּוא: מֹוְפִתים? ַמה ּפִ                     ּכִ

ַחת ֵׁשֶבט נֹוֵגׂש ַהּקֹוֵרַע                     ּתַ
ֹהב,                     ֵמָעָליו ֶאת עֹורֹו ַהּצָ

ך, הּוא, ָאִדיש ְוָיֵגַע,                     ּדֹם ִהּלֵ
ְכאֹוב. ר ִמּמַ                     ְוִלּבֹו לֹא ִנְׁשּבַ
ִים                     ּוְבאֹוָתּה ֲהִליַכת ֲעַצְלַתּ
ָליו ׁש ְוָאַסף ֶאת ּכֵ                     הּוא ִנּגַ

ְצָרִים… יֹום ֵצאת ִיְשָרֵאל ִמִמּ                     ּבְ
ֶפר ָהָעב. ּסֶ ם ּבַ ָאמּור ָשׁ                     ּכָ



                    נּון
ן, ה ִמְתמֹוֶטֶטת ִמּיֶשׁ ִבְקּתָ                     ּבְ
ַחְסֵדי ֵאל ַחּנּון,                     ִעם ֶאָחיו ְבּ

ן, גֶשׁ                     ִהְתּגֹוֵרר לֹו ֵאי-ָאז ִאיׁש ְבּ
ְלמֹוִני ּוְׁשמֹו נּון.                     ִאיׁש-ִעְבִרי ּפָ

ֻעְמֵקי ֵסֶפר-ְׁשמֹות – ָׁשם ָׁשַקע הּוא                     ּבְ
ין ִמְכרֹות ַרַעְמֵסס אֹו ִפֹתם.                     ּבֵ

ה הּוא                     ּוְלמֹוְפִתים נֹוָרִאים לֹא ִחּכָ
ְתֹאם? י ָאַמר הּוא: מֹוְפִתים? ַמה ּפִ                     ּכִ

ַחת ֵׁשֶבט נֹוֵגׂש ַהּקֹוֵרַע                     ּתַ
ֹהב,                     ֵמָעָליו ֶאת עֹורֹו ַהּצָ

ך, הּוא, ָאִדיש ְוָיֵגַע,                     ּדֹם ִהּלֵ
ְכאֹוב. ר ִמּמַ                     ְוִלּבֹו לֹא ִנְׁשּבַ
ִים                     ּוְבאֹוָתּה ֲהִליַכת ֲעַצְלַתּ
ָליו ׁש ְוָאַסף ֶאת ּכֵ                     הּוא ִנּגַ

ְצָרִים… יֹום ֵצאת ִיְשָרֵאל ִמִמּ                     ּבְ
ֶפר ָהָעב. ּסֶ ם ּבַ ָאמּור ָשׁ                     ּכָ

                    ְוִהְדִליקּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ
                    ֶאת מֹוְפֵתי ֵלָדתֹו ֶׁשל ָהָעם,

הֹומֹות ְוָסָערּו                     ְוָרְתחּו ַהּתְ
ם – –                     ּוִלְׁשַנִים ִנְקַרע ַהּיָ

רּוַע, ם ַהּקָ ם ֶאת ַהּיָ                     ֲאָבל ּגַ
ֵני ֲעָבָריו, ּ ֶות ִמְשׁ                     ְוַהּמָ

לּוַע,                     הּוא ָעַבר, ִעם ַסּלֹו ָהּקָ
ָדָבר ַהמּוָבן ֵמֵאָליו.                     ּכְ

ָרב לֹא ָנַתן ּבֹו ְצַמְרֹמֶרת                     ְוַהְקּ
ש ּוַמֲחֶשה–                     ְוִלּבֹו עֹוד ִעּקֵ
סֹוֶרת יָעה ִאּתֹו ַהָמּ ְך ִהִגּ                     ּכָ

יר מֶׁשה"… סּוֵקי "ָאז ָיִשׁ                     ֶאל ּפְ
מֹו ַרַעם ל ּכְ ְלּגַ                     ֲאַבל ָאז, ֵעת ּגֻ

יר ַעל ַהחֹוף, – ַאּדִ                     ִׁשיר-ֶהָחג ּבְ
ַעם…( ם נּון לֹא ָיַדע עֹוד ַמה-ּטַ                     ָאז )ּגַ

י ָבא סֹוף… ר ְלָבבֹו ּכִ ּבַ                     ּבֹו ָהְשׁ
יט ְוַהֹחֶמר,                     הּוא ָזַכר ֶאת ַהּטִ

ָאֹדם, ֹוט ּבְ                     ְוָזַכר ֶאת ַהּשׁ
                    ּוְפָצָעיו ֶׁשֶהֱחִרישּו ְבִלי ֹאֶמר,

ְתֹאם.                     ְצָעָקה ָנְׂשאּו ַיַחד ּפִ
ָאֶרץ,                     הּוא ָזַכר ַהּמֹוְפִתים ֶׁשּבָ

                    הּוא ָזַכר ֶאת ַהֹחֶׁשך-ָוָדם,
ָערּו, הֹומֹות ֶׁשָסּ                     הּוא ָזַכר ַהְתּ

                    הּוא ֵהִבין
ם – – י ִנְקַרע לֹו ַהּיָ                     ּכִ

מֹו ַיַער ִעיָרה ּכְ ָידֹו ַהְׂשּ                     ּבְ
ֶעְדָנה. נֹו הּוא ֶהֱחִליק ּבְ                     ֶאת ֹראׁש ּבְ

ן-נּון( עֹודֹו ַנַער,                     ִויהֹוֻׁשַע )ּבִ
ְדָנ"ע… ּגַ                     עֹודֹו ַנַער ָקָטן ּבַ

ַח ֻעְמֵקי ֵסֶפר-ְׁשמֹות ִהְתַיּפֵ                     ּבְ
ׁשּוֵטי ִיְׂשָרֵאל –                     ִאיׁש ַזֵקן ִמּפְ

ֵרַח,                     ְוֵהִאיר ָאז אֹותֹו ַהָיּ
יל                     ַהּדֹוֵלק ֵמָעֵלינּו ַהּלֵ

                    
                    נתן אלתרמן פסח תש"ט
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רּוְך הּוא ַעל  דוׁש ּבָ ה ֶׁשֵהִביא ַהּקָ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ִין ֶׁשּכָ י ֱאִליֶעֲזר אוֵמר: ִמּנַ ַרּבִ
ם ֲחרון ַאּפו, ֶעְבָרה  ח ּבָ ֱאַמר: ְיַׁשּלַ ע ַמּכות? ֶׁשּנֶ ִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ַאְרּבַ ְצִרים ּבְ ַהּמִ

ִים, ְוָצָרה - ָׁשלׁש,  ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה - ַאַחת, ָוַזַעם - ְׁשּתַ
ע.  ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ַאְרּבַ

ם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכות.  ִעים ַמּכות ְוַעל ַהּיָ ִמְצַרים ָלקּו ַאְרּבָ ה: ּבְ ֱאמור ֵמַעּתָ

ספרו דוגמא מחייכם שאתם כבני 
ובנות נוער הובלתם שינוי למרות 

התנגדותם של עולם המבוגרים.

"אל תקבלו מוסכמות קיימות, לא 
אחרים.  בתחומים  ולא  בחברה, 
החברה צריכה לדעת להשתנות. 
 - משתנה  שלא  מדינה  או  חברה 
מה  איננה  המציאות  מתנוונת. 
ואם  שנה.  חמישים  לפני  שהיה 
יש משהו שצריך לייחד נוער – זו 
מרדנות נגד מוסכמות. לא מרדנות 
לשם מרדנות, אלא מרדנות לשם 
שינוי. קיימו את אשר ראוי לקיים, 
שנו את אשר ראוי לשנות, והרבה 

דברים דורשים שינוי".
יצחק רבין בועידת הנוער העובד 

והלומד ה-9 1994

"פתאום קם אדם בבוקר 
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 

ורואה כי חזר האביב 
והוריק שוב אילן מן השלכת."

אמיר גלבוע 
שיר בבוקר בבוקר



על  הּוא  רּוְך  ּבָ דוׁש  ַהּקָ שֵהבִיא  ה  וַמּכָ ה  ַמּכָ ל  ֶׁשּכָ ִין  ִמּנַ אוֵמר:  ֲעִקיֶבא  י  ַרּבִ
ֶעְבָרה  ַאּפו,  ֲחרון  ם  ּבָ ח  ַׁשּלַ ִיְ ֱאַמר:  ֶׁשּנֶ ַמּכות?  ָחֵמׁש  ֶׁשל  ָהְיָתה  ִמְצַרים  ּבְ ְצִרים  ַהּמִ

ִים, ָוַזַעם - ָׁשלוׁש,  ָוַזַעם ְוַצָרה, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרון ַאּפו- ַאַחת, ֶעְבָרה - ְׁשּתַ
ע, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ָחֵמׁש.  ְוָצָרה - ַאְרּבַ

ים ּוָמאַתִים ַמּכות.  ִ ם ָלקּו ֲחִמּשׁ ים ַמּכות ְוַעל ַהּיָ ִ ִמְצַרים ָלקּו ֲחִמּשׁ ה: ּבְ ֱאמור ֵמַעּתָ
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שירו יחד את דיינו וכתבו דיינו על 
הסניף/קן/קבוצה

קום ָעֵלינּו! ָמה ַמֲעלות טובות ַלּמָ ּכַ
ֵיינּו.  ּדַ ְׁשָפִטים,       ֶהם  ּבָ ָעָׂשה  ְולא  ִמִמְצַרים  הוִציָאנּו  ִאלּו 

ֵיינּו.  ּדַ ֵבאלֵהיֶהם,           ָעָׂשה  ולא  ְׁשָפִטים,  ֶהם  ּבָ ָעָׂשה  ִאלּו 

ֵיינּו.  ּדַ כוֵריֶהם,           ּבְ ֶאת  ָהַרג  ְולא  ֵבאלֵהיֶהם,  ָעָׂשה  ִאלּו 

ֵיינּו.  ּדַ ָממוָנם,             ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ְולא  כוֵריֶהם  ּבְ ֶאת  ָהַרג  ִאלּו 

ֵיינּו.  ּדַ ם,               ַהּיָ ֶאת  ָלנּו  ָקַרע  ְולא  ָממוָנם  ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ִאלּו 

ֵיינּו.  ּדַ ָחָרָבה,      ּבֶ תוכו  ּבְ ֶהֱעֵביָרנּו  ְולא  ם  ַהּיָ ֶאת  ָלנּו  ָקַרע  ִאלּו 

ֵיינּו. ּדַ תוכו,           ּבְ ֶצֵרנּו  ְׁשַקע  ְולא  ָחָרָבה  ּבֶ תוכו  ּבְ ֶהֱעֵביָרנּו  ִאלּו 

ֵיינּו.  ִעים ָׁשָנה,       ּדַ ר ַאְרּבָ נּו ּבִמְדּבָ ק ָצְרּכֵ תוכו ְולא ִסּפֵ ִאלּו ִׁשַקע ֶצֵרנּו ּבְ

ֵיינּו.  ן,      ּדַ ִעים ָׁשָנה ולא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ ר ַאְרּבָ נּו ּבִמְדּבָ ק ָצְרּכֵ ִאלּו ִסּפֵ

ֵיינּו.  ּדַ ת,                ַהַׁשּבָ ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ְולא  ן  ַהּמָ ֶאת  ֶהֱאִכיָלנּו  ִאלּו 

ֵיינּו.  ּדַ ִסיַני,            ַהר  ִלְפֵני  ֵקְרָבנּו  ְולא  ת,  ַהַׁשּבָ ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ִאלּו 

ֵיינּו.  ּדַ ַהּתוָרה,           ֶאת  ָלנּו  ַנַתן  ְולא  ִסיַני,  ַהר  ִלְפֵני  ֵקְרָבנּו  ִאלּו 

ֵיינּו.  ּדַ ִיְׂשָרֵאל,            ְלֶאֶרץ  ִהְכִניָסנּו  ְולא  ַהּתוָרה  ֶאת  ָלנּו  ַנַתן  ִאלּו 

ֵיינּו.  ִחיָרה,       ּדַ ית ַהּבְ ִאלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְולא ָבָנה ָלנּו ֶאת ּבֵ

אידיאל  בשם  פעם  קראתי  "לזאת 
שאין לו סוף.  ובאמת חושב אני, כי 
הציונות לא תחדל מהיות אידיאל, 
גם לאחר שנשיג את ארצנו, ארץ-
ישראל.  כי בציונות, כפי שאני מבין 
אותה, יש לא רק השאיפה לרכוש 
בעד  במשפט  בטוחה  כברת-ארץ 
השאיפה  גם  אם  כי  האמלל,  עמנו 

להשתלמות מוסרית ורוחנית."
בנימין זאב הרצל

"לא זכרתי את הטקסט של ההגדה אלא במעומעם, לא הייתה מצה וגם לא מרור, ולא הגדה לקרוא ממנה. 
הייתי היהודי היחיד שהשתתף בסדר, בעצם הייתי האדם היחידי בחדר. אבל כל זה לא הפריע לאורחי מבחוץ, 
סיפרתי לשניים מעמיתיי האסירים את סיפור יציאת מצרים דרך חריץ קטן בצינוק שאליו הושלכתי, למרות 

שלא היו יהודים ]הם[ הזדהו עם המסר האוניברסלי של הסיפור. 
הסיבה הייתה פשוטה. קבוצה מבודדת זאת של מתנגדי המשטר כבר טעמה את יכולתה של החירות לעצב 
מחדש את הפרט והבינה את הכוח הטמון בה: היכולת לשנות חברה שלמה. הם לא היו זקוקים לתזכורות. 
הרעיון שאומה של עבדים יכולה לזכות בחירות ולהביס את המעצמה החזקה ביותר בעולם, היה עבורנו לא 

אגדה עתיקה אלא אמת נצחית."
נתן שרנסקי



הפיוט עוסק בשבחי גאולת מצרים, ומונה רשימה של מעלות שעל כל אחת 
מהן צריכים אנחנו להודות לה'. המדרגות נמנות על פי סדר יציאת מצריים. 
"דיינו" - כלומר היינו מאושרים ומלאים תודה עד אין קץ על  הפיוט אומר 
המעלה הבסיסית והראשונית יותר גם אם לא היינו זוכים לכל שאר המעלות 

שזיכה אותנו בהם ה'.
 - בשיר  ביטוי  לידי  הבאים  הגילויים  לכל  זקוק  עמנו  של  השחרור  תהליך 
מהשחרור הפיזי עד לרוחני , הן במעמד הר סיני וקריעת ים סוף והן בכניסה 
לארץ ובניית בית הבחירה. עם פנינו למטרה - הפיוט קובע כי עלינו להכיר 
תודה ולהודות גם לשלבים שבדרך. היווצרותו של עמנו כעם של בני ובנות 

חורין הינו תהליך ארוך ועלינו להכיר בו ככזה.
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מקרינים סרטון או מספרים 
של  העלייה  סיפורי  את 
והסבתות  הסבים  ההורים, 

שלנו

"לא מזמן שמעתי שני חניכים, בני הקהילה, מתווכחים 
זה עם זה. אחד הטיח בשני בזלזול: יה עולה! המילים 
הכו בי בחוזקה. חניכות וחניכים, אורחים נכבדים, באתי 
לומר לכם היום, כי מעשה העליה הוא הגדול שבמעשים. 
ויש בו את כל הטוב, היפה והאמיץ שבמעשי האדם. לא 
סתם, חניכים וחניכות יקרים, אנו עולים לארץ ישראל, 
חז"ל אמרו כי  "ארץ ישראל גבוה מכל הארצות", לא 
כי היא גדולה או עשירה יותר, לא כי יש פה אנשים 
שבהכרח טובים יותר, לא כי היא חזקה יותר. מעשה 
העליה הוא העצום שבמעשים, כי יש בו הגשמת חלום. 
נפלטים, אף לא  איננו  יש בעולם שלשם  "מקום אחד 
מהגרים, אלא באים הביתה - ארץ ישראל" כך כתבה 
מאחור  שהשאירה  סנש,  חנה  בשם  צעירה,  עולה 
בהונגריה לימודים, נגינה על פסנתר ומחזרים. כל עולה  
יותר. הוא חלום  הוא חלום. הוא חלום על מקום טוב 
על השתנות ומאמץ, על שוויון ועל בית. כל עולה הוא 
גם מה שהשאיר מאחור: שפה ואהבות, לימודים, בעל 
היקר  את  מאחור  שהשאירו  כאלה,  ויש  נופים.  חיים, 

להם מכל. 
ארץ ישראל גבוה מכל הארצות כי היא כולה חלומות, 

וחלומות יפים אפשר להגשים יחד......
....חניכות וחניכים, בבואכם להתייצב אל מול האפליה, 
האלימות, הניצול והשנאה העיוורת, אל תחפשו דמויות 
גדולות.  לים. אל תסתנוורו מסיסמאות  לחיקוי מעבר 
הביטו אל אנשי המופת שפה ממש. שמם: אמא. סבא. 
לארץ  חנכו  לעליה.  חנכו  מהם.  לימדו  גדולה.  אחות 
ישראל שיש בה ערבות וכבוד, לכידות וצדק. התנועה 
להגשמת  המקום  גם  תהיה  בית,  לכם  שהיא  שלנו, 

החלומות הגדולים ביותר שלכם. 
היום אבקש מכם חניכות וחניכים, אבקש מכל היושבים 
פה, להיות עולים. לעלות לארץ ישראל. לעלות בארץ 
הדיעות  את  הפחדים,  את  מאחור  להשאיר  ישראל. 

הקדומות, את הנוחות המרדימה ולעלות. "
מתוך נאומה של דפנה בר שילון, רכזת תנועת הנוער

שנפלו  אתיופיה  ליהודי  הזיכרון  ביום  הנעילה  בטקס 
בדרכם לארץ ישראל תשע"ו

מה זה אומר בעיניכן - "לעלות" 
בארץ ישראל?



קום ָעֵלינּו:  ֶלת ַלּמָ ָמה, טוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכּפֶ ָמה וּכַ ַעל ַאַחת, ּכַ
ֶׁשהוִציָאנּו ִמִמְצַרים, 
ְוָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, 

ְוָעָׂשה ֵבאלֵהיֶהם, 
כוֵריֶהם,  ְוָהַרג ֶאת ּבְ
ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממוָנם,
ם,  ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ

ָחָרָבה,  תוכו ּבֶ ְוֶהֱעִביֶרנו ּבִ
תוכו,  ְוִׁשַקע ֶצֵרנּו ּבְ

ִעים ָׁשָנה,  ר ַאְרּבָ נּו ּבִמְדּבָ ק ָצְרּכֵ ְוִסּפֵ
ן,  ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ

ת,  ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשּבָ
ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, 
ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתוָרה,  ְוַנָ

ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ר ַעל כל ֲעונוֵתינּו. ִחיָרה ְלַכּפֵ ית ַהּבְ ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ּבֵ

בסיפור תקומת ישראל ידוע "סדר של פסח" שהיה 
כולו מרירות וזעם.

סדר פסח של שנת תש"ו }1946{ היה מיוחד במינו 
בתולדות הישוב היהודי בארץ ישראל. ימים אחדים 
וראשי  היהודית  הסוכנות  ראשי  הכריזו  החג  לפני 
הועד הלאומי על צום הזדהות עם מעפילי הספינה 
בפניהם  חסמו  בריטניה  ששלטונות  ספצ'יה",  "לה 
את הכניסה לארץ ישראל. המעפילים נעצרו וכאות 
בצד  צום.  על  היהודי  הישוב  ראשי  הכריזו  מחאה 
מחאות והפגנות מצד הישוב היהודי, קיימו המנהיגים 
משה  רמז,  דוד  שזר,  זלמן  מאיר,  גולדה  וביניהם: 

שרת צום בבנייני המוסדות הלאומיים בירושלים.
לנהוג  כיצד  השאלה:  נתעוררה  הפסח,  משקרב 
הרצוג  הרב  הראשיים,  הרבנים  הסדר.  ליל  בערב 
והרב עוזיאל זכרם לברכה, באו אל הצמים ובקשו 
בין  להשפיע להפסיק את הצום. לאחר התייעצות 
לאכול  כהלכתו,  הסדר  את  לקיים  הוחלט  הצמים, 
כזית מצה כדי לצאת ידי חובת אכילת מצה, ולשתות 
ארבע כוסות קטנות של יין. בשעות הלילה החלה 
תנועה רבתי של עוברים ושבים ברחובות ירושלים, 
בנייני  אל  בדרכם  תושבים  יצאו  בתים  ממאות 
המוסדות הלאומיים, כדי להשתתף ב"סדר" שקיימו 
ירושלים,ברכו  מיהודי  מאות  עם  בצוותא  הצמים. 
הצמים על החירות והגאולה 
נשמעה  ירושלים  וברחבי 
הבוקר  אשמורת  עד 

השירה: 
"לשנה הבאה 
בירושלים 

החופשית".
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הסנהדרין  נשיא  היה  גמליאל  רבן 
ביבנה אחרי החורבן של בית המקדש 
רבן  של  ונכדו  הלל  מצאצאי  השני, 
הנהיג  גמליאל  רבן  הזקן.  גמליאל 
החמורות  השעות  באחת  העם  את 
ירושלים,  שחרבה  לאחר  בתולדותיו. 
ביבנה,  המרכז  סביב  העם  את  איחד 
וקבע מסגרת הלכתית אחת מחייבת, 
כדי למנוע פיצול ההלכה, ועמה פיצול 
ובית  העם. המחלוקת בין בית שמאי 
הלל נמשכה שנים רבות. רבן גמליאל 
הלל.  כבית  הלכה  לקביעת  הביא 
ביבנה בהובלתו בררו את כל ההלכות 
העתיקות וקיבעו אותם ביום יום של 

העם. 
 

רבן גמליאל היה מנהיג שהקדיש את 
חייו לבנייתו של העם היהודי כחברה 
אחת בעלת מרכז משותף. רבן גמליאל 
שאיפשרה  תרבות  הובילו  ושותפיו 
ואף עודדה ריבוי דעות, ויכוחים ואף 
מחלוקות בעם. הם קבעו כי מחלוקות 
הן  אם  רק  משמעות  בעלות  הן  אלו 

"מחלוקות לשם שמיים".

ַסח, לא ָיָצא  ּפֶ ָבִרים ֵאּלּו ּבַ ל ֶׁשּלא ָאַמר ְׁשלָׁשה ּדְ ְמִליֵאל ָהָיה אוֵמר: ּכָ ן ּגַ ַרּבָ
ְיֵדי חוָבתו, ְוֵאלּו ֵהן: 

ַסח, ַמָצה, ּוָמרור.  ּפֶ

ׁש ָהָיה ַקָים, ַעל ׁשּום  ְקּדָ ית ַהּמִ ְזַמן ֶׁשּבֵ ּבִ ֶׁשָהיּו ֲאבוֵתינּו אוְכִלים  ַסח  ּפֶ
ֱאַמר:  ִמְצַרים, ֶׁשּנֶ י ֲאבוֵתינּו ּבְ ּתֵ רּוְך הּוא ַעל  ּבָ דוׁש ּבָ ַסח ַהּקָ ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשּפֶָ

ָנְגּפו ֶאת  ִמְצַרים ּבְ ני ִיְׂשָרֵאל ּבְ י ּבְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ַסח הּוא ַליי, ֲאֶׁשר ּפָ ם ֶזַבח ּפֶ ַוֲאַמְרּתֶ
חוּו.  ּתַ ְ ּשׁ ּקד ָהָעם ַוּיִ יל? ַוּיִ ינּו ִהּצִ ּתֵ ִמְצַרים, ְוֶאת ּבָ

אוחז המצה בידו ומראה אותה למסובין: 

ֵצָקם ֶׁשל  יק ּבְ ה זו שאנו אוְכִלים, ַעל ׁשּום מה? ַעל ׁשּום ֶׁשלא ִהְסּפִ ַמּצָ
רּוְך הּוא,  דוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך  ַמְלֵכי ַהּמְ ֲאבוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶׁשּנִ

י לא  ּכִ ַמּצות,  ִמִמְצַרים ֻעגת  ֲאֶׁשר הוִציאּו  ֵצק  ַהּבָ ַוּיאפּו ֶאת  ֱאַמר:  ֶׁשּנֶ ּוְגָאָלם, 
ם ֵצָדה לא ָעׂשו ָלֶהם.  , ְוּגַ ְצַרים ְולא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ י גְרׁשּו ִמּמִ ָחֵמץ, ּכִ

אוחז המרור בידו ומראה אותו למסובין: 

ְצִרים ֶאת ַחֵיי  ְררּו ַהּמִ ָמרור ֶזה ֶׁשָאנּו אוְכִלים, ַעל ׁשּום מה? ַעל ׁשּום ֶׁשּמֵ
חֶמר ּוִבְלֵבִנים  ֲעבָדה ָקָשה, ּבְ ֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵייהם ּבַ ִמְצַרים, ֶׁשּנֶ ֲאבוֵתינּו ּבְ

ָפֶרְך.  ל ֲעבָדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ ֶדה ֶאת ּכָ ּשָׂ ּוְבָכל ֲעבָדה ּבַ



מהי בעינכם מחלוקת "לשם שמיים"? 
"לשם  אינה  שהיא  מחלוקת  מהי 

שמיים"?
החברה  מחיי  מחייכן,  דוגמאות  תנו 
מתמודדים  כיצד  היום  הישראלית 

כאשר עולה מחלוקת.

"כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה 
אין  שמים,  לשם  ושאינה  להתקיים. 
מחלוקת  היא  איזו  להתקיים.  סופה 
מחלוקת  זו  שמים?  לשם  שהיא 
זו  שמים?  לשם  ושאינה  ושמאי.  הלל 
מחלוקת קרח וכל עדתו )אבות ה, יז(".

את  לזקק  בא  גמליאל  רבן 
החג  של  המרכזיות  משמעויותיו 

בשלושה מושגים: 
פסח -  בעבר היה נהוג לאכול גדי 
להודות  כאופן  החג,  לכבוד  שלם 
לאלוהים על כך שפסח על בתיהם 
במצריים  ישראל  משפחות  של 
ובכך  בכורות.  מכת  את  כשהביא 

אפשר להם לצאת ממצריים.
בני  שאכלו  למצות  כסמל   – מצה 
לזה  קוראים  במדבר,  ישראל 
בוויתור  עוני, כסמל לבחירה  לחם 
במצרים  החיים  של  הנוחות  על 
גם  בחופש  ולבחירה  עבדות,  חיי 
במחיר של מסע קשה במדבר ולחם 
עוני. אכילת המצה גם מסמלת  את 
הבחירה לזכור פעם בשנה שעדיין 
שעודם  אחרים  עמים  בעולם  יש 

משועבדים.
- מסמל את זה שחיי העבדות  מרור 
הוא  המרור  מרים.  היו  במצריים 
לעולם  לשכוח  לא  לעצמינו  תזכורת 
שאנו היינו עם של עבדים, ושהשעבוד 
נחזור  שלא  מנת  על   - מר  דבר  הוא 
להיות  נסכים  שלא  מנת  על  לגלות, 
עבדים בשנית ועל מנת למנוע אותנו 

מלהיות בעצמינו נוגשי עבדים.
 

ישנו משקל לשילוש הזה - קודם היה 
התנאים  את  בכלל  שאפשר  מאבק 
של  וקשה  כבד  )במחיר  לחירות 
בחרו  ישראל  בני  אח"כ,  אדם(,  חיי 
לפעול– עזבו את מצרים )תוך וויתור 
על נוחיות(, אח"כ בני ישראל נדרשים 
לא   - המירורים  טעם  את  לזכור 

להתכחש לעברם. 
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מי שמדבר צחקתי בכיתי למראה 
החיוור של אחי 

למבטא המוזר שלו ביטא ביטא זה 
יותר תנכי? 

הו כתונת פסים שלי כל פס בי נוגע 
כל פס רוצה לקלף לי את העור 

לא  אני  פסים שלי  פסים  פסים  הו 
אשתגע 

רק אתן לגוונים מעט אור 

כן, כל הצבעים עוד יזהירו... 

פולנים התנפלו על מרוקו 
רוסים נכנסו בתימן 

מצרים חטפה מטורקיה 
שבדרך תקעה את יוון 
איך שביניהם הסתבכנו 

כבר סופר אף כי לא יאומן 
הזרות  המלחמות  את  למה  אבל 

שלהם משכנו 
אחרי שהם שכחו אותנו מזמן מזמן 
הו כתונת פסים שלי כל פס בי נוגע 

כל פס רוצה לקלף לי את העור 
הו פסים פסים פסים שלי 

אני לא אשתגע לא אשתגע 
רק אתן לגוונים מעט אור 

כן, כל הצבעים עוד יזהירו..

כתונת פסים
מילים: מאיר אריאל

לחן: ארקדי דוכין

לפני כמה וכמה שנות אלף 
נפרדנו אני ואחי 

הוא לכיוון של הקרירים האלה 
אני לדרום מזרחי 

יובלות על יובלות לא התראנו 
ופתאום נפגשנו כאן 

לא הכרנו כל כך השתננו 
טוב שהשארנו סימן 

מה הם עשו לך אתה בכלל לא דומה לי 
בבכי צחק לי אחי 

אתה לא נראה כל כך ישראלי 
בטח שלא תנכי 

כן, כל הצבעים עוד יזהירו 
לכל הצדדים בעולם 

לראות כולם את כולם 
וכל הצדדים עוד יכירו 

בגוונים השונים את עצמם 
ויותר הצבעים לא יסתירו 

אדם מאדם דם מדם 

"שום אדם אינו חזק או עשיר דיו, כדי 
ממקום-מושב  עם  להעתיק  שיוכל 
אחד למשנהו. רק רעיון יכול לחולל 
כוח  אכן  יש  המדינה  לרעיון  זאת. 
ההיסטוריה  חשכת  כל  לאורך  כזה. 
מלחלום  היהודים  חדלו  לא  שלהם 
הבאה  "לשנה   – המלכות  חלום  את 
העתיק  המוטו  הוא   – בירושלים!" 
שלנו. כעת שומה עלינו להראות, כי 
מחלום זה עשוי לצמוח רעיון בהיר 

כאור היום."
הרצל / מדינת היהודים

התקווה / נפתלי הרץ אמבר
ִניָמה ָבב ְפּ ֵלּ ל עֹוד ַבּ ָכּ

ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמָיּה,
ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה

ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפָיּה -
ְקָוֵתנּו, עֹוד לֹא ָאְבָדה ִתּ

ִים, נֹות ַאְלַפּ ת ְשׁ ְקָוה ַבּ ַהִתּ
ַאְרֵצנּו, י ְבּ ִלְהיֹות ַעם ָחְפִשׁ

ַלִים. ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָשׁ

הצגה רביעית:
קריעת ים סוף



ה' באייר תש"ח 14.5.1948 
עוצבה דמותו  היהודי, בה  "בארץ-ישראל קם העם 
קוממיות  חיי  חי  בה  והמדינית,  הדתית  הרוחנית, 
וכלל- לאומיים  תרבות  נכסי  יצר  בה  ממלכתית, 
אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. 

לה  שמר  הזרוע  בכוח  מארצו  העם  שהוגלה  לאחר 
אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקוה 
לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית..... 

האיום  הנאצי  מהטבח  שניצלה  הפליטה  .....שארית 
להעפיל  חדלו  לא  אחרות  ארצות  ויהודי  באירופה 
ולא  וסכנה,  לארץ-ישראל, על אף כל קושי, מניעה 
ועמל- חירות  כבוד,  לחיי  זכותם  את  לתבוע  פסקו 

ישרים במולדת עמם. 

.......זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל 
עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. 

נציגי  העם,  מועצת  חברי  אנו  נתכנסנו,  לפיכך 
הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט 
הטבעית  זכותנו  ובתוקף  ארץ-ישראל,  על  הבריטי 
האומות  עצרת  החלטת  יסוד  ועל  וההיסטורית 
מדינה  הקמת  על  בזאת  מכריזים  אנו  המאוחדות 

יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. 

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ 
גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; 
והשלום  הצדק  החירות,  יסודות  על  מושתתה  תהא 
זכויות  שויון  תקיים  ישראל;  נביאי  של  חזונם  לאור 
חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע 
ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; 
תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה   
נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. 
עם  פעולה  לשתף  מוכנה  תהא  ישראל  מדינת 
המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת 

החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת 
האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה. ....

אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה 
חדשים - לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור 
על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות 
מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, 

הזמניים והקבועים. 

המדינות  לכל  טובה  ושכנות  שלום  יד  מושיטים  אנו 
ועזרה  פעולה  לשיתוף  להם  וקוראים  ועמיהן,  השכנות 
הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל 
המזרח  לקידמת  משותף  במאמץ  חלקה  לתרום  מוכנה 

התיכון כולו. 

להתלכד  התפוצות  בכל  היהודי  העם  אל  קוראים  אנו 
במערכה  לימינו  ולעמוד  ובבנין  בעליה  הישוב  סביב 

הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. 

ידינו  מתוך בטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת 
לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת המדינה הזמנית, 
ערב  הזה,  היום  תל-אביב,  בעיר  המולדת,  אדמת  על 

שבת, ה' אייר תש"ח, 14 במאי 1948."
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חיים פשוטים
מילים ולחן: עידן רייכל ואביב גפן

ביום שכל הרחובות יהיו לטובתנו 
יהיו שם בשבילנו ולא של אחרים 

גם אנחנו אז נוכל לצאת שלובי ידיים 
לראות אז מעלינו שמים נקיים 

ואת, עכשיו את לא יודעת 
אבל אני שמעתי - יש חיים טובים 

שכל האנשים חיים בלי פחד 
ונשארים ביחד, חיים פשוטים 

ביום שכל הרחובות יהיו לטובתנו 
נוכל לצאת בערב לראות רק כוכבים 
גם אנחנו אז נוכל לראות אז בעצמנו 

את מה שלא הכרנו מעבר לגדר.

רוח ישראל היא רוח ההתגשמות… התגשמות של אותה 
אמת שאינה תלויה בנו, ואף על פי כן זקוקה היא לנו 
לשם  נברא  שהאדם  הפשוטה,  האמת  הגשמתה…  לשם 
תכלית. יש לבריאה תכלית, שלא בדינו מליבינו… לומר: 
'זו וזו תהיה מעתה תכלית הוויתינו'… אלא הרשות נתונה 
לדעת ולהביע, שאין הפילוג והפירוד והפירוק תכליתינו, 
עד  נצחית  התגוששות  תכליתינו  ואין  האיחוד.  אלא 
מוות בין כת לכת בין מעמד למעמד בין אומה לאומה, 
אלא תכליתינו הוא השלום… העולם האנושי מכוון הוא 
מגובבים,  איברים  אלא  עדיין  הוא  ואין  לגוף,  להעשות 
העולם  והוא  שלם;  גוף  שהוא  סובר  מהם  אחד  שכל 
האנושי; מכוון להעשות לגוף על ידי מעשי האדם עצמו. 
עולם  את  בעולם,  חלקינו  את  לתקן  מעתה  הוא  נדרש 

האדם." 
מרדכי מרטין בובר

ֱאַמר:  ְצרים, ֶׁשּנֶ ִאלּו הּוא ֶיָצא ִמּמִ ָכל ּדור ָודור ַחָיב ָאָדם ִלְראות ֶאת ַעְצמו ּכְ ּבְ
ְצַרים. לא ֶאת  ֵצאִתי ִמּמִ ֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ּבְ יום ַההּוא ֵלאמר, ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ְוִהּגַ

ֱאַמר:  ֶהם, ֶׁשּנֶ ַאל ִעּמָ א ַאף אוָתנּו ּגָ רּוְך הּוא, ֶאּלָ דוׁש ּבָ ַאל ַהּקָ ְלָבד ּגָ ֲאבוֵתינּו ּבִ
ע ַלֲאבֵתנּו  ְואוָתנּו הוִציא ִמָׁשם, ְלַמַען ָהִביא אָתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנָׁשּבַ

יאחז הכוס בידו ויכסה המצות ויאמר:

ר,  ַח, ְלָפֵאר, ְלרוֵמם, ְלַהּדֵ ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהודות, ְלַהֵלל, ְלַׁשּבֵ
ים ָהֵאלּו: הוִציָאנּו  ל ַהִנּסִ ס ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ּכָ ה ּוְלַקּלֵ ְלָבֵרְך, ְלַעּלֵ

ְעּבּוד  ִ דול, ּוִמּשׁ גון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליום טוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאור ּגָ ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמּיָ
ה. ְונאַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה: ַהְללּוָיּה.  ִלְגֻאּלָ

לחירות.  חופש  בין  מבחינה  עברית  "השפה 
חופש הוא "חופש מ־". חירות היא "חירות ל־". 
חופש הוא מה שמקבל העבד כשהוא משוחרר 
מעבדותו. מעתה הוא חופשי משעבוד לרצונו 
אין  חירות  של  זה  סוג  אבל  אחר.  אדם  של 
די בו כדי לברוא חברה חופשית. עולם שבו 
מתחיל  נפשם  כאוות  לעשות  חופשיים  כולם 
באנרכיה ומסתיים בעריצות. לכן החופש הוא 
הסופי.  יעדה  לא  החירות,  של  תחילתה  רק 
החירות היא חופש קיבוצי, חברה שבה החופש 
שלי מכבד את החופש שלך. חברה חופשית 
היא תמיד הישג מוסרי. היא מבוססת על ריסון 
עצמי ועל התחשבות בזולת. יעדה הסופי של 
הצדק  יסודות  על  חברה  לעצב  הוא  התורה 
בהכרת  תלויים  כאחד  ששניהם  והרחמים, 
הבריאה.  של  ושלמותה  האל  של  ריבונותו 
בני־חורין",  "לשנה הבאה  אפוא  אומרים  אנו 
ומתכוונים לחירות, ולא לחופש. פירוש הדבר 
הוא: "הלוואי שנהיה בני־חורין באופן המכבד 

את חירותם של הכול".
הרב יונתן זקס



ַעד  ִוְ ה  ֵמַעּתָ ְמבָרְך  ה'  ֵׁשם  ְיִהי  ה'.  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ה',  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה 
בודו.  ַמִים ּכְ ָ ל ּגוִים ה', ַעל ַהּשׁ ל ֵׁשם ה'. ָרם ַעל ּכָ ְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבואו ְמֻהּלָ עוָלם. ִמּמִ
ל,  ַמִים ּוָבָאֶרץ? ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ ָ ּשׁ יִלי ִלְראות ּבַ ְׁשּפִ יִהי ָלָׁשֶבת, ַהּמַ ְגּבִ יי ֱאלֵהינּו ַהּמַ ִמי ּכַ
ִית, ֵאם  ֵמַאְׁשּפת ָיִרים ֶאְביון, ְלהוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְנִדיֵבי ַעּמו. מוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ

ִנים ִׂשְמָחה. ַהְללּוָיּה.  ַהּבָ

ה ְלָקְדׁשו, ִיְׂשָרֵאל  ית ַיֲעקב ֵמַעם לֵעז, ָהְיָתה ְיהּוּדָ ֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִמצַרים, ּבֵ ּבְ
ְבֵני  ַבעות - ּכִ ן ִיּסב ְלָאחור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ּגְ נס, ַהַיְרּדֵ ם ָרָאה ַוּיַ ַמְמְׁשלוָתיו. ַהּיָ
ַבעות -  ְרְקדּו ְכֵאיִלים, ּגְ ּסב ְלָאחור, ֶהָהִרים - ּתִ ְרֵדן - ּתִ י ָתנּוס, ַהּיַ ם ּכִ ָך ַהּיָ צאן. ַמה ּלְ
ִמיש  ְפֵני ֱאלוַה ַיֲעקב. ַההְפִכי ַהּצּור - ֲאַגם ָמִים, ַחּלָ ְפֵני ָאדון חּוִלי ָאֶרץ, ִמּלְ ְבֵני צאן. ִמּלְ ּכִ

- ְלַמְעְינו ָמִים. 

ַאל ִיְׂשָרֵאל. יִהים ֶאת ַהּכוס ַעד ּגָ ַמְגּבִ

"סימן שעוד לא הגענו 
והאופק עוד רחוק 
וליבך עודו פתוח 

אל ארבעת הרוחות 
וצריך להמשיך ללכת 

וצריך להמשיך לצעוד 
והדרך עוד מושכת 

ארוכה" 
נעמי שמר
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ַאל ֶאת ֲאבוֵתינּו  ְוּגָ ָאָלנּו  ּגְ אתה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך העוָלם, ֲאֶׁשר  רּוְך  ּבָ
ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ה'  ן  ּכֵ ּוָמרור.  ה  ַמּצָ ּבו  ֶלֱאָכל  ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַלּלַ יָענּו  ְוִהּגִ ְצַרים,  ִמּמִ

ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלום, ְׂשֵמִחים  יֵענּו ְלמוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהּבָ ֲאבוֵתינּו ַיּגִ
יַע  ָסִחים ֲאֶׁשר ַיּגִ ָבִחים ּוִמן ַהּפְ ֲעבוָדֶתָך. ְונאַכל ָׁשם ִמן ַהּזְ ִבְנַין ִעיֶרָך ְוָׂשִׂשים ּבַ ּבְ
דּות ַנְפֵׁשנּו.  ֵתנּו וַעל ּפְ ֻאּלָ ֲחָך ְלָרצון, ְונוֶדה ְלָך ִׁשיר ָחָדש ַעל ּגְ ָמם ַעל ִקיר ִמְזּבַ ּדָ

ַאל ִיְׂשָרֵאל. ה ה', ּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִרי ַהָגֶפן.  ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ּבוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ת ְׂשמאל.  ַהָסּבַ ׁשוִתים ֶאת ַהּכוס ּבְ

כוס שנייה "מעבדות לחירות"
לצאת  ביכולתנו  כי  נשמח  בא.  ופסח  הגיע  אביב  כי  רבה,  שמחה  נשמח 
מעלינו  שהשמיים  לעצמנו  נאחל  גדול.  לאור  ומאפלה  לחירות  מעבדות 
והאור הטהור שבתוכנו ינחו אותנו בדרכנו. נרים כוס שנייה - כוס החירות, 
כדי  הדרוש  את  ולאחרים  לעצמנו  שנעניק  חברינו  ולכל  לעצמנו  ונאחל 

להיות חופשיים. 

הא ארעא עניא /בלפור חקק

ת ֲחצֹות.  ּדַ ָהא ַאְרָעא ַעְנָיא. ַהּגַ
ל ָהֲאָרצֹות.  ַמה ָהָאֶרץ ַהּזֹו ִמּכָ

ְכִפין  ל ּדִ ים ִנְלָמִדים ּוִמְׁשָנה. ּכָ ַחּיִ
ס, ַקֲעַרת ָקָדִׁשים,  ס ְמֻפּיָ ְרּפָ ין, ּכַ ֻסּבִ ּמְ ּבַ

ים  ְמָעָתּה ַחּיִ יָצה ּדִ ְזרֹוַע ֲחלּוִצים, ּבֵ
ֲחָדִׁשים. ֵזֶכר ַמר, ְיגֹון ַאֲחִרית. 

 . ְדּתָ ִנים, ְזַמן ְקִריַאת ַׁשֲחִרית. ְוִהּגַ ּוָבאּו ּבָ

ל  ּכָ ה.  ּנֶ ִמְׁשּתַ ַהּכֹל.  ה.  ּנָ ִנְׁשַתּ ַמה  ָנה.  ַהּׁשָ
ְצִריְך  ּדִ

ֵייֵתי. ַהִאם ָיכֹול. ֵאיְך ַיְמִׁשיְך. ִנְׁשַמת ַיַחץ 
ְלמּוד לֹו  ָכר ּתֹוָעה. ָמרֹור ַאְרָעא. ּתַ ִמּנֵ

ב ִנְרָחץ. חֹוֶלה ְוחֹוֶזה.  ַמר. ֵמֲחֹרֶסת ָנַצץ. ַהּלֵ
א  ֲעבּור ֶזה. ֶאּלָ ִמיָהה, ַאֲהָבה. ּבַ ִמְדַרׁש ּכְ

ַאְתּ  ֵנָרּה.  ּבְ ִתיָלָתּה  ּפְ ַעְנָיא.  ֶאֶרץ  ָׁשָעה.  ּבְ
ַתח  ּפְ

ים  ִעּפִ ף. ַעל ַהּסְ ִמְתַחּלֵ ַצח רֹוֵטט. ּכְ ְוָכֵעת. ַהּנֶ
ר. ֹקֶדש ְוֹחל. ּכֹה ָחֵסר.  ַעם ּפֹוֵסַח. ִמְתַיּסֵ

ְוִלְׁשָמּה.  ה.  ּוְסֻגּלָ ֵמַאְרִעּיּות.  נֹוֶצֶרת  ֶאֶרץ 
ֲעֵדינּו, 

ינּו. ּיֵ יֵננּו. ְזַמן ְׁשַמע, ַנֲעֶׂשה ּוְנָׁשָמה. ְולֹא ּדַ ּדִ



הִמימּוָנה ميمونة 
הוא חג עממי של יהודים יוצאי צפון-מערב אפריקה, ובעיקר 
חג  באסרו  פסח,  של  שביעי  במוצאי  הנהוג  מרוקו,  יהדות 
)בישראל בכ"ב בניסן ובחוץ לארץ בכ"ג בניסן(. מקור המנהג 
החל  החוקרים,  השערת  ולפי  מרוקו,  יהדות  במסורת  הוא 

במאה ה-18. מסורת החג חודשה בארץ ב-1965. 
מזל  "ָמְימּון" שפירושה  נובע מהמילה הערבית  מקור השם 
חג  סגולה  יום  הוא  זה  יום  כי  מאמינים  והחוגגים  והצלחה, 
המימונה הוא חג של אביב, של התחדשות הטבע אבל גם 
שפע  טוב,  למזל  כסימן  נחשב  הוא  המסחריים.  החיים  של 
של  הכלכלית  לחשיבות  מעבר  אבל  לכולם.  כלכלי  ורווח 
היהודי  העמים-  בין  השוויון  את  סימלה  גם  המימונה  החג, 
במרוקו,  ביניהם.  בסולידריות  החשיבות  ,ואת  והמוסלמי 
המימונה שימשה לחידוש יחסי הקרבה עם הסביבה היהודית 
והמוסלמית שנותקו זמנית בשל ההקפדה הרבה על הלכות 
ולהתארחות  לאירוח  רבה  חשיבות  הייתה  במימונה  הפסח. 
אחד אצל השני, על מנת לברך ולהתברך. הכנסת האורחים 
הייתה שוויונית. כל אחד, יהודי או מוסלמי, יכלו להתארח, 
למכריהם  מביאים  היו  המוסלמים  המכרים  הזמנה.  ללא 
היהודים במתנה מצרכים שונים ביניהם חמץ והקמח לאפיית 
מצדם  והיהודים  חלב,  ומוצרי  הפסח  אחרי  הראשון  הלחם 

כיבדו אותם במגשים עמוסים בכל טוב. 

הפיוט ״אתם יוצאי מערב״ )הוא תיעוד מרהיב של רבי דוד 
בוזגלו שמתאר את אווירת האחווה האנושית ששררה בחג 
המיוחד הזה ומוכיח עד כמה מה שאנחנו מבקשים במימונה, 

ובאחד במאי, דומה מאד.
ר ָהִעְבִרי. ִלְפֵני ָאִחיו ַהֲהָגִרי. "ְולֹא ִנָכּ
ָלם ְנכֹוָנה. ְפִרי. רּוַח ֻכּ ִאם ִעירֹוִני אֹו ַכּ

ים ָרֵאל ָלַעִמּ ין ִיְשׂ חּוִמים ֵבּ ְטׁשּו ַהְתּ ם ֻטְשׁ ָשׁ
ִדיָנה." ר ַעל ַהְמּ ִמים. ֲאֶשׁ י ָדּ ִאְלָמֵלא ַאְנֵשׁ

חג המימונה מסמל שפע, שמחה ואחווה בין אנשים, קהילות 
ועמים - הדברים שאנחנו מבקשים שיעמדו בלב כל חברה 

ובלב כל התאגדות אנושית.

!
75

יד
מג



מעשים קטנים/ אלמוג בהר

ים ים ְקַטִנּ ַמֲעִשׂ ָאָדם ּפֹוֶדה ַנְפׁשֹו ְבּ
ם ָלּ ֻכּ ֶשׁ הּוא זֹוֵכר ְכּ ִזְכרֹונֹות ֶשׁ ְבּ

ם ָלּ ֻכּ ֶשׁ הּוא סֹוֵבל ְכּ ָצִעים ֶשׁ ׁשֹוְכִחים, ִבְפּ
ם ָלּ ֻכּ ֶשׁ הּוא ׁשֹוֵתק ְכּ ִתיקֹות ֶשׁ ְשׁ ֵמִחים, ִבּ ְשׂ
ם ָלּ ֻכּ ֶשׁ ְך ְכּ הּוא ְמַחֵיּ ִחּיּוִכים ֶשׁ צֹוֲחִקים, ְבּ
ם ָלּ ֻכּ ֶשׁ הּוא עֹוֵצר ְכּ ְסָדִקים ֶשׁ ׁשֹוְתִקים, ִבּ

ם ָלּ ֻכּ ֶשׁ הּוא אֹוֵסף ְכּ ְרָאיֹות ֶשׁ יִכים, ִבּ ַמְמִשׁ
ם ָלּ ֻכּ ֶשׁ ה ְכּ הּוא ְמַגֶלּ ְפָתִחים ֶשׁ ִליִכים, ִבּ ַמְשׁ
ם ָלּ ֻכּ ֶשׁ הּוא ׁשוֹכֵחַ ְכּ ְכָחה ֶשׁ ִשׁ יִרים, ְבּ ַמְסִתּ

זֹוְכִרים, ָאָדם ּפֹוֶדה ַנְפׁשֹו
ים ים ְקַטִנּ ַמֲעִשׂ ְבּ

ההתגשמות…  רוח  היא  ישראל  רוח 
התגשמות של אותה אמת שאינה תלויה 
בנו, ואף על פי כן זקוקה היא לנו לשם 
שהאדם  הפשוטה,  האמת  הגשמתה… 
נברא לשם תכלית. יש לבריאה תכלית, 
וזו  'זו  לומר:  מליבינו…  בדינו  שלא 
אלא  הוויתינו'…  תכלית  מעתה  תהיה 
שאין  ולהביע,  לדעת  נתונה  הרשות 
תכליתינו,  והפירוק  והפירוד  הפילוג 
אלא האיחוד. ואין תכליתינו התגוששות 
נצחית עד מוות בין כת לכת בין מעמד 
למעמד בין אומה לאומה, אלא תכליתינו 
הוא השלום… העולם האנושי מכוון הוא 
אלא  עדיין  הוא  ואין  לגוף,  להעשות 
איברים מגובבים, שכל אחד מהם סובר 
האנושי;  העולם  והוא  שלם;  גוף  שהוא 
מעשי  ידי  על  לגוף  להעשות  מכוון 
האדם עצמו. נדרש הוא מעתה לתקן את 

חלקינו בעולם, את עולם האדם."

מרטין בובר





לאחר שסיימנו לספר את סיפור יציאת מצרים, 
נייחד  לחירות,  מעבדות  עמנו  שחרור  סיפור 
העבר,  בין  המפגיש  קצר  לטקס  רגעים  כמה 

ההווה והעתיד.
מה צפון בהגדה עבורנו?

אנו קוראים בהגדה כדי לזכור. 
לזכור את הסבל, את האומץ , את המרד, את 

החירות.
אבל לשם מה נזכור? 

נזכור את העבר  ונציב אותו כמגדלור שיאיר 
לנו את הדרך בהווה ומההווה אל לעתיד.

נזכור בשביל לתקן את מה שראוי לתקן!

מדוע הסדר מסודר בסימנים?
בעבר, לא כל משפחה יכלה להרשות לעצמה עותק של ההגדה. 
מכיוון שסדר הפסח הוא ארוך ומורכב מחלקים רבים, נקבעו סימני 

הסדר, להקל על זכירת הדברים. 
יש המייחסים סימנים אלו לרש"י, יש המייחסים זאת  לר' שמואל 

מפלייזא, מבעלי התוספות. 
סימני  נוספת אפשר למצוא אצל האדמו"ר מבעלז. עבורו,  סיבה 
"זריזין מקדימין  הסדר היו תשובה לשאלה הלכתית: האם עדיף 
למצוות" או שמא עדיף לעשות הכל לאט ומן המובחר?  לדוגמא: 
האם לערוך סעודת ברית מילה מיד בבוקרו של היום השמיני, או 
לחכות לאחר הצהריים כדי שיוכלו להשתתף כמה שיותר אנשים? 

מה יותר חשוב- עצם קיום המצווה או האופן שבה נקיים אותה?
סימני הסדר מהווים את התשובה. אנו קודם אומרים במהירות את כל 
סימני הסדר, קיום המצווה בבחינת "זריזין 
ממשיכים  אנחנו  כך  ואחר  מקדימין" 

לאט ובסבלנות מן המובחר.

"עם שאינו יודע את 
עברו, ההווה שלו דל 
ועתידו לוט בערפל".

יגאל אלון 



מעשה ברבי ישראל מסלנט שיצא לרחובות העיר באחד מלילות ימי  
התשובה, וראה אור קלוש בוקע מדירה רעועה. 

ומכה  דועך,  נר  ליד  יושב  נעלים  מתקן  וראה  ישראל,  רבי  נכנס 
בחיפזון בפטישו על הנעל. 

שאלו רבי ישראל: "מה לך כי נחפזת, ר' יהודי?" 
ענה אותו הסנדלר: "רבי, הרי כל עוד הנר דולק - אפשר עוד לתקן!" 

יצא רבי ישראל לרחוב וקרא: 
"יהודים! שימעו אחים יהודים! כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!"

מרטין בובר
'האור הגנוז' - מעשיות חסידים

רחצה
נוטלים ידיים ומברכים:

נּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים. ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
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ְבֵלי-ֶהֶבל, "רּוחֹו ַיְׁשִליְך ּכַ
ֳמֵתי-ָעל; ְירֹוְמֶמּנּו ּבָ

ָרָעב ָימּות ֹעֵבד, לֹא ּבָ
ל." ת – ַלּדָ ֶפׁש, ּפַ רֹור – ַלּנֶ ּדְ

אני מאמין, שאול טשרניחובסקי

מוציא
יקח ויאחז שלושת המצות בידו, כסדר שהן בקערה, הפרוסה בין שתי השלמות, ויברך:

ִמְצֹוָתיו             ָהָאֶרץ.ְבּ ִמן  ֶלֶחם  ַהּמֹוִציא  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
נּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים.  ְוִצָוּ

ּיּוַכל ְלֵהיִטיב ִעּמֹו ָיְּך ְלֹכל ֶשׁ ל ַשׁ "ְיִהי ַהֹכּ
ל; ִהית - ְלַמַען ִיְגַדּ ה ָהִאָמּ ַהֶיֶּלד ָלִאָשּׁ

ּה ֵהיֵטב; ָהֲעָגָלה ָלֶעְגלֹון ַהּטֹוב - ְלַמַען ִיְנַהג ָבּ
ִעּתֹו." ְרָיּה ְבּ ן ִפּ ֵתּ ִקים אֹוָתּה ַמִים - ְלַמַען ִתּ ְשׁ ְוָהֲאָדָמה ַלַמּ

ברטולט ברכט  | יהי הכל | לעברית - נתן זך



המונחת  המצה  את  נברך 
לפנינו.

לעוני  זכר  היא  המצה 
אבותינו  יצאו  שממנו  והדלות 

ואימהותינו.
עבורנו  תהווה  שהיא  נבקש 
לקום  יום  כל  לבחור  תזכורת 
חברה  של  ליצירתה  יחדיו 
האדם,  ערך  שוויון  שבמרכזה 
עוולות  את  המוקיעה  חברה 
העוני, הדיכוי והניצול ומכוונת 
האדם-  ובנות  בני  לשחרור 

בגופם ובנפשם.

מצה
יניח התחתונה מידו, וישארו בידו העליונה והפרוסה, ויברך:

נּו ַעל ֲאִכיַלת  ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ָשנּו ְבּ ר ִקְדּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ה. ַמָצּ

יבצע משתי המצות, כזית מכל אחת, ויטבלם במלח, ויאכל בהסיבה. וכן יחלק לכל 

אחד מהמסובים כזית מכל אחת, ולפחות יתן כזית אחד לכל אחד מן המסובים, ויאכלו 

בהסיבה. ואם אין המצה שלפניו מספיקה לכולם, יוסיף ממצה שמורה אחרת שמחוץ 

לקערה עד כזית, לכל אחד מהמסובים, ויאכלו גם הם בהסיבה.
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מרור
ומנער  וחוזר  בחרוסת,  ומטבלו  מרור,  כזית  מהמסובים  אחד  לכל  ונותן  לעצמו  לוקח 

ַהחרוסת, ומברך עורך הסדר על אכילת מרור וכולם עונים "אמן", ואוכלים בלי הסיבה.

נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור. ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ָשנּו ְבּ ר ִקְדּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

יחדיו  והמרור  המצה  כריכת 
של  מנהגו  את  להזכיר  נועדה 
בית  בזמן  הזקן, שהקפיד  הלל 
המקדש השני לאכול יחדיו את 
קורבן  ובשר  המרור  המצה, 

הפסח.

אני גרה מול המים 
בין שדות ובין חול 

מעלי השמיים 
וממול ים כחול 

לפעמים אתה חי פה 
לפעמים אתה מת 

לפעמים הדמיון פה 
כבר נראה כמו אמת 

יש לילות של ירח 
במזרח הזה 

יש ימים שצורח 
הכאב בחזה 

אני גרה מול המים / ריטה 
מילים: יוסי בנאי

אני גרה מול המים 
והאופק רחוק 

וגבוהים השמיים 
והים הוא עמוק 

יש ליופי פה טעם 
של עקבות מלחמה 

פה גדלים עשבי זעם 
בין פרחי נחמה 

כאן יודעות השפתיים 
לחייך לזמן 

כאן בוכות העיניים 
כבר שנים מעצמן 

אני גרה מול המים 
ונופים משכבר 

מספרים לי בינתיים 
איך הפכו לעפר 

כאן תמצא בכל אבן 
גם שרידי חלומות 

כאן נושאים את הסבל 
בתוך סל השמחות 

כאן שותים את הצער 
בגביעי אהבה 

כאן שרים שירי סער 
בין תפילות אשכבה



על  האור  של  ניצחון  יהיה  לא 
על  נעמוד  לא  עוד  כל  החושך 
שבמקום  הפשוטה,  האמת 
להגביר  עלינו  בחושך,  להילחם 

את האור."

א.ד גורדון

כורך
נכרוך יחדיו את המצה, סמל החירות, ואת המרור והחרוסת, סמל העבדות. 

כך נסמל כי בחיינו משתלבים, זה לצד זה וזה בתוך זה, רגעי שמחה ועצב, 
חירות ושעבוד.

וטעמה המתוק של החרוסת. הבחירה  בין טעמו המר של המרור  ניגוד  ישנו 
לתיקון  כי  הצעד הראשון  יחדיו תסמל עבורנו  את העובדה  אותם  לאכול 
החברה הוא בהכרה ששני כוחות אלו שרויים בתוכנו ובחברה הישראלית כולה.

לנו הבחירה.
יהיה לנו כתזכורת שפעולתנו תמשיך להיות מאבק  נבקש שמעשה הכריכה 

ומרד בכוחות החושך: השנאה, הפירוד, הגזענות, אי השוויון והאלימות
שנמצאים בנו, בסביבה שלנו . 

נזכיר לעצמנו כי רק באמצעות הגברת האור ניתן לגבור על החושך ולכן נבחר 
בדרך החינוך וההדרכה, שמטרתן היא הגברת אהבת האדם לעצמו ולאחר.

כורך
וכזית מרור,  כזית מהמצה השלישית התחתונה,  ולכל אחד מהמסובים  לוקח לעצמו 

וכורכם יחד, ומטבלם בחרוסת, ואוכלים בהסיבה, ולפני שיאכלו אומרים:

ָהָיה  ֶשׁ ֵקן  ַהָזּ ל  ִהֵלּ ְכּ ׁש,  ְיֻחָדּ ָיֵמינּו  ְבּ ׁש,  ְקָדּ ַלִמּ ֵזֶכר  ְבָרָכה,  לֹא  ְבּ ּוָמרֹור  ה  ַמָצּ
ֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים יֹאְכלּוהּו. ֶנּ ים ַמה ֶשּׁ ַבת ַאַחת, ְלַקֵיּ ּכֹוְרָכן ְואֹוְכָלן ְבּ
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שולחן עורך

יהודי  קהילת  ישראל",  ב"ביתא 
אתיופיה,   חג הפסח סימל כמובן חג 
של שחרור מעבדות, אך היה דגש על 
כך שהחג מבשר את השחרור מעבדות 

בהליך הדרגתי. 

בנוסף, הם ציינו אותו גם כחג שמסמל 
אכלו  לא  הפסח  בחג  לדוגמא,  עוני. 
הבשר  שאכילת  מכיוון  ודגים,  בשר 
בליל  כקורבן  ורק  אך  נהוגה  היתה 

פסח.  

כאמור:  העני,  של  אוכל  היא  המצה 
ָיִמים  ְבַעת  ִשׁ ָחֵמץ  ָעָליו  לֹא-ֹתאַכל 
זֹון  י ְבִחָפּ אַכל-ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני ִכּ ֹתּ
ר ֶאת- ְזֹכּ ִתּ ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען 
ַחֶיּיָך  ְיֵמי  ל  ֹכּ יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 

)דברים ט"ז ג'(.

דבר  כל  לאכול  לא  נהגו  באתיופיה 
המחמיץ, מכל דגן, קטניות, מוצרי חלב 
שהחמיצו או בשר שלא נשחט בן יומו.

יֶכם  ָבֵתּ ְבּ ֵצא  ִיָמּ לֹא  ֹאר  ְשׂ ָיִמים  ְבַעת  ִשׁ
ֶפׁש  ַהֶנּ ְוִנְכְרָתה  ַמְחֶמֶצת  ל-ֹאֵכל  ָכּ י  ִכּ
ּוְבֶאְזַרח  ר  ֵגּ ַבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵמֲעַדת  ַהִהוא 
ֹכל  ל-ַמְחֶמֶצת לֹא ֹתאֵכלּו ְבּ ָהָאֶרץ. כ ָכּ
אְכלּו ַמּצֹות.)שמות, פרק  ֹבֵתיֶכם ֹתּ מֹוְשׁ

י"ב, פסוקים י"ט, כ'(

דבר  כל   – כפשוטו  התקיים  הפסוק 
מחמיץ, שבא במגע עם מים, הוא אסור. 
לאכול  הפסיקו  כבר  החג  לפני  יום 
חג,  את החמץ, המבוגרים צמו בערב 
טבלו לפני השקיעה ואת הקורבן אכלו 

בטהרה.

חברו ושירו ג'ימאליה 
צפוןמיוחד לפסח!

כזית  מהמסובים  אחד  ולכל  לעצמו  הסדר  עורך  לוקח  הסעודה,  כל  גמר  לאחר 

ה שהיתה "צפונה" ומוצנעת לאפיקומן, )ויש המחמירים לאכול ב'  מפרוסת הַמָצּ

כזיתים: כזית כנגד קרבן פסח, וכזית כנגד המצה הנאכלת עמו(. וצריך לאוכלה 

לכתחילה קודם חצות הלילה.

וקודם אכילת האפיקומן יאמרו:

ָבע. ֱאָכל ַעל ַהָשׂ ַסח ַהֶנּ ן ֶפּ ֵזֶכר ְלָקְרַבּ



"אם יש את נפשכם לדעת את המעיין ממנו אנו שואבים תעצומות נפש, בטחון, עוצמה ותוחלת  בעתידנו, תקווה 
לאחריתנו התבוננו לעיניהם של חניכינו וחניכותינו, אולגה ואירה, הדר וענבר,  ירּוס, מוחמד, אמיר וסמיר. אחי ואחיותיי, 
ולן נקבצו ובאו  הדרוזים הערבים היהודים, העובדים והלומדים, הקיבוצניקים והמושבניקים, שאו  עיניכן סביבכן, ַכּ
לכאן. כל הנשמות ההומות גורדון, הלשונות השרות ביאליק,   המקוות לאמרי פי השייח אמין טריף, הכמהות לאמיל 
חביבי, כל הלבבות העורגים ל"דרור יקרא  שבו נוחו ביום שבת" לדּו נש בן לברט ואהבת הדסה על לבבי לרבי שלום 
שבזי. שורו הביטו וראו עצמכן, בכן טמונה ההבטחה לארץ ישראל טובה, צודקת, שוויונית ומוסרית,  חברה מופתית. 
נוער שמע! קרובה ארץ הבחירה לכל קוראיה. הטילו עצמכם למערכה בבוא השעה,  ללא יראה! שאו שערים ראשיכם 
והנשאו פתחי עולם וישמע קול ָההמון הזה, תפילתנו, קֹולנו, כקול שדי ,שירתנו שחקי שחקי על החלומות זו אני החולם 

שח שחקי כי באדם אאמין כי עודני מאמין בך " 
פסח האוספטר, נאום הועידה העשירית

ייעוד התנועה
ייעודה של תנועת הנוער העובד והלומד יונק את תוקפו וחיותו ממגילת העצמאות, לפיכך אנו קובעים כי: תפקידה 
גרעינה הקשה  יהודית-דמוקרטית, אשר  ופיתוחה של מדינה  ביסוסה  הוא  הנוער העובד  ההיסטורי של הסתדרות 
הוא קהיליית קהילות ישראלית המורכבת משותפות מבחירה של ערבים, יהודים, דרוזים, צ'רקסים וקהלים נוספים 
ללא הבדל דת, גזע, מין, מגדר והעדפה מינית. קהיליית קהילות החותרת להגשמת ייעוד של חברה ברוח החברותא, 
שערכיה שוויון ערך האדם, סוציאליזם, פמיניזם, שיתוף, צדק, ציונות הרצלאית, דמוקרטיה, הגנה, עבודה ושלום. 
קהילייה המבקשת לייסד חברת אדם-מופתית ששורשיה נטועים בערכי הנצח של מורשת הנביאים, ובמיטב ערכיו של 
ספר הספרים. תנועת הנוער העובד והלומד תחתור להוות את גרעינה הקשה והחלוצי של קהיליית קהילות ישראלית 
על ידי ניסיון להקים בקרבה חברת מופת של ילדים, נוער וצעירים תוך שימת דגש על המרד בעוולות האדם והחברה, 

ועל הגשמה אישית וקבוצתית של הייעוד באורח חייה.
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תפילה / לאה גולדברג 

ל  ֵלּ ֵרְך ְוִהְתַפּ ֵדִני, ֱאלַֹהי, ָבּ ַלְמּ
ל,  ֵשׁ ִרי ָבּ ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל ֹנַגּה ְפּ

ם,  ַעל ַהֵחרּות ַהזֹּאת: ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלְנֹשׁ
ל.  ֵשׁ ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהָכּ

ל  יר ַהֵלּ ָרָכה ְוִשׁ ְפתֹוַתי ְבּ ד ֶאת ִשׂ ַלֵמּ
ֶקר ְוִעם ֵליל,  ׁש ְזַמְנָך ִעם בֹּ ִהְתַחֵדּ ְבּ

ְלׁשֹום,  ְתמֹול ִשׁ ְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי ַהּיֹום ִכּ
ל. ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרֵגּ





מוזגים כוס שלישי ומברכים ברכת המזון.

ויש  ה'".  בשוב  המעלות  "שיר  שבתהילים,  קכו  מזמור  כן  לפני  האומרים  ויש 
האומרים:

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים  ל ִנְשׁ ָבר ַהֹכּ ָדּ ִפי: סֹוף  ְבּ תֹו  ִהָלּ ְתּ ִמיד  ָכל ֵעת ָתּ ְבּ ֲאָבְרָכה ֶאת יי 
ם  ר ֵשׁ ָשׂ ל ָבּ י ִויָבֵרְך ָכּ ר ִפּ ת יי ְיַדֶבּ ִהַלּ ל ָהָאָדם: ְתּ י ֶזה ָכּ מֹור ִכּ ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְשׁ
ר ֵאַלי ֶזה  ה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּו־ָיּה: ַוְיַדֵבּ ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ

ר ִלְפֵני יי: ְלָחן ֲאֶשׁ ַהֻשּׁ

ונוטלים ידים לשם "מים אחרונים". ואם הם שלושה או יותר, חייבים לזמן.

א(. יָשׁ ָאה ַקִדּ א ִעָלּ ְרׁשּוְתֶכם! )ויש אומרים: ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלָכּ המזמן: ִבּ

ַמִים! עונים: ָשׁ

ָתא( )ביום  ת ַמְלְכּ ָבּ א )בשבת: ּוִבְרׁשּות ַשׁ יָשׁ ָאה ַקִדּ א ִעָלּ ְרׁשּות ַמְלָכּ המזמן: ִבּ
א( )ּוִבְרׁשּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי( ּוִבְרׁשּוְתֶכם ְנָבֵרְך  יָשׁ טוב: ּוִבְרׁשּות יֹוָמא ָטָבא ַקִדּ

ּלֹו. ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ

ִמיד( ָחִיינּו. דֹול ָתּ ּלֹו ּוְבטּובֹו )ַהָגּ ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ עונים: ָבּ

חברות  מספר  בוחרים 
מספרים  אשר  וחברים 
לנו על מה ברצונם לברך 

בחייהם.

על מה תרצו לברך ומה תרצו להלל?



עבדים היינו 
מילים ולחן: עממי

 
עבדים היינו, היינו

עתה בני חורין, 
בני חורין

עבדים היינו
עתה, עתה בני חורין

עבדים היינו
עתה עתה בני חורין

בני חורין.
עתה עתה בני חורין

בני חורין.

מי האיש
מילים: מתוך תהילים

לחן: ברוך חייט

מי האיש החפץ חיים, 
אוהב ימים 

אוהב ימים לראות טוב. 

נצור לשונך מרע 
ושפתיך מדבר מירמה 

סור מרע, עשה טוב 
בקש שלום ורדפהו.

ברך והלל - דווקא משום שבכל דור 
ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו 
מסתיימת  ההגדה  ממצרים,  יצא 
לסוד  לחיינו,  הלל  ובשיר  בברכה 
הנוכחת בהם.  הטמון בהם, לחירות 
את  לנו  מראים  אלו  ושיר  ברכה 

ההתחדשות הטמונה בכל יום ויום. 
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עוד יהיה לי / מרגלית צנעני 
מילים: רחל שפירא לחן: ירוסלב יעקובוביץ'

יום אחד אולי אפרוש כנפיים 
יום אחד תראה שלא אפחד 

יום אחד אולי אפרוש כנפיים 
וזה יהיה כל כך נחמד 

יהיה לי 
יהיה מה שליבי מבשר לי 

עוד יהיה לי 
יהיה לי קצת ממה שחסר לי 

למה לא, תגיד לי למה לא 
בשבילי וגם בשבילו 

עוד יהיה לי 
יהיה מה שאני מחפשת 

עוד יהיה לי 
תהיה לי אהבה לא הורסת 
למה לא, תגיד לי למה לא 

בשבילי וגם בשבילו 

עוד יהיה לי 
יהיה לי המרחק שחציתי 

עוד יהיה לי 
יהיה לי דווקא מה שרציתי 
למה לא תגיד לי למה לא 

בשבילי, כן כן בשבילו 
עוד יהיה לי 

יהיה מה שליבי מבשר לי 
עוד יהיה לי 

יהיה לי קצת ממה שחסר לי 
למה לא, תגיד לי למה לא 

בשבילי וגם בשבילו 

יום אחד אולי אפרוש כנפיים...
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ִמיד( ָחִיינּו. דֹול ָתּ ּלֹו ּוְבטּובֹו )ַהָגּ ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ המזמן: ָבּ

ּלֹו  ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָהֵאל ַהָזּן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם ֻכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ר. ִכּ ָשׂ ים. ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל־ָבּ ֵריַוח ּוְבַרֲחִמים ַרִבּ ֶחֶסד ְבּ ֵחן ְבּ טּובֹו ְבּ ְבּ

י  ִכּ ִמיד( ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון )ָתּ דֹול ָתּ ּוְבטּובֹו ַהָגּ
ִרּיֹוָתיו  ל. ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכל־ְבּ ְלָחנֹו ָערּוְך ַלֹכּ ל. ְוֻשׁ הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹכּ
יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון.  ִבּ ָאמּור. ּפֹוֵתַח ֶאת־ָיֶדָך ּוַמְשׂ ָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹב ֲחָסָדיו ָכּ ר ָבּ ֲאֶשׁ

ל. ה ְיֹהָוה ַהָזּן ֶאת ַהֹכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

טֹוָבה  ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלָתּ  ֶשׁ ַעל  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָך  ְלּ נֹוֶדה 
ית  ִמֵבּ הֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו  ֶשׁ ים ּוָמזֹון. ַעל  ַחִיּ ִרית ְותֹוָרה  ְבּ ּוְרָחָבה 

י ְרצֹוָנְך  נּו. ְוַעל ֻחֵקּ ְדָתּ ַמּ ִלּ ֵרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ֲעָבִדים. ְוַעל ְבּ
ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו. ַאָתּ ים ּוָמזֹון ָשׁ נּו. ְוַעל ַחִיּ הֹוַדְעָתּ ֶשׁ

ָאמּור ְוָאַכְלָתּ  ָמְך ָכּ ל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ְשׁ ְוַעל ַהֹכּ
ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ָנַתן־ָלְך.  ר  ֲאֶשׁ ָבה  ַהֹטּ ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל־ָהָאֶרץ  ָבְעָתּ ּוֵבַרְכָתּ ֶאת  ְוָשׂ

זֹון. ְיֹהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ

ֶות, ְוֶאת-ָהָרע.  ים ְוֶאת-ַהּטֹוב, ְוֶאת-ַהּמָ י ְלָפֶניָך ַהּיֹום, ֶאת-ַהַחּיִ טו ְרֵאה ָנַתּתִ
ְדָרָכיו, ְוִלְׁשֹמר ִמְצו ָֹתיו ְוֻחּקָֹתיו  טז ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצּוְָך, ַהּיֹום, ְלַאֲהָבה ֶאת-ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ּבִ

ּה.   ה ְלִרְׁשּתָ ה ָבא-ָׁשּמָ ָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַאּתָ ָטיו; ְוָחִייָת ְוָרִביָת--ּוֵבַרְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך, ּבָ ּוִמְׁשּפָ
ם.  ֲחִויָת ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים--ַוֲעַבְדּתָ , ְוִהְׁשּתַ ְחּתָ יז ְוִאם-ִיְפֶנה ְלָבְבָך, ְולֹא ִתְׁשָמע; ְוִנּדַ

ה ֹעֵבר ֶאת- י ָאבֹד ּתֹאֵבדּון:  לֹא-ַתֲאִריֻכן ָיִמים, ַעל-ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר ַאּתָ י ָלֶכם ַהּיֹום, ּכִ ְדּתִ יח ִהּגַ
ּה.  ה ְלִרְׁשּתָ ן, ָלבֹוא ָׁשּמָ ְרּדֵ ַהּיַ

ָלָלה;  ָרָכה ְוַהּקְ י ְלָפֶניָך, ַהּבְ ֶות ָנַתּתִ ים ְוַהּמָ ַמִים ְוֶאת-ָהָאֶרץ--ַהַחּיִ ָ יט ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום, ֶאת-ַהּשׁ
ה ְוַזְרֶעָך.  ְחֶיה, ַאּתָ ים--ְלַמַען ּתִ ַחּיִ , ּבַ ּוָבַחְרּתָ

יָך, ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך--ָלֶׁשֶבת ַעל- י הּוא ַחּיֶ קֹלֹו ּוְלָדְבָקה-בֹו:  ּכִ כ ְלַאֲהָבה ֶאת-ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך, ִלְׁשֹמַע ּבְ
ע ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב, ָלֵתת ָלֶהם.  ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשּבַ
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ַהר  ְוַעל  ִעיָרְך.  ַלִים  ְירּוָשׁ ְוַעל  ְך.  ַעָמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְוַעל  ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ַרֵחם 
דֹוׁש  דֹול ְוַהָקּ ִית ַהָגּ ִביָרְך. ְוַעל ַהַבּ בֹוָדְך. ְוַעל ֵהיָכָלְך. ְוַעל ְמעֹוָנְך. ְוַעל ְדּ ן ְכּ ַכּ ִצּיֹון ִמְשׁ
ֵלנּו. ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה  ְלְכּ ְרְנֵסנּו. ַכּ ְמָך ָעָליו. ָאִבינּו! ְרֵענּו. זּוֵננּו. ַפּ ְקָרא ִשׁ ִנּ ֶשׁ
ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם.  ר  ָשׂ ָבּ נֹות  ַמְתּ ִליֵדי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ְצִריֵכנּו  ַתּ ַאל  ְוָנא  ל־ָצרֹוֵתינּו.  ִמָכּ
ֵנבֹוׁש  א  לֹּ ֶשׁ ָרצֹון  ְיִהי  תּוָחה.  ְוַהְפּ יָרה  ָהֲעִשׁ ְוָהְרָחָבה.  ֵלָאה  ַהְמּ ְלָיְדָך  א  ֶאָלּ ַהְלָוָאָתם. 
ה ִלְמקֹוָמּה  ֲחִזיֶרָנּ ַתּ יָחְך  ְמִשׁ ִוד  ָדּ ית  ֵבּ א. ּוַמְלכּות  ַהָבּ ֵלם ְלעֹוָלם  ִנָכּ ְולֹא  ַהֶזּה.  עֹוָלם  ָבּ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ִבּ
ִביִעי.  ַהְשּׁ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה  מוסיפים:  בשבת 
ּבֹות ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו  ָפֶניָך. ִנְשׁ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ִמְלּ י יֹום ָגּ דֹול ְוַהָקדֹוׂש ַהֶזּה. ִכּ ת ַהָגּ ָבּ ַהַשׁ
יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְבֶנָחַמת  ִהי ָצָרה ְוָיגֹון ְבּ י ְרצֹוָנְך. ְוַאל ְתּ ִמְצַות ֻחֵקּ ג ּבֹו ְכּ ְוִנְתַעֵנּ
יְתָך  ן ֵבּ ִתינּו ָחְרַבּ ָאַכְלנּו ְוָשׁ ָחמֹות. ַוֲהַגם ֶשׁ ַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ִכּ ִצּיֹון ִבּ
דֹול  י ֵאל ֶמֶלְך )ָגּ ְזָנֵחנּו ָלַעד. ִכּ ֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ִתּ ָכּ ְשׁ ַכְחנּו. ַאל ִתּ דֹוׁש לֹא ָשׁ דֹול ְוַהָקּ ַהָגּ

ה. ְוָקדֹוׁש( ]נוסח אחר: ַחּנּון ְוַרחּום[ ָאָתּ

ֵקד  ְוִיָפּ ַמע  ְוִיָשּׁ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה  ְוַיִגּ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא 
ְך,  ַעְבָדּ ִוד  ָדּ ן  ֶבּ יַח  ָמִשׁ ְוִזְכרֹון  ִעיָרְך,  ַלִים  ְירּוָשׁ ִזְכרֹון  ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו,  ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָזֵּכר 

ים  ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִיּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל־ַעְמּ ְוִזְכרֹון ָכּ
יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזּה, ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו  ּצֹות ַהֶזּה, ְבּ יֹום ַחג ַהַמּ לֹום, ְבּ טֹוִבים ּוְלָשׁ
ים  יֵענּו בֹו ְלַחִיּ ְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁ יֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפּ ּוְלהֹוִשׁ
ֵאֶליָך  י  ִכּ יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ָעֵלינּו,  ְוַרֵחם  ַוֲחֹמל  נּו  ְוָחֵנּ חּוס  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ְדַבר  ִבּ טֹוִבים, 

ה. י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ ֵעיֵנינּו, ִכּ

ָלִים.  ה ְיֹהָוה ּבֹוֵנה ְירּוָשׁ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ַלִים ִעיָרְך ִבּ ְוִתְבֶנה ְירּוָשׁ
בלחש: ָאֵמן.

חופשיה / שרית חדד 
מילים ולחן: הנרי

אל  הדרך  את  כשפתחו  עכשיו 
הים 

אני רוצה להצטרף אל כולם, 
וללכת בלעדיך 

אני רוצה להתעטף בכל הבגדים 
שלא לבשתי שנים 

לפתוח לרווחה תריסים חלודים 
ולצרוח. 

רוצה להיות חופשייה 
לא תלויה באהבה 

או בכסף או במקום 
מילים שאמרתי 

קטנות ממני היום 

הזמן שלי מתפזר. 
אישה בימינו, תמיד אמרת, 

צריכה להסתדר 
ואם יש לי על מה להצטער 
זה רק על זה שלא עשיתי 

את זה מוקדם יותר 
שלא הסתכלתי לך בעיניים 

שלא העזתי להגיד לך 
אני ממשיכה. 

רוצה להיות חופשייה...
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יום יבוא 
מתוך המחזה: אל תקרא לי שחור 

מילים: דן אלמגור לחן: בני נגרי

יום יבוא, יום יבוא 
במהרה, בקרוב הוא יבוא 

זאת ידע כל אדם 
בעמקי לבבו 

יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא! 

יום יבוא, יום יבוא 
הוא קרב והולך בנתיבו 

לא יושפל שום אדם 
על גזעו וצבעו 

יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא. 

הוא יבוא, זה היום 
כך אראינו ואין זה חלום 

אם נמות כמשה על פסגת הר נבו 
זאת נדע, הוא כבר בא, 

הוא כבר בא, הוא כבר בא 
יום יבוא במהרה 

פעמון החרות דרור יקרא 
ושחורים ולבנים יתכנסו מסביבו 

יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא. 

יום יבוא, יום של אור 
יום של חג לאדם השחור. 

יחייך אז האל ממרומי מושבו. 
יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא! 

הוא קרב, זה היום 
ועם בוקר נקום ופתאום 

גם אנחנו פתאום בני אדם ככולם 
אז נדע, הוא כבר בא, 

הוא כבר בא, הוא יבוא!

אם שכח לומר בשבת 'רצה', ולא התחיל 'הטוב והמטיב', אומר כאן:

ָרֵאל  ִיְשׂ ְלַעּמֹו  ִלְמנּוָחה  תֹות  ָבּ ַשׁ ַתן  ָנּ ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ת. ָבּ ׁש ַהַשּׁ ה ְיֹהָוה, ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ ַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית. ָבּ ְבּ

אם שכח לומר 'יעלה ויבוא', ולא התחיל 'הטוב והמטיב', יאמר כאן:

ׂשֹון  ָרֵאל ְלָשׂ ַתן ָיִמים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיְשׂ ָנּ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ִמְקָרא  ַהֶזּה, ֶאת יֹום טֹוב  ּצֹות  ַהַמּ ַחג  ְוֶאת יֹום(  ַהֶזּה  ת  ָבּ )ַהַשּׁ ְמָחה, ֶאת יֹום  ּוְלִשׂ

ים. ַמִנּ ָרֵאל ְוַהְזּ ׁש ִיְשׂ ה ְיֹהָוה, ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ קֶֹדׁש ַהֶזּה. ָבּ

'הטוב  התחיל  ולא  בשבת,  שחל  טוב  ביום  ויבוא'  ו'יעלה  'רצה'  לומר  שכח  אם 
והמטיב', אומר כאן:

ָרֵאל  ִיְשׂ ְלַעּמֹו  ִלְמנּוָחה  תֹות  ָבּ ַשׁ ַתן  ָנּ ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ּצֹות ַהֶזּה.  ְמָחה, ֶאת יֹום ַחג ַהַמּ ׂשֹון ּוְלִשׂ ַאֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית, ְוָיִמים טֹוִבים ְלָשׂ ְבּ

ים. ַמִנּ ָרֵאל ְוַהְזּ ת ְוִיְשׂ ָבּ ׁש ַהַשּׁ ה ְיֹהָוה, ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ ָבּ



לל
וה

ך 
בר

יֵרנּו,  ַאִדּ נּו,  ַמְלֵכּ ָאִבינּו,  ָהֵאל  )ָלַעד(  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ִטיב ַלּכל,  ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵמּ ָרֵאל, ַהֶמּ נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשׂ ּבֹוְרֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, ְקדֹוֵשׁ
הּוא  ְגָמָלנּו,  הּוא  ָלנּו,  ֵייִטיב  הּוא  ָלנּו,  ֵמיִטיב  הּוא  ָלנּו,  ֵהיִטיב  הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ

ָלה ְוָכל־טֹוב. גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהָצּ

א ְכבֹודֹו. ֵסּ ח ַעל ִכּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ח ַבּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

נּו ְלדֹור ּדֹוִרים. ח ָבּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים.

נּו ְלֵנַצח ְנָצִחים. ַאר ָבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָפּ
ַנַחת ְולֹא ְבָצַער. ר ְולֹא ְבִאּסּור, ְבּ ֶהֵתּ ָכבֹוד ְולֹא ְבִבּזּוי, ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבּ

יֵנינּו. לֹום ֵבּ ן ָשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיֵתּ
ה ָיֵדינּו. ָכל ַמֲעֵשׂ ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְבּ ַלח ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ָרֵכינּו. ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְדּ
אֵרנּו. לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָוּ ר ֹעל ָגּ בֹּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְבּ
ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף. ֵלָמה, ְרפּוַאת ַהֶנּ ֵאנּו ְרפּוָאה ְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרָפּ

ח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפַתּ
ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם  ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ דֹול, ְכּ מֹו ַהָגּ ְשׁ ּנּו ִבּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶמּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ָכּ
ֵלָמה, ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן. ָרָכה ְשׁ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ְבּ ל, ֵכּ ל ֹכּ ל ִמֹכּ ֹכּ ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַבּ

לֹומֹו. ת ְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַכּ
י ָהעֹוָלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ לֹו ַשׁ ֻכּ בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶשׁ

ִאים  ַהָבּ ֲאֵחִרים  ְוִלְרָגִלים  ְלמֹוֲעִדים  יֵענּו  ַיִגּ הּוא  ָהַרֲחָמן  המועד:  בחול  אומרים  יש 
לֹום. ִלְקָראֵתנּו ְלָשׁ

לֹו טֹוב. ֻכּ ביום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו )ְל(יֹום ֶשׁ
י ֶנֱחָטא, ְוִיְהיּו ָכל  ֵנינּו ְלִבְלִתּ נּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ָפּ ִלֵבּ ע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיַטּ

ָמִים. ם ָשׁ ינּו ְלֵשׁ ַמֲעֵשׂ
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חופשי
מילים: רחל שפירא

לחן: ירוסלב יעקובוביץ'

חופשי כמו רוח על המים 
כמו פרי נפרד מן הענף 
חופשי כמו גשם משמים 

וכמו ציפור כנף. 

חופשי, אולי חלום של ילד 
נודד בין כל הניגודים 

חופשי כמו דרך מסתלסלת 
מתי יהיה ליבי. 

כי אדם שנולד לחופש 
מתחבט בין קירות סוגרים 

כי אדם שנולד לחופש 
מחבר לעצמו שירים 

בין קירות סוגרים 
שר ושר שירים 

וממריא וממריא לחופשי 

חופשי כמו רוחב האוקיינוס 
וכמו קפיצת המחשבה 
ריקוד שמח וספונטני 

וצליל האהבה. 

כי אדם שנולד לחופש...

ברכת האורח:
י עֹוָלם, ְוִיְהֶיה  ל ַמֲעַדֵנּ ר ּבֹו ָכּ ָאַכְלנּו ָעָליו, ִויַסֵדּ ְלָחן ַהֶזּה ֶשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהֻשּׁ
ּנּו  ִמֶמּ ָצֵמא  ְוָכל  יֹאַכל,  ּנּו  ִמֶמּ ָרֵעב  ל  ָכּ לֹום.  ַהָשּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ל  ֶשׁ ְלָחנֹו  ְכֻשׁ
ל טֹוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ָאֵמן. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת  ּנּו ָכּ ה, ְוַאל ֶיְחַסר ִמֶמּ ֶתּ ִיְשׁ
ְחיּו  ִיּ ָבִנים ֶשׁ ר לֹו, ְבּ ּתֹו ְוָכל ֲאֶשׁ ה ַהזֹּאת, הּוא ּוָבָניו ְוִאְשׁ ֻעָדּ ִית ַהֶזּה ּוַבַעל ַהְסּ ַעל ַהַבּ ַבּ
ֻמְצָלִחים  ּוְנָכֵסינּו  ְנָכָסיו  ְוִיְהיּו  ְרֶצה,  ִתּ ָיָדיו  ּוֹפַעל  ֵחילֹו  ְיֹהָוה  ֵרְך  ָבּ ְרּבּו.  ִיּ ֶשׁ ּוִבְנָכִסים 
ֵמַח  ׂש ְוָשׂ ַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעֹון, ָשׂ ק ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדּ ֵקּ ּוְקרֹוִבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְזַדּ
ֵלם ָלעֹוָלם  ִיָכּ עֹוָלם ַהֶזּה ְולֹא  ה ְוַעד עֹוָלם, לֹא ֵיבֹוׁש ָבּ ר ְוָכבֹוד ֵמַעָתּ ֹעֶשׁ ְבּ ִמים  ל ַהָיּ ָכּ

ן ְיִהי ָרצֹון. א, ָאֵמן ֵכּ ַהָבּ

י ָהעֹוָלם  ׁש ּוְלַחֵיּ ְקָדּ ית ַהִמּ יַח ּוְלִבְנַין ֵבּ ִשׁ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהָמּ ינּו ִויַזֵכּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵיּ
ִפיִרים ָרׁשּו  יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ְכּ ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ א. ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְוֹעֶשׂ ַהָבּ
יק ֶנֱעָזב  י ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדּ ם ָזַקְנִתּ י ְיֹהָוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. ַנַער ָהִייִתי ַגּ ְוָרֵעבּו ְודְֹרֵשׁ
ְבָעה,  ָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלָשׂ ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה. ַמה ֶשּׁ ׁש ָלֶחם. ָכּ ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ
ִלְפֵניֶהם  ן  ֵתּ ַוִיּ ִדְכִתיב:  ְכּ ִלְבָרָכה,  ִיְהֶיה  הֹוַתְרנּו  ֶשּׁ ּוַמה  ִלְרפּוָאה,  ִיְהֶיה  ִתינּו  ָשּׁ ֶשּׁ ּוַמה 
ר  ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ַמִים ָוָאֶרץ. ָבּ ה ָשׁ ם ַליהָוה ֹעֵשׂ רּוִכים ַאֶתּ ְדַבר ְיֹהָוה. ְבּ אְכלּו ַוּיֹוִתרּו ִכּ ַויֹּ
ה  לֹום. עֹוֶשׂ ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּׁ יהָוה ְוָהָיה ְיֹהָוה ִמְבַטחֹו. ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵתּ ִיְבַטח ַבּ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ַעּמֹו ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ָשׁ

יכיון לפטור גם את כוס רביעי, ויברך, וישתה בהסיבה:
ם ְיֹהָוה ֶאְקָרא. א ּוְבֵשׁ ׂ יש אומרים: ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשּ

ֶפן. ִרי ַהָגּ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ַסְבִרי ָמָרָנן. ָבּ

כוס שלישית  "ברכת הלמידה"
בימים   - ויום  יום  שבכל  נאחל  והתחדשות.  למידה  מלאי  שיהיו  חיינו  את  נברך 
הרגועים ובימים הסוערים, בימים הטובים ובימים הקשים – נלמד על עצמנו, על 
חברינו וחברותינו ועל העולם. נאחל לכל הנוכחים והנוכחות שנגדל ונצמח ונשתנה 

וניצור וניתן ונקבל ונחוש ונראה, או בתמצית - שנלמד.
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ברכה / הברירה הטבעית 
מילים: לאה גולדברג

לחן: שלמה בר

שמש גדולה שכזאת לא זרחה עוד מעל לראשינו 
שבעה ימים בהירים, שבעה ימים 
שמש טובה ושלוה מעל לראשינו 

הלכנו דמומים 

לילה גדול כי יבוא ודפק על הדלת 
נשתחוה ונקוד ונשתחוה 

שבעה ימים חיכה דומם מול הדלת 
שבעה ימות היקוד 

ברוך בורא הברכה, ברוך בורא האושר 
ברוך נותן המכאוב 

ידענו כי טוב הכאב, ידענו כי טוב האושר 
ידענו כי טוב

תודה לחיים / מרסדס סוסה 
מילים: ויולטה פארה

תודה לחיים שנתנו לי כל–כך הרבה,
נתנו לי שני מאורות שכאשר אפקח אראה,

את ההבדל הברור בין הבהיר לכהה,
ומול כוכבי הרקיע אשתאה,
ובהמון את פני אהובי אזהה.

תודה לחיים שנתנו לי הרבה כל–כך
נתנו את השמיעה בעלת רוחב הטווח

לתפוס יום וליל, צרצר ואוח,
פטישים, נביחות, גשם עז ניתח,

וקולו של אוהבי, הרך כל כך.
תודה לחיים, על כל מה שהואילו לי לתת,

נתנו לי את הצליל ואותיות האלפבית
ועמו המילים, להצהיר ולהתלבט

רע, אח, אם ואור מאותת
ואת דרכה של הנשמה שאני אוהבת

תודה על החיים, על מתנותיהם הנדיבות.
נתנו את מצעדן של רגלי הדואבות
איתן על החופים הותרתי עקבות,

בהרים ועמקים, משלוליות לרחובות,
ולבית שלך, לרחוב, למבוא.

תודה לחיים, על מתנותיהם הגדולות.
נתנו לי את פעימות הלב העולות,

כשעיני מהרוח האנושית מתפעלות,
ולנוכח המרחק בין הצדק לעוולות,
וכשמביטה לעומק עיניך הצלולות.

תודה לחיים, על כל כך הרבה דברים
נתנו לי את הצחוק, ודמעות לצערי,

כדי להבחין בין שברי לאושרי.
שני החומרים המרכיבים את שירי,

והשיר שלך, שהוא שירי,
והשיר של הכל, שהוא שירי.
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"חולשתה הגדולה ביותר של האלימות 
אשר  המעגלית,  ההידרדרות  היא 
יוצרת את הדבר שאותו היא מעוניינת 
לחסל. במקום להפחית את הרוע, היא 
אלימות  באמצעות  אותו.  מכפילה 
אך  השקרן,  את  לרצוח  אולי  תוכלו 
לא  וגם  לרצוח את השקר,  תוכלו  לא 
אלימות  באמצעות  האמת.  את  לבסס 
תוכלו אולי לרצוח את השונא, אך לא 
תרצחו את השנאה. למעשה, האלימות 

רק מגבירה את השנאה."
מרטין לותר קינג

אחר ששתו כוס שלישי, מוזגים כוס רביעי. ויש הנוהגים למזוג כוס אחד 
"כוס  אותו  וקוראים  אותו,  שותים  ואין  המסובים  של  הכוסות  על  יתר 
בשמחה  אותו  ויאמרו  ההלל,  את  רביעי  כוס  על  וגומרים  אליהו".  של 

ובהתלהבות רבה.

ְמָך לֹא  ִשׁ ְבּ ר  ר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשׁ ֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶשׁ ְשׁ
ּמּו. י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשׁ ָקָראּו. ִכּ

ֵמי  ַחת ְשׁ ִמיֵדם ִמַתּ ַאף ְוַתְשׁ ף ְבּ ְרדֹּ יֵגם. ִתּ ָך ַיִשׂ ֹפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְפּ ְשׁ
ה יֹאְמרּו  ָך. ָלָמּ ָך, ַעל ֲאִמֶתּ בֹוד, ַעל ַחְסְדּ ן ָכּ ְמָך ֵתּ י ְלִשׁ יי. לֹא ָלנּו , יי, לֹא ָלנּו, ִכּ

ֶסף  יֶהם ֶכּ ה. ֲעַצֵבּ ר ָחֵפץ ָעָשׂ ל ֲאֶשׁ ָמִים, ֹכּ ָשּׁ ה ָנא ֱאלֵֹהיֶהם? וֱאלֵֹהינּו ַבּ ַהּגֹוִים: ַאֵיּ
רּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו. ָאְזָנִים ָלֶהם  ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵבּ ה ְיֵדי ָאָדם. ֶפּ ְוָזָהב ַמֲעֵשׂ
כּו, לֹא  ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵלּ ְולֹא ִיְשׁ
יהוה,  ַבּ ַטח  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֶהם.  ָבּ ֵטַח  בֹּ ר  ֲאֶשׁ ל  ֹכּ יֶהם,  ֹעֵשׂ ִיְהיּו  מֹוֶהם  ְכּ ְגרֹוָנם.  ִבּ ֶיְהּגּו 
ְטחּו  ם הּוא. ִיְרֵאי יהוה ִבּ יהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ְטחּו ַבּ ית ַאֲהרֹן ִבּ ם הּוא. ֵבּ ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ

ם הּוא. יהוה, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ַבּ

בתקופת  להגדה  נכנסו  אלו  פסוקים 
מסעות הצלב באירופה, במאה ה-11, 
קהילות  טבחו  הנוצרים  שבה  תקופה 
שלמות באירופה. אין ל"שפוך חמתך" 

איזכור לא במשנה ולא בתלמוד. 
נבואת  הינה  אלו  לפסוקים  המקור 
ירמיהו, אשר בעת שהתנבא על צרה 
בגלל  ישראל  לעם  המגיעה  גדולה 
חטאיו, פנה לאלוהים בשאלה, תהייה 
מכל  אותנו,  דווקא  מדוע  כואבת: 
מעניש?  אתה  העמים(,  )כל  הגויים 
על  חמתך  את  תשפוך  שלא  מדוע 
גדולים מחטאי  הגויים, אשר חטאיהם 

עם ישראל והם אף לא ידעוך?



לכם  שעולות  התחושות  מה 
על  חמתך  שפוך  מהמשפט 

הגויים?
ביחס  שונות  גישות  לפניכם 
לנושא זה. לאיזו גישה אתם הכי 

מתחברים? 

נשאל  ארה"ב,  ממשלת  של  בכירים  פקידים  "בכנס 
פעם הוגה הדעות היהודי, פרופ' אברהם השל, אם לא 
הגיעה השעה שממשלת ישראל והעם היהודי יכריזו 
קם  הנאצים.  שפשעו  לפשעים  כללית  מחילה  על 
פרופ' השל והשיב: "בפולין חי פעם גאון יהודי ושמו 
רבי חיים מבריסק. פעם אחת נסע רבי חיים ברכבת 
שלושה  לתאו  נכנסו  פשוט.  יהודי  בגדי  לבש  והוא 
ולגמו  מוצלח  יהודים שחזרו ממסע עסקים  סוחרים 
מרבי  כשביקשו  קלפים.  לשחק  והחלו  יתרה  לגימה 
חיים להצטרף למשחק והוא סירב, כעסו וזרקו אותו 
המתין  לבריסק  הרכבת  כשהגיעה  החוצה.  התא  מן 
קהל גדול לקבל את פניו של רבי חיים. ראו הסוחרים 
והבינו כי העליבו לא יהודי סתם, אלא את הגאון הנודע 
מבריסק. נבהלו וביקשו ממנו סליחה ומחילה, אך רבי 
חיים מאן לסלוח להם. הבטיחו הסוחרים לתת הון רב 
לצדקה, אך גם זה לא הועיל ורבי חיים עמד בסירובו. 

הלכו הסוחרים למקורביו וביקשו להשפיע עליו שימחל 
להם, אמרו למקורבים: הרי ידוע הרב כאיש חנון ורחום 
שאינו מקפיד על כבודו ונוח לבריות, מדוע במקרה זה 
כך  על  תנאי?  בשום  למחול  מוכן  ואינו  מתעקש  הוא 
וכי אותי  השיב רבי חיים: איך אני יכול למחול להם? 
העליבו, וכי אותי חיים מבריסק זרקו מן התא? הם פגעו 
ביהודי זקן סתם. יהודי פשוט מבני העם. אם מחילה הם 
בכל  הזקנים  היהודים  כל  אל  ללכת  עליהם  מבקשים, 
אולי  מחילה.  מהם  ולבקש  שם  הם  אשר  ומקום  מקום 
ייסלח להם. וכך – סיים פרופ' השל – גם לגבי הגרמנים. 
אל  הגרמנים  ילכו  והרגו?  פרעו  ישראל  וכי בממשלת 
ערמות העפר באושוויץ, אל נחלי הדם במיידאנק, אל 
של  השיער  ערמות  אל  טרבלינקה,  של  העינויים  תאי 
טריזנשטט ויבקשו מהם סליחה. אם משם יישמע הקול: 

סלחתי – יסולח להם".
הרב שמואל הכהן אבידור
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ית ַאֲהרֹן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי יי,  ָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּ ית ִיְשׂ יי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּ
ה  ם ַליי, ֹעֵשׂ רּוִכים ַאֶתּ ֵניֶכם. ְבּ דִֹלים. יֵֹסף יי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְבּ ַטִנים ִעם ַהְגּ ַהְקּ
ִתים ְיַהְללּו ָיּה  ַמִים ַליי, ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. לֹא ַהֵמּ ַמִים ָשׁ ַמִים ָוָאֶרץ. ַהָשּׁ ָשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה. ל יֹרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ ְולֹא ָכּ

ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי  י ִהָטּ ֲחנּוָני. ִכּ ַמע יי, ֶאת קֹוִלי ַתּ י ִיְשׁ י ִכּ ָאַהְבִתּ
אֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא.  ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְשׁ
י! ַחנּון יי ְוַצִדיק, ֵוֱאלֵֹהינּו ְמַרֵחם.  ָטה ַנְפִשׁ א יי ַמְלּ ם יי ֶאְקָרא: ָאָנּ ּוְבֵשׁ
ַמל  י יי ָגּ י ִלְמנּוָחְיִכי, ִכּ יַע. ׁשּוִבי ַנְפִשׁ לִֹתי ְוִלי ְיהֹוִשׁ ָתִאים יי, ַדּ ֵמר ְפּ ֹשׁ
ִחי.  ְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶדּ ֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִדּ י ִמָמּ ְצָתּ ַנְפִשׁ י ִחַלּ ָעָלְיִכי. ִכּ
ר, ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד.  י ֲאַדֵבּ י ִכּ ים. ֶהֱאַמְנִתּ ַאְרצֹות ַהַחִיּ ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני יי ְבּ

ֵזב. ל ָהָאָדם ֹכּ י ְבָחְפִזי: ָכּ ֲאִני ָאַמְרִתּ

ם יי ֶאְקָרא. ְנָדַרי  א ּוְבֵשׁ ׂ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשּ ל ַתּ יב ַליי ָכּ ָמה ָאִשׁ
י ֲאִני  ִכּ ַלֲחִסיָדיו. ָאָנא יי  ְוָתה  ַהָמּ ֵעיֵני יי  ְבּ ָיָקר  ַעּמֹו.  ְלָכל  א  ָנּ ֶנְגָדה  ם  ֵלּ ֲאַשׁ ַליי 

ם יי ֶאְקָרא.  ח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵשׁ ְחָתּ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַבּ ַתּ ן ֲאָמֶתָך, ִפּ ָך ֶבּ ָך, ֲאִני ַעְבְדּ ַעְבֶדּ
תֹוֵכִכי ְירּוָשַלִים. ַהְללּוָיּה. ית יי, ְבּ ַחְצרֹות ֵבּ ֵלם, ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ְבּ ְנָדַרי ַליי ֲאַשׁ

אברהם ברוידס זוהה כ"משורר הנוער 
בביטאון  פורסמו  שיריו  העובד". 
התנועה "במעלה". בעת פרעות תרפ"ט 
-היו סדרה של פרעות אלימות ומעשי 
טרור מצד הערבים תושבי ארץ ישראל 
ישראל,  בארץ  היהודי  היישוב  נגד 
1929)י"ז  באוגוסט  ב-23  שהחלו 
המאורעות  במהלך  תרפ"ט(.  באב 
ננטשו  רבים,  יהודים  ונפצעו  נרצחו 
וקהילות ברחבי ארץ  יישובים  ונחרבו 
משיריו  באחד  טבע  ברוידס  ישראל. 
להגנה  לעבודה  "אנו,  הסיסמה  את 
הנוער  לסיסמת  שהייתה  ולשלום!", 
העובד )לימים הנוער העובד והלומד( 

עד היום.

"כקולות רעמים בדממת יום קיץ בהיר 

הממונו ממיטי השואה.

ארצנו נזרעה גופות חללינו היקרים.

סכיני מרצחינו מטפטפים שם ולשד.

ועשן משקינו השרופים צורב העינים.

הבוז לרשע, ליד הפורעת!

לא ירתיענו פגיון השודד,

לא נפרוץ בילל ובקינות,

וגם לא בנקם נשקיט זעמנו הלוהט.

אנו לעבודה להגנה ולשלום "
אברהם ברויידס
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פסח היה גם ענין רציני, אף מסתורי. אותה שנה קנה 
לי אבא "הגדה", וכאשר הפכתי את הדפים והסתכלתי 
בתמונות, סיפר לי את סיפורנו. מה מוזר היה לחשוב 
שכולנו היינו במצרים לפני זמן רב, רב מאוד, בימים 
שניבנו הפירמידות, אותם שלושת המשולשים הוורודים 
שהייתי רואה מן המרפסת שלי, מעבר לנילוס. וכשהיינו 
משחקות ב"קלאס" על שפת הנהר – חדריה, מארי-תרז 
ואני – אולי במקום זה ממש, למטה מרציף האבן, מצאה 
בת פרעה את משה בתיבתו הקטנה, בין קני-הסוף של 

הנילוס.
גדולה היתה גאוותי שעמי הוא עם הבחירה. סוף-סוף, 
לא לכל אחד קרע אלוהים את הים לעבור בו בחרבה. 
כאשר  לבריטים  כזה  נס  שיעשה  חשבתי  לא  למשל, 

ייצאו הם ממצרים.
בעונת הפסח היו רחובות קאהיר חיים ומעניינים יותר 
חמורים  ערבים,  מלאים  היו  הם  השנה.  ימות  מבכל 
קטנים, גמלים שאינם פוסקים מגירתם, וצרורות גדולים 
של ירק, שעתה זה נקצר, קשורים בתרמילים משני צדי 
דבשותיהם. הגם הערבים המצרים הם כאותם המצרים 
שהיו בימי פרעה? העודם אויבינו? אי-אפשר, - שלוא 
היה כך, לא היינו חוזרים למצרים. אבל אם עשינו שלום 
בינינו, מדוע עדיין היהודים חוגגים את הפסח ואומרים, 
כפי שסיפר לי אבי, "השתא הכא, לשנה הבאה בארעא 

דישראל, השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין". ]...[
על כל פנים, הייתי יהודיה, ואם מארי-תרז הקאתולית 
הייתי  צריכה  בדתותיהן,  האמינו  וחדריה-המוסלמית 
אני להאמין בדתי. אך כלום חדריה היא אוייבתי מפני 
על  שידעתי  המעט  את  לה  סיפרתי  מצריה?  שהיא 
פרשת פסח, וכיצד נתייסרנו אנחנו היהודים, תחת ידי 
להוציאנו  ים-סוף  את  אלוהים  לנו  שקרע  עד  פרעה, 
אני  אפשר?  "איך  אמרה,  אללה",  "יא  מבית-העבדים. 
בטוחה שאבא שלי ואבא של אבא שלי, ואף אחד מאתנו 
לא היה עושה דברים כאלה לך או לאבא שלך או לאבא 

של אבא שלך. אני אוהבת אותך, את חברה שלי!"
... ניחמתי אותה: "...הביטי, אולי עכשיו, שאתם מוסלמים, 
אתם כבר לא אותם האנשים כמו בימי פרעה, ואתם גם 

להישרף  אותנו  שולחים  הזמן  שכל  הנוצרים,  כמו  לא 
בגיהנום".

חדריה עיינה בדברים, והעלתה פתרון של פיוס. "אבא 
שלי עלה לרגל למכה וכאשר הוא מתפלל הוא פונה אל 
מכה, אבל בכל זאת מצרים היא ארצו. אז, כמובן, את 
כיוון שנבי מוסה שלכם הוליך  תעלי לרגל לפלשתין, 
בדת,  זה  וככה  שלך,  מכה  היא  פלשתין  לשם.  אתכם 
אבל מצרים היא הארץ שלך, ואנחנו תמיד נהיה חברות 

טובות".
]...[

כאשר היינו נפגשות בלווית מארי-תרז, כשתי קושרות, 
ואני,  חדריה  שלנו,  המהפכה  את  מתכננות  היינו 
ומשכתבות את ההיסטוריה בלשון הווה ובסיום "טוב". 
משום-מה נהפך הכהן הרשע, שהכביד את לב פרעה 
מופלא  דמיון  שדמה  אדמוני,  לנכרי  ועמו,  משה  נגד 
רוכב  אותו  רואות  שהיינו  הבריטי,  לראש-המשטרה 
מזימות  סוסו הלבן. אבל פרעה הבין את  בגאווה על 
הרשע שלו, ושילוחו לארצו. אחר-כך שוחח פרעה עם 
משה )את הפגישה אירגנה בת פרעה( והם הגיעו לכלל 
העמים,  לשני  מקום  במצרים  ואין  שהואיל  מסקנה, 
יחזרו הבאים עם יוסף אל הארץ היעודה, יחזרו בשלום, 
ותמיד יהיו ידידיהם ובעלי-בריתם של המצרים נגד כל 
המשטרה.  וראש  החיילים  הכמרים,   – מולם  העומדים 

חדריה ואני נהנינו מאד מהסדר זה.
...

פסחים רבים עברו מאותו פסח ראשון שלי, וכעת אנו 
לעתים  אבל  היעודה.  בארץ  סדר-הפסח  את  עורכים 
בחדריה  נזכרת  ואני  הנילוס  את  רואה  אני  קרובות 
שרצתה לתת לי רגעים נדירים של חן ושל חירות, שיש 
לילדים כאשר ממציאים הם עולם חדש ומציעים אותו 

זה לזה בחיוך.

ז'קלין כהנוב
ממזרח שמש
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י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדֹו, ֶוֱאֶמת  ים. ִכּ ל ָהֻאִמּ חּוהּו ָכּ ְבּ ל ּגֹוִים, ַשׁ ַהְללּו ֶאת יי ָכּ
יי ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה.

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב, ִכּ הֹודּו ַליי ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָרֵאל, ִכּ יֹאַמר ָנא ִיְשׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן, ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי יי, ִכּ

ה ִלי  ֲעֶשׂ ַיּ ָיּה. יי ִלי, לֹא ִאיָרא - ַמה  ִני ַבֶמְרַחב  ָעָנּ ּה,  ָיּ ַצר ָקָראִתי  ַהֵמּ ִמן 
טֹוב  ָאָדם.  ָבּ ֹטַח  ִמְבּ יי  ַבּ ַלֲחסֹות  טֹוב  ְנָאי.  ֹשׂ ְבּ ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ֹעְזָרי  ְבּ ִלי  יי  ָאָדם. 

ַגם  ַסּבּוִני  ֲאִמיַלם.  י  ִכּ יי  ם  ֵשׁ ְבּ ְסָבבּוִני,  ּגֹוִים  ל  ָכּ ְנִדיִבים.  ִבּ ֹטַח  ִמְבּ יי  ַבּ ַלֲחסֹות 
י  ִכּ יי  ם  ֵשׁ ְבּ קֹוִצים,  ֵאׁש  ְכּ ֲעכּו  דֹּ ִכְדבִֹרים,  ַסּבּוִני  ֲאִמיַלם.  י  ִכּ יי  ם  ֵשׁ ְבּ ְסָבבּוִני, 
ה  י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרָנּ ל, ַויי ֲעָזָרִני. ָעִזּ ִחיַתִני ִלְנֹפּ ֹחה ְדּ ֲאִמיַלם. ָדּ
ה ָחִיל.  ה ָחִיל. ְיִמין יי רֹוֵמָמה, ְיִמין יי ֹעָשׂ יִקים, ְיִמין יי ֹעָשׂ ָאֳהֵלי ַצִדּ ִויׁשּוָעה ְבּ
ְתחּו  ֶות לֹא ְנָתָנִני. ִפּ ּה, ְוַלָמּ ַרִני ָיּ ר ִיְסּ י ָיּה. ַיֹסּ ר ַמֲעֵשׂ י ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵפּ לֹא ָאמּות ִכּ

יִקים ָיבֹאּו בֹו. ַער ַליי, ַצִדּ ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַשּׁ ִלי ַשׁ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה.( י ֲעִניָתִני ַוְתּ ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. )אֹוְדָך ִכּ י ֲעִניָתִני ַוְתּ אֹוְדָך ִכּ
ה.  ָנּ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִפּ

ֵעיֵנינּו.  ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה זֹּאת ִהיא ִנְפָלֹאת ְבּ
ְמָחה בֹו.  ה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

א. א יי, הֹוִשיָעה ָנּ א. ָאָנּ א יי, הֹוִשיָעה ָנּ ָאָנּ
א יי, ַהְצִליָחה ָנא. א יי, ַהְצִליָחה ָנא. ָאָנּ ָאָנּ

ית יי. ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם יי, ֵבּ ֵשׁ א ְבּ רּוְך ַהָבּ ָבּ
ַח. ְזֵבּ ֲעבִֹתים, ַעד ַקְרנֹות ַהִמּ ֶאר ָלנּו, ִאְסרּו ַחג ַבּ ֵאל יי ַוָיּ

ה ְואֹוֶדָךּ, ֱאלַֹהי - ֲארֹוְמֶמָךּ.  ֵאִלי ַאָתּ
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נצטט מדרש על בניית מגדל בבל, שימחיש את עמדת-
החכמים בסוגיה זו:

ונשב  גדולה  עיר  לנו  נבנה  בואו  לעמו:  נמרוד  אמר 
ונבנה  כראשונים  הארץ  פני-כל  על  נפוץ  פן  בתוכה 
מגדל גדול בתוכה ונעלה לשמים, שאין כוחו של הקב"ה 
אלא במים, ונקנה לנו שם גדול בארץ שנאמר: 'ונעשה 

לנו שם' )בראשית י"א ד'(. 

היו שם אבנים לבנות את העיר  רבי פנחס אומר: לא 
נים לֵבנים ושורפין אותן  והמגדל. מה היו עושין? היו ְמַלּבְ
כיוצר ֶחֶרׂש; עד שבנו אותו גבוה שבעים מיל. ומעלות 
היו לו ממזרחו וממערבו. אלו שהיו מעלין הלבנים, היו 

עולים ממזרחו. ואלו שהיו יורדים, היו יורדין ממערבו.
ואם נפל אדם ומת, לא היו ׂשמים את ליבם עליו. ואם 
ובוכין ואומרין: אוי לנו,  יושבין  נפלה לֵבנה אחת, היו 

אימתי תעלה אחרת תחתיה! 
ועבר אברם בן-תרח וראה אותם בונים את העיר ואת 
ומאסו את דברו כאבן  וקיללם בשם אלוהיו...  המגדל 
מושלכת על גבי קרקע... ועליו הכתוב אומר: 'אבן מאסו 

הבונים היתה לראש פינה'.
)תהילים קי"ח, כ"ב(.

)פרקי דרבי אליעזר, פרק כ"ד(

וללכד  טכני  אדירים  מפעל  ליצור  מבקש  נמרוד 
באמצעותו את עמו, לקנות לו שם בארץ ולהושיט יד 
אל מקור המים שבשמים, ולשלוט בו במקום הקב"ה. 
לשם מטרה  ועקר.  ראוותני  מובהק,  אלילי  מפעל  זהו 
אמצעי  הוא  האדם  חיי-אדם.  מוקרבים  זו  דמיונית 

ומכשיר. ערכו נמוך מלבנה של חומר שרוף.
והם  בוני המגדל  היהודי הראשון, מקלל את  אברהם, 
מואסים בדבריו. אבן מאסו בוני המגדל הייתה לראש 
האדם.  ערך  בדבר  לתפיסה אחרת  אחר,  לבניין  פינה 

הבניין אותו ביקש להקים העם היהודי.
במלאת  בדבריו  כצנלסון  ברל  כיוון  זה  לרעיון  אולי 

עשרים שנה ליסוד "הסתדרות העובדים":

"בניננו אינו בנין-אבנים, אלא בנין לבבות. אבן מונחת 
זע  תמיד  מפרכס,  האדם  לב  אותה.  שמניחים  במקום 
ובחינה,  בדיקה  התחדשות  תמיד  טעון  זה  בנין  ונע. 

ותמיד יש לשאול אם הקו נטוי לקראת החזון."

)כתבים, כרך ט', עמ' 301(
יריב בן אהרון
שורשי יניקה
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י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  י טֹוב, ִכּ הֹודוּ ַליי ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים, ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים, ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. דֹלֹות ְלַבּדֹו, ִכּ ה ִנְפָלאֹות ְגּ ְלֹעֵשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְתבּוָנה, ִכּ ַמִים ִבּ ה ַהָשּׁ ְלֹעֵשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְים, ִכּ ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. דִֹלים, ִכּ ה אֹוִרים ְגּ ְלֹעֵשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹום, ִכּ ֶלת ַבּ ֶמׁש ְלֶמְמֶשׁ ֶאת ַהֶשּׁ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְיָלה, ִכּ ַלּ לֹות ַבּ ֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשׁ ֶאת ַהָיּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְבכֹוֵריֶהם, ִכּ ה ִמְצַרִים ִבּ ְלַמֵכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָרֵאל ִמּתֹוָכם, ִכּ ַוּיֹוֵצא ִיְשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ִכּ ְבּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים, ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. תֹוכֹו, ִכּ ָרֵאל ְבּ ֱעִביר ִיְשׂ ְוֶהֶ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף, ִכּ ְוִנֵער ַפּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ר, ִכּ ְדָבּ ִמּ ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. דִֹלים, ִכּ ה ְמָלִכים ְגּ ְלַמֵכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֲהרֹג ְמָלִכים ַאִדיִרים, ִכּ ַוַיּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי, ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ן, ִכּ ָשׁ ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה, ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָרֵאל ַעְבּדֹו, ִכּ ַנֲחָלה ְלִיְשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו, ִכּ ִשׁ ְבּ ֶשׁ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֵרינּו, ִכּ ְפְרֵקנּו ִמָצּ ַוִיּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ר, ִכּ ָשׂ ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַמִים, ִכּ הֹודּו ְלֵאל ַהָשּׁ

התחלה חדשה / יהודה פוליקר 
מילים: יעקב גלעד
לחן: יהודה פוליקר

שנים אני ואת בתוך מלכודת 
יותר מדי ביחד 

בתוך אותה ביצה 
היום אני נוסע לאן אני לא יודע 

אל תבכי, אל תבכי 

לכל סיום יש התחלה חדשה 
ותמיד הפרידה היא קשה 

זה הוא הזמן זה היום זה הרגע 
החופש קורא לי מכל הכבישים 

זה הזמן זה היום זה הרגע 
החופש קורא לי לצאת לחיים חדשים 

אני ואת טובעים במערבולת 
סבוכים במעגל סגור בדרך בלי מוצא 

יותר מדי ביחד 
רגשות אשמה ופחד 
אל תבכי, אל תבכי 

לכל סיום יש התחלה חדשה 
וכל דרך היא דרך קשה 

זה הוא הזמן זה היום זה הרגע... 

אין מחיר לחופש לא יקנו אותי חינם 
כח  שום  אין  בכסף  אותי  יקחו  לא 

בעולם 

זה הוא הזמן זה היום זה הרגע...
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איך יודעים שבא אביב
נירה רבינוביץ' 

מילים ולחן: דתיה בן דור

איך יודעים שבא אביב? 
מסתכלים סביב סביב 

ואם רואים שאין עוד בוץ בשבילים 
ואם רואים שנעלמו המעילים 

ואם פרג וגם חרצית 
לכבוד החג קישטו ארצי 

אז יודעים )אז יודעים( 
שבא אביב )שבא אביב( 
אז יודעים שבא אביב, 
אז יודעים שבא אביב. 

איך יודעים שבא אביב? 
מסתכלים סביב סביב 

ואם רואים המון ידים חרוצות 
נושאות סלים כבדים עם יין ומצות 

ואם שרים "שמחה רבה" - 
"אביב הגיע, פסח בא" 
אז יודעים )אז יודעים( 

שבא אביב )שבא אביב( 
אז יודעים שבא אביב, 
אז יודעים שבא אביב.

מעבדות לחירות
אריק איינשטיין 

כשל כח הסבל 
לא יכולתי לשאת 
די זה די אמרתי 

אני מוכרח לצאת 
את העבד שבי 

להשאיר מאחור 
במקום שאליו 

לעולם לא אחזור 

אין עוד מה להגיד 
נגמרו המילים 

אין לי מה להפסיד עוד 
מלבד הכבלים 

שחתכו עד זוב דם 
ועדיין אני שרוט 
הלילה הזה אצא 
מעבדות לחירות 

ויש משהו בי 
כמו ירח מלא של ניסן 

שקורא לי לקום 
וחוזר וקורא כל הזמן 

לצאת למסע שכולו סיכונים 
לקראת שמץ סיכוי 

לסוף דמיוני מאושר והזוי 

באמת יש מצב 
שמראש איזה הר 

אראה מרחוק 
הבטחה למחר 

שאולי לא יבוא אבל 
גם אם בדרך אמות 

הלילה הזה אצא 
מעבדות לחירות 

ויש משהו בי...
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ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם  ר ְתּ ָשׂ ל ָבּ ְמָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְורּוַח ָכּ ָבֵרְך ֶאת ִשׁ ל ַחי ְתּ ַמת ָכּ ִנְשׁ
ְלֲעֶדיָך ֵאין ָלנּו )ֶמֶלְך(  ה ֵאל, ּוִמַבּ ִמיד, ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָתּ נּו ָתּ ִזְכְרָך ַמְלֵכּ

ֶמֶלְך  ָלנּו  ֵאין  ְוצּוָקה.  ָצָרה  ָכל ֵעת  ְבּ ּוְמַרֵחם,  ְועֹוֶנה  יל,  ּוַמִצּ ּפֹוֶדה  יַע,  ּגֹוֵאל ּומֹוִשׁ
ה. א ָאָתּ עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ֶאָלּ

ּתֹוָלדֹות,  ל  ָכּ ֲאדֹון  ִרּיֹות,  ְבּ ל  ָכּ ֱאלֹוַהּ  ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ָהִראׁשֹוִנים  ֱאלֵֹהי 
ַרֲחִמים. ַוְיֹהָוה ֱאלִֹהים  ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְבּ ַנֵהג עֹוָלמֹו ְבּ חֹות, ַהְמּ ָבּ ְשׁ ָכל ַהִתּ ל ְבּ ֻהָלּ ַהְמּ

ה ֵמִתים, ְורֹוֵפא  ִמים, ְמַחֶיּ ִקיץ ִנְרָדּ ִנים ְוַהֵמּ ן. ַהְמעֹוֵרר ְיֵשׁ ֱאֶמת, לֹא ָינּום ְולֹא ִייָשׁ
ּוְלָך  ֶנֱעָלִמים,  ְוַהְמַפֲעֵנַח  ִמים,  ִאְלּ יַח  ִשׂ ַהֵמּ פּוִפים,  ְכּ ְוזֹוֵקף  ִעְוִרים,  ּפֹוֵקַח  חֹוִלים, 

ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ְלַבְדּ

ַבח  ֶשׁ ְפתֹוֵתינּו  ְוִשׂ יו,  ָלּ ַגּ ֲהמֹון  ַכּ ה  ִרָנּ ּוְלׁשֹוֵננּו  ם,  ַכָיּ יָרה  ִשׁ ָמֵלא  ִפינּו  ְוִאּלּו 
ָמִים,  ָשׁ ֵרי  ִנְשׁ ְכּ ְפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ֵרַח,  ְוַכָיּ ֶמׁש  ֶשּׁ ַכּ ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו  ָרִקיַע,  ֶמְרֲחֵבי  ְכּ

ּוְלָבֵרְך  ֱאלֵֹהינּו,  ְיֹהָוה  ְלָך  ְלהֹודֹות  יִקין  ַמְסִפּ ֲאַנְחנּו  ֵאין  לֹות,  ַאָיּ ָכּ ַקּלֹות  ְוַרְגֵלינּו 
ָעִמים ַהּטֹובֹות  י ְרָבבֹות, ְפּ נּו, ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְורֹוב ִרֵבּ ְמָך ַמְלֵכּ ֶאת ִשׁ
ְיֹהָוה  נּו  ַאְלָתּ ְגּ ְצַרִים  ִמִמּ ָפִנים  ִמְלּ ֲאבֹוֵתינּו.  ְוִעם  נּו  ִעָמּ יָת  ָעִשׂ ֶשׁ ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנִסּ
נּו,  ְלָתּ ִהַצּ נּו, ֵמֶחֶרב  ְלָתּ ְלַכּ ִכּ ָבע  נּו, ּוְבָשׂ ַזְנָתּ ָרָעב  ְבּ ִדיָתנּו.  ְפּ ית ֲעָבִדים  ֱאלֵֹהינּו, ִמֵבּ
ְולֹא  ַרֲחֶמיָך  ֲעָזרּונּו  ה  ֵהָנּ ַעד  יָתנּו.  ִלּ ִדּ ים  ְוַרִבּ ָרִעים  ּוֵמֳחָלִאים  נּו,  ְטָתּ ִמַלּ ֶבר  ִמֶדּ
ינּו, ְוָלׁשֹון  ַאֵפּ ַפְחָתּ ְבּ ָנּ ָמה ֶשׁ נּו, ְורּוַח ּוְנָשׁ ְגָתּ ָבּ ַלּ ִפּ ן ֵאָבִרים ֶשׁ ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך. ַעל ֵכּ
נּו ָתִמיד.  ְמָך ַמְלֵכּ חּו, ִויָפֲארּו, ֶאת ִשׁ ְבּ ִפינּו, ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויַשׁ ְמָתּ ְבּ ר ַשׂ ֲאֶשׁ
ֶרְך ְלָך ִתְכַרע,  ה, ְוָכל ֶבּ ַח, ְוָכל ַעִין ְלָך ְתַצֶפּ ֵבּ ה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ְתַשׁ י ָכל ֶפּ ִכּ
ָבר  ָדּ ֶמָך, ַכּ רּו ִלְשׁ ָליֹות ְיַזְמּ ֶרב ְוַהְכּ ָבבֹות ִייָראּוָך ְוַהֶקּ ֲחֶוה, ְוַהְלּ ַתּ ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְשׁ
ּנּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון  יל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמּ אַמְרָנה ְיֹהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִצּ ל ַעְצֹמַתי ֹתּ ֱאַמר: ָכּ ֶנּ ֶשׁ
נּו  ַרְנּ ְוָכתּוב:  יַע.  ְותֹוִשׁ יב  ְקִשׁ ַתּ ל  ַהַדּ ַצֲעַקת  ַמע,  ְשׁ ִתּ ה  ַאָתּ ים  ֲעִנִיּ ְוַעת  ַשׁ ְזלֹו.  ִמֹגּ

ה. ִרים ָנאָוה ְתִהָלּ ְיֹהָוה, ַלְיָשׁ יִקים ַבּ ַצִדּ

חופשי ומאושר
בועז שרעבי 

מילים: דודו ברק
לחן: בועז שרעבי

תן את השמיים והשמש החמה 
תן לראות אותם מן הנשמה 

תן לנפש שתבער 
תן להיות חופשי ומאושר 

שיר לנו שיר ושלח לנו אור 
תן יום בהיר וערב טהור 
צחק בנפשי, לבן ומואר 

בואה חופשי ולך מאושר 

בהם  שהדרכים  יפים  ימים  יש 
גדולות 

יש דברים יפים גם בלילות 
וכל מה שעוד נותר 

רק להיות חופשי ומאושר 

שיר לנו שיר... 

עוד תפילה אחת אנחנו נבקש ממך 
עוד תפילה נריע לשמך 

זכור אותנו גם מחר 
תן להיות חופשי ומאושר 



ְתרֹוָמם, ִרים ִתּ ִפי ְיָשׁ ְבּ
ַרְך, ְתָבּ יִקים ִתּ ְפֵתי ַצִדּ ּוְבִשׂ
ׁש, ְתַקָדּ ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִתּ
ל. ְתַהָלּ ים ִתּ ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁ

ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך  ן חֹוַבת ָכּ ֵכּ ָרֵאל, ֶשׁ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ִמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמּ ְבּ
ַח,  ר, ּוְלַנֵצּ ַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵדּ ֵבּ ל, ְלַשׁ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹות, ְלַהֵלּ

יֶחָך. ָך ְמִשׁ י ַעְבְדּ ן ִיַשׁ ִוד ֶבּ חֹות ָדּ ָבּ ירֹות ְוִתְשׁ ְבֵרי ִשׁ ל ִדּ ַעל ָכּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ,  ָשּׁ דֹוׁש ַבּ דֹול ְוַהָקּ ֶלְך ַהָגּ נּו ָהֵאל ַהֶמּ ְמָך ָלַעד ַמְלֵכּ ח ִשׁ ַבּ ַתּ ּוְבֵכן, ִיְשׁ
ל, ְוִזְמָרה, ֹעז,  ָבָחה, ַהֵלּ יר, ּוְשׁ י ְלָך ָנֶאה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִשׁ ִכּ
ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות  ה, ּוַמְלכּות. ְבּ ה, ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָשׁ ִהָלּ בּוָרה, ְתּ ה, ְגּ ֻדָלּ ָלה, ֶנַצח, ְגּ ּוֶמְמָשׁ

ה ֵאל. דֹוׁש, ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ דֹול ְוַהָקּ ְמָך ַהָגּ ְלִשׁ

י ְרצֹוֶנָך, ְוַעְמָך  יִקים עֹוֵשׂ יָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְוַצִדּ ל ַמֲעֶשׂ יי ֱאלֵֹהינּו ָכּ ְיַהְללּוָך 
י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות  בֹוֶדָך. ִכּ חּו ִויָפֲארּו ֶאת ׁשם ְכּ ְבּ ִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשׁ ָרֵאל, ְבּ ית ִיְשׂ ֵבּ

חֹות. ָבּ ְשׁ ִתּ ל ַבּ ה יי ֶמֶלְך ְמֻהָלּ רּוְך ַאָתּ ה ֵאל: ָבּ ר, וֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ ְמָך ָנֶאה ְלַזֵמּ ּוְלִשׁ
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שותים כוס רביעית בהסיבה, ולאחריה מברכים:

ְוַעל  ֶפן,  ַהֶגּ ִרי  ְפּ ְוַעל  ֶפן  ַהֶגּ ַעל  העֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו, ֶלֱאֹכל  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשׁ ֶדה, ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ׂ נּוַבת ַהָשּ ְתּ

ַלִים  ְך, ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעָמּ ַע ִמּטּוָבּה. ַרֶחם יי ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְשׂ בֹּ ְרָיּה ְוִלְשׂ ִמִפּ
ִעיר  ַלִים  ְירּוָשׁ ּוְבֵנה  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  ָחְך,  ִמְזָבּ ְוַעל  בֹוָדְך,  ְכּ ן  ַכּ ִמְשׁ ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיָרְך, 
ה  ְקֻדָשׁ ִבְנָיָנּה. ּוְנָבְרָכְך ָעֶליָה ִבּ ֵחנּו ְבּ ְמּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשׂ ַהקֶֹדׁש ִבּ
ּצֹות  ַהַמּ ַחג  יֹום  ְבּ ְמֵחנּו  ְוַשׂ ַהֶזּה  ת  ָבּ ַהַשׁ יֹום  ְבּ ְוַהֲחִליֵצנּו  ּוְרֵצה  ּוְבָטֳהָרה בשבת: 
ָך יי ֱאלֵֹהינּו  ל ְונֹוֶדה ְלּ ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ י ַאָתּ יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזּה. ִכּ ַהֶזּה, ְבּ

ִרי ַגְפָנּה. ה יי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ רּוְך ַאָתּ ִרי ַגְפָנּה. ָבּ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ

כוס רביעית - להגשמה 
נרים כוס רביעית לחיי ההגשמה, ליכולתנו לחלום, וליכולתנו ליצור צורה 
ואת  לרצות  האומץ  את  לראות,  התבונה  את  לעצמנו  נאחל  לחלומותינו. 

הכוח לבצע יחדיו את חלומותינו.

לעבודה, להגנה ולשלום, עלה והגשם!

שמחות קטנות
מילים ולחן: מיכה שטרית 

עמוק בליבך, עיגולים של שמחה 
ואור גנוז בנשמת אפך 

עמוק בלב, עיגולים של כאב 
אתה שונא, אתה אוהב. 

יהללו, יהללוך מלאכים 
בזוהר  דרכך  תאבד  ולא 

ובחשיכה 
יהללו, יהללוך מלאכים 

שמחות קטנות יאירו 
כנצנוץ הכוכבים. 

לחיי התמימים ודוברי האמת 
וכל החיים את חייהם באמת 

ונוגעים  השמש  את  שזוכרים 
באור 

בת  שאינה  אהבה,  שיודעים 
חלוף. 

יהללו, יהללוך מלאכים...
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"והיום, האם נמצא את הדרך שלא להיות יותר אף 
להבין  זה  עם  ויחד  ובודדים  ומסכנים  חלשים  פעם 
למדתי  וכבוד?  עצמאות  לחיי  זכותם  אחרים  שאף 
סבל  להבין  למדתי   – שלנו  שלי,  מהעבר  דברים 
והשפלה של הזולת, של האחר. למדתי, שכוח יכול 
להציל ועלול להרוס, להמית – ושכוח אינו כל יכול. 
בתוכנו.  עצמנו,  לגבי  סלחנית  להיות  לא  למדתי 
מעיוורון לגבי עצמנו עכשיו אני מפחדת, מלאומנות 
לנו זכות  יהודית אני חרדה מאוד.  וגזענות  וקנאות 
בלתי מעורערת וחובה לשמור על קיומנו כאן, בארץ 
הזו – המקום היחיד שלנו באמת בעולם. אך במאבק 
יש  לעשות.  אסור  שליהודי  דברים,  יש  קיומנו  על 
אומרים: "הסתכלו מה עושים אחרים בעולם!" לא – 
זה לא יצדיק אותנו. עלינו לא לרשת מה שאינו שלנו, 
ולא לפגוע  עלינו לא להתעלם מזכויות של אחרים 
בכבודו של הזולת – וכל זאת לטובת עצמנו, לטובת 

החברה שלנו....

לנוער, לאלה שיבנו את עתיד  פונה  אני  בסוף דברי 
נסתיימה  כאשר  כאן.  החברה  את  ויעצבו  הזו  הארץ 
היה  ששרדו  מאיתנו  לאלה  השנייה,  העולם  מלחמת 
החופש קשה ומכאיב. אובדן הכל – משפחה, חברים, 
ולחזור  אכזרית.  בעוצמה  הורגש   – יהודים  מיליוני 
אפשרי  כבלתי  נראה  מחדש  הכל  להתחיל  לחיים, 
החדש  שהעולם  והתקווה  האמונה  לנו  עזרה  כמעט. 
תהיה  החברה  בישראל,  שלנו,  שבארץ  אחר,  יהיה 
בכל  אדם  צלם  ישמר  ובה  טהורה  מוסרית,  צודקת, 
התנאים ובכל המצבים, וחלמנו על שלום – סוף סוף 
הלוחמים  בשם  חלום.  והיה  לזה  געגועים  היו  שלום. 
מאז אני קוראת לנוער שלנו: שמרו על החלום, טפחו 

אותו, היאבקו עבורו."
חווקה פולמן-רבן
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טֹו ְוֻחָקתֹו. ָפּ ָכל ִמְשׁ ִהְלָכתֹו, ְכּ ַסח ְכּ ֲחַסל ִסּדּור ֶפּ
ה ַלֲעׂשֹותֹו. בתוך מקדשו וביתו. ן ִנְזֶכּ ר אֹותֹו, ֵכּ ר ָזִכינּו ְלַסֵדּ ֲאֶשׁ ַכּ

ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. ועיר הצדק קריה נאמנה.
ה. במהרה בימינו אמן. ִרָנּ דּוִים ְלִציֹון ְבּ ה, ְפּ ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָנּ ְבּ

ָלִים. ירּוַשָׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ְלָשׁ

ָרֵאל אֹוְמִרים: ֶאֶרץ ִיְשׂ ְבּ

נּוָיה. ָלִים ַהְבּ ירּוָשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ְלָשׁ



ל ָאָדם ָצִריך ִמְצַרִים / אמנון ריבק ָכּ

ְהֶיה לֹו ִתּ ל ָאָדם ָצִריך ֶשׁ ָכּ
ֵאיזֹו ִמְצַרִים,

ה ַעְצמֹו ִמּתֹוָכּה ִלְהיֹות ֹמֶשׁ
ָיד ֲחָזָקה, ְבּ

ִים. ַנּ ֲחִריַקת ִשׁ אֹו ַבּ

דֹוָלה, ָכה ְגּ ל ָאָדם ָצִריך ֵאיָמה ַוֲחֵשׁ ָכּ
ָלה, ְוֶנָחָמה, ְוַהְבָטָחה, ְוַהָצּ

ַמִים. את ֵעיָניו ֶאל ַהָשּׁ ֵיַּדע ָלֵשׂ ֶשׁ
ה ַאַחת, ִפָלּ ל ָאָדם ָצִריך ְתּ ָכּ

ָפַתִים. ׂ גּוָרה ֶאְצלֹו ַעל ַהְשּ ֵהא ְשׁ ֵתּ ְשׁ
ַעם ַאַחת ְלִהְתּכֹוֵפף - ָאָדם ָצִריך ַפּ

ֵתף. ל ָאָדם ָצִריך ָכּ ָכּ

ְהֶיה לֹו ֵאיזֹו ִמְצַרִים, ִתּ ל ָאָדם ָצִריך ֶשׁ ָכּ
ית ֲעָבִדים, ָנה ִמֵבּ מֹו ִמֶמּ ִלְגֹאל ַעְצּ

ָחִדים, ר ַהְפּ ִיל ֶאל ִמְדַבּ ֲחִצי ַהַלּ ָלֵצאת ַבּ
ִים, ר ֶאל ּתֹוך ַהַמּ ִלְצֹעד ַהְיֵשׁ

ָדִדים. ָניו ַלְצּ ִחים ִמָפּ ִלְראֹוָתם ִנְפָתּ
ֵתף, ל ָאָדם ָצִריך ָכּ ָכּ

את ָעֶליָה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף, ָלֵשׂ
ףְ. ֵקּ ל ָאָדם ָצִריך ְלִהְזַדּ ָכּ

ְהֶיה לֹו ִתּ ל ָאָדם ָצִריך ֶשׁ ָכּ
ֵאיזֹו ִמְצַרִים.

ַלִים, ִוירּוָשׁ
ע ָארֹוך ֱאָחד, ּוַמָסּ
ר אֹותֹו ָלַעד ִלְזֹכּ
ַכּפֹות ָהַרְגַלִים  ְבּ
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שירת עבדים / קרולינה 

שנים בתוך עבדות מוכרת 
עוד יום ועוד יום 

המציאות המשקרת 
השכיחה חלום 

בנינו בית לא שלנו 
מזבח כאב 

מקדש לאל שלא ידענו 
רחוק מהלב 

ארץ חדשה מבין המצרים 
אחרי המדבר הים ההרים 

התוף מכה הלמות העצב 
אבק בפנים 

שורות שורות הולכים בקצב 
שירת עבדים 

וגם החול שמסביננו בסוף הוא נודד 
וכשהרוח בו נכנסת לחופש הוא עד 

לו רק תיתן בנו את הכוח 
לחתוך את הכבלים 

לפרוץ גבולות גם כשלא נוח 
בחוץ ובפנים 

לו רק נדע מתי לשמוע כמו פעם מזמן 
תפילת העבד שבינינו תפילת האדם
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ְיָלה, ַלּ ְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַבּ ר ִבּ ֵכּ ַתּ ִמְשׁ
ֲעתּוֵתי ַלְיָלה, ע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִבּ נֹוַשׁ

ְיָלה, ַלּ ַתב ְסָפִרים ַבּ ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוַכָ ִשׂ
ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ַנת ַלְיָלה, ֶנֶדד ְשׁ עֹוַרְרָתּ ִנְצֲחָך ָעָליו ְבּ
ַלְיָלה, ׁשֹוֵמר ַמה ִמּ ּפּוָרה ִתְדרֹוְך ְלִ

ֶקר ְוַגם ַלְיָלה, ח ָאָתא בֹּ ׁשֹוֵמר ְוָשׂ ָצַרח ַכּ
ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ר הּוא לֹא יֹום ְולֹֹא ַלְיָלה, ָקֵרב יֹום ֲאֶשׁ
ְיָלה, י ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך ַהַלּ ָרם הֹוַדע ִכּ

ְיָלה, ל ַהּיֹום ְוָכל ַהַלּ ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָכּ
ת ַלְיָלה, ַכּ אֹור יֹום ֶחְשׁ ִאיר ְכּ ָתּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ֵליל ִראשֹון אֹוְמִרים: ְבּ

ְיָלה ֲחִצי ַהַלּ ּוְבֵכן ַוְיִהי ַבּ
ְיָלה, ַלּ ים ִהְפֵלאָת ַבּ ָאז רֹוב ִנִסּ

ְיָלה, מֹוֶרת ֶזה ַהַלּ רֹאׁש ַאְשׁ ְבּ
ֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה, ְחּתֹו ְכּ ֵגר ֶצֶדק ִנַצּ

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ֲחלֹום ַהַלּ ָרר ַבּ ְנָתּ ֶמֶלְך ְגּ ַדּ
ֶאֶמׁש ַלְיָלה, ִהְפַחְדָתּ ֲאַרִמי ְבּ

ָרֵאל ְלַמְלָאְך ַויּוַכל לֹו ַלְיָלה, ר ִיְשׂ ַשׂ ַוָיּ
ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ֲחִצי ַהַלּ כֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָתּ ַבּ ֶזַרע ְבּ
ְיָלה, ַלּ קּוָמם ַבּ ם לֹא ָמְצאּו ְבּ ֵחיַלָ

כֹוְכֵבי ַלְיָלה, ת ִסִליָת ְבּ ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶשׁ
ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ַלּ ָתּ ְפָגָריו ַבּ ֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבְשׁ ָיַעץ ְמַחָ
ִאיׁשֹון ַלְיָלה, ל ּוַמָצבֹו ְבּ ַרע ֵבּ ָכּ

ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה,
ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ



ַסח ם ֶזַבח ֶפּ ּוְבֵכן ַוֲאַמְרֶתּ
ַסח, ֶפּ בּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת ַבּ ֹאֶמץ ְגּ
ַסח, אָת ֶפּ ׂ ל מֹוֲעדֹות ִנֵשּ רֹאׁש ָכּ ְבּ
ַסח, ִליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל ֶפּ ִגּ

ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ַסח, ֶפּ ֹחם ַהיֹום ַבּ ַפְקָתּ ְכּ ָלָתיו ָדּ ְדּ
ַסח, ֶפּ ִהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות ַבּ

ַסח, ָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵעֶרְך ֶפּ ְוֵאל ַהָבּ
ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ַסח, ֶפּ ֵאׁש ַבּ זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְולֹוֲהטּו ָבּ
ַסח, ֵקץ ֶפּ ץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ְבּ ֻחַלּ
ַסח, ֶפּ ָעְבְרָך ַבּ ִטאֵטאֶת ַאְדַמת ֹמף ְוֹנף ְבּ

ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ַסח, ּמּור ֶפּ ֵליל ִשׁ ל אֹון ָמַחְצָתּ ְבּ ָיּה רֹאׁש ָכּ
ַסח, ַדם ֶפּ ַסְחָתּ ְבּ כֹור ָפּ ן ְבּ יר, ַעל ֵבּ ִבּ ַכּ

ַסח, ֶפּ ְפָתַחי ַבּ ִחית ָלבֹא ִבּ ת ַמְשׁ י ֵתּ ְלִבְלִתּ
ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ַסח, ִעּתֹוֵתי ֶפּ ָרה ְבּ ֶרת ֻסָגּ ְמֻסֶגּ
ַסח, עֹוֵרי ֹעֶמר ֶפּ ְצִליל ְשׂ ה ִמְדָין ִבּ ְמֶדָ ִנְשׁ

ַסח, יַקד ְיקֹוד ֶפּ ַמֵני ּפּול ְולּוד ִבּ ׂשֹורפּו ִמְשׁ
ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ַסח, ָעה עֹוַנת ֶפּ ֹנב ַלֲעמֹוד ַעד ָגּ עֹוד ַהיֹום ְבּ
ַסח, ֶפּ ְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ַבּ ס ַיד ָכּ ַפּ
ַסח, ֶפּ ְלָחן ַבּ רֹוְך ַהֻשּׁ ִפית ִעָ ָצֹפה ַהָצּ

ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

ַסח, ֶפּ ׁש צֹום ַבּ ֵלּ ה ְלַשׁ ָסה ֲהַדָסּ ְנּ ָקָהל ִכּ
ַסח, ֶפּ ים ַבּ ֵעץ ֲחִמִשּׁ ע ָמַחְצָתּ ְבּ ית ָרָשׁ רֹאׁש ִמֵבּ

ַסח, ֶפּ ית ַבּ ִביא ְלעּוִצּ ה ֶרַגע ָתּ י ֵאֶלּ ֵתּ ְשׁ
ַסח, ׁש ַחג ֶפּ ֵליל ִהְתַקֵדּ ֹעז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיְנָך ְכּ ָתּ

ַסח. ם ֶזַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ

אחרי שנקרע הים /  מרים בניון 

אחרי שנקרע הים 
היה שקט. חיכיתי 

לשעטת המרכבות שתעלה 
במרדף, לליצן שיפרוץ מן הקופסה 
לערות הארורה שתיקח אותך ממני 

באבחה, כמו שבאת 
עם העיניים מהתמונות של ילדותי 

שהיית כבר אז. 
אחרי שנקרע הים 

ניערת את האבק מעל ברכיך 
מותיר שתי גומות של קודש בעפר 

החזרת אותי הביתה. 

ובבית הזה אני נודדת ארבעים שנה 
ביום מחכה שיאמר לך ליסע 

שתשיב אלי את הריח שאתה מודד לי 
כמצווה שהזמן גרמה. 

אני מבינה את האימה שלהם במדבר 
כל כך הרבה טוב לא יתואר 

איך אפשר להכיל את כל הים המתוק הזה.
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י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ִכּ
דּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה, ְגּ חּור ַכּ ְמלּוָכה, ָבּ ַאִדיר ִבּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

ֲהָלָכה, ָוִתיָקיו יֹאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה, ָהדּור ַכּ גּול ִבּ ָדּ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

ֲהָלָכה, ַטְפְסָריו יֹאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה, ָחִסין ַכּ אי ִבּ ַזַכּ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

ֲהָלָכה, ִלמּוָדיו יֹאְמרּו לֹו: יר ַכּ ִבּ ְמלּוָכה, ַכּ ָיִחיד ִבּ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

ֲהָלָכה, ְסִביָביו יֹאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה, נֹוָרא ַכּ ל ִבּ מֹוֵשׁ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

יָקיו יֹאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה, ַצִדּ ְמלּוָכה, ּפֹוֶדה ַכּ ָעָניו ִבּ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

ְנַאָניו יֹאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה, ִשׁ ְמלּוָכה, ַרחּום ַכּ דֹוׁש ִבּ ָקּ
י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

ִמיָמיו יֹאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה, ְתּ ְמלּוָכה, ּתֹוֵמְך ַכּ ִקיף ִבּ ַתּ
י לֹו ָיֶאה.  י לֹו ָנֶאה, ִכּ ְמָלָכה, ִכּ י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך יי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

שמחה רבה
מילים: יפה בלהה

לחן: ידידיה אדמון
 

שמחה רבה, שמחה רבה, 
אביב הגיע, פסח בא! 

שמחה רבה, שמחה רבה, 
אביב הגיע, פסח בא! 

תפרו, תפרו, תפרו לי בגד עם כיסים. 
מילאו, מילאו, מילאו כיסי באגוזים. 

שמחה רבה... 

ארבע  אשאל  שאול  אשאל,  שאול 
קושיות 

ארבע  אשתה  שתה  אשתה,  שתה 
כוסות. 

שמחה רבה... 

וכוס גדולה, וכוס גדולה אימי תביא 
לאליה לאליהו הנביא. 

שמחה רבה... 

הלואי יבוא, הלואי יבוא, הלואי יסור 
יראה אותי, יראה אותי כל כך הדור
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לפני שייגמר / עידן רייכל

לא לפחד להתאהב 
שיישבר הלב 

לא לפחד בדרך לאבד 

לקום כל בוקר 
ולצאת אל החיים 

ולנסות הכול לפני שייגמר 

לחפש מאיפה באנו 
ולחזור בסוף תמיד להתחלה 

למצוא בכל דבר עוד יופי 
ולרקוד עד שנופלים מעייפות 

או אהבה 

מכל הרגעים בזמן 
למצוא אחד לאחוז בו 

להגיד שהגענו 
תמיד לזכור לרגע לעצור 

ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו 

לחבק אותה בלילה 
כשהיא נרדמת 

אז כל העולם נרגע 
לנשום אותה עמוק 

לדעת שתמיד 
אני אהיה שם בשבילה

ָקרֹוב יתֹו ְבּ יר הּוא ִיְבֶנה ֵבּ ַאִדּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ גּול הּוא, ִיְבֶנה ֵבּ דֹול הּוא, ָדּ חּור הּוא, ָגּ ָבּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ אי הּוא, ִיְבֶנה ֵבּ ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזַכּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ ָחִסיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא, ִיְבֶנה ֵבּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ יר הּוא, ָלמּוד הּוא, ֶמֶלְך הּוא, ִיְבֶנה ֵבּ ִבּ ַכּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ יב הּוא, ִעּזּוז הּוא, ִיְבֶנה ֵבּ נֹוָרא הּוא, ַסִגּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ דֹוׁש הּוא, ִיְבֶנה ֵבּ ּפֹוֶדה הּוא, ַצִדיק הּוא, ָקּ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

ָקרֹוב. יתֹו ְבּ יף הּוא, ִיְבֶנה ֵבּ ִקּ י הּוא, ַתּ ַדּ ַרחּום הּוא, ַשׁ
ָקרֹוב. ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ
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מֹוָנה  מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ ְשׁ
ָנה,  ִמְשׁ ִסְדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ ָתא,  ָבּ ַשׁ ְיֵמי  ְבָעה  ִשׁ ִמיָלה,  ְיֵמי 

ָאבֹות,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהֹות,  ע  ַאְרַבּ תֹוָרה,  י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ
ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ

ָעה  ְשׁ ָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִתּ ְשׁ ָעה ִמי יֹוֵדַע? ִתּ ְשׁ ִתּ
ה  ָשּׁ ָתא, ִשׁ ָבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ

ִאָמהֹות,  ע  ַאְרַבּ תֹוָרה,  י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ ָנה,  ִמְשׁ ִסְדֵרי 
ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית,  ַהְבּ ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ ָאבֹות,  ה  לָשׁ ְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ֶשׁ

ָרה  ֲעָשׂ יֹוֵדַע:  ֲאִני  ָרה  ׂ ֲעֶשָ יֹוֵדַע?  ִמי  ָרה  ׂ ֲעֶשָ
ְבָעה  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ַרָיא, ִתּ ִדְבּ

י תֹוָרה,  ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ָתא, ִשׁ ָבּ ְיֵמי ַשׁ
ִרית, ֶאָחד  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ ַאְרַבּ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ר ֲאִני  ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעָשׂ ר  ַאַחד ָעָשׂ
ָעה ַיְרֵחי  ְשׁ ַרָיא, ִתּ ָרה ִדְבּ א, ֲעָשׂ ר ּכֹוְכַבָיּ ָשׂ יֹוֵדַע: ַאַחד ַעָ

ה  ָשּׁ ִשׁ ָתא,  ָבּ ַשׁ ְיֵמי  ְבָעה  ִשׁ ִמיָלה,  ְיֵמי  מֹוָנה  ְשׁ ֵלָדה, 
ִאָמהֹות,  ע  ַאְרַבּ תֹוָרה,  י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ ָנה,  ִמְשׁ ִסְדֵרי 
ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית,  ַהְבּ ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ ָאבֹות,  ה  לָשׁ ְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ֶשׁ

ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ֶאָחד  יֹוֵדַע?  ִמי  ֶאָחד 
ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶשׁ

ִרית.  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ ַנִים ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ ְשׁ
ַמים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ה ָאבֹות,  לָשׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ לָשׁ ה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ לָשׁ ְשׁ
ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ

ִאָמהֹות,  ע  ַאְרַבּ יֹוֵדַע:  ֲאִני  ע  ַאְרַבּ יֹוֵדַע?  ִמי  ע  ַאְרַבּ
ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ְשׁ

י  ה חּוְמֵשׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָשׁ ָשּׁ ה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמּ ָשּׁ ֲחִמּ
ִרית, ֶאָחד  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ תֹוָרה, ַאְרַבּ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע: ִשׁ ׂ ִשָּ ה ִמי יֹוֵדַע? ִשׁ ׂ ִשָּ ִשׁ
ֵני ֻלחֹות  ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ֲחִמָשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַהְבּ

ְיֵמי  ְבָעה  ִשׁ יֹוֵדַע:  ֲאִני  ְבָעה  ִשׁ יֹוֵדַע?  ִמי  ְבָעה  ִשׁ
ע  ַאְרַבּ תֹוָרה,  י  חּוְמֵשׁ ה  ֲחִמָשׁ ָנה,  ִמְשׁ ִסְדֵרי  ה  ָשּׁ ִשׁ ָתא,  ָבּ ַשׁ
ֱאלֵֹהינּו  ֶאָחד  ִרית,  ַהְבּ ֻלחֹות  ֵני  ְשׁ ָאבֹות,  ה  לָשׁ ְשׁ ִאָמהֹות, 

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ֶשׁ



אלוהי ישראל.

שני לוחות הברית )ברוב הנוסחים בשפות זרות נמצאים 
במקומם משה ואהרון(.

שלושה אבות: אברהם, יצחק ויעקב.

ארבע אמהות: שרה, רבקה, רחל, לאה.

את  המרכיבים  הספרים  חמשת  תורה:  חומשי  חמישה 
התורה - בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים.

שישה סדרי משנה: ששת חלקי המשנה - זרעים, מועד, 
נשים, נזיקין, קדשים, טהרות.

ָתא: שבעת ימי השבוע. ָבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ

לברית  ועד  מהלידה  הימים  ִמיָלה: שמונת  ְיֵמי  מֹוָנה  ְשׁ
המילה.

ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה: תשעת חודשי ההיריון. ְשׁ ִתּ

ַרָיא: עשרת הדיברות. ָרה ִדְבּ ֲעָשׂ

יוסף  שראה  הכוכבים  עשר  אחד  ּכֹוְכַבָיּא:  ר  ָעָשׂ ַאַחד 
ר ֹאתֹו ְלֶאָחיו; ַוֹיּאֶמר,  בחלומו: "ַוַיֲּחלֹם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר, ַוְיַסֵפּ
ר  ָעָשׂ ְוַאַחד  ֵרַח  ְוַהָיּ ֶמׁש  ַהֶשּׁ ה  ְוִהֵנּ עֹוד,  ֲחלֹום  י  ָחַלְמִתּ ה  ִהֵנּ
ֲחִוים ִלי" )ספר בראשית, פרק ל"ז, פסוק ט'(. ַתּ ּכֹוָכִבים, ִמְשׁ

ְבַטָיא: שנים עשר שבטי ישראל. ר ִשׁ ֵנים ָעָשׂ ְשׁ

ָיא: שלוש עשרה מידות הרחמים הנכללות  ר ִמַדּ ה ָעָשׂ לָשׁ ְשׁ
בפסוקים: "ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת 
)ספר  ונקה"  וחטאה  ופשע  עון  נושא  לאלפים  חסד  נוצר 

שמות, פרק ל"ד, פסוק ו'(.
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בר ר  ָשׂ ְבַטָיא, ַאַחד ַעָ ר ִשׁ ָשׂ ֵנים ֶעָ ר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ ֵנים ָעָשׂ ר ִמי יודע? ְשׁ ֵנים ָעָשׂ ְשׁ

ה ִסְדֵרי  ָשּׁ ָתא, ִשׁ ָבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ַרָיא, ִתּ ָרה ִדְבּ א, ֲעָשׂ ּכֹוְכַבָיּ
ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ִמְשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ֶשׁ

ֵנים  ָיא. ְשׁ ר ִמַדּ ה ָעָשׂ לָשׁ ר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁ ה ָעָשׂ לָשׁ ר ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ ָשׂ ה ֶעָ לָשׁ ְשׁ
ְבָעה  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ַרָיא, ִתּ ָרה ִדְבּ א, ֲעָשׂ ר ּכֹוְכַבָיּ ָשׂ ְבַטָיא, ַאַחד ַעָ ר ִשׁ ָשׂ ֶעָ
ֵני ֻלחֹות  ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ָתא, ִשׁ ָבּ ְיֵמי ַשׁ

ַמים ּוָבָאֶרץ ָשּׁ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַהְבּ
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ָכָבה  ְדּ ְלַמָיא,  ָתה  ְוָשׁ תֹוָרא  ְוָאָתא 
ְך  ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ ה  ִהָכּ ְדּ ְלחּוְטָרא,  ַרף  ָשׂ ְדּ ְלנּוָרא, 

ַחד  זּוֵזי,  ְתֵרי  ִבּ א  ַאָבּ ין  ַזִבּ ְדּ ְלַגְדָיא,  ָאְכָלה  ְדּ ְלׁשּוְנָרא, 
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַגּ

ְלתֹוָרא,  ַחט  ְוָשׁ ַהׁשֹוֵחט  ְוָאָתא 
ה  ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ָכָבה ְלנּוָרא, ְדּ ָתה ְלַמָיא, ְדּ ָשּׁ ְדּ

א  ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ְלַכְלָבּ
ְדָיא. ְדָיא,ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ ִבּ

ַחט  ֶות ְוָשׁ ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהָמּ
ָכָבה ְלנּוָרא,  ְדּ ָתה ְלַמָיא,  ָשּׁ ְדּ ַחט ְלתֹוָרא,  ָשׁ ְדּ ְלׁשֹוֵחט, 

ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ ה  ִהָכּ ְדּ ְלחּוְטָרא,  ַרף  ָשׂ ְדּ
ְדָיא,ַחד  ַגּ ַחד  זּוֵזי,  ְתֵרי  ִבּ א  ַאָבּ ין  ַזִבּ ְדּ ְלַגְדָיא,  ָאְכָלה  ְדּ

ְדָיא. ַגּ

רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ְוָאָתא 
ְלׁשֹוֵחט,  ַחט  ָשׁ ְדּ ֶות,  ַהָמּ ְלַמְלַאְך  ַחט  ְוָשׁ הּוא 
ַרף  ָשׂ ְדּ ָכָבה ְלנּוָרא,  ְדּ ָתה ְלַמָיא,  ָשּׁ ְדּ ַחט ְלתֹוָרא,  ָשׁ ְדּ
ָאְכָלה  ְדּ ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ ה  ִהָכּ ְדּ ְלחּוְטָרא, 

ְדָיא. ְדָיא,ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְלַגְדָיא, ְדּ

ְתֵרי זּוֵזי, ַחד  ִבּ א  ין ַאָבּ ַזִבּ ְדּ ְדָיא  ַגּ ַחד  ְדָיא,  ַגּ ַחד 
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַגּ

א  ין ַאָבּ ַזִבּ ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ ִבּ

ָאְכָלה  ְדּ ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ְוָנַשׁ א  ַכְלָבּ ְוָאָתא 
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְלַגְדָיא, ְדּ

ְך  ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ ה  וִהָכּ חּוְטָרא  ְוָאָתא 
ְדָיא,  ַגּ ַחד  זּוֵזי,  ְתֵרי  ִבּ א  ַאָבּ ין  ַזִבּ ְדּ ְלַגְדָיא,  ָאְכָלה  ְדּ ְלׁשּוְנָרא, 

ְדָיא. ַחד ַגּ

א,  ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ְוָאָתא נּוָרא ְוָשׂ
ַחד  זּוֵזי,  ְתֵרי  ִבּ א  ַאָבּ ין  ַזִבּ ְדּ ְלַגְדָיא,  ָאְכָלה  ְדּ ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ָנַשׁ ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַגּ

ְלחּוְטָרא,  ַרף  ָשׂ ְדּ ְלנּוָרא,  ְוָכָבה  ַמָיא  ְוָאָתא 
א  ַאָבּ ין  ַזִבּ ְדּ ְלַגְדָיא,  ָאְכָלה  ְדּ ְלׁשּוְנָרא,  ְך  ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ ה  ִהָכּ ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגּ ִבּ



הוכנסו  יודע  מי  ואחד  גדיא  חד 
ב-1590,  פראג  להגדת  לראשונה 
כשירים בעלי אופי עליז לליל הסדר 
שנושא אופי רציני. עם זאת, השירים 
בליל  ששולבו  לפני  גם  נפוצים  היו 
של  יד  בכתב  הופיעו  והם  הסדר, 

סידור כבר בשנת 1406.

!

ָנִפי רּוַח  ֵיׁש ָלְך ּכְ
על-פי פיסקה של הראי"ה קוק / 

דביר ש.
 

ן ָאָדם, ּבֶ
ֲעֵלה ְלַמְעָלה ֲעֵלה, 

י ּכַֹח ַעז ְלָך,  ּכִ

ְנֵפי רּוַח,  ֵיׁש ְלָך ּכַ
יִרים, ְנֵפי ְנָׁשִרים ַאּבִ ּכַ

ם  ַכֵחׁש ּבָ ַאל ּתְ
ן ְיַכֲחׁשּו ְלָך, ּפֶ

רֹוׁש אֹוָתם –  ּדְ
ד. ְצאּו ְלָך ִמּיָ ְוִיּמָ
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האביב שלי יגיע / מירי מסיקה 

האביב שלי יגיע 
ביום קיץ 
או חורף, 

האביב שלי יגיע 
ביום גשם 
או שמש. 

אהובי, אהובתי, אוהבי, אהובי 
יגיעו מכל עבר אל כיכר העיר. 

יקירי, יקירי, יקרים שלי, 
באביב אשיר לכם. 
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י עֹוד ַנְפִׁשי ְדרֹור ׁשֹוֶאֶפת, ּכִ

)ما زالت نفيس تصبو لالنعتاق(
ז, יָה ְלֵעֶגל-ּפָ לֹא ְמַכְרּתִ

)لم أبعها لوثن من ذهب(
ָאָדם, ם ּבָ י עֹוד ַאֲאִמין ּגַ ּכִ

רּוחֹו, רּוַח ָעז. ם ּבְ ּגַ

ِن َما ِزْلُت ُأْؤِمُن ِباإِلْنَسن ِلَنَّ
)לאנני מא זלת אאמנ באלאנסאנ(

רּוחֹו, רּוַח  ם ּבְ ة. ּגַ َوِبُروِحِه، ُروِحِه اْلَقِويَّ
ָעז.

)שורה אחרונה כל אחד/ת בשפתו/ה(
)يف السطر الخري كل شخص حبسب 

لغته(

ֲאִני ַמֲאִמין
َعقيَديْت

ַׂשֲחִקי, ַׂשֲחִקי ַעל ַהֲחלֹומֹות,

)اضحكي واضحكي من الحالم(
זּו ֲאִני ַהחֹוֵלם ָׂשח.

)أنا احلالم أحدثِك(
י ָבָאָדם ַאֲאִמין, ַׂשֲחִקי ּכִ

ְך. י ַמֲאִמין ּבָ י עֹוֶדּנִ ּכִ

ِن ُأْؤِمُن ِباإِلْنَسن اِْضَحِكي ِلَنَّ
)אד'חכי לאנני אאמנ באלאנסאנ(

َوَما ِزْلُت ُأْؤِمُن ِبِك
)ומא זלת אאמנ בכ(



ְקָוה הִתּ
أمل

ִניָמה ָבב ְפּ ֵלּ ל עֹוד ַבּ ָכּ
ה, ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמָיּ

ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה
ה - ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפָיּ

ְקָוֵתנּו, עֹוד לֹא ָאְבָדה ִתּ
ִים, נֹות ַאְלַפּ ת ְשׁ ְקָוה ַבּ ַהִתּ
ַאְרֵצנּו, י ְבּ ִלְהיֹות ַעם ָחְפִשׁ

ַלִים. ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָשׁ

ָהִאיְנֶטְרַנְציֹוָנל
نشيد االممية

קּום ִהְתַנֵעָרה ַעם ֵחֵלָכה
ַעם ֲעָבִדים ּוְמֵזי ָרָעב

ב ִלֵחָכה ָקמֹות ַהּלֵ ֵאׁש ַהּנְ
ָרב. ִלְקַראת אֹוֵיב ִהּכֹון ַלּקְ

סֹוד ַנְחִריָמה עֹוָלם ָיָׁשן ֲעֵדי ַהּיְ
פּוף ִנְפרֹק ָהֹעל ב ּכָ ִמּגַ
ֶאת עֹוָלֵמנּו ָאז ָנִקיָמה

לֹא ְכלּום ֶאְתמֹול,
ָמָחר - ַהּכֹל.

ִמְלֶחֶמת עֹוָלם ֶזה ִיְהֶיה ְקָרב ַאֲחרֹון ּבְ
ב ָאָדם! ִעם ָהִאיְנֶטְרַנְציֹוָנל ֵיעֹור, ִיְׂשּגַ
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נס פסח בטבריה
סיפור חסידי - דוד כהן

ערוך מתוך קובץ סיפור חסידים לשבת, חג ומועד

זכה רבי אברהם מקליסק והגיע לאחר טלטולים ונדודים 
רבים לארץ ישראל.

היה מהלך לו ושוהה בחברון, בירושלים , בצפת ובטבריה- 
ארבע הערים הקדושות.

היה רואה אותן בשפלותן ודמעות נושרות מעיניו. והוא 
שהתגעגע כל כך הביתה היה מרים את אדמתה של הארץ 

ושמחה היייתה שפוכה על פניו.
להשתכן  שיבוא  ביקשו  קרוביו  כל  עירו-  אל  השב  כבן 
אצלם. מה עשה? בחר לו את בית אמו הזקנה, בית קטן 

ודל. אמר "אמי תתנחם בי ואני אתנחם בה".
רבי אברהם התפלש באבק חברון, היה מגפף את אבני 
ירושלים, עומד בתפילה בצפת , אך ישב בטבריה. כיוון 
שיושבת העיר למטה מכל הערים , על שפת הכינרת, שאין 
גבול למידת היופי והקדושה שיכול אדם מישראל להגיע 

אליה בהיותו קרוב למימיה התכולים והצלולים.
בשעות הבוקר היה עומד לפני חלונו והכנרת מנצנצת נגד 

עיניו גדולה, רחבה ושקטה.
היה הצדיק שר ומתרפק על מרחב התכלת של הכנרת, 
ששחפים לבנים כנשמות זכות , עולים ויורדים, טובלים בו 
טבילת שחרית ואומרים שירה. בחצות הלילה נמה טבריה 
את שנתה ובתיה הקטנים והצפופים נושכים זה בזה, חצר 
נכנסת לרשות חברתה וסמטאותיה משתפלות ויורדות עד 
לשפת הכנרת. בטרם ייכנס הצדיק לבית הכנסת לתפילת 
הם  אלו  הים,  מרחבי  תועים  אורות  אליו  ינצנצו   , חצות 

אורות ספינות הדייגים.
בין דייגים אלו יש נער יהודי אחד , אביון ודל שמילדות 

יצא אל הים להשיג פרנסה לביתו.
ובימים הללו בטבריה הסתובבו בין ספינות אלו, חבורות 

שודדים שברדת הליל היו מנצלים את החשכה לפרוץ אל 
בתי התושבים בעיר.

בשבת,  לפעם  מפעם  הכנסת  לבית  מגיע  היה  נער  אותו 
לסעודה השלישית. היה יושב הוא על הספסל שליד הכיור 
והפתח וריח של ים ודגים נודף ממנו ומבגדיו. המקורבים 
בבית הכנסת היו רוטנים על הנער הדייג שהיה מכניס חול 
לבית הכנסת בשבת קודש. אומר הצדיק להם: "נער פשוט 
זה עייף מכל ששת ימות החול. כשהוא שומר את יום השביעי 
מחללו- לא השבת בלבד, אלא כל העולמות מתברכים בו". 
היה מקרב אליו את הנער, פורס לו כזית של חלה, משהה 
זמר  להשמיע  מבקשו  ולפעמים  הבדלה  אחרי  עד  אותו 

מסולסל של דייגים. 
הימים ימי ניסן ראשונים. טבריה טובלת כולה בנגוהות של 
לכבוד  חדשים  כלים  במימיה  לטבול  יורדים  יהודים  אור. 

הפסח ונזכרים באבותיהם שחצו בים סוף. 
באותם ימים היה עוסק הצדיק בקמחא דפסחא- מיד אחרי 
שחרית היה לובש בגדי חג ויוצא לאסוף מעות חיטין - קמח 
להכנת המצות- לחלק לנזקקים. יהודי טבריה מקבלים אותו 
בברכה נותנים ביד נדיבה ומתכופפים על מנת לקבל ברכתו. 
ניגש לבתי הנזקקים היה מחלק להם את המעות  בלילות 
זוכר  ונפרד לשלום.  ופיוס  שאסף, אומר להם דברי נחמה 
על  שלמים  כימים  לילות  העושה  הדייג  הנער  את  הצדיק 
הכינרת ובא אל הבית הקטן שם יושבת אמו ואחיו הקטנים. 
הוא מביא לה את מעות החיטין שאסף ומוסיף קצת פרוטות 

משל עצמו.
רק  אור.  אין  בבתים  נמה.  העיר  ביתו.  אל  הצדיק  חוזר 
ממרחבי הכינרת באים אורות. הפעם הם נראים כחיות טרף, 

מפילות אימה ופחד.
האין נשקפת סכנה לנער? אותה שעה שמע רבי אברהם 
ונשימה כבדה. מי הבא?? אל סף ביתו הגיע  קול צעדים 
הנער הדייג. הוא נראה כאילו משוהו זה עתה מן המים- "מה 

לך בני?" שאל הצדיק.
להתקהל!  העיר  לתושבי  מהר  "קרא  הנער  אמר  "רבי!" 



השודדים מתכננים לפרוץ לבתיהם ולהרוס את החג!"
אך סיים את דבריו הנער והתעלף. העיר הצדיק את בני הבית 
להם  וקרא  הישנים  את  העיר  המותש.  הנער  את  לידיהם  מסר 
"עלו על הגגות , הדליקו נרות וקראו בקולי קולות!"  השודדים 
שהתקרבו בסירות אל סמטאות העיר, שמעו את הקולות וראו 
את האורות ונפל עליהם פחד. הם מיהרו והפליגו אל הים הפתוח.
את  הנער  החליף  הדייג.  הנער  את  ומצא  ביתו  אל  הצדיק שב 

בגדיו והוא יושב מבויש מוכן לחזור לבית אמו.
"ספר בני כיצד נודע לך הדבר?"

סיפר הנער לצדיק, כי ימים אחדים התלחששו השודדים בינהם. "
חשבו הם שאינני שומע או אינני מבין בגלל גילי הצעיר או מראי 
לאמר  "הזהר  ואמר  מקשיב  הנני  כי  ראה  מהם  "אחד  הפשוט" 

לתושבי העיר- דמך בראשך"".
"כשראיתי שהם מכינים את ספינותיהם ליציאה- קפצתי מסירת 
הדייגים ושחיתי אל העיר להזהירכם. בדרך עייפתי, כמעט אזלו 
כוחתיי ואז שמעתי כאילו ניגון מתנגן סביבי- זה היה הניגון שלך 

בסעודה השלישית, מיד נוספו לי כוחות והגעתי בזמן לעיר". 
התחילו בני העיר להודות לצדיק על הישועה הגדולה שעשה. 

לי?  מודים אתם  "ומדוע  ואמר  הדייג  הנער  הצביע הצדיק על 
בזכותו ומסירות הנפש שלו באה עלינו הישועה". 

עשו יהודי טבריה את הפסח כמשפטו. 
גדולה  בשירה  אמר  הלל,  לפרקי  הצדיק  כשהגיע  הסדר  בליל 
"מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון" וראה מול עיניו את הנער 
הדייג קופץ לתוך מימי הכנרת כמעשה נחשון בן עמינדב בים 

סוף.
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עבדים היינו 
מילים ולחן: עממי

עבדים היינו, היינו 
עתה בני חורין, בני חורין 

עבדים היינו 
עתה, עתה בני חורין 

עבדים היינו 
עתה עתה בני חורין 

בני חורין. 
עתה עתה בני חורין 

בני חורין.
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הצגה ראשונה: עבדים היינו

ּנּו.  י ָהָבה  ֵני ִיְׂשָרֵאל--ַרב ְוָעצּום, ִמּמֶ ּבְ ה, ַעם  ַוּיֹאֶמר, ֶאל-ַעּמֹו:  ִהּנֵ ָקם ֶמֶלְך-ָחָדׁש, ַעל-ִמְצָרִים, ֲאֶׁשר לֹא-ָיַדע, ֶאת-יֹוֵסף.  ט  ַוּיָ
ִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי  נּו, ְוָעָלה ִמן-ָהָאֶרץ.  יא ַוּיָ ם-הּוא ַעל-ׂשְֹנֵאינּו, ְוִנְלַחם-ּבָ י-ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ּגַ ה, ְוָהָיה ּכִ ן-ִיְרּבֶ ָמה, לֹו:  ּפֶ ִנְתַחּכְ
ֻקצּו,  ה ְוֵכן ִיְפרֹץ; ַוּיָ ן ִיְרּבֶ ֹתם, ְוֶאת-ַרַעְמֵסס.  יב ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו ֹאתֹו, ּכֵ נֹות, ְלַפְרֹעה--ֶאת-ּפִ ֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ ִסְבלָֹתם; ַוּיִ ים, ְלַמַען ַעּנֹתֹו ּבְ ִמּסִ
ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים, ּוְבָכל-ֲעבָֹדה,  ֲעבָֹדה ָקָׁשה, ּבְ יֶהם ּבַ ָפֶרְך.  יד ַוְיָמְררּו ֶאת-ַחּיֵ ֵני ִיְׂשָרֵאל, ּבְ ֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת-ּבְ ֵני ִיְׂשָרֵאל.  יג ַוּיַ ֵני ּבְ ִמּפְ

ָפֶרְך. ל-ֲעבָֹדָתם, ֲאֶׁשר-ָעְבדּו ָבֶהם, ּבְ ֶדה--ֵאת, ּכָ ּשָׂ ּבַ
שמות פרק א' 

חלק א'
דמויות: הנוגש המצרי, פרעה.

מקום: המשרד של פרעה
התרחיש: ישיבת עבודה בין פרעה לנוגש העבדים הנוגש 

נכנס לחדר המלך פרעה, קד קידה למלך. 

הנוגש: הוד מעלתו, קראת לי?
פרעה: תן לי דו"ח מצב מהשטח!

הגיע  אביך,  לזכר  הפירמידה  את  סיימנו  היום  טוב,  הנוגש: 
משלוח חדש של תבן מבבל, 50 עבריים נהרגו בשדות. סך 

הכל התקדמות לפי המתוכנן.
פרעה: אבל כמה "מהם" נולדו היום?

הנוגש: אה...זה נתון מצער, הוד מעלתו, השבוע נולדו עוד 97 
ילדים עבריים

פרעה כועס: איך זה יכול להיות?! הארכת להם את שעות 
העבודה כפי שציוויתי?!

הנוגש: הארכתי, עוד מעלתו.
פרעה:  ומנעת מהם הפסקות כפי שציוויתי?!

הנוגש: מנעתי, הוד מעלתו.
פרעה: וצמצמת את מנות האוכל כפי שציוויתי?!

הנוגש: צמצמתי, הוד מעלתו.
הולכים  רק  הזמן  כל  שהם  להיות  יכול  זה  איך  אז  פרעה: 
וגדלים? אני אומר לך- העבריים הם הבעיה הגדולה ביותר 
שלנו! הם משתלטים לנו על הממלכה. חשבתי שאם נשתמש 
בכוח העבודה שלהם, נחליש אותם ונחזק את עצמנו, אבל הם 
רק מתחזקים! הם סכנה גדולה. אני צריך לחשוב על משהו 

אחר, משהו שיבטיח שהם לא יגדלו יותר. 
חושב רגע עם עצמו...

שאני  מה  את  תכתוב  יועציי,  עם  התייעצתי  שבוע  לפני 
אומר ותפיץ צו זה בקרב המיילדות! 

ַחּיּון. ת, ּתְ ְׁשִליֻכהּו, ְוָכל-ַהּבַ ּלֹוד, ַהְיֹאָרה ּתַ ן ַהּיִ ל-ַהּבֵ  ּכָ

חלק ב'
דמויות:  נוגש מצרי, שני עבדים עבריים - 

אשר וחזקיה.
המקום: חצר עבודה

קורס  אשר  לבנים.  סוחבים  וחזקיה  אשר  התרחיש: 
ונופל.

שהנוגש  לך,  אעזור  אני  בוא  מהר,  תקום  אשר,  חזקיה: 
לא ייראה אותך, אתה יודע מה עשו לאחרון שלא הצליח 

לעבוד...
אשר: אבל אני לא יכול יותר, אני לא יכול, אנחנו עובדים 

פה כבר 14 שעות רצוף, איזה מן חיים אלה?
כעבריים  כאן  שלנו  החיים  אלה  לעשות?  מה  חזקיה: 

במצריים....
אשר: אתה, יודע סבא שלי היה מספר שכשרק הגענו לכאן 
למלך,  קרוב  היה  יוסף  מאוד.  מכובד  עם  היינו  למצרים 

שגשגנו, פרחנו, ותראה אותנו עכשיו.
 - זה  מכל  שכח  הוא  לשלטון,  עלה  מאז שפרעה  חזקיה: 

אנחנו כלום בשבילו. הוא רוצה לשבור אותנו.
אשר: אבל כמה עוד אפשר שנסבול, כמה עוד?

הנוגש מגיע, מצליף בשוט וצועק עליהם לחזור לעבוד. 
הם מגיבים בבהלה רבה.

חזקיה: אתה רואה. אין מה לעשות בן, זה חוקי המשחק - 
יש חזק ויש חלש וזה  כנראה הגורל שלנו.

חוזרים לעבוד.
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הצגה שנייה: שני עברים ניצים

ֶפן ּכֹה ָוֹכה,  ה ִאיׁש-ִעְבִרי ֵמֶאָחיו.  יב ַוּיִ ְרא ִאיׁש ִמְצִרי, ַמּכֶ ִסְבלָֹתם; ַוּיַ ְרא, ּבְ ֵצא ֶאל-ֶאָחיו, ַוּיַ ל ֹמֶׁשה ַוּיֵ ְגּדַ ִמים ָהֵהם, ַוּיִ ּיָ יא ַוְיִהי ּבַ
ים; ַוּיֹאֶמר, ָלָרָׁשע,  ה ְׁשֵני-ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנּצִ ִני, ְוִהּנֵ ֵ ּיֹום ַהּשׁ ֵצא ּבַ חֹול.  יג ַוּיֵ ְטְמֵנהּו, ּבַ ְצִרי, ַוּיִ ְך, ֶאת-ַהּמִ י ֵאין ִאיׁש; ַוּיַ ְרא ּכִ ַוּיַ
יָרא ֹמֶׁשה  ְצִרי; ַוּיִ ֲאֶׁשר ָהַרְגּתָ ֶאת-ַהּמִ ה ֹאֵמר, ּכַ ה, ֵרֶעָך.  יד ַוּיֹאֶמר ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר ְוׁשֵֹפט, ָעֵלינּו--ַהְלָהְרֵגִני ַאּתָ ה ַתּכֶ ָלּמָ
ֶאֶרץ- ֶׁשב ּבְ ֵני ַפְרֹעה, ַוּיֵ ְבַרח ֹמֶׁשה ִמּפְ ׁש ַלֲהרֹג ֶאת-ֹמֶׁשה; ַוּיִ ה, ַוְיַבּקֵ ָבר ַהּזֶ ְרֹעה ֶאת-ַהּדָ ְׁשַמע ּפַ ָבר.  טו ַוּיִ ַוּיֹאַמר, ָאֵכן נֹוַדע ַהּדָ

ֵאר. ֶׁשב ַעל-ַהּבְ ִמְדָין ַוּיֵ
שמות פרק ב'

חלק א' 
דמות: משה

מקום: חדר בארמון
התרחיש: משה מאוד מהורהר ומבולבל עם מחשבותיו

מונולוג של משה: 
המחשבות שלי מטרידות אותי כבר הרבה מאוד זמן, אני 
בזמן  ובאושר  בשפע  בביטחה  בארמון  כאן  לי  חי  משה, 

שבני עמי סובלים בעבדותם. במה אני שונה מהם?.....
אולי יש סיבה יותר גדולה לזה שאני כאן? מה אני אמור 
יכול  כבר  אני  מה  תפקיד?  לי  יש  זה?  כל  עם  לעשות 

לעשות?

חלק ב'
דמויות: משה, נוגש מצרי, שני עבדים עבריים

מקום: חצר עבודה
תרחיש: שני עבדים סוחבים לבנים. 

הנוגש: קדימה! מהר יותר! 
על  מסתכל  העבודה,  בחצר  ומסתובב  מגיע  משה 

מה שקורה.
אשר לחזקיה: חזקיה, אני כבר לא יכול יותר.

עוד  נשארו  מעמד,  תחזיק  אשר,  ברירה,  אין  חזקיה: 
שעתיים. אל תסכן את עצמך, אתה יודע מה יקרה אם..

אשר קורס ונופל.
הנוגש מתקרב במהירות לעבדים: מה קורה כאן?! אתה לא 
לומד לקח, עבד, אה! עכשיו אני אלמד אותך אחת ולתמיד 

שעבדים, או שהם עובדים או שהם לא קיימים!

כבר  הוא  עליו,  תסתכל  בבקשה,  לא  לנוגש:  חזקיה 
מבוגר ועושה כל מה שהוא יכול! 

הנוגש עצבני ולא מתייחס לחזקיה, שולף את השוט 
ומתחיל להצליף באשר. אשר זועק מכאבים.

לראות  מסביב  מסתכל  הנעשה,  את  רואה  משה 
שאף אחד אחר לא מסתכל, ובהחלטה של רגע מכה 

בנוגש המצרי.
הנוגש המצרי מתמוטט ומת.
העבדים מסתכלים בתדהמה

משה: די. אני לא יכול לראות יותר את סבלם של בני 
עמי. משהו חייב להשתנות. 

מסתכל סביב.
זה. אני חייב  אוי לא מה עשיתי כולם ראו את  משה: 

לברוח מכאן...
משה בורח.
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הצגה שלישית: שלח נא את עמי

פרק ג
ַעׂש  ַוּיַ ֶאל-ֹמֶׁשה;  ְיהָוה  ר  ּבֶ ֲאֶׁשר-ּדִ ָבִרים,  ל-ַהּדְ ּכָ ַאֲהרֹן--ֵאת  ר  ַוְיַדּבֵ ל  ִיְׂשָרֵאל.   ֵני  ּבְ ל-ִזְקֵני  ֶאת-ּכָ ַאְספּו,  ַוּיַ ְוַאֲהרֹן;  ֹמֶׁשה,  ֶלְך  ַוּיֵ  

ֲחוּו. ְׁשּתַ דּו, ַוּיִ ּקְ ֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוִכי ָרָאה ֶאת-ָעְנָים, ַוּיִ י-ָפַקד ְיהָוה ֶאת-ּבְ ְׁשְמעּו ּכִ ֲאֵמן, ָהָעם; ַוּיִ ָהֹאֹתת, ְלֵעיֵני ָהָעם.  לא ַוּיַ
פרק ד

ְרֹעה- ר.  ב ַוּיֹאֶמר ּפַ ְדּבָ ּמִ י, ְוָיֹחּגּו ִלי ּבַ ח ֶאת-ַעּמִ ְרֹעה:  ּכֹה-ָאַמר ְיהָוה, ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל, ַׁשּלַ אּו ֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹן, ַוּיֹאְמרּו, ֶאל-ּפַ ְוַאַחר, ּבָ
ַח.  ג ַוּיֹאְמרּו, ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים  י ֶאת-ְיהָוה, ְוַגם ֶאת-ִיְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשּלֵ ח ֶאת-ִיְׂשָרֵאל:  לֹא ָיַדְעּתִ קֹלֹו, ְלַׁשּלַ -ִמי ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ּבְ
ֶבר אֹו ֶבָחֶרב.  ד ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ֶמֶלְך  ּדֶ ֵענּו, ּבַ ן-ִיְפּגָ ָחה ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו--ּפֶ ר, ְוִנְזּבְ ְדּבָ ּמִ ֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ּבַ א ּדֶ ִנְקָרא ָעֵלינּו; ֵנְלָכה ּנָ
ם  ּתֶ ה ַעם ָהָאֶרץ; ְוִהְׁשּבַ ים ַעּתָ ְרֹעה, ֵהן-ַרּבִ ֲעָׂשיו; ְלכּו, ְלִסְבלֵֹתיֶכם.  ה ַוּיֹאֶמר ּפַ ְפִריעּו ֶאת-ָהָעם ִמּמַ ה ֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹן, ּתַ ִמְצַרִים, ָלּמָ
ֵבִנים- ֶבן ָלָעם, ִלְלּבֹן ַהּלְ ָעם, ְוֶאת-ׁשְֹטָריו ֵלאֹמר.  ז לֹא ֹתאִספּון ָלֵתת ּתֶ ְגִׂשים ּבָ ּיֹום ַההּוא, ֶאת-ַהּנֹ ְרֹעה, ּבַ ְבלָֹתם.  ו ַוְיַצו ּפַ ֹאָתם, ִמּסִ

ִׂשימּו ֲעֵליֶהם--לֹא  ּתָ מֹול ִׁשְלׁשֹם,  ּתְ ֵבִנים ֲאֶׁשר ֵהם ֹעִׂשים  ַהּלְ ְוֶאת-ַמְתּכֶֹנת  ֶבן.  ח  ּתֶ ְוקְֹׁשׁשּו ָלֶהם,  ֵיְלכּו,  ְתמֹול ִׁשְלׁשֹם:  ֵהם,  -ּכִ
ְוַיֲעׂשּו-ָבּה;  ד ָהֲעבָֹדה ַעל-ָהֲאָנִׁשים,  ְכּבַ ּתִ ָחה ֵלאלֵֹהינּו.  ט  ִנְזּבְ ן ֵהם צֲֹעִקים ֵלאֹמר, ֵנְלָכה  ים ֵהם--ַעל-ּכֵ י-ִנְרּפִ ּכִ ּנּו:   ִתְגְרעּו, ִמּמֶ
ם,  ֶבן.  יאַאּתֶ י ֹנֵתן ָלֶכם ּתֶ ְרֹעה, ֵאיֶנּנִ ְצאּו ֹנְגֵׂשי ָהָעם, ְוׁשְֹטָריו, ַוּיֹאְמרּו ֶאל-ָהָעם, ֵלאֹמר:  ּכֹה ָאַמר ּפַ ִדְבֵרי-ָׁשֶקר.  י ַוּיֵ ְוַאל-ִיְׁשעּו, ּבְ
ֶבן.  יג  ָכל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְלקֵֹׁשׁש ַקׁש, ַלּתֶ ֶפץ ָהָעם, ּבְ ָבר.  יב ַוּיָ י ֵאין ִנְגָרע ֵמֲעבַֹדְתֶכם, ּדָ ְמָצאּו:  ּכִ ֶבן, ֵמֲאֶׁשר, ּתִ ְלכּו ְקחּו ָלֶכם ּתֶ
ֵני ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר-ָׂשמּו ֲעֵלֶהם, ֹנְגֵׂשי  ּכּו, ׁשְֹטֵרי ּבְ ֶבן.  יד ַוּיֻ ְהיֹות ַהּתֶ ֲאֶׁשר ּבִ יֹומֹו, ּכַ ַבר-יֹום ּבְ ּלּו ַמֲעֵׂשיֶכם ּדְ ְגִׂשים, ָאִצים ֵלאֹמר:  ּכַ ְוַהּנֹ
ְצֲעקּו ֶאל- ֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוּיִ בֹאּו, ׁשְֹטֵרי ּבְ ם-ַהּיֹום.  טו ַוּיָ מֹול, ּגַ ם-ּתְ ְתמֹול ִׁשְלׁשֹם--ּגַ יֶתם ָחְקֶכם ִלְלּבֹן, ּכִ ַפְרֹעה ֵלאֹמר:  ַמּדּוַע לֹא ִכּלִ
ָך.   ים, ְוָחָטאת ַעּמֶ ה ֲעָבֶדיָך ֻמּכִ ן ַלֲעָבֶדיָך, ּוְלֵבִנים ֹאְמִרים ָלנּו, ֲעׂשּו; ְוִהּנֵ ֶבן, ֵאין ִנּתָ ה ַתֲעֶׂשה ֹכה, ַלֲעָבֶדיָך.  טז ּתֶ ְרֹעה, ֵלאֹמר:  ָלּמָ ּפַ
ֵתן ָלֶכם; ְוֹתֶכן ְלֵבִנים,  ה ְלכּו ִעְבדּו, ְוֶתֶבן לֹא-ִיּנָ ָחה ַליהָוה.  יח ְוַעּתָ ם ֹאְמִרים, ֵנְלָכה ִנְזּבְ ן ַאּתֶ ים; ַעל-ּכֵ ם, ִנְרּפִ ים ַאּתֶ יז ַוּיֹאֶמר ִנְרּפִ
עּו ֶאת-ֹמֶׁשה ְוֶאת-ַאֲהרֹן,  ְפּגְ יֹומֹו.  כ ַוּיִ ַבר-יֹום ּבְ ְבֵניֶכם, ּדְ ָרע ֵלאֹמר:  לֹא-ִתְגְרעּו ִמּלִ ְראּו ׁשְֹטֵרי ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל, ֹאָתם--ּבְ נּו.  יט ַוּיִ ּתֵ ּתִ
ֵעיֵני ַפְרֹעה  ם ֶאת-ֵריֵחנּו, ּבְ ְרֹעה.  כא ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם, ֵיֶרא ְיהָוה ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשּפֹט:  ֲאֶׁשר ִהְבַאְׁשּתֶ ֵצאָתם, ֵמֵאת ּפַ ִבים ִלְקָראָתם, ּבְ ִנּצָ
ִני.   ה, ְׁשַלְחּתָ ה ּזֶ ה--ָלּמָ ָׁשב ֹמֶׁשה ֶאל-ְיהָוה, ַוּיֹאַמר:  ֲאדָֹני, ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהּזֶ ָיָדם, ְלָהְרֵגנּו.  כב ַוּיָ ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו, ָלֶתת-ֶחֶרב ּבְ

ָך. , ֶאת-ַעּמֶ ְלּתָ ל לֹא-ִהּצַ ה; ְוַהּצֵ ְׁשֶמָך, ֵהַרע, ָלָעם ַהּזֶ ר ּבִ ְרֹעה, ְלַדּבֵ אִתי ֶאל-ּפַ כג ּוֵמָאז ּבָ
פרק ה'

ר  ֵחם, ּוְבָיד ֲחָזָקה, ְיָגְרֵׁשם ֵמַאְרצֹו.  }ס{  ב ַוְיַדּבֵ י ְבָיד ֲחָזָקה, ְיַׁשּלְ ה ִתְרֶאה, ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְלַפְרֹעה:  ּכִ  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה, ֶאל-ֹמֶׁשה, ַעּתָ
י ָלֶהם.   י; ּוְׁשִמי ְיהָוה, לֹא נֹוַדְעּתִ ֵאל ַׁשּדָ ֱאלִֹהים, ֶאל-ֹמֶׁשה; ַוּיֹאֶמר ֵאָליו, ֲאִני ְיהָוה.  ג ָוֵאָרא, ֶאל-ַאְבָרָהם ֶאל-ִיְצָחק ְוֶאל-ַיֲעקֹב--ּבְ
י, ֶאת-ַנֲאַקת  רּו ָבּה.  ה ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעּתִ ָנַען--ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם, ֲאֶׁשר-ּגָ ּכְ ם, ָלֵתת ָלֶהם ֶאת-ֶאֶרץ  ִריִתי ִאּתָ ד ְוַגם ֲהִקֹמִתי ֶאת-ּבְ
ַחת  ִמּתַ ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵצאִתי  ְיהָוה,  ֲאִני  ִלְבֵני-ִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹמר  ָלֵכן  ו  ִריִתי.   ֶאת-ּבְ ָוֶאְזּכֹר,  ֹאָתם;  ַמֲעִבִדים  ִמְצַרִים,  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל,  ֵני  ּבְ
י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם, ְוָהִייִתי ָלֶכם  דִֹלים.  ז ְוָלַקְחּתִ ְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוִבְׁשָפִטים ּגְ י ֶאְתֶכם ּבִ י ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם; ְוָגַאְלּתִ ְלּתִ ִסְבלֹת ִמְצַרִים, ְוִהּצַ
ַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים.  ח ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי  י ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם, ִמּתַ ם, ּכִ ֵלאלִֹהים; ִויַדְעּתֶ
ֵני ִיְׂשָרֵאל; ְולֹא ָׁשְמעּו,  ן, ֶאל-ּבְ ר ֹמֶׁשה ּכֵ י ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה, ֲאִני ְיהָוה. ט ַוְיַדּבֵ ֶאת-ָיִדי, ָלֵתת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב; ְוָנַתּתִ

ֶאל-ֹמֶׁשה, ִמּקֶֹצר רּוַח, ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה.  }פ{
ר ֹמֶׁשה, ִלְפֵני  ֵני-ִיְׂשָרֵאל, ֵמַאְרצֹו.  יב ַוְיַדּבֵ ח ֶאת-ּבְ ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים; ִויַׁשּלַ ר, ֶאל-ּפַ אֹמר.  יא ּבֹא ַדּבֵ ר ְיהָוה, ֶאל-ֹמֶׁשה ּלֵ י ַוְיַדּבֵ

ֵני-ִיְׂשָרֵאל, לֹא-ָׁשְמעּו ֵאַלי, ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַפְרֹעה, ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים.  }פ{ ְיהָוה ֵלאֹמר:  ֵהן ּבְ
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ֵני  ֶאל-ּבְ ַוְיַצּוֵם  ְוֶאל-ַאֲהרֹן,  ֶאל-ֹמֶׁשה  ְיהָוה,  ר  ַוְיַדּבֵ יג 
ֵני- ֶאת-ּבְ ִמְצָרִים--ְלהֹוִציא  ֶמֶלְך  ְרֹעה  ְוֶאל-ּפַ ִיְׂשָרֵאל, 

ִיְׂשָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

דמויות: פרעה, משה ואהרון, שני משרתים
מקום: חדר המלך

התרחיש: משה ואהרון מגיעים לפרעה לדרוש ממנו 
לשחרר את העם

פרעה יושב על כס המלכות ולצידו שני משרתים, 
מנפנפים בעלים לרוח ומאכילים את פרעה. משה 

נכנס לחדר.
פרעה: כן משה, בני שהפך להיות מנהיג העבריים- מי 

היה מאמין?! מה רצונך? ומי זה שם איתך?
בשם  פרעה,  ממך,  לבקש  באנו  אהרון.  אחי  זה  משה: 

האלוהים שלנו ובשם העם, שלח נא את עמי.
פרעה: סליחה?? למה מי זה האלוהים שלכם שאשמע 
בקולו ואוותר על כל כך הרבה עבדים שבונים ומניעים 
העבודה  את  יעשה  מי  שלנו?  העצומה  הממלכה  את 
במקומם אתה חושב? אין סיכוי, אני מרוויח מזה יותר 
מדי בשביל שאוותר על זה בשם איזשהו אלוהים. לא 
אל  עמכם.  את  אשלח  ולא  שלכם  אלוהים  שום  מכיר 
תחזרו  בשבילכם.  לא  זה  האלה,  בדברים  תתעסקו 
להתעסק בעניינים הקטנים שלכם. על כל דבר קטן כזה 
אני אקשה עליכם שבעתיים, תיזהרו! ועכשיו עופו מפה.
באנו  בטוב.  באנו  פרעה.  טוב  זה  על  תחשוב  משה: 
בבקשה. גם אם תתנגד, בסופו של דבר, אנחנו נצא מפה.
אהרון: שלא תחשוב שזה רק שנינו - העם כבר מתעורר.
פרעה: תסתלקו מכאן- למה נראה לכם שאני אתקפל 

מולכם וה"אלוהים שלכם"- תסתלקו!
משה ואהרון יוצאים מהחדר. 

מתחילים להכות בו את עשרת המכות: ניתן להראות 
סרטון או מצגת עם שקופיות של המכות. 

במהלך המכות  משה ואהרון מגיעים שוב לחדרו 
של פרעה

משה: יש לך עוד הזדמנות להתחרט. תחשבו על העם 
שלך. אנחנו נצא מכאן, זה לא חייב להיות ככה! שלח 

את עמנו לחופשי!

פרעה: לא אשלח! לא אכפת לי כמה זה ייקח!
למשרתים: כתבו את מה שאני מצווה והוציאו במיידי צו 
לשוטרים ולנוגשים שבשטח! אני אראה להם מה זה! אתם 

כותבים?
המשרתים: כן הוד מעלתו.

הפסיקו  אלף.  פי  קשה  תהיה  העבודה  מעכשיו,  פרעה: 
לתת לעבריים את התבן ללבנים, שילכו בעצמם לשדות 
ויקוששו להם את התבן! אנחנו אולי רכים איתם מדי ולכן 
איזושהי  להם  שיש  לחשוב  להתחיל  לעצמם  מרשים  הם 
אצלי  כאן,  שנעשה  מה  על  בכלל  משהו  להגיד  זכות 

בממלכה! 
מכת בכורות

הצגה רביעית: קריעת ים סוף
דמויות: משה, אהרון, מרים הנביאה, נחשון בן עמינדב, 

בני ישראל.
מקום: גדת ים סוף.

ורואים  סוף  ים  אל  מתקרבים  ישראל  בני  התרחיש: 
שהים עמוק וסוער. יש פאניקה גדולה בקרב העם.

ל- ם, ּכָ יגּו אֹוָתם ֹחִנים ַעל-ַהּיָ ּשִׂ פּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם, ַוּיַ ְרּדְ ט ַוּיִ
ַעל  י, ַהִחירֹת, ִלְפֵני, ּבַ ְרֹעה, ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹו--ַעל-ּפִ סּוס ֶרֶכב ּפַ
ה  ְׂשאּו ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ֵעיֵניֶהם ְוִהּנֵ ְצֹפן.  י ּוַפְרֹעה, ִהְקִריב; ַוּיִ
ְצֲעקּו ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל, ֶאל- יְראּו ְמֹאד, ַוּיִ ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם, ַוּיִ
ִמְצַרִים,  ּבְ ֵאין-ְקָבִרים  ִלי  ֲהִמּבְ ֶאל-ֹמֶׁשה,  ַוּיֹאְמרּו,  יא  ְיהָוה.  
ְלהֹוִציָאנּו  נּו,  ּלָ ָעִׂשיָת  ַמה-ּזֹאת  ר:   ְדּבָ ּמִ ּבַ ָלמּות  נּו  ְלַקְחּתָ
ְבִמְצַרִים  ֵאֶליָך  ְרנּו  ּבַ ּדִ ֲאֶׁשר  ָבר,  ַהּדָ ֲהלֹא-ֶזה  יב  ְצָרִים.   ִמּמִ
ֲעבֹד  ָלנּו  טֹוב  י  ּכִ ֶאת-ִמְצָרִים:   ְוַנַעְבָדה  ּנּו,  ִמּמֶ ֲחַדל  ֵלאֹמר, 
ר.  יג ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל-ָהָעם, ַאל- ְדּבָ ּמִ ֵתנּו ּבַ ֶאת-ִמְצַרִים, ִמּמֻ
ָלֶכם  ֲאֶׁשר-ַיֲעֶׂשה  ְיהָוה,  ֶאת-ְיׁשּוַעת  ּוְראּו  בּו  יָראּו--ִהְתַיּצְ ּתִ
י, ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת-ִמְצַרִים ַהּיֹום--לֹא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם  ַהּיֹום:  ּכִ

ֲחִרׁשּון.  }פ{ ם, ּתַ ֵחם ָלֶכם; ְוַאּתֶ עֹוד, ַעד-עֹוָלם.  יד ְיהָוה, ִיּלָ
ֵני- ֶאל-ּבְ ר  ּבֵ ּדַ ֵאָלי;  ְצַעק  ַמה-ּתִ ֶאל-ֹמֶׁשה,  ְיהָוה  ַוּיֹאֶמר  טו 
ָך, ּוְנֵטה ֶאת-ָיְדָך ַעל- ה ָהֵרם ֶאת-ַמּטְ עּו.  טז ְוַאּתָ ִיְׂשָרֵאל, ְוִיּסָ
יז  ָׁשה.   ּבָ ּיַ ּבַ ם,  ַהּיָ תֹוְך  ּבְ ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל  ְוָיבֹאּו  ם--ּוְבָקֵעהּו;  ַהּיָ
ְבָדה  ְוִאּכָ ְוָיבֹאּו, ַאֲחֵריֶהם;  ק ֶאת-ֵלב ִמְצַרִים,  ְמַחּזֵ ִהְנִני  ַוֲאִני, 

125
לל

וה
ך 

בר



ַמְלַאְך  ע  ּסַ ַוּיִ יט  ּוְבָפָרָׁשיו.   ִרְכּבֹו  ּבְ ַפְרֹעה,  ּבְ ְבִדי  ִהּכָ ּבְ ְיהָוה,  י-ֲאִני  ּכִ ִמְצַרִים,  ְוָיְדעּו  יח  ּוְבָפָרָׁשיו.   ִרְכּבֹו  ּבְ ּוְבָכל-ֵחילֹו,  ַפְרֹעה  ּבְ
ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים,  בֹא ּבֵ ֲעֹמד, ֵמַאֲחֵריֶהם.  כ ַוּיָ ֵניֶהם, ַוּיַ ע ַעּמּוד ֶהָעָנן, ִמּפְ ּסַ ֶלְך, ֵמַאֲחֵריֶהם; ַוּיִ ָהֱאלִֹהים, ַהֹהֵלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל, ַוּיֵ
ם, ַוּיֹוֶלְך  ט ֹמֶׁשה ֶאת-ָידֹו, ַעל-ַהּיָ ְיָלה.  כא ַוּיֵ ל-ַהּלָ ְיָלה; ְולֹא-ָקַרב ֶזה ֶאל-ֶזה, ּכָ ֶאר ֶאת-ַהּלָ ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל, ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחֶׁשְך, ַוּיָ
ָׁשה;  ּבָ ּיַ ם, ּבַ תֹוְך ַהּיָ בֹאּו ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ּבְ ִים.  כב ַוּיָ ְקעּו, ַהּמָ ּבָ ם ֶלָחָרָבה; ַוּיִ ֶׂשם ֶאת-ַהּיָ ְיָלה, ַוּיָ ל-ַהּלַ ה ּכָ רּוַח ָקִדים ַעּזָ ם ּבְ ְיהָוה ֶאת-ַהּיָ
ם.  כד  ְרֹעה, ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו:  ֶאל-ּתֹוְך, ַהּיָ בֹאּו ַאֲחֵריֶהם--ּכֹל סּוס ּפַ פּו ִמְצַרִים, ַוּיָ ְרּדְ ֹמאָלם.  כג ַוּיִ ִים ָלֶהם חֹוָמה, ִמיִמיָנם ּוִמּשְׂ ְוַהּמַ
בָֹתיו,  ַסר, ֵאת ֹאַפן ַמְרּכְ ָהם, ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים.  כה ַוּיָ ַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן; ַוּיָ ְׁשֵקף ְיהָוה ֶאל-ַמֲחֵנה ִמְצַרִים, ּבְ ַאְׁשֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ַוּיַ ַוְיִהי, ּבְ

ִמְצָרִים.  }פ{ י ְיהָוה, ִנְלָחם ָלֶהם ּבְ ֵני ִיְׂשָרֵאל--ּכִ ְכֵבֻדת; ַוּיֹאֶמר ִמְצַרִים, ָאנּוָסה ִמּפְ ַוְיַנֲהֵגהּו, ּבִ
ם,  ט ֹמֶׁשה ֶאת-ָידֹו ַעל-ַהּיָ ָרָׁשיו.  כז ַוּיֵ ִים ַעל-ִמְצַרִים, ַעל-ִרְכּבֹו ְוַעל-ּפָ ם; ְוָיֻׁשבּו ַהּמַ כו ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-ֹמֶׁשה, ְנֵטה ֶאת-ָיְדָך ַעל-ַהּיָ
ִים, ַוְיַכּסּו ֶאת-ָהֶרֶכב  ֻׁשבּו ַהּמַ ם.  כח ַוּיָ תֹוְך ַהּיָ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו, ּוִמְצַרִים, ָנִסים ִלְקָראתֹו; ַוְיַנֵער ְיהָוה ֶאת-ִמְצַרִים, ּבְ ָׁשב ַהּיָ ַוּיָ
ם;  תֹוְך ַהּיָ ָׁשה, ּבְ ּבָ ֶהם, ַעד-ֶאָחד.  כט ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבּיַ ם:  לֹא-ִנְׁשַאר ּבָ ּיָ ִאים ַאֲחֵריֶהם ּבַ ְרֹעה, ַהּבָ ָרִׁשים, ְלֹכל ֵחיל ּפַ ְוֶאת-ַהּפָ
ְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ִמְצַרִים, ֵמת ַעל- ד ִמְצָרִים; ַוּיַ ּיֹום ַההּוא, ֶאת-ִיְׂשָרֵאל--ִמּיַ ֹמאָלם.  ל ַוּיֹוַׁשע ְיהָוה ּבַ ִים ָלֶהם ֹחָמה, ִמיִמיָנם ּוִמּשְׂ ְוַהּמַ
יהָוה, ּוְבֹמֶׁשה, ַעְבּדֹו. ֲאִמינּו, ּבַ יְראּו ָהָעם, ֶאת-ְיהָוה; ַוּיַ ִמְצַרִים, ַוּיִ דָֹלה, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה  ּבְ ד ַהּגְ ְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַהּיָ ם.  לא ַוּיַ ְׂשַפת ַהּיָ

פרק י"ד

איש: מה נעשה? איך נחצה לצד השני?
אישה: המצרים עוד שניה כאן! רואים אותם מתקרבים!

אישה 2: אלוהים! עזור לנו!
איש 2: תגיד לי משה- אין קברים במצרים? שלקחת אותנו 

לפה בכדי שנמות בים?
איש: כן הא! בשביל זה הוצאת אותנו ממצרים?

אישה: כבר אמרנו לך אז- עזוב אותנו, ותן לנו להמשיך 
להיות עבדים במצרים- ככה נולדנו וככה נמות, זה הגורל 

שלנו. בטוח עדיף מלמות כאן עכשיו.
אישה 2: בואו נחזור למצרים, נבקש סליחה וייקחו אותנו 
בחזרה. עדיף על כל חוסר הוודאות הזאת, מי יודע מה 
יקרה וכמה מאיתנו ישרדו? גם אם נצליח לחצות את הים- 
ממצרים  אותנו  הוצאת  מעבר?  לנו  מחכה  מה  יודע  מי 

משה, אבל לקחת אותנו אל הלא נודע! 
בני ישראל: כן. בואו נחזור למה שאנחנו מכירים.

משה: היי! בואו תתקרבו! אתם יכולים בכלל לדמיין חיים 
ללא עבדות? חיים של חופש? של יצירה ותרבות? תזכרו 
למה בכלל הגענו לכאן. לא עברנו את כל זה לשווא! יש 
בזה!  להאמין  חייבים  אתם  ישראל.  לעם  חופשי  עתיד 
אף אחד לא חוזר אחורה להיות עבד, אף אחד לא נכנע 

לייאוש הזה.
משה מרים את המקל שלו ומכה בים. הים נפער לשניים.

בני ישראל המומים ומפחדים לעבור.
מרים פורצת מאחור.

מרים: קדימה, כולם. זה הזמן לאזור אומץ, לקחת אחריות על עתידנו 
ולעוף מכאן. מי הראשון שעושה את הצעד לעבר החופש??!

איש: אני ארד ראשון.
איש 2: לא, זוז, אני רוצה להיות הראשון- שיזכרו אותי.

איש: אני חושב שאנחנו צריכים לרדת ראשונים כי אנחנו מהמשפחה 
הכי מכובדת במצרים

איש 2: תסלח לי אדוני, אבל אני נצר ל....
הויכוח מתלהט ובזמן הזה נחשון בן עמינדב, שעומד בצד חוצה 

את בני ישראל ומתחיל בגאווה, בפשטות, ללא מילים, לחצות.
עם ישראל חוצים אחריו.

ים  ִשׁ ָכל-ַהָנּ ֶצאןָ  ַוֵתּ ָיָדּה  ְבּ ף  ַאֲהרֹן ֶאת-ַהֹתּ ִביָאה ֲאחֹות  ַהְנּ ִמְרָים  ח  ַקּ ַוִתּ
ים ּוִבְמֹחלֹת. ֻתִפּ ַאֲחֶריָה ְבּ

ם. ָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָיּ י-ָגֹאה ָגּ ירּו ַליהָוה ִכּ ַען ָלֶהם ִמְרָים ִשׁ ַוַתּ
ספר שמות, פרק ט"ו, פסוקים כ'-כ"א



המרכיבים )לקערה בינונית או 12 כדורים בינוניים(:
500 גרם תמרים מגולענים או מחית תמרים

3/4 - 1 כוס יין אדום מתוק
200 גרם אגוזי מלך, גרוסים דק

100 גרם שקדים, טחונים דק
1/2 כוס סילאן )דבש תמרים(

1/2 תפוח עץ גרני סמית, קלוף ומגורר דק
1/2 בננה מעוכה

1/2 כפית קינמון טחון
1/4 כפית ציפורן טחון

1/4 כפית זנגביל
קורט פלפל שחור

לקישוט: שקדים גרוסים ושומשום

אופן ההכנה:
1. מניחים את מחית התמרים בסיר, מוסיפים את הסילאן והיין ומבשלים 

על להבה נמוכה תוך כדי ערבוב.
2. מוסיפים את שאר החומרים ובוחשים לעיסה אחידה ומוצקה.

3. מסירים מהאש, מחכים שיצטנן מעט, יוצרים כדורים מגלגלים בשקדים 
או בגרגרי השומשום ומניחים לייבוש.

החרוסת של כל העדות! 
לפניכם  הפסח  שולחן  על  שעולה  לחרוסת  משלה  גרסה  יש  עדה  לכל 

מתכון נהדר לחרוסת שעושה מיקס בין חרוסות של כמה עדות.

שבטים  היו  הים,  על  ישראל  כשעמדו  "אומר,  מאיר  רבי  היה 
מנצחים זה עם זה. זה אומר: אני יורד תחילה לים וזה אומר: אני 
יורד תחילה לים. מתוך שהיו עומדים וצווחים - קפץ שבטו של 
בנימין וירד לים תחילה. אמר לו רבי יהודה: לא כך היה מעשה, 
אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני יורד 
קפץ  באלו  אלו  עצה  ונוטלין  עומדין  שהיו  מתוך  לים.  תחילה 

נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה"
תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף ל"ו, עמוד ב'
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