הא

ב
ו
א
ו
נ
ע
שינוי שה
!

קט
יביז

ם

בס
י
פ
ו
ר

חג

ה
פסח

פסח

החגים ואנחנו
 .1ניזכר בחג הפסח
היזכרו בחג הפסח ומלאו את שמש האסוציאציות:

דמויות בולטות

פסח
מנהגים
מסרים  /ערכים

האם אתם אוהבים לשאול שאלות?
מתי אתם שואלים שאלות ,כאשר אתם מכירים אדם חדש? כאשר אתם מדברים עם חבר
ותיק שמספר לכם סיפור מעניין שקרה לו? כאשר אתם נתקלים במידע ,במכשיר
או בתופעה שאינם מובנים לכם? שאלות הן כמו מפתחות ,ובעזרתן אנחנו יכולים
לפתוח דלתות שנעולות בפנינו ולגלות מקומות ודברים שלא הכרנו .כפי שדלת
אינה נפתחת מעצמה ועלינו למצוא את המפתח המתאים לה ,לנסות אותו ולנענע
אותו ימינה ושמאלה ,כך גם בחיים – כדי לגלות דבר חדש ולהבין אותו לעומק,
עלינו להתבונן בו היטב ,להקשיב לו ולחקור אותו בעזרת שאלות מכל הסוגים.
מדי שנה אנחנו חוגגים את חגי ישראל ,מספרים את סיפורי החגים ,שרים את שירי
החגים ואוכלים את המאכלים המיוחדים לכל חג וחג .אבל באיזו מידה אנחנו מבינים את החגים
לעומק ,ואת מה שהם יכולים ללמד אותנו על החיים?
השנה נחקור את חגי ישראל בעזרת שאלות ,בתקווה שבעזרתן נעמיק את ההבנה שלנו את
מהות החגים ואת משמעותם .נוסף על כך ,אולי שאלות אלו יאירו לנו צדדים נוספים של החיים
שלנו כעם וכיחידים.

 .2שואלים בעקבות חג הפסח
חשבו על חמש שאלות הקשורות לרעיונות,
למסרים או לערכים של סיפור חג הפסח.

הידעת?

א .מהי עבדות?

שאלות:
חלק מהותי מחג הפסח!

ב.
ג.
ד.
ה.
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סיפר הפיזיקאי איזידור אייזק רבי ,זוכה פרס נובל :אימא שלי הפכה
אותי למדען בלי שהתכוונה לכך בכלל .כל האמהות נהגו לשאול את
ילדיהן :׳נו ,למדת משהו בבית הספר היום?׳ אבל לא אימא שלי ,היא
תמיד שאלה אותי שאלה אחרת :׳איזי ,שאלת שאלה טובה היום?׳
ההבדל הזה – החינוך לשאלת שאלות טובות – הוא שהפך אותי למדען.

הקערה וחלקי הסדר

כמה מהטקסטים שבהגדה של
פסח – ׳מה נשתנה׳ ,׳ארבעת הבנים׳
ועוד – מנוסחים בצורת שאלות,
וחלק מהמנהגים – אכילת המצה
וההסבה ,למשל – מטרתם לעורר
את המשתתפים לשאול שאלות.

השאלה שבה נתמקד:

2

3

אקטיביזם בסיפור חג הפסח

אני מכיר את המילים ׳אקטיב׳,
וגם ׳אקטיביטי׳ באנגלית,
אבל מה זה ׳אקטיביזם׳?

 .3דמויות בסיפור חג הפסח שביקשו לחולל שינוי חברתי

ב.אנחנו איננו חיים בתקופת העבדות במצרים ,ואיננו יודעים מה חשבו או חשו המיילדות
העבריות באותה התקופה .ובכל זאת ,נוכל לנסות לדמיין ,ללא שום שיפוט ,אילו אפשרויות
עמדו בפניהן.
כתבו שלוש תגובות אפשריות של המיילדות.
כתבו מה היו ,לדעתכם ,הרגשות והמחשבות שהובילו לכל תגובה.

הסיפור של שפרה ופועה ,המיילדות העבריות

נובעת מההרגשה
או מהמחשבה ש...

נובעת מההרגשה
או מהמחשבה ש...

נובעת מההרגשה
או מהמחשבה ש...

אני לא רוצה שפרעה
יהרוג אותי ,בכל זאת,
יש לי ילדים משלי
ואני צריכה לדאוג להם.

(שמות ,פרק א' ,פסוקים ט"ו-ט"ז)

התגובה של המיילדות:

טח

עדות מ
הש

הי! שמי רבקה ,אני עברייה וחיה במצרים .סוף-סוף הגעתי הביתה לאחר יום עבודת
פרך שהמצרים הארורים מכריחים אותנו לעשות .נמאס לי כל היום להרים אבנים
כבדות ,לכבס ,לבשל ,לשרת ...מתייחסים אלינו כאל זבל רק מפני שאיננו מצריים
אלא עבריים .אני מרחמת במיוחד על ההורים המסכנים שלי ,הם עובדים כל כך קשה בכל
שעות היום ,ללא שום הפסקות או חופשות .כואב לי לראות את אימא הולכת שפופה ואת אבא
חוזר פצוע ממכות .לפעמים אני שומעת אותם בוכים בחדר בלילה .הם מנסים להסתיר את זה
ממני אבל לא מצליחים.
הנה השכנה שלי ,פועה .פועה היא מיילדת .כמה מרגשת העבודה שלה! היא מביאה ילדים לעולם.
פעם הצטרפתי אליה ללידה וכמעט התעלפתי! בסופו של דבר היא הייתה צריכה לטפל בי יותר
מאשר ביולדת ,ומאז אני לא באה איתה ...בלידה ההיא נולדה בת וזה היה משמח מאוד ,אבל מה
קורה כשנולד תינוק זכר? איזו החלטה קשה! מצד אחד ,לסרב לפקודת פרעה יכול לעלות לפועה
בחייה ולסכן את בני משפחתה ,ומצד שני ,להרוג תינוק – איך אפשר?!

א.שאלה לדיון:
הנערה מתארת את החיים כשפחה .מתוך דבריה ,הסבירו כיצד העבדות משפיעה על בני
אדם מבחינה פיזית ,רגשית ומוסרית.
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ֹלהים וְ ֹלא ָעׂשּו ּכַ ֲא ֶׁשר ִּדּבֶ ר
וַ ִּת ֶיראןָ ַה ְמיַ ּלְ דֹת ֶאת ָה ֱא ִ
ֲאלֵ ֶיהן ֶמלֶ ְך ִמצְ ָריִ ם וַ ְּת ַחּיֶ יןָ ֶאת ַהיְ לָ ִדים :וַ ּיִ ְק ָרא ֶמלֶ ְך
ֹאמר לָ ֶהן ַמּד ַּוע ֲע ִׂש ֶיתן ַה ָּדבָ ר ַהּזֶ ה
ִמצְ ַריִ ם לַ ְמיַ ּלְ דֹת וַ ּי ֶ
ֹאמ ְרןָ ַה ְמיַ ּלְ דֹת ֶאל ַּפ ְרעֹה ּכִ י
וַ ְּת ַחּיֶ יןָ ֶאת ַהיְ לָ ִדים :וַ ּת ַ
ּנָׁשים ַה ִּמצְ ִרּיֹת ָה ִעבְ ִרּיֹת ּכִ י ָחיֹות ֵהּנָה ּבְ ֶט ֶרם
ֹלא כַ ִ
ָּתבֹוא ֲאלֵ ֶהן ַה ְמיַ ּלֶ ֶדת וְ יָ לָ דּו:
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ֹאמר ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם לַ ְמיַ ּלְ דֹת ָה ִעבְ ִרּיֹת ֲא ֶׁשר
וַ ּי ֶ
ֹאמר
ֵׁשם ָה ַא ַחת ִׁש ְפ ָרה וְ ֵׁשם ַה ֵּׁשנִית ּפ ָּועה :וַ ּי ֶ
ּבְ יַ ּלֶ ְדכֶ ן ֶאת ָה ִעבְ ִרּיֹות ְּור ִא ֶיתן ַעל ָה ָאבְ נָיִ ם ִאם
ּבֵ ן הּוא וַ ֲה ִמ ֶּתן אֹתֹו וְ ִאם ּבַ ת ִהוא וָ ָחיָ ה:

תגובה אפשרית 1

תגובה אפשרית 2

תגובה אפשרית 3

(שמות ,פרק א' ,פסוקים י"ז-י"ט)

ג.בפסוקים מופיעות שתי סיבות לכך שהמיילדות לא המיתו את התינוקות – האחת אמת,
והאחת שקר שהן סיפרו לפרעה .סמנו בכחול את הסיבה האמיתית ובירוק את השקרית.
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התורה מספרת שהמיילדות ׳יראו את אלוהים׳ ולכן לא פעלו לפי צו המלך .הן כנראה חשבו
שאלוהים לא היה מסכים לפעולה כזאת ,כי היא אינה מוסרית .אפשר לקרוא לכך ׳צו המצפון׳,
כלומר ,הרגשה פנימית שאוסרת עלינו לקיים הוראה שנראית לנו לא מוסרית.

ד .בהיסטוריה הכללית והיהודית יש לא מעט דוגמאות לסרבנים ׳מטעמי מצפון׳ ,כלומר,
לאנשים שהעדיפו להסתכן ,ואף לסכן את חייהם ,ולסרב לבצע פקודה או צו שהיו לא
מוסריים בעיניהם .האם אתם מכירים אדם או מקרה כזה? ספרו על כך.

כתבו שלוש תגובות אפשריות.
כתבו מהם המחשבות או הרגשות שעמדו ,לדעתכם ,מאחורי כל אחת מהתגובות.

תגובה אפשרית 1

תגובה אפשרית 2

תגובה אפשרית 3

נובעת מההרגשה
או מהמחשבה ש...

נובעת מההרגשה
או מהמחשבה ש...

נובעת מההרגשה
או מהמחשבה ש...

אני לא יכולה להתעלם
מהתינוק הזה ,אבל גם
לא יכולה לקחת אותו איתי
הביתה כי אבא יכעס מאוד.

התגובה של בת פרעה:

וַ ֵּת ֶרד ּבַ ת ַּפ ְרעֹה לִ ְרחֹץ ַעל ַהיְ אֹר ,וְ ֲנַער ֶֹת ָיה הֹלְ כֹת ַעל יַ ד
ַהיְ אֹר; וַ ֵּת ֶרא ֶאת ַה ֵּתבָ ה ּבְ תֹוְך ַהּסּוף ,וַ ִּת ְׁשלַ ח ֶאת ֲא ָמ ָתּה
וַ ִּת ָּק ֶח ָה .וַ ִּת ְפ ַּתח וַ ִּת ְר ֵאהּו ֶאת ַהּיֶ לֶ ד ,וְ ִהּנֵה ַנַער ּבֹכֶ ה.
(שמות ,פרק ב' ,פסוקים ה'-ו')

ֹאמר ֲאחֹתֹו
ֹאמר ִמּיַ לְ ֵדי ָה ִעבְ ִרים זֶ ה ...וַ ּת ֶ
וַ ַּת ְחמֹל ָעלָ יו (בת פרעה) וַ ּת ֶ
ינֶקת ִמן ָה ִעבְ ִרּיֹת וְ ֵתינִק לָ ְך
אתי לָ ְך ִא ָּׁשה ֵמ ֶ
ֶאל ּבַ ת ַּפ ְרעֹה ַה ֵאלֵ ְך וְ ָק ָר ִ
ינִקהּו לִ י...
ֹאמר לָ ּה ּבַ ת ַּפ ְרעֹה ֵהילִ יכִ י ֶאת ַהּיֶ לֶ ד ַהּזֶ ה וְ ֵה ִ
ֶאת ַהּיָ לֶ ד? וַ ּת ֶ
וַ ּיִ גְ ַּדל ַהּיֶ לֶ ד וַ ְּתבִ ֵאהּו לְ בַ ת ַּפ ְרעֹה וַ יְ ִהי לָ ּה לְ בֵ ן; וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמֹו מ ֶֹׁשה
ֹאמר ּכִ י ִמן ַה ַּמיִ ם ְמ ִׁש ִיתהּו.
וַ ּת ֶ
(שמות ,פרק ב׳ ,פסוקים ו׳-י׳)

טח

הי! שוב אני באחת ה׳הפסקות׳ שלי ...היום מתחשק לי לטייל על שפת הנהר .הו! הנה
עדות מ
הש
בת פרעה! כמה יפה היא ,ותמיד מאופרת ...הייתי רוצה שיהיו לי בגדים כמו שלה.
נראה שלא חסר לה כלום בחיים .אז למה היא הולכת להסתבך עם הצלת תינוק
עברי ,ועוד לעצבן את אביה? גם אני לפעמים מעצבנת את ההורים שלי ,אבל בכל
זאת ,אבא שלי אינו פרעה...
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הסיפור של בת פרעה והצלתו של התינוק העברי

א .בת פרעה יכלה להגיב בכמה אופנים למצב המתואר בפסוקים.

ב .מדוע אימצה בת פרעה את הילד? הציעו כמה סיבות אפשריות.
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ג .יש שיגידו שאפשר לקרוא למעשה של בת פרעה אקטיביזם חברתי .שוחחו על כך בזוגות
וכתבו טיעון אחד לפחות לכל צד:

טח

עדות מ
הש

אימא׳לה ,איזה פחד! למה לא נשארתי במיטה מתחת לשמיכה? מה נעשה?
האויב מאחור ,הים מלפנים ,האם זה הסוף שלנו?

א .בני ישראל יכלו להגיב למצב המאיים שנקלעו אליו בכמה אופנים.

בת פרעה היא אקטיביסטית כי:

בת פרעה אינה אקטיביסטית כי:

כתבו שלוש תגובות אפשריות שעמדו לפני בני ישראל( .שימו לב ,בפסוקים כבר
מתוארת תגובה אחת).
מהם הרגשות או המחשבות שיכולים להוביל אותם לתגובות אלו?

נובעת מההרגשה
או מהמחשבה ש...

נובעת מההרגשה
או מהמחשבה ש...

נובעת מההרגשה
או מהמחשבה ש...

הסיפור של נחשון בן עמינדב
לאחר שבני ישראל יצאו ממצרים והלכו במדבר כמה ימים ,הם נקלעו למצב מסובך מאוד:
מאחוריהם הצבא המצרי הרודף אחריהם כדי להחזירם למצרים ,ולפניהם הים החוסם להם
את המעבר:

חז״ל מספרים על ׳מאחורי הקלעים׳ של הסצנה הזאת:

וַ יְ ַחּזֵ ק יְ הוָ ה ֶאת לֵ ב ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם וַ ּיִ ְרּדֹף ַא ֲח ֵרי ּבְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל;
ּובְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל יֹצְ ִאים ּבְ יָ ד ָר ָמה .וַ ּיִ ְר ְּדפּו ִמצְ ַריִ ם ַא ֲח ֵר ֶיהם וַ ּיַ ִּׂשיגּו א ָֹותם
חֹנִים ַעל ַהּיָ םּ ,כָ ל סּוס ֶרכֶ ב ַּפ ְרעֹה ָּופ ָר ָׁשיו וְ ֵחילֹו ַעל ִּפי ַה ִחירֹת,
ינֵיהם וְ ִהּנֵה
לִ ְפנֵי ּבַ ַעל צְ פֹןַּ .ופ ְרעֹה ִה ְק ִריב; וַ ּיִ ְׂשאּו בְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ֵע ֶ
ִמצְ ַריִ ם נ ֵֹס ַע ַא ֲח ֵר ֶיהם ,וַ ּיִ ְיראּו ְמאֹד וַ ּיִ צְ ֲעקּו בְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ הוָ ה.
(שמות ,פרק י"ד ,פסוקים ח'-י')

רבי יהודה אומר :כשעמדו ישראל על הים זה אמר איני יורד וזה
אמר איני יורד ...מתוך שהיו עומדין ונוטלין עצה קפץ נחשון בן
עמינדב ...והיה מהלך במים עד שהגיעו המים עד חוטמו ,שנאמר
“הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש” (תהילים ,פרק ס”ט ,פסוק
ב׳).
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תגובה אפשרית 1

תגובה אפשרית 2

תגובה אפשרית 3

(התלמוד הבבלי ,מסכת סוטה ,דף ל”ז ,ע”א)
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ב .לפי המדרש ,מה היתה תגובתם של בני ישראל למצב שנקלעו אליו  -בין הים למצרים?

“ .4במקום שאין אנשים”...
לפי הסיפור בספר שמות ,לאחר שבת פרעה אימצה את משה ,הוא גדל בארמונו של פרעה
ללא מגע עם האנשים ועם המציאות שבחוץ .רק כשהתבגר ,יצא משה לרחובות וראה איך
נוהגים המצרים בעבדים העבריים .הוא הרגיש עצב והזדהות איתם ועם סבלם ,ולכן כאשר
ראה חייל מצרי חזק מכה עבד עברי חלש ופגיע ,הוא התערב ,ובדחף פתאומי הכה את
המצרי והרגו .על הרגע שקדם למעשה כתוב בתורה:

כשהבחין משה במצרי מכה את העברי ,הסתכל ימינה ושמאלה וגילה ״כי אין איש״ בסביבה.
יכול להיות שהכוונה היא כפשוטה – לא היו עוד מצריים בקרבת מקום שהיו עלולים
להתנקם בו על התערבותו .אך ייתכן שהכוונה מטאפורית ,כפי שאמרו חז״ל:

ג .בחברותות:
שתפו זה את זה ברגע בחייכם שבו הפחד שיתק אתכם ומנע מכם כל תגובה .כיצד
התמודדתם עם המצב?

הוא [הלל] היה אומר:
 ...במקום שאין אנשים ,השתדל להיות איש

שתפו זה את זה ברגע שבו מרוב תחושת חוסר אונים ,ציפיתם או קיוויתם שהעזרה
תגיע ממקום אחר.

(פרקי אבות ,פרק ב' ,משנה ה')

שימו לב :בשני המקרים אפשר לספר סיפור אישי שלכם או של מישהו שאתם מכירים.
נסו לחשוב :למה התכוון הלל ,כלומר ,מה המשמעות של ׳להיות איש׳?
נחשון בן עמינדב הצליח להתגבר על הפחד ועל הרצון להסיר מעצמו את האחריות ,ועשה
מעשה שהביא לא רק להצלת עצמו אלא להצלת העם כולו .נחשון שימש דוגמה ובני
ישראל אזרו אומץ והלכו אחריו.

ד .מה ,לדעתכם ,הביא את נחשון לפעול כך? האם נחשון פעל כעבד או כבן חורין? נמקו.
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לפי המדרש ,האנשים משותקים מרוב פחד ,ובהמשך המדרש מסופר לנו שמשה עומד
ומתפלל .באותו הזמן קופץ לים אדם בשם נחשון ומתחיל ללכת עד שהמים כמעט מכסים
אותו ,אך לבסוף נסוגים לאחור .שלוש התגובות האלה אנושיות ולגיטימיות ,יש לכולן מקום
ואין לבטל אותן או לזלזל בהן.

“וַ יִ ֶּפן ּכֹה וָ כֹה וַ ּיַ ְרא ּכִ י ֵאין ִאיׁש"

(ספר שמות ,פרק ב' ,פסוק י"ב)

ה .שאלה לדיון :מתי כאב או מצוקה – שלכם או של אחרים – מעוררים אתכם לפעולה?
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 .6גם בימינו בני נוער פועלים במגוון תחומים

גם צעירים יכולים להשפיע
 .5המקרה של חנה סנש

הפגנת ההמונים  :13.8.2011נאומה של טוהר ברקוביץ ,בת 12

בחג הפסח אנו חוגגים את המעבר מעבדות לחירות .אחד הסממנים המובהקים של החופש
הוא היכולת של אדם להיאבק למען הדברים החשובים לו.

אני טוהר ברקוביץ ,בת  12וחצי מחיפה.

לפניכם קטע מיומנה של חנה סנש משנת  1941והיא בת  20בלבד:

כן ,אני יודעת ,אני רק בת  .12החלטתי לעמוד מולכם כאן ולספר לכם למה אני פה ומה
מטרתי.

[ ]...לעשות אינני יכולה ,ולא לעשות דבר ,רק להסתכל
מרחוק – גם כן אינני יכולה .כאילו הייתי רוצה
לצעוק מתוך חלום בלהות ,ומילה אין בפי ,כאילו רוצה
הייתי לרוץ ,ואין כוח ברגליי .אינני יכולה להשלים עם
זה שהכול ילך לאיבוד ,ייהרס ,מבלי שתהיה לנו מעט
השפעה על מהלך הדברים.

חלוצה שעלתה ארצה מבודפשט,
הונגריה ,חיה בקיבוץ והתנדבה
לצבא הבריטי .במלחמת העולם
השנייה היא נחתה כצנחנית
בשטח הונגריה ,נתפסה על ידי
הנאצים והוצאה להורג בגיל .23

ככה יום-יום באתי למאהל ועזרתי .מצאתי את עצמי מחלקת פלאיירים בקניונים ,מעצבת
שלטים ומדברת עם אנשים .פתאום מתקשרים אליי וממש נותנים לי לעזור.
לכן החלטתי שאעמוד על הבמה ואספר איך מרגישה ילדה בתוך המאבק הזה ,כי זה חשוב!
חשוב יותר מכל אייפון ,כל ריאליטי ,כל פייסבוק או כל שופינג! כן ,זה חשוב לי ,תתפלאו,
אפילו שאני 'רק' בת  !12אז הנה אני פה ,תורמת את חלקי .אני קוראת לכולכם :זה חשוב
שתבואו למאהל ,זה חשוב שתבואו לתמוך ,חשוב להביע דעה .לא רק שזה חשוב ,זו גם
זכותנו וזוהי זכות גדולה.
בכל מקום ומקום שאני עוברת שואלים אותי מה זה צדק חברתי .אז אני עכשיו רוצה להגיד
לכם מה זה צדק חברתי בשבילי ובשביל כל הילדים:
צדק חברתי זה שלכולם יהיה חינוך ובחינם!
צדק חברתי זה שיוכלו לקנות דירה ולטפל בנו ,הילדים ,בלי לחץ!
צדק חברתי זה ששתי הסבתות שלי ,ניצולות שואה ,יזכו לטיפול הולם ובכבוד!!!
תסלחו לי כולם ,גדולים וקטנים ,חברי כנסת ואנשי תקשורת :צדק חברתי זה צדק!!!

מהם שני הקולות העולים מתוך דבריה של חנה סנש?
האם אתם מכירים את הקולות האלה אצלכם?
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[ ]...לפעמים אני מרגישה את עצמי כעין שליח,
שתפקיד מוטל עליו .מה הוא התפקיד – לא ברור לי
(והלא לכל איש תפקידו בחיים) .כאילו ארגיש חובה
כלפי אחרים ,כאילו אני חייבת להם דבר .ופעמים
נדמה לי שכל זה שטות .מה טעם למאמציו של היחיד,
ולמה זה אני?

חנה סנש ()1944-1921

נאום זה נשמע באחת
ההפגנות הגדולות
שהיו בישראל ,כחלק
מהמחאה החברתית
שקמה בארץ בקיץ של
שנת  .2011במסגרת
המחאה יצאו מאות
אלפי אנשים לרחובות
בדרישה לצדק חברתי
ולרווחה כלכלית לכל
אזרחי המדינה.

כשהגעתי למאהל בחיפה בפעם הראשונה ,חששתי .הייתי בטוחה שאין לי מקום ,שאני בסך
הכול ילדה .הרי ילדים לא יכולים לעמוד על במה ולספר לכם כמה חשוב שתבואו למאהל,
נכון?
וכשישבתי במאהל על הספה והחברים הכניסו אותי לשיחות ,פתאום התחלתי להבין
ולהגיב למה שאנשים אומרים .פתאום קלטתי שאני כן יכולה לעשות משהו ,שאני אולי ילדה
אבל אני מודעת למצב החברתי והכלכלי במדינה ואני יכולה לעשות הרבה.

א.מה מאפיין את טוהר ברקוביץ ,הילדה שנאמה בהפגנה? במה היא מאמינה?
מה היא ניסתה להשיג בנאומה?

ב .כיצד גיל הנואמת עשוי להשפיע על מי ששומע אותה?
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 .7האקטיביזם ואני
מה מפעיל אותי לקום ולנסות להשפיע על המציאות?
כל אחד מאיתנו מגיב אחרת למקרים של אי-צדק.
א.רשמו בחיצים הכחולים דברים שמעודדים אתכם לפעול ,ובחיצים הכתומים – דברים
שחוסמים אתכם.

בפסח הזה אתם מוזמנים לצאת מעבדות מצרים ולהפוך לבני חורין המאמינים ביכולתם
לשנות את המציאות .לא נצליח לשנות את כל העולם ,אבל מאז שיצאנו ממצרים
אנחנו לא פטורים מלהצטרף לשפרה ופועה המיילדות העבריות ,לבת פרעה ,לנחשון
בן עמינדב ,למשה רבנו ,לחנה סנש ,לטוהר ברקוביץ ולאלפי אנשים נוספים ,ולנסות
להשפיע טוב ולעשות טוב ,כפי שכתוב בפרקי אבות.:

הּוא [רבי טרפון] ָהיָ ה א ֵֹומרֹ :לא ָעלֶ יָך ַה ְּמלָ אכָ ה לִ גְ מֹור,
וְ ֹלא ַא ָּתה בֶ ן ח ִֹורין לִ ּבָ ֵטל ִמ ֶּמּנָה.

הנושא חשוב לי מאוד

זה קשה ודורש מ
מני הש
קעה
רבה
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ב .אתם מוזמנים לבחור ,כיחידים או כקבוצה ,את הדבר הקטן (או הגדול)
שאתם רוצים לשפר או לצאת נגדו ,ולפעול על מנת להשפיע.
מה תרצו לשפר? השלימו את השלטים.
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)פרקי אבות ,פרק ב' ,משנה ט"ז(
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החומר בספר זה הוכן במיוחד
לאמריקה הלטינית על ידי תל״י אמל״ט

