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הוצאת כורכום



 ַקֵדׁש
ושבים מסובין מסביב לשולחן הסדר וקוראים את ההגדה של פסח. קצת ארמית לא ברורה והרבה עברית, לא הרבה י

בל א –יותר ברורה. אז כולנו יודעים שהיינו עבדים, יצאנו ממצרים, אכלנו מצות ובדרך המצרים חטפו כמה מכות 
 מה זה באמת אומר לגבינו? למה אנחנו צריכים לקרוא על זה מדי שנה?

ללמוד לא לחזור על  –אנו לומדים את העבר וזוכרים אותו כדי שנוכל ללמוד ממנו לגבי ההווה ולגבי העתיד 
 שגיאות העבר וללמוד לשחזר את הישגי העבר. אז מה באמת אפשר ללמוד מיציאת מצרים?

פסח הוא השמירה על החירות וההתנגדות לשעבוד. במשך שנים נקשרה כמיהה זו לשאיפה המסר העיקרי של חג ה
לעצמאות ולחזרה למולדת. רבים משלבים בסדר פסח את סיפורי "יציאת מצרים" האישיים שלהם כמו העלייה 

 לארץ או ההישרדות בשואה.

ירותם של אחרים וכמובן שלא להיות אבל לא מדובר רק בחירות האישית שלנו. חובה עלינו לשאוף ולסייע גם לח
בעצמנו נוגשים ומשעבדים.  בימינו קיימות קבוצות רבות, שעדיין אינן בנות חורין ומחכות ליציאת מצרים שלהם. 

חיים -החיים. עשרות מיליארדים של בעלי-בעלי –בהגדה זו אנו נתמקד בקבוצה הגדולה ביותר והמדוכאת ביותר 
ם סיפוק תאוות האדם. לא רק החיות משועבדות. בני אדם משעבדים עצמם למזון מיוסרים ונטבחים מדי שנה לש

משחית מוסרית ומזיק בריאותית ומשעבדים את החלשים בחברה, לרעב. אנו משעבדים גם את הדורות הבאים 
 ומחסלים את משאבי כדור הארץ.

ות הרבה שכבר נעשתה ונקבל ממנה בחג החירות נציין את מאבקנו לחירותם של כל בעלי החיים. נחגוג את ההתקדמ
 השראה, כדי להמשיך ולפעול עד שכולם יצאו לחירות.

 ָּברּו� ַאָּתה יי ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.כוס ראשונה: 

 ֶזה.ָּברּו� ַאָּתה יי ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן הַ 

 ׁשֹוֶתה ֹרב ּכֹוס ַהַיִין ְּבַהָסָּבה.

 ּוְרַחץ
 ניתן לשטוף ידיים לקראת הארוחה)(

 ַּכְרַּפס
הכרפס הוא ירק המסמל את האביב ושפע המזון שהתברכה בו הארץ. הכרפס משמש גם כמתאבן לקראת הארוחה 

ונית או תפוחי אדמה. את הכרפס נוהגים הגדולה. נוהגים לאכול סוגים שונים של ירק כמו סלרי, פטרוזיליה, צנון, צנ
העבר בגן עדן, כשהאדם אכל את המזון  –לטבול במי מלח. את הכרפס אוכלים פעמיים בסדר, זכר לעבר ולעתיד 

 הצמחי שקיבל מאלוהים והעתיד כשבני האדם יחיו בשלום עם שאר יושבי כדור הארץ ויחיו שוב על תנובת הארץ.
 

 ת ִמְכַזִית ְּבֵמי ֶמַלח, ּוְמָבְרִכין.טֹוְבִלין ַּכְרַּפס ָּפחֹו

 ָּברּו� ַאָּתה יי ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה.
 

שפע המזון שנתברכה בו הארץ. את הכרפס טובלים במי מלח, זכר לדמעות בני  –הכרפס מסמל את פרי האדמה 
ובדי האדמה, הזורעים בדמעה. רבי ג'יי מרקוס רואה את ישראל שעבדו בפרך. ניתן לראות בכך גם תזכורת לעמל ע

הקשר בין סימן זה ה"כרפס", לסימן הבא, "יחץ". הכרפס מציין את ההסתפקות בפרי האדמה ואילו ה"יחץ", חלוקת 
המצה לשני חלקים, מסמל את השיתוף עם הזולת. מזון צמחי חסכוני במשאבי קרקע ומים ולכן טבעונים מסתפקים 

 .מועטים וחולקים אותם עם כלל תושבי הארץ, כיום ובדורות הבאים במשאבי טבע

 הכרפס הוא המתאבן של פסח. נגיש עכשיו סלטים מפרי האדמה ובמקביל, נמשיך בקריאת ההגדה.



 יחץ
 עורך הסדר ִיְבַצע ֶאת ַהַמָצה ָהֶאְמָצִעית ִלְׁשַּתִים ּוַמְצְּפין ֶאת ַהֵחִצי ַהָגדֹול ָלֲאִפיקֹוָמן.

 מגיד
 ַגֶלה ֶאת ַהַמצֹות ַמְגִּביַה ֶאת ַהְקָעָרה ְושרים:מְ 

 ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ַעְנָיא ָהא ַלְחָמא

 ָּכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ָּכל ִדְצִרי� ֵייֵתי ְוִיְפַסח.

 ָהַׁשָּתא ָהָכא, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל.

 ְבֵדי, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין.ָהַׁשָּתא עַ 

זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל רעב שיבוא ויאכל, כל נצרך שיבוא 
 ויפסח.

בקטע זה אנו קוראים לעניים לחלוק איתנו את מזוננו. הדרך היפה להוציא זאת לפועל הינה מעבר למזון צמחי. גידול 
י רב המשמש להאכלתן. אם נגדל ישירות מזון צמחי לאדם, ניתן יהיה להאכיל פרה או תרנגולת דורש מזון צמח

 אנשים רבים בעזרת אותם משאבי כסף, קרקע ומים הדרושים היום להאכלת אדם בודד במזון מהחי.
אנשים רבים ברחבי העולם סובלים מרעב, מכיוון שבמקום לגדל עבורם מזון, מגדלים מזון עבור החיות שאוכלים 

 השבע.בעולם 
 

בחג הפסח נזכור את רעבי העולם, נחלוק איתם את משאבי כדור הארץ ובעזרת הצמחונות נאבק ברעב, למען נהיה 
 כולנו בשנה הבאה בני חורין.

 
 ֵמִסיר ָהְקָעָרה ֵמַעל ַהֻׁשְלָחן, מֹוְזגִין כֹוס ֵׁשִני ְוַכאן ַהֵּבן אֹו ֶאָחד ִמן ַהְמֻסִּבים ׁשֹוֵאל:

 ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות? ַמה ִּנְּׁשַּתָנה

 ּכּולֹו ַמָּצה! -ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה 

 ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור! -ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות, 

 ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים! -ילּו ַּפַעם ֶאָחת, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ֶאנּו ַמְטִּביִלין ֲאפִ 

 ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָלנו ְמֻסִּבין! -ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין, 

 .ַהָגָדהֵמִניַח ֶאת ַהְקָעָרה ַעל ַהֻׁשְלָחן. ַהַמצֹות ִּתְהֶייָנה ְמגלֹות ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת הַ 



  ֲעָבִדים ָהִיינּו

 עתה בני חורין, בני חורין   עבדים היינו, היינו
 עתה, עתה בני חורין   עבדים היינו

 מחר בני חורין, בני חורין  בעלי חיים עבדים, עדיין
 מחר, מחר בני חורין  בעלי חיים עבדים

 עבדים היינו לפרעה במצרים ועתה בני חורין.
הוא את אבותינו -ךברו-ואילו לא הוציא הקדוש

בנינו משועבדים היינו -ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני
 לפרעה במצרים.

לפיכך, עלינו לזכור כי עבדים היינו ובני חורין אנו, אבל יצורים אחרים 
עודם משועבדים. כל עוד לא נעלמה העבדות מעל פני האדמה, מצווה 

וכל המרבה החיים מעבדות לחרות -עלינו לפעול למען שחרור כל בעלי
 החיים הרי זה משובח.-לפעול למען שחרור בעלי

 
 

 

 

 

 

ְוַרִּבי ְיהֹוֻשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרְּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶשָהיּו  ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַמֲעֶׂשה
ֹו ַהַּלְיָלה ַעד ֶׁשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹות

 ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית.

ָאַמר ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְולֹא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרים 
 ָׁשה ֶּבן זֹוָמא: ֶׁשֶּנֱאַמר,ַּבֵּלילֹות ַעד ֶׁשְּדָר 

 ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְת� ֵמֶאֶרץ ִמְצַרְים ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי�

ָּכל  ָהעֹוָלם ַהֶּזה, - ְיֵמי ַחֶּיי� ַהֵּלילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: - ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי� ַהָיִמים, - ְיֵמי ַחֶּיי�
 מֹות ַהָמִׁשיַח.ְלָהִביא ִלי - ְיֵמי ַחֶּיי�

על פי הרב קוק, ב"חזון הצמחונות והשלום", בימות המשיח יאכלו כולם מזון מהצומח. אם נלמד ממסירותם של 
המסובין בבני ברק התלמודית ונתמסר אנו להגשמת חירותם של בעלי החיים, נקרב את הגאולה שבה כולם יהיו 

 חופשיים.

 



רּו� ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ָּברּו� הּוא. ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ָּברּו� הּוא. ּבָ  ,ָּברּו� ַהָּמקֹום
 ִּדְּבָרה ּתֹוָרה. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול.

ר ִצָּוה יי ֱא�ֵהינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִמְׁשָּפִטים ֲאׁשֶ  ָמה הּוא אֹוֵמר? ָחָכם
 ַאָּתה ֱאָמר לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן.

ְולֹא לֹו. ּוְלִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן  -ָמה ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת ָלֶכם? ָלֶכם  ָמה הּוא אֹוֵמר? ָרָׁשע
ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִשָּניו ֶוֱאֹמר לֹו: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה יי ִלי ְּבֵצאִתי  ַהְּכָלל ָּכַפר ְּבִעָּקר.

 ְולֹא לֹו. ִאיּלּו ָהָיה ָׁשם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל. -ִמִּמְצָרִים. ִלי 

 ת ֲעָבִדים.ַמה ּזֹאת? ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו יי ִמִּמְצָרִים, ִמֵּבי ָמה הּוא אֹוֵמר? ָּתם

ַאְּת ְּפַתח לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ� ַּביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה – ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול
 ָעָׂשה יי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים.

נושאים אחרים, ארבעת הבנים מייצגים שלבים שונים בלימוד ובקבלת הדברים. ניתן ללמוד מכך גם לגבי הסברה ב
 כולל זכויות בעלי חיים, טבעונות וסביבה.

בשלב הראשון, "שאינו יודע לשאול", האדם אינו יודע כלל שיש בעיה. הוא לא שמע מעולם על יציאת מצרים, על 
טבעונות, על הפגיעה בבעלי חיים במשקים או על התחממות כדור הארץ. כאן אנחנו צריכים לפתוח בשיחה ולספר 

 .על הנושא

בשלב השני, האדם כבר שמע משהו, אבל לא יודע בדיוק במה מדובר. הוא שמע שהייתה יציאת מצרים, רואה 
אנשים שעוברים לטבעונות או ממחזרים, אבל לא ממש מבין למה. זה יכול להראות לו מוזר, שונה או מצחיק, כי זה 

 מן להרחיב ולהסביר על הנושא.שונה מהמציאות שאליה הוא רגיל. זהו התם ששואל: "מה זאת?" וזה הז

בשלב השלישי, האדם כבר מבין את הנושא וזה מעורר בו אי נוחות. לא קל לקבל שינוי בהבנה ובמעשים הנובעים 
מהם ולכן יש לפעמים נטייה להתנגד לאותה הבנה, כדי להגן על הנוחות בהרגלים הקיימים. זהו ה"רשע". הוא מבין 

העבודה הזאת לכם". אחת הדרכים הנפוצות להתחמק מהנושא, היא לראות בו את הדברים, אבל נאבק בהם: "מה 
כשייך לאנשים אחרים. "זה עניין של אבותינו במצרים ולא שלי". "זה עניין של המתעללים בתעשיה ולא של מי 

ד הוא לא באמת רשע, אלא דווקא אדם שמתחיל להבין ולקבל ומתקשה בכך. לכן צריך להושיט לו י שקונה מהם".
ולהסביר לו, מדוע זה כן קשור אליו. אם אבותינו לא היו יוצאים ממצרים, גם הוא עדיין היה עבד. אם אנשים לא 

 יקנו בשר, לא יפגעו בבעלי חיים כדי לייצרו.

בשלב הרביעי, אדם מתגבר על החששות, מחליט לשמוע ולקבל ולנו נשאר לסייע לו בכך. זהו החכם ששואל: "מה 
משפטים" או "איך עוברים לטבעונות?". כאן הגיע השלב לפרט ולסייע ביישום. לספר לו את העדות והחקים וה

+. 22החוקים שקיבלנו בעקבות יציאת מצרים או לספר לו מה אפשר לאכול בתור טבעוני ולהפנותו לאתגר 
http://bit.ly/AjEt22 

 ארבעת השלבים מתומצתים היטב באמרה שנוהגים לייחס למהאטמה גנדי:

 

 בהתחלה הם מתעלמים ממך
 אחר כך הם צוחקים עליך

 אחרי זה נלחמים בך
 ואז אתה מנצח

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FAjEt22&h=ATPjhoj3i4m143D87o7Ixold6zQHfGEv0xQ2H0G6SQh6z_97u-BNKLQTpDIe9CCRbPBQY0n7lNfhtT6pw1wMhCMtAZ5ZDdU5rVKM-8zsISR7YoYYuvFewrZsZVLbbLsc048O
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FAjEt22&h=ATPjhoj3i4m143D87o7Ixold6zQHfGEv0xQ2H0G6SQh6z_97u-BNKLQTpDIe9CCRbPBQY0n7lNfhtT6pw1wMhCMtAZ5ZDdU5rVKM-8zsISR7YoYYuvFewrZsZVLbbLsc048O
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FAjEt22&h=ATPjhoj3i4m143D87o7Ixold6zQHfGEv0xQ2H0G6SQh6z_97u-BNKLQTpDIe9CCRbPBQY0n7lNfhtT6pw1wMhCMtAZ5ZDdU5rVKM-8zsISR7YoYYuvFewrZsZVLbbLsc048O
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FAjEt22&h=ATPjhoj3i4m143D87o7Ixold6zQHfGEv0xQ2H0G6SQh6z_97u-BNKLQTpDIe9CCRbPBQY0n7lNfhtT6pw1wMhCMtAZ5ZDdU5rVKM-8zsISR7YoYYuvFewrZsZVLbbLsc048O


 ְמַכֶסה ֶאת ַהַּמּצֹות ּוַמְגִּביַה ֶאת ַהּכֹוס.

 ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו! ֶׁשָעְמָדה ְוִהיא

 ֶׁשּלֹא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו,

 ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו,

 ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.

 ַיִניַח ַהּכֹוס ִמָידֹו וְיַגֶלה ֶאת ַהַּמּצֹות.

 השליו את דרשנו ולא המן את האכילנו אילו - לכלותנו אנו עומדים ודור דור בכל
 

 דבש ,בדבש כצפיחית טעמו ,הבדולח כעין ועינו הוא גד-כזרע והמן .לאכול המן את קיבלו, ממצרים ישראל בצאת
 .התמרים

 
 זכרנו, בשר יאכילנו מי ויאמרו ישראל בני גם ויבכו וישובו תאוה התאוו בקרבו אשר והאספסוף. גבר הרע יצר אך
 .רע משה ובעיני מאד' ה אף ויחר .במצרים אכלנו אשר הדגה את

 עשרה ולא ימים חמישה ולא יומיים ולא תאכלון אחד יום לא. ואכלתם בשר לכם' ה ונתן: מפתיעה תגובה באה כאן
 .ימים חודש עד. יום עשרים ולא ימים

 .בקרבכם אשר' ה את מאסתם כי יען לזרא לכם והיה מאפכם יצא אשר עד, יעשה כך

 אכילת חטא. צמחי מזון אכילת על שציוותה בקרבם' ה לרוח בניגוד, בשר לאכול שביקשו בכך חטאו ישראל בני
 :העונש גם להיות הופך הבשר

 קברות ההוא המקום שם את ויקרא. מאד רבה מכה בעם` ה ויך בעם חרה` ה ואף יכרת טרם בשיניהם עודנו הבשר
 .המתאווים העם את קברו שם כי, התאווה

 הושמד האנושות רוב. לבשר התאווה והאדם גבר הרע יצר, המבול בדור אך, צמחי מזון לאדם ניתן העולם בבריאת
 - עצמו על חוזר הסיפור, מצרים ביציאת". בשר לאכול נפשך תאווה כי: "הרע ליצר כמענה רק, הותר והבשר במבול
 .הבשר מאכילת שהגיעה במחלה המוני מוות, והעונש, ה רוח את נוגד דברשה גערה תוך הבשר התרת, לבשר תאווה

מה ביקש האדם לעולל לכדור הארץ ויושביו, שלא גזר רק על משפחתו ולא רק בני עירו, לא רק על  צא ולמד
ל החיים, בארץ בשמיים ובמים. שלא גזר רק ע-ארצו ולא רק על עמו. שלא גזר רק על בני האדם אלא על כלל בעלי
 בני דורו אלא על ילדיו, נכדיו וניניו וכלל החיים בארץ לדורי דורות.

אלא שלא זאת ביקש האדם, אך תאוותו גברה עליו עד כדי שעצם עיניו ולא היה מוכן לשמוע ולהקשיב להשלכות 
עליך לשנות מעשיו. ואתה, פקח את עיניו ואמור לו: "על מנת שגם בניך ובני בניך יזכו להנות מעושרו של עולם זה, 

 מהרגליך ולא לחסל את משאבי העולם בדור אחד".

 ַעם.נֹוֲהִגין ְלַהִטיף ִטָּפה ִמן ַהּכֹוס ַּבֲאִמיַרת ָדם ָוֵאׁש..., ֶעֶׂשר ַהַמּכֹות ְדַצ"� ַעַד"ׁש ְּבַאַח"ב, ְּבַיַחד, ט"ו ּפַ 

 .ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן ָוֵאׁש ָּדם
 -ְׁשַּתִים, ּוְבֹאתֹות  -ְׁשַּתִים, ּוְבֹמָרא ָּגֹדל  -, ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ְׁשַּתִים -: ְּבָיד ֲחָזָקה ָדָבר ַאֵחר

ְׁשַּתִים. ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרים,  -ְׁשַּתִים, ּוְבֹמְפִתים 
 ְוֵאלּו ֵהן:



 ָּדם
 ְצֵפְרֵּדעַ 
 ִּכִנים
 ָערֹוב
 ֶּדֶבר

 ִחיןְׁש 
 ָּברד

 ַאְרֶּבה
 חֶׁש�

 ַמַּכת ְּבכֹורֹות
 ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים: ְּדַצ"� ַעַד"ׁש ְּבַאַח"ב.

 ואלו עשר המכות שהביא האדם על עצמו וסביבתו:

ם : מאז כתיבת הקטע, כבר השתחררנו משתיים מהמכות. בבתי הספר כבר לא מבתרים צפרדעי2018הערה למהדורת 
וקרקסי בעלי החיים נאסרו בארץ. החלטנו לא לשנות, כדי שנזכור שיש לנו את הכוח לשנות ויחד נבטל את רוע 

 הגזרה גם של המכות שנותרו.

 וישפוך האדם דם רב למען סיפוק תאוותיו, ונשחתה נפש האדם.– דם

 עים חיות.ומחנכי הדור השחיתו נפש התלמידים ובגיל צעיר לימדום כיצד לבתר צפרד – צפרדע

והאדם גירד פדחתו, ישב וחשב ולא הבין מדוע הוא חולה, מדוע אנשים רעבים, מזג האוויר משתגע  – כינים
 והאלימות משתוללת. ישב וחשב ולא הבין כי הביא זאת על עצמו. וימשיכו המכות לנחות על ראשו.

ופים ברצועות חנק, הרקידו דובים על ויבואו הקרקסים הגדולים, אשר צלפו באריות במוטות ברזל, חנקו ק – ערוב
 רצפת פח לוהט והובילו ג'ירפות בכלובי סדום נמוכים. וימלטו הנמרים ומורא גדול נפל על כל תושבי העיר.

ולאחר טבח האדם בתרנגולות ובפרות, התמלאה הארץ בפגרים ובחיות חולות. והאדם המשיך וטבח  – דבר
ובארץ פרצו מגיפות קשות: דבר, שפעת ספרדית, שפעת העופות, פרה בחתולים והחולדות עלו ופשטו בכל הארץ. 

 משוגעת, אבולה, איידס וסארס וחללים רבים נפלו מקרב האדם.

וימרח האדם מיני תכשירים על ארנבים ועכברים. ויסבלו החיות מאד. ולא ידע האדם כי הוא אינו עכבר  – שחין
 ברים. ויסבול גם האדם מאד.וימרח על עצמו את קרם העכברים ויאכל תרופות עכ

ותמלא הארץ פרות רבות לספק תאוות האדם. ויפלטו הפרות מתאן רב ותהפוך הארץ לחממה. והפך אקלימה  – ברד
 לסדום ועמורה, כפרים נשטפו במבול, יבול רב הושמד בברד ובצורת קשה תקפה איזורים אחרים. וירעב האדם.

מלא ארצם תפוחי אדמה. והארץ השנייה תמלא חיטה, אחרת בסויה ויגדלו האירים תפוחי אדמה רבים ות – ארבה
ואחרות בתירס או אורז. ויסגוד האדם למונוקולטורה. ויפשוט הארבה ומחלות הצמחים ותושמד כל תבואת הארץ 

 ורעב כבד פשט בה.

לחיות והאדם הקים מפעלים מזהמים אשר מלאו את הארץ בעשן רב. ולא נותר מקום בארץ לגדל מזון  – חושך
הרבות שהאדם גידל וטבח. ויכרות האדם יערות עד לגדל תחתם פרות. ויהפכו היערות למדבריות, אבק רב עלה 

 השמיימה וחושך רב כיסה את הארץ.

 עולם. קוןמתים ד שרפו ידיהע –, ולאיזה מאבק הבכורה איזו רעה גדולה יותרוהתווכחו בני האדם  – מכת בכורות



 
 ֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו!ַּכָמה ַמֲעל

 לא דיינו –חיים בכנסת -אילו רק העברנו את חוק צער בעלי

 לא דיינו -אילו רק ביטלנו את פיטום האווזים 

 לא דיינו –אילו רק הפסקנו ניסויים בבעלי חיים בבתי הספר 

 לא דיינו –אילו רק אסרנו על קרקסי חיות להגיע לארץ 

 לא דיינו –ת למוקצה מחמת מיאוס אילו רק הפכנו את הפרוו

 דיינו -אילו רק הכנסנו מוצרים טבעוניים לכל סופר 

 לא דיינו –אילו רק הפסקנו את קרבות התנינים 

 לא דיינו –אילו רק מנענו ניסויים למטרות קוסמטיקה 

 לא דיינו –חיים -אילו רק הקמנו לובי נרחב של חברי כנסת למען בעלי

 לא דיינו –ים לטבעונים אילו רק הפכנו מאות אלפ

 לא דיינו –אילו רק הפסקנו גדיעת קרניים בלהביור וסימון בכוויות 

 לא דיינו –אילו רק היו מסעדות ויגן פרינדלי בכל פינה 

 לא דיינו –אילו רק משרד הבריאות היה מעודד מזון צמחי 

 לא דיינו -+ היה מפיץ טבעונות בכל העולם 22אילו רק אתגר 

 לא דיינו -ירים היו נחשפים בטלויזיה אילו רק התחק

 לא דיינו -אלף היו צועדים למען בעלי החיים  30אילו רק 

ועל אף שהשגנו הישגים רבים, בכוחם של פעילים מסורים ונחושים שהקדישו ממיטב זמנם ומרצם 
 –החיים משיעבוד -החיים, עוד רבה הדרך לפנינו ועד שלא נביא לשחרור אחרון בעלי-לטובת בעלי

 לא דיינו.



 ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשּלֹא ָאַמר ְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח, לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאלּו
  ֵהן:

 ֶּפַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור.
 ובזנגביל היו אומרים, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הם:

 לה, טבעונותצדק, חמ
 .ַמְרֶאה ַּבָיד ַעל ַהסלק ְוִיָזֵהר ֶׁשלֹא ְלַהְגִּביַה אֹותו

 ֶּפַסח

זכר לקרבנות שהוקרבו בבית המקדש. לפי הרמב"ם הקורבנות היו צורך אנושי ולאל אין צורך  – שני תבשילים
 בקורבנות. הרב קוק אומר שבבית המקדש השלישי, הקורבנות יהיו מהצומח.

כזכר לקורבנות ניתן להשתמש בכל דבר שיזכיר לנו אותם. במשנה נכתב שיש לציין את קורבן הפסח ע"י "שני 
כדי לזכור את הקורבנות, אין צורך להוסיף על הכאב בקורבנות נוספים. אנו נלך, על פי התלמוד,  בדרכו  .תבשילין"

יש הנוהגים לצלות, כך שיפריש נוזל אדום  את הסלק סלק ואורז. - "של רבי הונא ששם בצלחת "סילקא וארוזא
המזכיר את דם הקורבנות. לצידו נוסיף אורז ובעדות שבהן לא נהוג לאכול אורז בפסח נחליפו בקינואה. ניתן גם 

 להוסיף קמח מצה בלול בשמן זית, מנחה צמחית שהייתה נהוגה בבית המקדש.

 ַמְראה ֶאת ַהַּמּצֹות ַלְמֻסִּבים

 ְכִלים, ַעל ׁשּום מה? ַעל ׁשּום ֶׁשלֹא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץזו שאנו אֹו ַמָּצה
אכילת המצות מזכירה לנו את לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים, כשמיהרו ולא היה בידם זמן להתפיח את הבצק. 

, איננו מתפנים להכין לעצמנו המצות של הדור הנוכחי הן המזון המהיר. למרות שהיום אף אחד לא רודף אחרינו
אוכל טעים ומזין. באוכלנו את המצות, מסובין בנחת ליד שולחן הסדר, נזכור להשקיע עוד כמה דקות ולהנות 

 מחירותנו באכילת מזון טעים ובריא מהצומח.

 ַמְרֶאה ֶאת ַהָמרֹור ַלְמֻסִּבים

 זה שאנו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום מה? ָמרֹור
ם את חיי אבותינו במצרים". זה ההסבר המוכר יותר המופיע בהגדה, אך יש סיבה נוספת "על שום שמררו המצרי

לאכילת המרור. בתורה, המרור נזכר פעמיים בתור מאכל שבני ישראל אכלו בצאתם ממצרים: "על מצות ומרורים 
 יאכלוהו".

בחזרת, --ו בפסחהמשנה מפרטת חמישה צמחים שמשמשים כמרור: "ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובת
ובעולשין, ובתמכה, ובחרחבינה, ובמרור". החזרת המופיעה במשנה היא החסה, כשבעבר הייתה הכוונה לחסת הבר, 

חסת המצפן. העולש, החרחבינה והמרור הם גם כן שלושה צמחי בר הגדלים בכל חלקי הארץ, כולל באיזורים 
חסים אותו לחריין, המוכר כיום כחזרת, אך ככל הנראה זו מדבריים. לא ידוע לאיזה צמח הכוונה ב"תמכה". יש המיי

 השלכה של מסורת מאוחרת יותר שהתפתחה באירופה כתוספת לחסה.

החסה, העולש, החרחבינה והמרור הם כולם עשבים ירוקים הזמינים בעונת האביב וטובים למאכל אדם. הם מזינים 
פרט לעלים, גם לשורשים שימושים שונים כמו הכנת תחליף ועשירים בין השאר בויטמין סי, ברזל, סידן ומגנזיום. 

קפה משורש העולש (ציקוריה), שורשים קלויים ואף הכנת דברי מתיקה משורש החרחבינה. בשנת השמיטה היוו 
צמחים אלה מקור חשוב למזון "עולשין חשובות הן לטמא טומאת אוכלין בשביעית". בארצות שונות ייחסו סגולות 

לצמחים אלה. אין פלא שגם אבותינו שיצאו ממצרים ראו בעשבי מאכל אלה מקור מזון חיוני ותוספת רפואיות רבות 
 נאה למצות.

חסת המצפן מתאפיינת בתכונה מעניינת שנתנה לה את שמה. זוגות העלים הסדורים לאורכה מסתדרים כשהם 
ערב וצידם הצר פונה לשמש בשעות דרום. כך פני העלים מופנים לשמש בשעות הבוקר וה-מצביעים לכיוונים צפון

הצהריים החמות, כדי למנוע התאיידות מיותרת. יוצא שעלי החסה הראו לבני ישראל את הכיוון ממצרים הדרומית, 
 צפונה לעבר ישראל.



  (שרים)

 ִמִמְצָרים, ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם �ֵעז, ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל

 ְׁשלֹוָתיו.ָהְיָתה ְיהּוָּדה ְלָקְדׁשֹו, ִיְׂשָרֵאל ַממְ 

 ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס,

 ַהַיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור.

 ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים,

 ִּכְבֵני צֹאן. -ְּגָבעֹות 

 ַמה ְּל� ַהָּים ִּכי ָתנּוס,

 ִּתֹּסב ְלָאחֹור, -ַהַּיְרֵדן 

 ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים, -ֶהָהִרים 

 ִּכְבֵני צֹאן. -ְּגָבעֹות 

 ֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמְּלְפֵני ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב.ִמְּלְפֵני ָאד

 ְלַמְעְינֹו ָמִים. -ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, ַחָּלִמיש 

 ָּברּו� ַאָּתה יי ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן. כוס שניה:
 ׁשֹוִתין ֶאת ַהּכֹוס ְּבַהָסַּבת ְׂשמֹאל.

 

 ַרְחָצה / ַרַחץ
 ּוְמָבְרִכים: (מי שרוצה) ֶאת ַהָיַדִים נֹוְטִלים

 
 יהי רצון שנרחץ כולנו בניקיון כפיים, כלפי כל בעלי החיים.

 מֹוִציא, ַמָּצה
ִיַקח ַהַּמּצֹות ְּבֵסֶדר ֶשהניחן, הפרוסה בין שתי השלמות, ויאחז שלשתן בידו ויברך "המוציא" בכוונה ַעל 

. אחר כך יבצע כזית מן העליונה השלמה וכזית שני מן הפרוסה העליונה ו"על אכילת ַמָּצה" בכונה על הפרוסה
 ויטבלם במלח, ויאכל בהסבה שני הזיתים

 ָּברּו� ַאָּתה יי ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

  ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.ָּברּו� ַאָּתה יי ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו



 ָמרֹור
 ִלי ַהָסָּבה.ָּכל ֶאָחד ֵמַהְמֻסִּבים לֹוֵקַח ְּכַזִית ָמרֹור ּוַמְטִּבלֹו ַּבֲחרֹוֶסת, חֹוֵזר ּוְמַנֵער ַהֲחרֹוֶסת, ְמָבֵר� ְואֹוֵכל ּבְ 

 ּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.ָּברּו� ַאָּתה יי ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונ

תערובת של תפוחים, תמרים או סילאן (דבש תמרים) עם מיני אגוזים ושקדים, מתובלים במעט יין או מיץ  – חרוסת
ענבים אדום. החרוסת משמשת זכר לטיט שבו העבידו המצרים את אבותינו. היין האדום הוא זכר לדם ילדי ישראל 

יום, דמם של העגלים הזכרים הנשחטים בגיל צעיר מפני שאינם יכולים ששפך פרעה. נזכור גם את הדם הנשפך ה
 לתת חלב ודמם של האפרוחים הזכרים בני יומם, שאינם יכולים להטיל ביצים.

 ּכֹוֵר�
 ְּבַהָסָּבה ּוְּבִלי ְּבָרָכה. ִלָפֵני ֲאָכלו אֹוֵמר. ָּכל ֶאָחד ֵמַהְמֻסִּבים לֹוֵקַח ְּכַזִית ִמן ַהַמָּצה ַהְׁשִליִׁשית ִעם ְּכַזִית ָמרֹור ְוכֹוְרִכם ַיַחד, אֹוְכִלים

ֵזֶכר ְלִמְקָּדׁש ְּכִהֵּלל. ֵּכן ָעָׂשה ִהֵּלל ִּבְזַמן שֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָיים: ָהָיה ּכֹוֵר� ַמָּצה ּוָמרֹור 
 ְואֹוֵכל ְּבַיַחד, ְלַקֵיים ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו.

 
 ֻׁשְלָחן עֹוֵר�

 אֹוְכִלים ְושותים הסעודה הערוכה ונוהגים לאכול תחלה תפוחי אדמה מבושלים.

 נא להניח את ההגדות בצד. בגמר הארוחה, נמשיך בקריאה.

 

 



 ָצפּון
חצות מהַמָּצה שהיתה צפונה לאפיקומן ואוכל ממנה כזית בהסבה. וצריך לאכלה קדם אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים 

 הלילה.

 (ממשיכים לקרוא בהגדה, תוך כדי חלוקת הקינוח) 

 ֵר�ּבָ 
 מֹוְזִגין ּכֹוס שִליִׁשי

 ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות
 ְּבשּוב יי ֶאת ִׁשיַבת ִציֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים.

 ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה.
 ִעם ֵאֶּלה. ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים: ִהְגִּדיל יי ַלֲעׂשֹות

 ִהְגִּדיל יי ַלֲעׂשֹות ִעָמנּו, ָהִיינּו ְׂשֵמִחים.
 ׁשּוָבה יי ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב.

 ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה, ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו.
 ָהלֹו� ֵיֵל� ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֶש� ַהָּזַרע,

 ּבֹא ָיבֹא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלֹּמָתיו.

י מּוָכן ּוְמזֻמן ְלַקֵים ִמְצַות ּכֹוס ְשִליִשי ֶשהּוא ְּכֶנֶגד ְּבׂשוַרת ַהְיׁשּוָעה, ֶשַאָמר ַהָּקדֹוׁש ִהְננִ 
 ָּברּו� הּוא ְלִיְׂשָרֵאל ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִּבְׁשָפִטים ְגדֹוִלים.

 ָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.ָּברּו� ַאָּתה יי ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹו :כוס שלישית

 ׁשֹוִתין ְּבַהָסַּבת ְׂשמֹאל.
 

 סמל להכנסת אורחים) ,(פותחים דלת לאליהו ומוזגים לו כוס
כאן נהוג לקרוא את הקטע "שפוך חמתך", קטע מתהלים, המבקש מהאל לנקום באותם גויים שטבחו בעם ישראל. 

 הו הנביא, הגנה מפני האנטישמים.הקטע התווסף להגדה בתקופת עלילות הדם ובא לבקש מאלי

 נבקש כאן הגנה על אלה שזקוקים לכך בימינו.

אל בעלי החיים אשר לא פגעוך. השקה את הצמאים והאכל את הרעבים.  ְׁשֹפ� אהבתך
אמץ את הנטושים וטפל בחולים. ראה בבעלי החיים ידידיך ולא מזונך. שפוך אהבתך גם 

 בעונות.לבני האדם וקרבם באהבה לחיי חמלה וט

 הלל  

ִהְנִני מּוָכן ּוְמזָֻמן ְלַקֵים ִמְצוַות ּכֹוס ְרִביִעי ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד ְּבׂשֹוַרת ַהְיׁשּוָעה, ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש 
 ָּברּו� הּוא ְלִיְׂשָרֵאל ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלֱא�ִהים.

 ינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.ָּברּו� ַאָּתה יי ֱא�הֵ כוס רביעית: 
 ְוׁשֹוֶתה ְּבַהִסיַּבת ְׂשמֹאל



ָּברּו� ַאָּתה יי ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� העֹוָלם, ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן, ַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ 
ּו ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשֹּבַע ִמּטּוָבּה ַרֶחם ָנא ד' ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינ

ֶל� ֱא�ֵקינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ� ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶר� ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד� ְוַעל ִמְזְּבֶח� ְוַעל ֵהיכָ 
נּו ְלתֹוָכּה ְוַׂשְמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה ְונֹאַכל ִמִּפְרָיּה ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעלֵ 

ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכ� ָעֶליָה ִּבְקֻדָׁשה ּוְבָטֳהָרה (בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַׁשָּבת ַהֶּזה) 
יב ַלֹּכל ְונֹוֶדה ְּל� ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ְוַׂשְמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, ִּכי ַאָּתה ד' טֹוב ּוֵמטִ 

ַהֶּגֶפן. ָּברּו� ַאָּתה ד' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן. (על יין ומיץ ענבים מתוצרת הארץ מסיים: 
ד' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ִּכי ַאָּתה ד' טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל ְונֹוֶדה ְּל� ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַּגְפָנּה. ָּברּו� ַאָּתה 

 ְּפִרי ַּגְפָנה.
 

 נרצה

 ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו,
 ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָקתֹו.

 ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו
 ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹותֹו.

 
 ָז� ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, 

 קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה.
 הְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָ 
 ְּפדּוִים ְלִציֹון ְּבִרָּנה.

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה 
 ִּבירּוָׁשָלִים ַהְּבנּוָיה.

 להתראות שוב,

 בשנה הבאה
 בירושלים, בזנגביל



 ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
 ֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע? ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדַע: ׁשְ 

 ֶרץְׁשלָׁשה ִמי יֹוֵדַע? ְׁשלָׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבאָ 
 ֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַּבע ִאָמה

ת ַהְּבִרית, ֶאָחד ֲחִּמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִּמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹו
 ים ּוָבָאֶרץֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשמַ 

ה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ִׁשָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? ִׁשָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלׁשָ 
 ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

ֵדַע: ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע? ִׁשְבָעה ֲאִני יֹו
 ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

ָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמי
 ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

ָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע? ִּתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי לֵ 
 ֶרץֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבאָ 

: ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ֲעָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעָׂשָרה ֲאִני יֹוֵדעַ 
ַּבָּׁשַמים ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ׁשֶ 

 ּוָבָאֶרץ
ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ַחד ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה,אַ 

ה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלׁשָ 
 ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יודע? שנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָיא, ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא
ְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ׁשִ 

 ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ
ִמַּדָיא. ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָיא, ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָׂשָרה ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשלָׁשה ָעָׂשר 

ְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשָּבָתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּו
 ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱא�ֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני

 
 



 שעשועון אחד מי יודע
נסו למצוא את התשובות שלכם למספרים השונים. ראו עד איזה מספר תצליחו להגיע בלי להתבלבל או 

ל לשכוח את התשובות הקודמות. אפשר לשחק במשותף ולחפש תשובות מקוריות או כמשחק תחרותי, כשכ
אחד שר משפט בתורו. מי שנפל בתורו לשיר  "*** אני יודע" צריך למצוא תשובה מתאימה וכמובן 

 שהאחרים צריכים להקשיב ולזכור אותה לשלבים הבאים.
 אם נתקעתם, הנה כמה רעיונות:

 כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ. - 1

 ם במשקים. חיי-שתיים באוקטובר, יום ההזדהות עם בעלי - 2

 3אומגה  - 3

 חיים כל טבעוני מציל, ארבעה טבעונים בכנסת-ארבעת אלפים בעלי - 4

 טבעונים 5% - 5

 צדדים לקוביה, אתגר הקוביה 6 - 6

 שבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו - 7

 תשע מדליות זהב אולימפיות לקרל לואיס הטבעוני - 9

 עשרה דורות ראשונים של צמחונים - 10

 שתים עשרה בי - 12

 +22אתגר  - 22

 
 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

 ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
 א, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.ְוָאָתא ַכְלָּבא ְוָנַׁש� ְלׁשּוְנָר 

 ְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.ְוָאָתא חּוְטָרא וִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁש� ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ 
ָיא, ַחד ף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁש� ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגדְ ְוָאָתא נּוָרא ְוָׂשַר 

 ַּגְדָיא.
ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁש� ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה 

 ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ְוָאָתא תֹוָרא ְוָׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁש� ְלׁשּוְנָרא, ְּדאָ 

 ְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ּגַ 
ַׁש� ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדנָ 

 ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ִהָּכה ְלַכְלָּבא, ָתא ַמְלָא� ַהָּמֶות ְוָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ּדְ ְואָ 

 ְּדָנַׁש� ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ָכָבה ְלנּוָרא, ְּדָׂשַרף ָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְוָׁשַחט ְלַמְלַא� ַהָּמֶות, ְּדָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ּדְ וְ 

 י זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁש� ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵר 



 
 
 

 האדם
 כורת מיליוני דונם של יערות

 והורג מיליוני  חיות בר שגרו  שם.
 פרות ותרנגולות, –במקומן הוא מגדל חיות אחרות 

 רק כדי להרוג  גם מיליארדים  מהן ולאכול את  גופותיהן.
 חיות.מיליוני אנשים מתים ממחלות קשות הנגרמות מאכילת  אותן 

 מיליוני חיות נרצחות במעבדות בנסיונות כושלים לרפא  מחלות  אלו.
 חיים.-אלפי אנשים מתים כתוצאה ממסקנות מוטעות של הניסויים בבעלי

 חיים.-במקום   אחר מתים  מרעב מיליוני אנשים  שמזונם  ניתן  לפיטום  בעלי
 רקעות ומים לגידול מזון.מדינות יוצאות למלחמות והורגות אלפי בני אדם, כדי להשיג ק

 חיים.-קרקעות הופכות למדבר ומקורות מים מורעלים בשל זיהומם  מגידול אינטנסיבי של  בעלי
 החיים ומאיימות לחסל אחוזים ניכרים מהאנושות.-מגפות חדשות מתפתחות בקרב ריכוזי בעלי

 יםחי-אנטיביוטיקה שיכלה לרפא חלק גדול מהמחלות, משמשת כמאיץ גדילה לבעלי
 בינתיים החיידקים נעשים עמידים וצוחקים על האנטיביוטיקה והאדם

 ויש גם אנשים המתים מצחוק עצוב, על האבסורד שבאדם
 ההורג כה בקלות, אך קורא לעצמו ...

 אנושי.
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