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הוצאת

כורכום

קַ דֵ שׁ
יושבים מסובין מסביב לשולחן הסדר וקוראים את ההגדה של פסח .קצת ארמית לא ברורה והרבה עברית ,לא הרבה
יותר ברורה .אז כולנו יודעים שהיינו עבדים ,יצאנו ממצרים ,אכלנו מצות ובדרך המצרים חטפו כמה מכות – אבל
מה זה באמת אומר לגבינו? למה אנחנו צריכים לקרוא על זה מדי שנה?
אנו לומדים את העבר וזוכרים אותו כדי שנוכל ללמוד ממנו לגבי ההווה ולגבי העתיד – ללמוד לא לחזור על
שגיאות העבר וללמוד לשחזר את הישגי העבר .אז מה באמת אפשר ללמוד מיציאת מצרים?
המסר העיקרי של חג הפסח הוא השמירה על החירות וההתנגדות לשעבוד .במשך שנים נקשרה כמיהה זו לשאיפה
לעצמאות ולחזרה למולדת .רבים משלבים בסדר פסח את סיפורי "יציאת מצרים" האישיים שלהם כמו העלייה
לארץ או ההישרדות בשואה.
אבל לא מדובר רק בחירות האישית שלנו .חובה עלינו לשאוף ולסייע גם לחירותם של אחרים וכמובן שלא להיות
בעצמנו נוגשים ומשעבדים .בימינו קיימות קבוצות רבות ,שעדיין אינן בנות חורין ומחכות ליציאת מצרים שלהם.
בהגדה זו אנו נתמקד בקבוצה הגדולה ביותר והמדוכאת ביותר – בעלי-החיים .עשרות מיליארדים של בעלי-חיים
מיוסרים ונטבחים מדי שנה לשם סיפוק תאוות האדם .לא רק החיות משועבדות .בני אדם משעבדים עצמם למזון
משחית מוסרית ומזיק בריאותית ומשעבדים את החלשים בחברה ,לרעב .אנו משעבדים גם את הדורות הבאים
ומחסלים את משאבי כדור הארץ.
בחג החירות נציין את מאבקנו לחירותם של כל בעלי החיים .נחגוג את ההתקדמות הרבה שכבר נעשתה ונקבל ממנה
השראה ,כדי להמשיך ולפעול עד שכולם יצאו לחירות.

בּוֹרא פְּ ִרי הַ גָפֶ ן.
כוס ראשונה :בָּ רוּ� אַ תָּ ה יי אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוֹלָם ֵ
בָּ רוּ� אַ תָּ ה יי אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוֹלָם ,שֶׁ הֶ ֱחיָנוּ וְ קִ יְּ מָ נוּ וְ ִהגִּ יﬠָ נוּ לַזְּ מַ ן הַ זֶה.
שׁוֹתֶ ה רֹ ב כּוֹס הַ יַיִ ן בְּ הַ סָ בָּ ה.

ְוּרחַ ץ
)ניתן לשטוף ידיים לקראת הארוחה(

כּ ְַרפַּס
הכרפס הוא ירק המסמל את האביב ושפע המזון שהתברכה בו הארץ .הכרפס משמש גם כמתאבן לקראת הארוחה
הגדולה .נוהגים לאכול סוגים שונים של ירק כמו סלרי ,פטרוזיליה ,צנון ,צנונית או תפוחי אדמה .את הכרפס נוהגים
לטבול במי מלח .את הכרפס אוכלים פעמיים בסדר ,זכר לעבר ולעתיד – העבר בגן עדן ,כשהאדם אכל את המזון
הצמחי שקיבל מאלוהים והעתיד כשבני האדם יחיו בשלום עם שאר יושבי כדור הארץ ויחיו שוב על תנובת הארץ.
וּמבָ ְרכִ ין.
טוֹבְ לִ ין כּ ְַרפַּס פָּחוֹת ִמכְ זַיִ ת בְּ מֵ י מֶ לַחְ ,

בּוֹרא פְּ ִרי הָ אֲ דָ מָ ה.
בָּ רוּ� אַ תָּ ה יי אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוֹלָםֵ ,
הכרפס מסמל את פרי האדמה – שפע המזון שנתברכה בו הארץ .את הכרפס טובלים במי מלח ,זכר לדמעות בני
ישראל שעבדו בפרך .ניתן לראות בכך גם תזכורת לעמל עובדי האדמה ,הזורעים בדמעה .רבי ג'יי מרקוס רואה את
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
במשאבי טבע מועטים וחולקים אותם עם כלל תושבי הארץ ,כיום ובדורות הבאים.
הכרפס הוא המתאבן של פסח .נגיש עכשיו סלטים מפרי האדמה ובמקביל ,נמשיך בקריאת ההגדה.

יחץ
עורך הסדר יִ בְ צַ ע אֶ ת הַ מַ צָ ה הָ אֶ ְמצָ ﬠִ ית לִ ְשׁתַּ יִ ם וּמַ צְ פְּ ין אֶ ת הַ חֵ צִ י הַ גָדוֹל ָל ֲאפִ יקוֹמָ ן.

מגיד
ְמ ַגלֶה אֶ ת הַ מַ צוֹת מַ גְ בִּ יהַ אֶ ת הַ קְ ָﬠ ָרה וְ שרים:

הָ א ל ְַחמָ א ﬠַ נְ יָא ִדי אֲ כָ לוּ אַ ְבהָ תָ נָא ְבּאַ ְרﬠָ א ְד ִמ ְצ ָריִ ם.
כָּל ִדכְ פִ ין יֵיתֵ י וְ יֵיכֹ לָ ,כּל ִד ְצ ִרי� יֵיתֵ י וְ יִ פְ סַ ח.
הָ שַׁ תָּ א הָ כָא ,לְ שָׁ נָה הַ בָּ אָ ה ְבּאַ ְרﬠָ א ְדיִ ְשׂ ָראֵ ל.
חוֹרין.
הָ שַׁ תָּ א ﬠַ ְבדֵ י ,לְ שָׁ נָה הַ בָּ אָ ה ְבּנֵי ִ
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
פרה או תרנגולת דורש מזון צמחי רב המשמש להאכלתן .אם נגדל ישירות מזון צמחי לאדם ,ניתן יהיה להאכיל
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
בעולם השבע.
בחג הפסח נזכור את רעבי העולם ,נחלוק איתם את משאבי כדור הארץ ובעזרת הצמחונות נאבק ברעב ,למען נהיה
כולנו בשנה הבאה בני חורין.
מֵ ִסיר הָ קְ ﬠ ָָרה מֵ ﬠַל הַ שֻׁ לְ חָ ן ,מוֹזְגיִ ן כוֹס שֵׁ נִ י וְ כַאן הַ בֵּ ן אוֹ אֶ חָ ד ִמן הַ ְמסֻבִּ ים שׁוֹאֵ ל:

מַ ה נִּ ְשּׁתַּ נָה הַ לַּיְ לָה הַ זֶּה ִמכָּל הַ לֵּילוֹת?
שֶׁ ְבּ ָכל הַ לֵּילוֹת אָ נוּ אוֹכְ לִ ין חָ מֵ ץ וּמַ צָּ ה ,הַ לַּיְ לָה הַ זֶּה  -כּוּלוֹ מַ צָּ ה!
שֶׁ ְבּ ָכל הַ לֵּילוֹת אָ נוּ אוֹכְ לִ ין ְשׁאָ ר יְ ָרקוֹת - ,הַ לַּיְ לָה הַ זֶּה מָ רוֹר!
שֶׁ ְבּ ָכל הַ לֵּילוֹת אֵ ין אֶ נוּ מַ ְט ִבּילִ ין אֲ פִ ילוּ פַּ ﬠַ ם אֶ חָ ת - ,הַ לַּיְ לָה הַ זֶּה ְשׁתֵּ י פְ ﬠָ ִמים!
יוֹשׁ ִבין וּבֵ ין ְמס ִֻבּין - ,הַ לַּיְ לָה הַ זֶּה ֻכּלָנו ְמס ִֻבּין!
שֶׁ ְבּ ָכל הַ לֵּילוֹת אָ נוּ אוֹכְ לִ ין בֵּ ין ְ
מֵ נִ יחַ אֶ ת הַ קְ ָﬠ ָרה ﬠַל הַ שֻׁ לְ חָ ן .הַ מַ צוֹת ִתּהְ יֶינָה ְמגלוֹת בִּ ְשׁﬠַת א ֲִמ ַירת הַ הַ גָדָ ה.

ﬠֲבָ ִדים הָ יִ ינוּ
עבדים היינו ,היינו
עבדים היינו

עתה בני חורין ,בני חורין
עתה ,עתה בני חורין

בעלי חיים עבדים ,עדיין
בעלי חיים עבדים

מחר בני חורין ,בני חורין
מחר ,מחר בני חורין
עבדים היינו לפרעה במצרים ועתה בני חורין.
ואילו לא הוציא הקדוש-ברוך-הוא את אבותינו
ממצרים ,הרי אנו ובנינו ובני-בנינו משועבדים היינו
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
עלינו לפעול למען שחרור כל בעלי-החיים מעבדות לחרות וכל המרבה
לפעול למען שחרור בעלי-החיים הרי זה משובח.

מַ ﬠֲשֶׂ ה ְבּ ַר ִבּי אֱ לִ יﬠֶ זֶר וְ ַר ִבּי יְ הוֹשֻ ﬠַ וְ ַר ִבּי אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן ֲﬠז ְַריָה וְ ַר ְבּי ﬠֲקִ יבָ א וְ ַר ִבּי טַ ְרפוֹן שֶ הָ יוּ
יציאַ ת ִמ ְצ ַריִ ם כָּ ל אוֹתוֹ הַ לַּיְ לָה ﬠַ ד שֶׁ בָּ אוּ תַ לְ ִמידֵ יהֶ ם
ְמס ִֻבּין ִבּ ְבנֵי ְב ַרק ,וְ הָ יוּ ְמסַ פְּ ִרים ִבּ ִ
וְ אָ ְמרוּ לָהֶ םַ :רבּוֹתֵ ינוִּ ,הגִּ יﬠַ זְמַ ן קְ ִריאַ ת ְשׁמַ ע שֶׁ ל שַׁ ח ֲִרית.
יתי שֶׁ תֵּ אָ מֵ ר יְ ִציאַ ת ִמ ְצ ַרים
אָ מַ ר אֶ לְ ﬠָ זָר בֶּ ן ֲﬠז ְַריָה :ה ֲֵרי אֲ נִ י כְ בֶ ן ִשׁ ְבﬠִ ים שָׁ נָה ,וְ ל ֹא זָכִ ִ
בַּ לֵּילוֹת ﬠַ ד שֶׁ ְדּ ָרשָׁ ה בֶּ ן זוֹמָ א :שֶׁ נֶּאֱ מַ ר,
את� מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריְ ם כָּ ל יְ מֵ י חַ יֶּי�
לְ מַ ﬠַ ן ִתּזְכֹּ ר אֶ ת יוֹם צֵ ְ
אוֹמ ִרים :יְ מֵ י חַ יֶּי�  -הָ עוֹלָם הַ זֶּה ,כָּ ל
יְ מֵ י חַ יֶּי�  -הַ י ִָמים ,כָּ ל יְ מֵ י חַ יֶּי�  -הַ לֵּילוֹתַ .ו ֲחכ ִָמים ְ
יְ מֵ י חַ יֶּי�  -לְ הָ ִביא לִ ימוֹת הַ מָ ִשׁיחַ .
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.

תּוֹרה לְ ﬠַ מּוֹ יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בָּ רוּ� הוּא .כְּ ֶנגֶד אַ ְרבָּ ﬠָ ה בָ נִ ים
בָּ רוּ� הַ מָּ קוֹם ,בָּ רוּ� הוּא .בָּ רוּ� שֶׁ נָּתַ ן ָ
תּוֹרה .אֶ חָ ד חָ כָם ,וְ אֶ חָ ד ָרשָׁ ע ,וְ אֶ חָ ד תָּ ם ,וְ אֶ חָ ד שֶׁ אֵ ינוֹ יוֹדֵ ﬠַ לִ ְשׁאוֹל.
ִדּ ְבּ ָרה ָ
חָ כָם מָ ה הוּא אוֹמֵ ר? מַ ה הָ ﬠֵ דוֹת וְ הַ חֻקִּ ים וְ הַ ִמ ְשׁפָּ ִטים אֲ שֶׁ ר ִצוָּה יי אֱ �הֵ ינוּ אֶ ְתכֶם? וְ אַ ף
אַ תָּ ה אֱ מָ ר לוֹ כְּ ִהלְ כוֹת הַ פֶּ סַ ח :אֵ ין מַ פְ ִט ִירין אַ חַ ר הַ פֶּ סַ ח אֲ פִ יקוֹמָ ן.
הוֹציא אֶ ת ﬠַ ְצמוֹ ִמן
ָרשָׁ ע מָ ה הוּא אוֹמֵ ר? מָ ה הָ ﬠֲבֹ דָ ה הַ זּ ֹאת ָלכֶם? לָכֶ ם  -וְ ל ֹא לוֹ .וּלְ פִ י שֶׁ ִ
אתי
הַ כְּ לָל כָּ פַ ר ְבּﬠִ קָּ ר .וְ אַ ף אַ תָּ ה הַ קְ הֵ ה אֶ ת ִשנָּיו וֶאֱ מֹ ר לוֹ :בַּ ﬠֲבוּר זֶה ﬠָ שָׂ ה יי לִ י ְבּצֵ ִ
ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם .לִ י  -וְ ל ֹא לוִֹ .אילּוּ הָ יָה שָׁ ם ,ל ֹא הָ יָה נִ גְ אָ ל.
הוֹציאָ נוּ יי ִמ ִמּ ְצ ָריִ םִ ,מבֵּ ית ﬠֲבָ ִדים.
תָּ ם מָ ה הוּא אוֹמֵ ר? מַ ה זּ ֹאת? וְ אָ מַ ְרתָּ אֵ לָיוְ :בּחֹ זֶק יָד ִ
וְ שֶׁ אֵ ינוֹ יוֹדֵ ﬠַ לִ ְשׁאוֹל– אַ ְתּ פְּ תַ ח לוֹ ,שֶׁ נֶּאֱ מַ ר :וְ ִהגּ ְַדתָּ לְ ִבנְ � בַּ יוֹם הַ הוּא לֵאמֹ ר ,בַּ ﬠֲבוּר זֶה
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם.
ﬠָ שָׂ ה יי לִ י ְבּצֵ ִ
ארבעת הבנים מייצגים שלבים שונים בלימוד ובקבלת הדברים .ניתן ללמוד מכך גם לגבי הסברה בנושאים אחרים,
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
שונה מהמציאות שאליה הוא רגיל .זהו התם ששואל" :מה זאת?" וזה הזמן להרחיב ולהסביר על הנושא.
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
את הדברים ,אבל נאבק בהם" :מה העבודה הזאת לכם" .אחת הדרכים הנפוצות להתחמק מהנושא ,היא לראות בו
כשייך לאנשים אחרים" .זה עניין של אבותינו במצרים ולא שלי"" .זה עניין של המתעללים בתעשיה ולא של מי
שקונה מהם" .הוא לא באמת רשע ,אלא דווקא אדם שמתחיל להבין ולקבל ומתקשה בכך .לכן צריך להושיט לו יד
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
העדות והחקים והמשפטים" או "איך עוברים לטבעונות?" .כאן הגיע השלב לפרט ולסייע ביישום .לספר לו את
החוקים שקיבלנו בעקבות יציאת מצרים או לספר לו מה אפשר לאכול בתור טבעוני ולהפנותו לאתגר .+22
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

ְמכַסֶ ה אֶ ת הַ מַּ צּוֹת וּמַ גְ בִּ יהַ אֶ ת הַ כּוֹס.

וְ ִהיא שֶׁ ﬠָ ְמדָ ה לַאֲ בוֹתֵ ינוּ וְ לָנוּ!
שֶׁ לּ ֹא אֶ חָ ד ִבּלְ בָ ד ﬠָ מַ ד ﬠָ לֵינוּ לְ כַלּוֹתֵ נוּ,
עוֹמ ִדים ﬠָ לֵינוּ לְ כַלוֹתֵ נוּ,
אֶ לָּא שֶׁ ְבּכָל דּוֹר וָדוֹר ְ
וְ הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ� הוּא מַ ִצּילֵנוּ ִמיָּדָ ם.
יַנִ יחַ הַ כּוֹס ִמיָדוֹ ויְ ַגלֶה אֶ ת הַ מַּ צּוֹת.

בכל דור ודור עומדים אנו לכלותנו  -אילו האכילנו את המן ולא דרשנו את השליו
בצאת ישראל ממצרים ,קיבלו את המן לאכול .והמן כזרע-גד הוא ועינו כעין הבדולח ,טעמו כצפיחית בדבש ,דבש
התמרים.
אך יצר הרע גבר .והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר ,זכרנו
את הדגה אשר אכלנו במצרים .ויחר אף ה' מאד ובעיני משה רע.
כאן באה תגובה מפתיעה :ונתן ה' לכם בשר ואכלתם .לא יום אחד תאכלון ולא יומיים ולא חמישה ימים ולא עשרה
ימים ולא עשרים יום .עד חודש ימים.
כך יעשה ,עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את ה' אשר בקרבכם.
בני ישראל חטאו בכך שביקשו לאכול בשר ,בניגוד לרוח ה' בקרבם שציוותה על אכילת מזון צמחי .חטא אכילת
הבשר הופך להיות גם העונש:
הבשר עודנו בשיניהם טרם יכרת ואף ה` חרה בעם ויך ה` בעם מכה רבה מאד .ויקרא את שם המקום ההוא קברות
התאווה ,כי שם קברו את העם המתאווים.
בבריאת העולם ניתן לאדם מזון צמחי ,אך בדור המבול ,יצר הרע גבר והאדם התאווה לבשר .רוב האנושות הושמד
במבול והבשר הותר ,רק כמענה ליצר הרע" :כי תאווה נפשך לאכול בשר" .ביציאת מצרים ,הסיפור חוזר על עצמו -
תאווה לבשר ,התרת הבשר תוך גערה שהדבר נוגד את רוח ה ,והעונש ,מוות המוני במחלה שהגיעה מאכילת הבשר.
צא ולמד מה ביקש האדם לעולל לכדור הארץ ויושביו ,שלא גזר רק על משפחתו ולא רק בני עירו ,לא רק על
ארצו ולא רק על עמו .שלא גזר רק על בני האדם אלא על כלל בעלי-החיים ,בארץ בשמיים ובמים .שלא גזר רק על
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
מעשיו .ואתה ,פקח את עיניו ואמור לו" :על מנת שגם בניך ובני בניך יזכו להנות מעושרו של עולם זה ,עליך לשנות
מהרגליך ולא לחסל את משאבי העולם בדור אחד".
נוֹהֲגִ ין לְ הַ ִטיף ִטפָּה ִמן הַ כּוֹס בַּ א ֲִמ ַירת דָ ם וָאֵ שׁ ,...ﬠֶשֶׂ ר הַ מַ כּוֹת ְדצַ "� ﬠַדַ "שׁ בְּ אַ חַ "ב ,בְּ יַחַ ד ,ט"ו ַפּﬠַם.

ימרוֹת ﬠָשָׁ ן.
דָּ ם וָאֵ שׁ וְ ִת ְ
וּבאֹ תוֹת -
וּבמֹ ָרא גָּדֹ ל ְ -שׁתַּ יִ םְ ,
וּבזְרֹ ﬠַ נְ טוּיָה ְ -שׁתַּ יִ םְ ,
דָ בָ ר אַ חֵ רְ :בּיָד ֲחזָקָ ה ְ -שׁתַּ יִ םִ ,
וּבמֹ פְ ִתים ְ -שׁתַּ יִ ם .אֵ לּוּ ﬠֶ שֶׂ ר מַ כּוֹת שֶׁ הֵ ִביא הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ� הוּא ﬠַ ל הַ ִמּ ְצ ִרים ְבּ ִמ ְצ ַרים,
ְשׁתַּ יִ םְ ,
וְ אֵ לוּ הֵ ן:

דָּ ם
ְצפֵ ְרדֵּ ﬠַ
כִּ נִ ים
ﬠָ רוֹב
דֶּ בֶ ר
ְשׁ ִחין
בָּ רד
אַ ְרבֶּ ה
חשֶׁ �
מַ כַּת ְבּכוֹרוֹת
ַר ִבּי יְ הוּדָ ה הָ יָה נוֹתֵ ן בָּ הֶ ם ִסמָּ נִ יםְ :דּצַ "� ﬠַ דַ "שׁ ְבּאַ חַ "ב.
ואלו עשר המכות שהביא האדם על עצמו וסביבתו:
הערה למהדורת  :2018מאז כתיבת הקטע ,כבר השתחררנו משתיים מהמכות .בבתי הספר כבר לא מבתרים צפרדעים
וקרקסי בעלי החיים נאסרו בארץ .החלטנו לא לשנות ,כדי שנזכור שיש לנו את הכוח לשנות ויחד נבטל את רוע
הגזרה גם של המכות שנותרו.
דם –וישפוך האדם דם רב למען סיפוק תאוותיו ,ונשחתה נפש האדם.
צפרדע – ומחנכי הדור השחיתו נפש התלמידים ובגיל צעיר לימדום כיצד לבתר צפרדעים חיות.
כינים – והאדם גירד פדחתו ,ישב וחשב ולא הבין מדוע הוא חולה ,מדוע אנשים רעבים ,מזג האוויר משתגע
והאלימות משתוללת .ישב וחשב ולא הבין כי הביא זאת על עצמו .וימשיכו המכות לנחות על ראשו.
ערוב – ויבואו הקרקסים הגדולים ,אשר צלפו באריות במוטות ברזל ,חנקו קופים ברצועות חנק ,הרקידו דובים על
רצפת פח לוהט והובילו ג'ירפות בכלובי סדום נמוכים .וימלטו הנמרים ומורא גדול נפל על כל תושבי העיר.
דבר – ולאחר טבח האדם בתרנגולות ובפרות ,התמלאה הארץ בפגרים ובחיות חולות .והאדם המשיך וטבח
בחתולים והחולדות עלו ופשטו בכל הארץ .ובארץ פרצו מגיפות קשות :דבר ,שפעת ספרדית ,שפעת העופות ,פרה
משוגעת ,אבולה ,איידס וסארס וחללים רבים נפלו מקרב האדם.
שחין – וימרח האדם מיני תכשירים על ארנבים ועכברים .ויסבלו החיות מאד .ולא ידע האדם כי הוא אינו עכבר
וימרח על עצמו את קרם העכברים ויאכל תרופות עכברים .ויסבול גם האדם מאד.
ברד – ותמלא הארץ פרות רבות לספק תאוות האדם .ויפלטו הפרות מתאן רב ותהפוך הארץ לחממה .והפך אקלימה
לסדום ועמורה ,כפרים נשטפו במבול ,יבול רב הושמד בברד ובצורת קשה תקפה איזורים אחרים .וירעב האדם.
ארבה – ויגדלו האירים תפוחי אדמה רבים ותמלא ארצם תפוחי אדמה .והארץ השנייה תמלא חיטה ,אחרת בסויה
ואחרות בתירס או אורז .ויסגוד האדם למונוקולטורה .ויפשוט הארבה ומחלות הצמחים ותושמד כל תבואת הארץ
ורעב כבד פשט בה.
חושך – והאדם הקים מפעלים מזהמים אשר מלאו את הארץ בעשן רב .ולא נותר מקום בארץ לגדל מזון לחיות
הרבות שהאדם גידל וטבח .ויכרות האדם יערות עד לגדל תחתם פרות .ויהפכו היערות למדבריות ,אבק רב עלה
השמיימה וחושך רב כיסה את הארץ.
מכת בכורות – והתווכחו בני האדם איזו רעה גדולה יותר ,ולאיזה מאבק הבכורה – עד שרפו ידיהם מתיקון עולם.

כַּמָ ה מַ ﬠֲלוֹת טוֹבוֹת לַמָּ קוֹם ﬠָ לֵינוּ!
אילו רק העברנו את חוק צער בעלי-חיים בכנסת – 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
אילו רק הפכנו את הפרוות למוקצה מחמת מיאוס – לא דיינו
אילו רק הכנסנו מוצרים טבעוניים לכל סופר  -דיינו
אילו רק הפסקנו את קרבות התנינים – לא דיינו
אילו רק מנענו ניסויים למטרות קוסמטיקה – לא דיינו
אילו רק הקמנו לובי נרחב של חברי כנסת למען בעלי-חיים – לא דיינו
אילו רק הפכנו מאות אלפים לטבעונים – 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
אילו רק אתגר  +22היה מפיץ טבעונות בכל העולם  -לא דיינו
אילו רק התחקירים היו נחשפים בטלויזיה  -לא דיינו
אילו רק  30אלף היו צועדים למען בעלי החיים  -לא דיינו
ועל אף שהשגנו הישגים רבים ,בכוחם של פעילים מסורים ונחושים שהקדישו ממיטב זמנם ומרצם
לטובת בעלי-החיים ,עוד רבה הדרך לפנינו ועד שלא נביא לשחרור אחרון בעלי-החיים משיעבוד –
לא דיינו.

ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל הָ יָה אוֹמֵ ר :כָּל שֶׁ לּ ֹא אָ מַ ר ְשׁלשָׁ ה ְדּבָ ִרים אֵ לּוּ בַּ פֶּ סַ ח ,ל ֹא יָצָ א יְ דֵ י חוֹבָ תוֹ ,וְ אֵ לוּ
הֵ ן:

פֶּסַ ח ,מַ צָ ה ,וּמָ רוֹר.
ובזנגביל היו אומרים ,כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח ,לא יצא ידי חובתו ,ואלו הם:

צדק ,חמלה ,טבעונות

מַ ְראֶ ה בַּ יָד ﬠַל הַ סלק וְ יִ זָהֵ ר שֶׁ ל ֹא לְ הַ גְ בִּ יהַ אוֹתו.

פֶּ סַ ח
שני תבשילים – זכר לקרבנות שהוקרבו בבית המקדש .לפי הרמב"ם הקורבנות היו צורך אנושי ולאל אין צורך
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
תבשילין" .כדי לזכור את הקורבנות ,אין צורך להוסיף על הכאב בקורבנות נוספים .אנו נלך ,על פי התלמוד ,בדרכו
של רבי הונא ששם בצלחת "סילקא וארוזא"  -סלק ואורז .את הסלק יש הנוהגים לצלות ,כך שיפריש נוזל אדום
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.
מַ ְראה אֶ ת הַ מַּ צּוֹת ל ְַמסֻבִּ ים

מַ צָּ ה זו שאנו אוֹכְ לִ ים ,ﬠַ ל שׁוּם מה? ﬠַ ל שׁוּם שֶׁ ל ֹא ִה ְספִּ יק ְבּצֵ קָ ם שֶׁ ל אֲ בוֹתֵ ינוּ לְ הַ ח ֲִמיץ

אכילת המצות מזכירה לנו את לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים ,כשמיהרו ולא היה בידם זמן להתפיח את הבצק.
המצות של הדור הנוכחי הן המזון המהיר .למרות שהיום אף אחד לא רודף אחרינו ,איננו מתפנים להכין לעצמנו
אוכל טעים ומזין .באוכלנו את המצות ,מסובין בנחת ליד שולחן הסדר ,נזכור להשקיע עוד כמה דקות ולהנות
מחירותנו באכילת מזון טעים ובריא מהצומח.

מַ ְראֶ ה אֶ ת הַ מָ רוֹר ל ְַמסֻבִּ ים

מָ רוֹר זה שאנו אוֹכְ לִ ים ,ﬠַ ל שׁוּם מה?

"על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים" .זה ההסבר המוכר יותר המופיע בהגדה ,אך יש סיבה נוספת
לאכילת המרור .בתורה ,המרור נזכר פעמיים בתור מאכל שבני ישראל אכלו בצאתם ממצרים" :על מצות ומרורים
יאכלוהו".
המשנה מפרטת חמישה צמחים שמשמשים כמרור" :ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח--בחזרת,
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
מדבריים .לא ידוע לאיזה צמח הכוונה ב"תמכה" .יש המייחסים אותו לחריין ,המוכר כיום כחזרת ,אך ככל הנראה זו
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
ועשירים בין השאר בויטמין סי ,ברזל ,סידן ומגנזיום .פרט לעלים ,גם לשורשים שימושים שונים כמו הכנת תחליף
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
רפואיות רבות לצמחים אלה .אין פלא שגם אבותינו שיצאו ממצרים ראו בעשבי מאכל אלה מקור מזון חיוני ותוספת
נאה למצות.
חסת המצפן מתאפיינת בתכונה מעניינת שנתנה לה את שמה .זוגות העלים הסדורים לאורכה מסתדרים כשהם
מצביעים לכיוונים צפון-דרום .כך פני העלים מופנים לשמש בשעות הבוקר והערב וצידם הצר פונה לשמש בשעות
הצהריים החמות ,כדי למנוע התאיידות מיותרת .יוצא שעלי החסה הראו לבני ישראל את הכיוון ממצרים הדרומית,
צפונה לעבר ישראל.

)שרים(

ְבּצֵ את יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמ ְצ ָרים ,בֵּ ית ַיﬠֲקֹ ב מֵ ﬠַ ם �ﬠֵ ז,
הָ יְ תָ ה יְ הוּדָּ ה לְ קָ ְדשׁוֹ ,יִ ְשׂ ָראֵ ל מַ ְמ ְשׁלוֹתָ יו.
הַ יָּם ָראָ ה ַויָּנֹ ס,
הַ י ְַרדֵּ ן יִ סֹּ ב לְ אָ חוֹר.
הֶ הָ ִרים ָרקְ דוּ כְ אֵ ילִ ים,
גְּ בָ עוֹת  -כִּ ְבנֵי צ ֹאן.
מַ ה לְּ � הַ יָּם כִּ י תָ נוּס,
הַ יּ ְַרדֵ ן ִ -תּסֹּ ב לְ אָ חוֹר,
הֶ הָ ִרים ִ -תּ ְרקְ דוּ כְ אֵ ילִ ים,
גְּ בָ עוֹת  -כִּ ְבנֵי צ ֹאן.
ִמלְּ פְ נֵי אָ דוֹן חוּלִ י אָ ֶרץִ ,מלְּ פְ נֵי אֱ לוֹהַ ַיﬠֲקֹ ב.
הַ הֹ פְ כִ י הַ צּוּר אֲ גַם מָ יִ ם ,חַ לּ ִָמיש  -לְ מַ ﬠְ יְ נוֹ מָ יִ ם.
בּוֹרא פְּ ִרי הַ גָפֶ ן.
כוס שניה :בָּ רוּ� אַ תָּ ה יי אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוֹלָם ֵ
שׁוֹתין אֶ ת הַ כּוֹס בְּ הַ סָ בַּ ת ְשׂמ ֹאל.
ִ

ַרחְ צָ ה ַ /רחַ ץ
וּמבָ ְרכִ ים:
נוֹטלִ ים אֶ ת הַ יָדַ יִ ם )מי שרוצה( ְ
ְ

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

מוֹצִ יא ,מַ צָּ ה
יִ קַ ח הַ מַּ צּוֹת בְּ סֵ דֶ ר שֶ הניחן ,הפרוסה בין שתי השלמות ,ויאחז שלשתן בידו ויברך "המוציא" בכוונה ﬠַל
העליונה ו"על אכילת מַ צָּ ה" בכונה על הפרוסה .אחר כך יבצע כזית מן העליונה השלמה וכזית שני מן הפרוסה
ויטבלם במלח ,ויאכל בהסבה שני הזיתים

מּוֹציא לֶחֶ ם ִמן הָ אָ ֶרץ.
בָּ רוּ� אַ תָּ ה יי אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוֹלָם הַ ִ
בָּ רוּ� אַ תָּ ה יי אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוֹלָם ,אֲ שֶׁ ר קִ ְדּשָ נוּ ְבּ ִמ ְצוֹתָ יו וְ ִצוָּנוּ ﬠַ ל אֲ כִ ילַת מַ צָּ ה.

מָ רוֹר
וּמ ַנﬠֵר הַ חֲרוֹסֶ תְ ,מבָ ֵר� וְ אוֹכֵל בְּ לִ י הַ סָ בָּ ה.
כָּל אֶ חָ ד מֵ הַ ְמסֻבִּ ים לוֹקֵ חַ כְּ זַיִ ת מָ רוֹר וּמַ ְטבִּ לוֹ בַּ חֲרוֹסֶ ת ,חוֹזֵר ְ

בָּ רוּ� אַ תָּ ה יי אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוֹלָם ,אֲ שֶׁ ר קִ ְדּשָ נוּ ְבּ ִמ ְצוֹתָ יו וְ ִצוָּנוּ ﬠַ ל אֲ כִ ילַת מָ רוֹר.
חרוסת – תערובת של תפוחים ,תמרים או סילאן )דבש תמרים( עם מיני אגוזים ושקדים ,מתובלים במעט יין או מיץ
ענבים אדום .החרוסת משמשת זכר לטיט שבו העבידו המצרים את אבותינו .היין האדום הוא זכר לדם ילדי ישראל
ששפך פרעה .נזכור גם את הדם הנשפך היום ,דמם של העגלים הזכרים הנשחטים בגיל צעיר מפני שאינם יכולים
לתת חלב ודמם של האפרוחים הזכרים בני יומם ,שאינם יכולים להטיל ביצים.

כּוֹר�
ֵ
כוֹרכִ ם יַחַ ד ,אוֹכְ לִ ים בְּ הַ סָ בָּ ה וּבְּ לִ י בְּ ָרכָה .לִ ָפנֵי ֲאכָלו אוֹמֵ ר.
ישׁית ﬠִ ם כְּ זַיִ ת מָ רוֹר וְ ְ
כָּל אֶ חָ ד מֵ הַ ְמסֻבִּ ים לוֹקֵ חַ כְּ זַיִ ת ִמן הַ מַ צָּ ה הַ ְשׁלִ ִ

כּוֹר� מַ צָּ ה וּמָ רוֹר
ֵזכֶר לְ ִמקְ דָּ שׁ כְּ ִהלֵּלֵ .כּן ﬠָ שָׂ ה ִהלֵּל ִבּזְמַ ן שבֵּ ית הַ ִמּקְ דָּ שׁ הָ יָה קַ יָים :הָ יָה ֵ
וּמרֹ ִרים י ֹאכְ לֻהוּ.
וְ אוֹכֵל ְבּיַחַ ד ,לְ קַ יֵים מַ ה שֶׁ נֶּאֱ מַ ר :ﬠַ ל מַ צּוֹת ְ

עוֹר�
שֻׁ לְ חָ ן ֵ
אוֹכְ לִ ים וְ שותים הסעודה הערוכה ונוהגים לאכול תחלה תפוחי אדמה מבושלים.
נא להניח את ההגדות בצד .בגמר הארוחה ,נמשיך בקריאה.

צָ פוּן
אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים מהמַ צָּ ה שהיתה צפונה לאפיקומן ואוכל ממנה כזית בהסבה .וצריך לאכלה קדם חצות
הלילה.

)ממשיכים לקרוא בהגדה ,תוך כדי חלוקת הקינוח(

בָּ ֵר�
ישׁי
מוֹזְגִ ין כּוֹס שלִ ִ

ִשׁיר הַ מַּ ﬠֲלוֹת

ְבּשוּב יי אֶ ת ִשׁיבַ ת ִציוֹן הָ יִ ינוּ כְּ חֹ לְ ִמים.
אָ ז יִ מָּ לֵא ְשׂחוֹק פִּ ינוּ וּלְ שׁוֹנֵנוּ ִרנָּה.
ֹאמרוּ בַ גּוֹיִ םִ :הגְ ִדּיל יי ַלﬠֲשׂוֹת ﬠִ ם אֵ לֶּה.
אָ ז י ְ
ִהגְ ִדּיל יי ַלﬠֲשׂוֹת ﬠִ מָ נוּ ,הָ יִ ינוּ ְשׂמֵ ִחים.
שׁוּבָ ה יי אֶ ת ְשׁ ִביתֵ נוּ כַּאֲ פִ יקִ ים בַּ ֶנּגֶב.
הַ זֹּ ְרﬠִ ים ְבּ ִד ְמﬠָ הְ ,בּ ִרנָּה יִ קְ צֹ רוּ.
הָ לוֹ� ֵילֵ� וּבָ כֹ ה נֹ שֵׂ א מֶ שֶ � הַ זּ ַָרע,
בּ ֹא ָיב ֹא ְב ִרנָּה נֹ שֵׂ א אֲ לֻמֹּ תָ יו.
שׂורת הַ יְ שׁוּﬠָ ה ,שֶ אַ מָ ר הַ קָּ דוֹשׁ
ישי שֶ הוּא כְּ ֶנגֶד ְבּ ַ
וּמז ֻמן לְ קַ יֵם ִמ ְצוַת כּוֹס ְשלִ ִ
ִהנְ נִ י מוּכָן ְ
וּבּ ְשׁפָ ִטים גְ דוֹלִ ים.
בָּ רוּ� הוּא לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ גָאַ לְ ִתּי אֶ ְתכֶם ִבּזְרוֹﬠַ נְ טוּיָה ִ
כוס שלישית:

בּוֹרא פְּ ִרי הַ גָפֶ ן.
בָּ רוּ� אַ תָּ ה יי אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוֹלָם ֵ

שׁוֹתין בְּ הַ סָ בַּ ת ְשׂמ ֹאל.
ִ

)פותחים דלת לאליהו ומוזגים לו כוס ,סמל להכנסת אורחים(
כאן נהוג לקרוא את הקטע "שפוך חמתך" ,קטע מתהלים ,המבקש מהאל לנקום באותם גויים שטבחו בעם ישראל.
הקטע התווסף להגדה בתקופת עלילות הדם ובא לבקש מאליהו הנביא ,הגנה מפני האנטישמים.
נבקש כאן הגנה על אלה שזקוקים לכך בימינו.

ְשׁפֹ � אהבתך אל בעלי החיים אשר לא פגעוך .השקה את הצמאים והאכל את הרעבים.
אמץ את הנטושים וטפל בחולים .ראה בבעלי החיים ידידיך ולא מזונך .שפוך אהבתך גם
לבני האדם וקרבם באהבה לחיי חמלה וטבעונות.

הלל
שׂוֹרת הַ יְ שׁוּﬠָ ה ,שֶׁ אָ מַ ר הַ קָּ דוֹשׁ
וּמז ֻמָ ן לְ קַ יֵם ִמ ְצווַת כּוֹס ְר ִביﬠִ י שֶׁ הוּא כְּ ֶנגֶד ְבּ ַ
ִהנְ נִ י מוּכָן ְ
�הים.
יתי ָלכֶם לֵאֱ ִ
בָּ רוּ� הוּא לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ לָקַ ְח ִתּי אֶ ְתכֶם לִ י לְ ﬠָ ם וְ הָ יִ ִ
בּוֹרא פְּ ִרי הַ גָפֶ ן.
כוס רביעית :בָּ רוּ� אַ תָּ ה יי אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עוֹלָם ֵ
וְ שׁוֹתֶ ה בְּ הַ ִסיבַּ ת ְשׂמ ֹאל

בָּ רוּ� אַ תָּ ה יי אֱ �הֵ ינוּ מֶ לֶ� העוֹלָם ,ﬠַ ל הַ גֶּפֶ ן וְ ﬠַ ל פְּ ִרי הַ גֶּפֶ ן ,ﬠַ ל ְתּנוּבַ ת הַ שָּׂ דֶ ה וְ ﬠַ ל אֶ ֶרץ
חֶ ְמדָּ ה טוֹבָ ה ְוּרחָ בָ ה שֶׁ ָר ִציתָ וְ ִהנְ חַ לְ תָּ לַאֲ בוֹתֵ ינוּ לֶאֱ כֹ ל ִמפִּ ְריָהּ וְ לִ ְשׂבֹּ ﬠַ ִמטּוּבָ הּ ַרחֶ ם נָא ד'
אֱ �קֵ ינוּ ﬠַ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל ﬠַ מֶּ � וְ ﬠַ ל יְ רוּשָׁ לַיִ ם ﬠִ ֶיר� וְ ﬠַ ל ִציּוֹן ִמ ְשׁכַּן כְּ בוֹדֶ � וְ ﬠַ ל ִמז ְְבּחֶ � וְ ﬠַ ל הֵ יכָ לֶ�
וּבנֵה יְ רוּשָׁ לַיִ ם ﬠִ יר הַ קֹ דֶ שׁ ִבּ ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינוּ וְ הַ ֲﬠ ֵלנוּ לְ תוֹכָהּ וְ שַׂ ְמחֵ נוּ ְבּ ִבנְ ָינָהּ וְ נ ֹאכַל ִמפִּ ְריָהּ
ְ
וּבטָ ה ֳָרה )בשבתְ :וּרצֵ ה וְ הַ חֲלִ יצֵ נוּ ְבּיוֹם הַ שַׁ בָּ ת הַ זֶּה(
וְ נִ ְשׂבַּ ע ִמטּוּבָ הּ וּנְ בָ ֶרכְ � ﬠָ לֶיהָ ִבּקְ דֻשָׁ ה ְ
וְ שַׂ ְמחֵ נוּ ְבּיוֹם חַ ג הַ מַּ צּוֹת הַ זֶּה ,כִּ י אַ תָּ ה ד' טוֹב וּמֵ ִטיב לַכֹּ ל וְ נוֹדֶ ה לְּ � ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ וְ ﬠַ ל פְּ ִרי
הַ גֶּפֶ ן .בָּ רוּ� אַ תָּ ה ד' ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ וְ ﬠַ ל פְּ ִרי הַ גֶּפֶ ן) .על יין ומיץ ענבים מתוצרת הארץ מסיים:
כִּ י אַ תָּ ה ד' טוֹב וּמֵ ִטיב לַכֹּ ל וְ נוֹדֶ ה לְּ � ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ וְ ﬠַ ל פְּ ִרי גַּפְ נָהּ .בָּ רוּ� אַ תָּ ה ד' ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ וְ ﬠַ ל
פְּ ִרי גַּפְ נָה.

נרצה
חֲסַ ל ִסדּוּר פֶּ סַ ח כְּ ִהלְ ָכתוֹ,
כְּ כָל ִמ ְשׁפָּ טוֹ וְ חֻקָ תוֹ.
כַּאֲ שֶׁ ר זָכִ ינוּ לְ סַ דֵּ ר אוֹתוֹ
כֵּן נִ ְזכֶּה ַלﬠֲשׂוֹתוֹ.
זָ� שׁוֹכֵן ְמעוֹנָה,
קוֹמֵ ם קְ הַ ל ﬠֲדַ ת ִמי מָ נָה.
ְבּקָ רוֹב נַהֵ ל נִ ְטﬠֵ י ַכ ָנּה
פְּ דוּיִ ם לְ ִציוֹן ְבּ ִרנָּה.

לְ שָׁ נָה הַ בָּ אָ ה
בִּ ירוּשָׁ לָיִ ם הַ בְּ נוּיָה.
להתראות שוב,

בשנה הבאה
בירושלים ,בזנגביל

אֶ חָ ד ִמי יוֹדֵ ַﬠ? אֶ חָ ד אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠ :אֶ חָ ד אֱ�הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ.
ְשׁנַיִ ם ִמי יוֹדֵ ַﬠ? ְשׁנַיִ ם אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠְ :שׁנֵי לֻחוֹת הַ בְּ ִרית .אֶ חָ ד ֱא�הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ.
ְשׁלשָׁ ה ִמי יוֹדֵ ﬠַ ? ְשׁלשָׁ ה אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠְ :שׁלשָׁ ה אָ בוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת הַ בְּ ִרית ,אֶ חָ ד ֱא�הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ
אַ ְרבַּ ע ִמי יוֹדֵ ַﬠ? אַ ְרבַּ ע אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠ :אַ ְרבַּ ע ִאמָ הוֹתְ ,שׁלשָׁ ה אָ בוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת הַ בְּ ִרית ,אֶ חָ ד אֱ�הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ
תוֹרה ,אַ ְרבַּ ע ִאמָ הוֹתְ ,שׁלשָׁ ה אָ בוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת הַ בְּ ִרית ,אֶ חָ ד
חוּמשֵׁ י ָ
ח ֲִמּשָּׁ ה ִמי יוֹדֵ ﬠַ ? ח ֲִמּשָּׁ ה אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠ :ח ֲִמשָׁ ה ְ
אֱ�הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ
תוֹרה ,אַ ְרבַּ ע ִאמָ הוֹתְ ,שׁלשָׁ ה אָ בוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת
חוּמשֵׁ י ָ
ִשׁשָּׁ ה ִמי יוֹדֵ ַﬠ? ִשׁשָּׁ ה אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠִ :שׁשָּׁ ה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה ,ח ֲִמשָׁ ה ְ
הַ בְּ ִרית ,אֶ חָ ד אֱ �הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ
תוֹרה ,אַ ְרבַּ ע ִאמָ הוֹת,
חוּמשֵׁ י ָ
ִשׁבְ ﬠָה ִמי יוֹדֵ ַﬠ? ִשׁבְ ﬠָה אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠִ :שׁבְ ﬠָה יְ מֵ י שַׁ בָּ תָ אִ ,שׁשָּׁ ה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה ,ח ֲִמשָׁ ה ְ
ְשׁלשָׁ ה אָ בוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת הַ בְּ ִרית ,אֶ חָ ד אֱ�הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ
תוֹרה,
חוּמשֵׁ י ָ
ְשׁמוֹנָה ִמי יוֹדֵ ַﬠ? ְשׁמוֹנָה אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠְ :שׁמוֹנָה יְ מֵ י ִמילָהִ ,שׁבְ ﬠָה יְ מֵ י שַׁ בָּ תָ אִ ,שׁשָּׁ ה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה ,ח ֲִמשָׁ ה ְ
אַ ְרבַּ ע ִאמָ הוֹתְ ,שׁלשָׁ ה אָ בוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת הַ בְּ ִרית ,אֶ חָ ד אֱ�הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ
ִתּ ְשׁﬠָה ִמי יוֹדֵ ַﬠ? ִתּ ְשׁﬠָה אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠִ :תּ ְשׁﬠָה י ְַרחֵ י ֵלדָ הְ ,שׁמוֹנָה יְ מֵ י ִמילָהִ ,שׁבְ ﬠָ ה יְ מֵ י שַׁ בָּ תָ אִ ,שׁשָּׁ ה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה,
תוֹרה ,אַ ְרבַּ ע ִאמָ הוֹתְ ,שׁלשָׁ ה אָ בוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת הַ בְּ ִרית ,אֶ חָ ד אֱ �הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ
חוּמשֵׁ י ָ
ח ֲִמשָׁ ה ְ
ﬠֲשָׂ ָרה ִמי יוֹדֵ ַﬠ? ﬠֲשָׂ ָרה אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠ :ﬠֲשָׂ ָרה ִדבְּ ַריָאִ ,תּ ְשׁﬠָה י ְַרחֵ י לֵדָ הְ ,שׁמוֹנָה יְ מֵ י ִמילָהִ ,שׁבְ ﬠָ ה יְ מֵ י שַׁ בָּ תָ אִ ,שׁשָּׁ ה
תוֹרה ,אַ ְרבַּ ע ִאמָ הוֹתְ ,שׁלשָׁ ה אָ בוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת הַ בְּ ִרית ,אֶ חָ ד ֱא�הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים
חוּמשֵׁ י ָ
ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה ,ח ֲִמשָׁ ה ְ
וּבָ אָ ֶרץ
אַ חַ ד ﬠָשָׂ ר ִמי יוֹדֵ ַﬠ? אַ חַ ד ﬠָשָׂ ר אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠ :אַ חַ ד ﬠָשָׂ ר כּוֹכְ בַ יָּא ,ﬠֲשָׂ ָרה ִדבְּ ַריָאִ ,תּ ְשׁﬠָה י ְַרחֵ י לֵדָ הְ ,שׁמוֹנָה יְ מֵ י ִמילָה,
תוֹרה ,אַ ְרבַּ ע ִאמָ הוֹתְ ,שׁלשָׁ ה אָ בוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת הַ בְּ ִרית ,אֶ חָ ד
חוּמשֵׁ י ָ
ִשׁבְ ﬠָה יְ מֵ י שַׁ בָּ תָ אִ ,שׁשָּׁ ה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה ,ח ֲִמשָׁ ה ְ
אֱ�הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ
ְשׁנֵים ﬠָשָׂ ר ִמי יודע? שנים ﬠָשָׂ ר אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠְ :שׁנֵים ﬠָשָׂ ר ִשׁבְ טַ יָא ,אַ חַ ד ﬠָשָׂ ר כּוֹכְ בַ יָּא ,ﬠֲשָׂ ָרה ִדבְּ ַריָאִ ,תּ ְשׁﬠָה י ְַרחֵ י
תוֹרה ,אַ ְרבַּ ע ִאמָ הוֹתְ ,שׁלשָׁ ה אָ בוֹת,
חוּמשֵׁ י ָ
לֵדָ הְ ,שׁמוֹנָה יְ מֵ י ִמילָהִ ,שׁבְ ﬠָה יְ מֵ י שַׁ בָּ תָ אִ ,שׁשָּׁ ה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה ,ח ֲִמשָׁ ה ְ
ְשׁנֵי לֻחוֹת הַ בְּ ִרית ,אֶ חָ ד אֱ�הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ
ְשׁלשָׁ ה ﬠָשָׂ ר ִמי יוֹדֵ ַﬠ? ְשׁלשָׁ ה ﬠָשָׂ ר אֲנִ י יוֹדֵ ַﬠְ :שׁלשָׁ ה ﬠָשָׂ ר ִמדַּ יָאְ .שׁנֵים ﬠָשָׂ ר ִשׁבְ טַ יָא ,אַ חַ ד ﬠָ שָׂ ר כּוֹכְ בַ יָּא ,ﬠֲשָׂ ָרה
תוֹרה ,אַ ְרבַּ ע
ִדבְּ ַריָאִ ,תּ ְשׁﬠָה י ְַרחֵ י לֵדָ הְ ,שׁמוֹנָה יְ מֵ י ִמילָהִ ,שׁבְ ﬠָה יְ מֵ י שַׁ בָּ תָ אִ ,שׁשָּׁ ה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָה ,ח ֲִמשָׁ ה חוּ ְמשֵׁ י ָ
ִאמָ הוֹתְ ,שׁלשָׁ ה אָ בוֹתְ ,שׁנֵי לֻחוֹת הַ בְּ ִרית ,אֶ חָ ד אֱ�הֵ ינוּ שֶׁ בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ

שעשועון אחד מי יודע
נסו למצוא את התשובות שלכם למספרים השונים .ראו עד איזה מספר תצליחו להגיע בלי להתבלבל או
לשכוח את התשובות הקודמות .אפשר לשחק במשותף ולחפש תשובות מקוריות או כמשחק תחרותי ,כשכל
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:
 - 1כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ.
 2שתיים באוקטובר ,יום ההזדהות עם בעלי-חיים במשקים.  3אומגה 3 4ארבעת אלפים בעלי-חיים כל טבעוני מציל ,ארבעה טבעונים בכנסת 5% - 5טבעונים
 6 - 6צדדים לקוביה ,אתגר הקוביה
 7שבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו 9תשע מדליות זהב אולימפיות לקרל לואיס הטבעוני - 10עשרה דורות ראשונים של צמחונים
 12בי שתים עשרה - 22אתגר +22

חַ ד גּ ְַדיָא ,חַ ד גּ ְַדיָא ְדּזַבִּ ין אַ בָּ א בִּ ְת ֵרי זוּזֵי ,חַ ד גּ ְַדיָא ,חַ ד גּ ְַדיָא.
וְ אָ תָ א שׁוּנְ ָרא וְ אָ כְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דּזַבִּ ין אַ בָּ א בִּ ְת ֵרי זוּזֵי ,חַ ד גּ ְַדיָא ,חַ ד גּ ְַדיָא.
וְ אָ תָ א כַלְ בָּ א וְ נָשַׁ � לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דּזַבִּ ין אַ בָּ א בִּ ְת ֵרי זוּזֵי ,חַ ד גּ ְַדיָא ,חַ ד גּ ְַדיָא.
חוּט ָרא והִ כָּה לְ כַלְ בָּ אְ ,דּנָשַׁ � לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דּזַבִּ ין אַ בָּ א בִּ ְת ֵרי זוּזֵי ,חַ ד ַגּ ְדיָא ,חַ ד גּ ְַדיָא.
וְ אָ תָ א ְ
חוּט ָראְ ,דּהִ כָּה לְ כַלְ בָּ אְ ,דּנָשַׁ � לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דּזַבִּ ין אַ בָּ א בִּ ְת ֵרי זוּזֵי ,חַ ד גּ ְַדיָא ,חַ ד
נוּרא וְ שָׂ ַרף לְ ְ
וְ אָ תָ א ָ
גּ ְַדיָא.
חוּט ָראְ ,דּהִ כָּה לְ כַלְ בָּ אְ ,דּנָשַׁ � לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דּזַבִּ ין אַ בָּ א בִּ ְת ֵרי זוּזֵי,
נוּראְ ,דּשָׂ ַרף לְ ְ
וְ אָ תָ א מַ יָא וְ כָבָ ה לְ ָ
חַ ד גּ ְַדיָא ,חַ ד גּ ְַדיָא.
חוּט ָראְ ,דּהִ כָּה לְ כַלְ בָּ אְ ,דּנָשַׁ � לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דּזַבִּ ין
נוּראְ ,דּשָׂ ַרף לְ ְ
תוֹרא וְ שָׁ תָ ה לְ מַ יָאְ ,דּכָבָ ה לְ ָ
וְ אָ תָ א ָ
אַ בָּ א בִּ ְת ֵרי זוּזֵי ,חַ ד ַגּ ְדיָא ,חַ ד גּ ְַדיָא.
חוּט ָראְ ,דּהִ כָּה לְ כַלְ בָּ אְ ,דּ ָנשַׁ � לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּאָ כְ לָה
נוּראְ ,דּשָׂ ַרף לְ ְ
תוֹראְ ,דּשָּׁ תָ ה לְ מַ יָאְ ,דּכָבָ ה לְ ָ
וְ אָ תָ א הַ שׁוֹחֵ ט וְ שָׁ חַ ט לְ ָ
לְ ג ְַדיָאְ ,דּזַבִּ ין אַ בָּ א בִּ ְת ֵרי זוּזֵי ,חַ ד גּ ְַדיָא ,חַ ד גּ ְַדיָא.
חוּט ָראְ ,דּהִ כָּה לְ כַלְ בָּ א,
נוּראְ ,דּשָׂ ַרף לְ ְ
תוֹראְ ,דּשָּׁ תָ ה לְ מַ יָאְ ,דּכָבָ ה לְ ָ
וְ אָ תָ א מַ לְ אָ � הַ מָּ וֶת וְ שָׁ חַ ט לְ שׁוֹחֵ טְ ,דּשָׁ חַ ט לְ ָ
ְדּנָשַׁ � לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דּזַבִּ ין אַ בָּ א בִּ ְת ֵרי זוּזֵי ,חַ ד גּ ְַדיָא ,חַ ד גּ ְַדיָא.
נוּראְ ,דּשָׂ ַרף
תוֹראְ ,דּשָּׁ תָ ה לְ מַ יָאְ ,דּכָבָ ה לְ ָ
וְ אָ תָ א הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ� הוּא וְ שָׁ חַ ט לְ מַ לְ אַ � הַ מָּ וֶתְ ,דּשָׁ חַ ט לְ שׁוֹחֵ טְ ,דּשָׁ חַ ט לְ ָ
חוּט ָראְ ,דּהִ כָּה לְ כַלְ בָּ אְ ,דּנָשַׁ � לְ שׁוּנְ ָראְ ,דּאָ כְ לָה לְ ג ְַדיָאְ ,דּזַבִּ ין אַ בָּ א בִּ ְת ֵרי זוּזֵי ,חַ ד גּ ְַדיָא ,חַ ד גּ ְַדיָא.
לְ ְ

האדם

כורת מיליוני דונם של יערות
והורג מיליוני חיות בר שגרו שם.
במקומן הוא מגדל חיות אחרות – פרות ותרנגולות,
רק כדי להרוג גם מיליארדים מהן ולאכול את גופותיהן.
מיליוני אנשים מתים ממחלות קשות הנגרמות מאכילת אותן חיות.
מיליוני חיות נרצחות במעבדות בנסיונות כושלים לרפא מחלות אלו.
אלפי אנשים מתים כתוצאה ממסקנות מוטעות של הניסויים בבעלי-חיים.
במקום אחר מתים מרעב מיליוני אנשים שמזונם ניתן לפיטום בעלי-חיים.
מדינות יוצאות למלחמות והורגות אלפי בני אדם ,כדי להשיג קרקעות ומים לגידול מזון.
קרקעות הופכות למדבר ומקורות מים מורעלים בשל זיהומם מגידול אינטנסיבי של בעלי-חיים.
מגפות חדשות מתפתחות בקרב ריכוזי בעלי-החיים ומאיימות לחסל אחוזים ניכרים מהאנושות.
אנטיביוטיקה שיכלה לרפא חלק גדול מהמחלות ,משמשת כמאיץ גדילה לבעלי-חיים
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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