


 המלחמה באוקראינה הביאה לגל של עליה 
ולהגעה של פליטים רבים לישראל.

מדינת ישראל ועם ישראל התגייסו כדי לסייע. 

 לקראת ליל הסדר יצאנו במבצע הקורא 
 למשפחות ישראליות לארח בליל הסדר 

עולים ופליטים מאוקראינה. 

רבים מאוד נענו לקריאה, ובהם גם אתם.

ההגדה האקטואלית שלפניכם שמלווה את ההגדה 
המסורתית, מציעה כמה פרשנויות אישיות לקטעי ההגדה 

ולמשמעותו של ליל הסדר.

ברוח ההתנדבות שלכם ושל רבים אחרים וברוח הימים 
 האלו אנחנו מביעים תקווה לשלום באוקראינה 

וחג אביב מלא משמעות ורגוע גם כאן.

 



ליל הסדר 
עבר- עתיד והווה

פנינה תמנו-שטה

עוד מעט נשב כולנו לשולחן הסדר, שולחן ערוך המעוטר בשלל מאכלים וסמלים המהווים 
עדות למסע החרות של העם היהודי. במרכז השולחן תעמוד המצה, הנקראת על פי 

המסורת גם 'לחם עוני'. 
מדוע? חכמי התלמוד הציעו שני הסברים מנוגדים: 

האחד – "לחם שעונים עליו דברים". עד שנקיים את מצוות אכילת מצה, נקרא בהגדה, 
נקיים דיון משפחתי מקיף בשאלות היסוד של ליל הסדר. 

השני – לחם של עניים. אנשים עניים לא זוכים ללחם טרי, אוורירי כי אם ללחם יבש, 
הפרוס לפרוסות דקות. 

מכאן, שמצוות אכילת מצה כוללת שני עניינים: 
האחד – הכרה של העובדות ההיסטוריות. 

השני – הבנת המשמעות, הפקת לקחים, קבלת אחריות לעיצוב פני העתיד. 
השנה, נסב כולנו לשולחן הסדר. ניזכר באבותינו שאכלו במצרים לחם עוני. אולם לא 

נסתפק בכך. נעמיק בהבנת המשמעות. אנחנו זכינו להיות בני חורין, עתה מוטלת עלינו 
החובה לדאוג למיגור העוני ולחירותם של אלה שלא זכו לכך. 

אלפי עולים פוקדים את הארץ בשבועות האחרונים. הם עברו ימים קשים בהם אכלו לחם 
עוני, צעדו בדרכים מסוכנות בקור עז. עתה הם זכו להגיע למדינת ישראל. אני מכירה את 
ההרגשה הנוראית, חוויתי אותה בעת המסע של משפחתי מאתיופיה לישראל. עתה, חובה 

עלינו, כאזרחי ישראל, לעסוק במשמעות של החג, לפתוח את הלב ולסייע בקליטתם של 
הבאים בשערינו. 

חג החירות ולאחריו חג העצמאות מדגישים את נס מדינת ישראל, הבית הלאומי של העם 
היהודי. לא נותיר אח ואחות רעבים, ללא בית, ללא יד מושטת ואוהבת. 

כולנו, יחד, נתייצב אל מול גודל השעה. 

חג שמח לכל בית ישראל
פנינה טמנו שטה 

שרת העליה והקליטה



על החרות
ידידיה שטרן

מידי שנה, תשעה מכל עשרה יהודים בישראל מסבים לשולחן הסדר ומספרים ביציאת 
מצרים. אירוע שהתרחש לפני כ – 3,500 שנים, ממשיך להצית את דמיוננו. השנה, 

מצטרפים אל השולחן אלפים נוספים, שהגיעו זה עתה מאוקראינה לישראל. יחדיו יסבו 
עקורים מביתם עם הנטועים בביתם. פליטים וריבוניים מוצאים מכנה משותף סביב 

הטקס, שבמרכזו המושג "חירות".
ליבת הסיפור היא החירות שבה זכתה קבוצת העבדים שהשתחררה משעבוד מפרך 

והפכה לאומה נושאת זהות ייחודית שהשאירה חותם עמוק בהיסטוריה העולמית. אינך 
צריך להיות דתי או מסורתי, כדי לראות בסיפור אתוס מכונן: הרצל ובן-גוריון, המנהיגים 

החילונים הדגולים של הציונות הפוליטית, הקדישו מחשבה רבה לסיפור יציאת מצרים 
ונעזרו בו לשם קידום חזונם הלאומי. 

גם לא-יהודים רבים חוו בעוצמה את הנרטיב של ספר שמות ועצבו את תודעתם לאורו: 
כך, למשל, השחורים שהגיעו לארה"ב כעבדים, צלחו את הקשיים העצומים שעמדו מולם 
כשהם רואים את עצמם כממשיכים של האקסודוס – היציאה ממצרים. זוהי דרמה גדולה, 
כובשת, שכל דור מתחבר אליה בדרכו. כך היה אז, וכך הווה היום בהשתלשלות הטרגדיה 

באוקראינה – כאשר העם האוקראיני נלחם על חירותו.
לחירות שני פנים: האחד, פיזי, שחרור מעולו של האחר; השני, רוחני, שחרור מעולה של 

סמכות חיצונית והקשבה דרוכה לקול הפנימי המנחה אותנו בבחירות האישיות והלאומיות 
שאנו עורכים. יציאת מצרים ממשה את החירות הפיזית של עם ישראל; עיצוב מערכת 

הערכים היהודית הייחודית מממשת את החירות הרוחנית. אי אפשר להיות בן-חורין בלי 
החירות הראשונה, במובנה הפיזי, אך אין טעם להיותך בן-חורין בהעדר החירות השנייה, 

החירות שברוח.
ישראל של היום השיגה את החרות הפיזית, ובגדול: ישראל היא מעצמת-על אזורית 

שאויביה אינם מסכנים את קיומה. הפכנו לכוח מדיני משמעותי בזירה הגיאופוליטית 
הגלובאלית. אנו נהנים מכלכלה חזקה ויציבה שנשענת על מנועי צמיחה רבי-עוצמה, 

ובראשם תעשיית היי-טק מלהיבה. היצירתיות, החיוניות והלמדנות הם קטר רב עוצמה 
המוביל את ישראל מהצלחה להצלחה. גבנו הכפוף ממסע אלפי שנות הגלות הזדקף. 

כבשנו את ההר. 
אבל מהי תכליתו של המפעל הציוני המשגשג? מהו החזון שאותו אנו רוצים להגשים 
באמצעות החירות הפיזית שרכשנו בדם, יזע ודמעות? המשימה הגדולה באמת היא 

מימוש החירות שברוח; ניצול ההזדמנות שניתנה לנו לממש את עצמנו כאומה החותרת 
לתיקון המציאות במאה העשרים ואחת. חג החירות חייב להיות תמרור בזמן שבו אנו 

דוחקים בעצמנו ליתן דין וחשבון אישי ולאומי לשאלת התכלית. 
"חירות" ו"אחריות" הן שתי מילים שצלילן דומה. לכאורה אלו הפכים: בן החורין רשאי 

לפעול כראות עיניו ואילו האדם האחראי חייב להטיל על עצמו מגבלות. אך בפועל, אלו 
מושגים המשלימים זה את זה: התכלית של המאבק לחירות, במובן הפיזי, היא לאפשר 
למי שמשוחרר משעבוד לקחת אחריות על חייו, ובכך לרכוש לעצמו חירות שברוח. חג 

הפסח יקבל נפח ומשמעות חדשים, אם נבין שחג החרות הוא גם חג האחריות. 
החירות הפיזית שלנו, הישראלים, מטילה עלינו אחריות ביחס לפליטים מהמלחמה 

באירופה. כך מלמדת אותנו התורה, אשר קושרת את האחריות לזולת עם יציאת מצרים: 
 "וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים" 

)שמות כג, ט(.

פרופ' ידידיה שטרן 
נשיא המכון למדיניות העם היהודי



חרות מתוך דאגה לאחר
שי פירון

בפסח אנו חוזרים ונזכרים שיצאנו לחרות. משעבוד מצרים, מעבדות שיש בה השפלה, 
מחיקה של זהות, הרג ואובדן, לחיים של משמעות שיש בהם חוק וסדר, מוסר ודין ובעיקר 

מולדת וארץ ייעודה. 
אלא שהחרות יכולה להיות גם מסוכנת. בני חורין יכולים ללקות בעיוורון חמור. הם ימשיכו 

לספר לדורות הבאים את נס היציאה מעבדות לחרות; הם יבהירו לבנים ולבנות את 
הכאב שבשעבוד, יעטפו אותם בשורה של משלים ודוגמאות, פרשנויות פרפראות ודברי 

חכמה; הם יעשו כל שביכולתם כדי להבהיר ש"הסיפור של העם שלנו, שונה כל הסיפורים 
האחרים ושום דבר בהיסטוריה, לא דומה למה שקרה לנו". 

ובינתיים, מסביב ישעבדו בני עמים אחרים אומות ומדינות, יהרגו וישפילו, יבזזו, ישדדו, 
ינסו למחוק זהויות ומורשת, ואנחנו לא נראה. ולפעמים, גם אם נראה, יהיו מי שיאמרו: 

"זה בכלל לא דומה".
הסיפור של היהודים הוא סיפור מעורר השראה, הוא איננו רק סיפור פרטיקולרי, אלא 

סיפור 'גרעיני' שתכליתו להוות מוקד של השראה לבני כל העמים וכל הדתות. מעתה, 
חג החרות אינו רק החג 'שלנו', אלא הוא 'יום הכיפורים של החירויות בעולם". אלה רגעים 
שבהם כולנו מחויבים לבחון את מידת הרגישות שלנו לחירות של האחר. בן חורין לא יכול 

להיות עיוור. זהו העיקרון הראשון של החרות. 
"אני מאמין שעלינו לכבד את העבר, אך לא לחיות בו", קבע הרב יונתן זקס ז"ל. העיקרון 
השני של בן החורין, קשור ביכולתו לבחון את מושגי החירות ומושאי החירות לא רק ביחס 

לאירועים שהתרחשו לפני אלפי שנים, אלא ביכולת שלו להפוך את הסיפור של העבר 
לבסיס לשינוי ההווה והעתיד. הסיפור של העבר מהווה סוג של תווים המעניקים משמעות 
לאירועים העכשוויים. "אינני יכול לשנות את האתמול" ממשיך הרב זקס, "אבל אני יכול 

לשנות את המחר באמצעות מעשי היום". 
כל אלה מחייבים אותי ואותך לשאול את עצמנו שאלה פשוטה: איך אדע שאני ואתם בן 

חורין, שאנו אנשים חופשיים? 
אם מצאת זמן לדאוג לאחר – סימן הוא שאתה בן חורין! 

רבים מאלה שסבלו מעוני ומקשיי קליטה הצליחו להתקדם. לבנות חיים של רווחה. 
לצערנו, חלק מהם הפכו למשעבדים, הם מתייחסים לעניים ולזרים בדיוק כפי שהתייחסו 

אליהם. העיקרון השלישי של החרות מחייב חירות פעולה, יוזמת, מושיטה יד ומסייעת. 
אז הנה הפתיחה של ליל הסדר )בתרגום לעברית(:

זה הוא לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים.
כל מי שרעב - יבא ויאכל, כל מי שצריך - יבא וישתתף בסעודת הפסח.

השנה כאן, לשנה הבאה בארץ ישראל. השנה אנו עבדים, לשנה הבאה בני חורין.
לרגע לא שכחנו מי היינו. אנחנו בני חורין ודווקא בשל כך יש בנו כוח לדאוג לזולת. 

השנה, מתחוללת מלחמה נוראית באוקראינה. הרס והרג ואובדן וחורבן. פליטים רבים, 
אנשים ללא בית וללא עתיד, אנשים שנתלשו ממולדתם, חסרי בית. 

כבני חורין, אנו נקראים להזמין את אלה המתגוררים בארץ, לבוא 
אל ביתנו. חרותנו תימדד במידת הושטת היד שלנו לכל מי 

שזקוק לנו. הזמנתם של פליטים לשולחן הסדר מהווה 
ביטוי ראוי של חרות ואחריות. 

הרב שי פירון 
נשיא פנימה ושר החינוך לשעבר



מה נשתנה?
רות קלדרון

ה ּלֹו ַמּצָ ה ּכֻ ְיָלה ַהזֶּ ה, ַהּלַ ילֹות ָאנוּ אֹוְכִלין ָחֵמץ וַּמּצָ ָכל ַהּלֵ ּבְ  ׁשֶ
ּלֹו ָמרֹור ה ּכֻ ְיָלה ַהזֶּ ָאר ְיָרקֹות, ַהּלַ ילֹות ָאנוּ אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ  ׁשֶ

ָעִמים י ּפְ ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהזֶּ ַעם ֶאָחת, ַהּלַ יִלין ֲאִפילוּ ּפַ ילֹות ֵאין ָאנוּ ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ  ׁשֶ

בכל שנה אנחנו קוראים את ה'מה נשתנה' בחיוך, זוכרים את עצמנו כילדים על 
הכסא שרים את המילים שלמדנו בגן, ומחכים שהמבוגרים יצטרפו אלינו ב'הלילה 

הזה הלילה הזה' . 

גדלנו ולמדנו שאותו 'מה נשתנה' הוא עיקרון חינוכי היוצר שינוי בשולחן הסדר שינוי 
שמטרתו לתפוס את תשומת לבם של הילדים כדי לאפשר את רגע ההעברה שהוא 
מטרת הסדר כולו: הרגע בו הורה מעביר לילד, דור מוסר לדור את סיפור התמצית 

שלנו: היינו עבדים ויצאנו מעבדות לחירות. ראשיתנו צנועה, ומסע חיינו הוא השחרור 
ממצרים ששבה ועוטפת את מי ששוכח את מהותו . 

השנה יש טעם חדש מר-מתוק ב'מה נשתנה'. המלחמה באוקראינה מזכירה לנו 
במכה של כאב את הערך העמוק של השיגרה. של הימים בהם דבר לא השתנה. 

הימים בהם יש לחם על השולחן וחדר השינה הוא מקום של שלוה ובטחון. 

מול מי שאיבד בחודשים האחרונים את שיגרת חייו אנחנו מרכינים ראש, מושיטים יד 
ומזמינים אל שולחן הסדר. מאמינים בסולידריות של כל יושבי תבל שכל מבוקשם 

וזכותם הבסיסית היא שישובו ימי שלום ושיגרה. ימים של לא נשתנה. 

ד"ר רות קלדרון 
 נשיאת עלמא בית לתרבות עברית
אשת סגל במכון 'מנדל' למנהיגות



לא נשתנה
אלקס ריף

כשאנחנו הגענו לישראל מברית המועצות, עליית שנות ה-90, ציפו להורים שלנו חיים חדשים 
וקשים: רבים עבדו בניקיון ואבטחה, למרות שהיו רופאות ומהנדסים. לא הספיקו ללמוד עברית 

כי היו חייבים לצאת לפרנס. גרו בשכירות במשך עשורים בלי יכולת לקנות בית, כי לא היה מספיק 
כסף. אבל מהצד השני, גם הגענו מיליון עולים עם היסטוריה, תרבות וזכרונות. היינו העלייה 

הראשונה בתולדות מדינת ישראל שזכתה לשמור על התרבות שלה, במקום למחוק אותה. אנחנו 
הצבענו ברגליים עבור הרעיון בו אין יותר מקום במדינת ישראל לרעיון ״כור ההיתוך״, לכפיית 

דרך אחת בלבד להיותנו ״ישראלים״, אלא רק לרב תרבותיות- לשימור כלל התרבויות עמן הגיעו 
היהודים ממולדתם והפיכתם לחלק מהתרבות הישראלית. אפילו ייבאנו את שפת אמנו מברית 
המועצות, את השפה הרוסית, בה המשכנו לדבר וחינכנו את ילדינו הצברים, במקביל ללמידת 

העברית. והנה אנחנו, דור הילדים של עליית שנות ה-90, התגלמות כל הטוב שבעלייה הזאת: דו 
לשוניים, דו תרבותיים, קשורים בעבותות למשפחות שלנו ומחויבים לדאוג להם כפי שהם דאגו 

לנו, אבל הכי חשוב - מרגישים בישראל בבית. כי אנחנו, איך לא, ישראלים. 
בפסח הזה חייבים לעשות תיקון. חייבים לקלוט את העלייה החדשה בדרך שלומדת מכל 

הטעויות שנעשו בשנות ה-90: לאפשר קליטה במקומות עבודה בהתאם להשכלה, לסבסד 
בצורה משמעותית תקופות לימוד באולפן ולעזור בסבסוד קניית דירה, ואלה כמובן רק דוגמאות 

ראשוניות. 
בפסח הזה, אנחנו פותחים את הדלת שלנו לא רק לאנשים חדשים, לעולים חדשים, אלא גם 

לתרבות שלהם. אנחנו לא רק מבקשים להכיר להם אותנו ואת החג כפי שאנחנו חוגגים אותו, אלא 
גם ללמוד עליהם ועל המסורות שלהם. ואולי הכי חשוב - להשמיע להם לא רק את יציאת המצרים 

שלנו, אלא בעיקר לשמוע על יציאת המצרים שלהם. 
בשנת 2022, לפתוח את הבית לעליה מבחינתי משמע לטשטש את הגבולות בין בעל הבית 

לאורח, בין הצבר לעולה, ולהיות שני אנשים חדשים שמבקשים להכיר איש את רעהו ולבנות יחד 
ישראל חדשה, רב תרבותית.

 אלקס ריף, מנכ״לית עמותת ״לובי המיליון״ המקדמת זכויות של 1.2 מיליון ישראלים
יוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר מול מקבלי ההחלטות.

ִמְקֶרה  י ּבְ ְיָתה, ָעַבְרּתִ ֶרְך ַהּבַ ּדֶ ּבַ
יָרה. ַקת ֵסֶפר ׁשִ ָ ְליַד ֵארוַּע ַהּשׁ
וָּרה ָהִראׁשֹוָנה ּשׁ ׁשֹוֶרֶרת ּבַ ַהּמְ
אוָּלם ָמֵלא קֹולֹות ּדֹוְמִעים. 

י ְבּתִ ְפָסל ְצָדִדי ִהְקׁשַ ִמּסַ
ים יִָפים יַצד ִהְקִריאוּ ֲאָנׁשִ ּכֵ

ים ִּ יִרים ְרִציִני ׁשִ
י. ּלֹא ֵהַבְנּתִ ׁשֶ

ַבע ִגיל ׁשֶ י ֵאיְך ּבְ ְרּתִ ְוִנְזּכַ
ְחָמִדים ים ַהּנֶ ִּ ִתי ֵכִנים ַהּדָ ְ ִהְזִמינוּ אֹוָתנוּ ַהּשׁ

ֶדר. ְלֵליל ַהּסֵ
ים ִּ נוּ ֲחִגיִגי ּלָ אנוּ ּכֻ ּבָ

ָברֹות ית ַהּקְ ל ּבֵ ה ׁשֶ ה ָהֲאֻדּמָ ּפָ ם ֶאת ַהּכִ א ׂשָ ַאּבָ
ָרִחים.  א ֵהִביָאה ּפְ ְוִאּמָ

ִזים וְּנכֹוִנים. ם ָהיוּ ְמֻרּכָ ּלָ ּכֻ
ְלָחן ְוִחיְַּכנוּ  ֻ ְקֵצה ַהּשׁ ְבנוּ ּבִ יָׁשַ

יִרים ִ ל ַהּשׁ רוּ ֶאת ּכָ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ִריִכים ּצְ ׁשֶ ְוָאַמְרנוּ ָאֵמן ּכְ
ָלִדים ִהְתִחילוּ ִלְקרֹא ְּ ַהי וְּכׁשֶ

ּנָה, ּתַ ָמה ִנׁשְ
ֶקט ׁשֶ י ּבְ ְנּתִ ִהְתַאּמַ

ה ה ַאַחר ִמּלָ ִמּלָ
י.  ּלֹא ֵהַבְנּתִ ׁשֶ

יַע ּתֹוִרי, ָהִייִתי מוָּכָנה. ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ֵלָמה, ַגֲאוָה ׁשוָּרה ׁשְ י ְלַדְקֵלם ּבְ ִסיְַּמּתִ

ְחָמָדה ה ַהּנֶ ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָאְמָרה ּתֹוָדה, ּתֹוָדה

ֵאיֶזה יִֹפי,
ה ַמְקִסיָמה יְַלּדָ

ְולֹא נֹוָרא, 
ָבר ָקָראנוּ.  ֶאת ֶזה ּכְ

מתוך ״טפשונת משטרים״ - אלקס ריף )הוצאת פרדס, 2018(. 



ושאינו יודע לשאול
הרב דב מימון

ה ה' ִלי  ֲעבוּר ֶזה ָעׂשָ יום ַההוּא ֵלאמר, ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ּנֱֶאַמר, ְוִהּגַ ַתח לו, ׁשֶ אול - ַאּתְ ּפְ ֵאינו יוֵדַע ִלׁשְ ְוׁשֶ
ְצָרִים. ֵצאִתי ִמּמִ ּבְ

ואולי מי שלא יודע לשאול הוא דווקא האורח החשוב של הערב?
מתוך ארבעת הבנים המגיעים לשולחן הסדר, עורך ההגדה נתן ביטוי לסוג מיוחד של מצטרפים 

לאירוע. אלה שלא יודעים לשאול. אלה שמגיעים כי אמרו להם לבוא, אלא שמבינים שמציינים 
הלילה אירוע מכונן אך לא יודעים מעבר לכך מה חוגגים ולמה בכלל מצפים מהם שיתחילו לשאול 

שאלות. האמת שגם מי שלא יודע לשאול יודע לא מעט דברים ויתכן שהוא יודע את העיקר: הוא 
יודע שמדור לדור היהודים מתכנסים הערב כדי לספר לעצמם את הסיפור המכונן של עם ישראל. 

הוא גם יודע שהסיפור קשור ליציאה מעבדות לחירות.
הלילה נמצאים אתנו אלפים שאינם יודעים לשאול, אלפים שעזבו "בחיפזון" את כל מה שהיה 

יקר להם ושברגע קט, איבדו לא רק את רכושם החומרי אלא גם את הסיפור המכונן שלהם. בלב 
האדם סיפור. ואם תיקחו לו את סיפורו, האדם כבר לא יֶָדע מי הוא ולאן פניו מועדות. אדם ללא 

סיפור מתקשה לנווט, לקבל החלטות ערכיות ולבחור לעצמו דרך וכיוון.
ליל הסדר הוא הזדמנות לפליטים במיוחד – אבל גם לכולנו בכלל – לחזור ולשנן את הסיפור 

שלנו: האדם לחופש נולד. מי שסבל מהעדר חופש והיה "עבד במצריים" יודע חשיבות "היציאה 
ממצריים". הוא יודע מניסיון אישי כמה העדר החופש גורם לאדם לאבד את כבודו העצמי ואת 

מצפנו הערכי. הערב אנחנו נלחמים על הסיפור. הערב אנחנו מספרים לעצמינו ולסובבים אתנו 
שאפילו מחושך מצריים ניתן לצאת. עם ישראל מאמין ביכולת האדם לקחת את גורלו בידיים 

ולבנות מחדש עולם עם פחות סבל. עם ישראל מאמין שיש באדם את היכולות לצאת "ֵמַעְבדוּת 
ה".  ְעּבוּד ִלְגֻאּלָ ִ דול, וִּמּשׁ ְמָחה, וֵּמֵאֶבל ְליום טוב, וֵּמֲאֵפָלה ְלאור ּגָ ְלֵחרוּת, ִמיָּגון ְלׂשִ

סיפור זה הוא אמנם סיפור של עם ישראל במקור אך הוא מזמן נעשה נחלת כלל האנושות. עם 
שהצליח לשקם את עצמו מחורבן השואה הוא דוגמא לכל המדוכאים והפליטים שקיימת תקווה 
בעולם. כרגע הפליטים אינם יודעים לשאול כי אינם יודעים מה לשאול ואיך להתחיל את תהליך 

ַתח לו".  השיקום. מול האדם המשותק והפליט, עלינו ליישם בפועל את ההוראה של ההגדה: "ַאּתְ ּפְ
עלינו לפתוח לפליט את הלב ואת האוזן, ליזום את השיח, לתת לו יד ולעזור לו לנסח לעצמו סיפור 

שיוכל לעזור לו לשקם את חייו ולהפוך אתו לאדם בעל סיפור מכונן משלו. 

 הרב ד"ר דב מימון
עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי



והיא שעמדה
שוקי פרידמן

ָכל ּדֹור וָדֹור עֹוְמִדים  ְבּ א ֶשׁ ְלָבד ָעַמד ָעֵלינוּ ְלַכּלֹוֵתנוּ, ֶאָלּ א ֶאָחד ִבּ ֹּ ל ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינוּ ְוָלנוּ! ֶשׁ "ְוִהיא ֶשׁ
יֵלנוּ ִמיָָּדם" רוְּך הוּא ַמִצּ דֹוׁש ָבּ ָעֵלינוּ ְלַכּלֹוֵתנוּ, ְוַהָקּ

אחד הקטעים האופטימיים אבל גם טרגיים בליל הסדר, שזכה ללחנים רבים ויפים הוא "והיא 
שעמדה". היא, הבטחתו של האל לגאול את עם ישראל, עומדת לנו בכל דור. גם כאשר האופק 

שחור, ועומדים לכלותנו, נדע שהאל, העומד בהבטחתו, יחלץ לעזרנו. ההיסטוריה הקרובה 
והרחוקה של עם ישראל מלמדת ששני אלו התקיימו. האיום על קיומו של עם ישראל, התמיד 

לצערנו, ולעתים היה מוחשי מאוד. אבל למרות זאת, העם היהודי שרד חורבן וגלות, והוא שוב 
בארצו. 

מהו האיום עליו מדבר בעל ההגדה? מה יכול להביא לכיליוננו? האיום האחד, המובן מאליו, הוא 
האיום הפיזי. במשך הדורות, בגלות אבל גם ביושבנו בארץ ישראל, זה היה איום מרכזי. האיום 

האחר, שגם הוא בא לידי ביטוי שוב ושוב לאורך הדורות הוא האיום הרוחני. רוב העמים שעלו על 
במת הההיסטוריה ונעלמו כשהם מותירים אחריהם כמה כתובות חקוקות בסלע במקרה הטוב, 

כלו בגלל שגרעין הקיום הרעיוני שלהם התמוסס בתוך תרבות אחרת. האיום הזה התמיד גם הוא 
כלפי העם היהודי. בין אם בכפיה, או כרעיונות אלטרנטיביים אל מול אלו היהודיים. אבל המסורת 

היהודית על שורשיה העמוקים ידעה להתמודד גם איתו. רק אתגר אחד הוביל את עמנו לחורבן 
אחר חורבן. אתגר האחדות הפנימית והסכנה למלחמת אחים. ממלכת ישראל הראשונה התפצלה 
וחלק הארי שלה, עשרת השבטים, יצא לגלות ונעלם. ממלכת ישראל השניה התדרדרה למלחמת 

אחים שהביאה בסופו של דבר לחורבן וגלות, ממנה לקח לנו 2000 שנה להשתקם. 
ערב הפסח של שנת תשפ"ב מדינת ישראל והעם היהודי חזקים מאוד. במובנים המדיניים, 

הכלכליים, הטכנולוגיים ובמובנים נוספים, ייתכן ואנו נמצאים בשיא היסטורי. אכן, האיום הפיזי של 
אנטישמיות על יהודים ברחבי העולם מרים ראש, אבל הוא אינו ממשי כבעבר. גם מדינת ישראל 

נותרה מוקפת אויבים מדרום ומצפון, בהם כאלו המצהירים על רצונם להשמידנו. אבל אל מול 
האיום הזה, ניצבת עוצמתנו הצבאית חסרת התקדים. גם האיום הרעיוני עדיין מלווה אותנו. מדי 
שנה אנו מאבדים יהודים רבים החיים בתפוצות ומוותרים על זהותם והזדהותם היהודית. ועדיין, 

גרעין הזהות היהודי חזק, וחיי הרוח של היהודים שוקקים ומשמעותיים מאי פעם. 
דומה שרק אל מול אתגר אחד איננו יכולים, זה של הפיצול והפרוד הפנימי. מאבקים פנימיים 
אפיינו את המפעל הציוני מראשיתו. גם מדינת ישראל מעולם לא הייתה חפה מהם. ועם זאת 
דומה שהשנים האחרונות הפכו את החברה הישראלית לשבטית, ועיצבו בה מחנות מובחנים 

שמנהלים ביניהם מאבק מר וקשה. זר כי ייקלע למקומותנו, ויחשף ל'פיד הפוליטי' הלאומי, 
יתרשם כי מדובר באויבים ולא בעם אחד. דומה שלאתגר הזה עוד לא מצאנו פתרון. 

סקרים מהשנים האחרונות מראים שכ-95% מהציבור הישראלי חוגג את ליל הסדר. ערב אחד 
בשנה, כל העם מתאחד מול ההגדה, סביב שולחן עליו מצות, וזוכר את הסיפור הלאומי שלנו. 
כל אחד בביתו, אבל יחד. השנה יסבו איתנו גם עולים זה מקרוב באו ופליטים שברחו מאימת 

המלחמה באוקראינה. יהי ליל הסדר הזה סמל לא רק לשחרור מהשיעבוד אלא גם סמל 
לאפשרות לאחדות ותרופה שתמתיק במקצת את מרור הפרוד. 

 ד"ר שוקי פרידמן
 סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי 

ומרצה למשפטים במרכז האקדמי 'פרס'



ארמי עובד אבי
תהילה פרידמן

אחרי כל ההקדמות, אנחנו סוף סוף מתחילים לספר את הסיפור. סיפור יציאת מצרים. ואנחנו 
עושים את זה באמצעות פרשנות על "מקרא ביכורים". 

מקרא ביכורים הוא "קיצור תולדות העם היהודי", המופיע בספר דברים. זהו טקסט אותו כל 
חקלאי יהודי שהביא את ראשית פרי אדמתו אל המקדש , היה אומר כהקדמה להבאת פירות 
הביכורים אל הכהן. פסוקים המסבירים ומטמיעים בתודעה של האיכר ושל כולנו כיצד האיכר 
העברי הזה, המביא עתה את פירות אדמתו ומאמציו, הוא חוליה בשרשרת היהודית. שרשרת 

שהחלה עם יעקב אבינו שנמלט לחרן, עברה בגלות ושיעבוד מצרים, יצאה ממנה באופן פלאי 
וניסי ועתה סוף סוף שרויה בביטחון על אדמתה. לא סתם איכר על אדמתו אלא חלק מעם שיש לו 

סיפור מיוחד ומחייב. 
סביר להניח שהבחירה במקרא ביכורים כדרך לספר את סיפור יציאת מצרים קשורה בהיותו 

טקסט מוכר לציבור הרחב ומתומצת. אבל היא גם מדגישה דבר מה חשוב נוסף.
בדרך כלל סיפוריהם של עמים מבקשים להדגיש את החיבור הטבעי שלהם לארץ. את האופן 

שבו הם "נולדו" מן הארץ. קל גם להבין מדוע. השייכות הזו היא הוכחת "זכותו" של עם על ארצו. 
מקרא ביכורים עושה את הדבר ההפוך. "ארמי עובד אבי, וירד מצריימה ויגר שם". אנחנו, העם 

היהודי, לא נולדנו כעם בארץ ישראל. הסיפור שלנו כעם מתחיל דוקא במצרים, בשיעבוד ובחסד 
הגאולה. הדבר בולט במיוחד כשחושבים על הפער בין "ארמי עובד אבי" לאופן שבו מכריזה 

מגילת העצמאות הישראלית "בארץ ישראל קם העם היהודי". גם בן גוריון ידע שלא בארץ ישראל 
קם העם היהודי. הוא בחר לספר באופן הזה את הסיפור, כדי להבהיר את הקשר והזכות על 

האדמה, קשר ששוב ושוב הוטל בו ספק.
למשה רבינו היתה מטרה אחרת. הוא ביקש להזכיר לאיכר היושב בטוב על אדמתו שהיא לא 

מובנת מאליה. שלא תמיד זה היה כך. שעברנו דרך ארוכה ומייסרת. כדי שניזהר בבית הזה שניתן 
 לנו, לא להחריבו. כדי שניזהר בכבודו ומצבו של "הגר הגר בקרבינו" ונזכור שעבדים היינו. 

כדי שלעולם לא ניקח אותה, את ארצינו ואת חירותנו, כמובן מאליו.

 תהילה פרידמן
סמכ"לית יוזמת המאה. חכ"ל במפלגת כחול לבן. פעילה חברתית ופוליטית



 "כל הבן הילוד 
היאורה תשליכוהו"

דגנית סנקר-לנגה

ליל סדר ראשון בארץ ישראל הוא תמיד אירוע שייזכר במשך שנים רבות . חג שמסמן יותר מהכל 
חירות , שמחה, גאולה ו... עליה לארץ ישראל.

עולים רבים הגיעו לכאן בשבועות האחרונים. חלקם אחרי מסעות לא קלים מלאי חשש וכאב על 
מה שנותר מאחור.

הרבה מן המשפחות הותירו את הגברים מאחור להגן על הבית ולהילחם. אנו פוגשים את האימהות 
– אוהבות, דואגות ומגינות ככל יכולתן על הילדים שנעקרו בפתאומיות מהסביבה המוכרת, 

מהשפה בה דברו, מהבית.
כמה מעניין הוא הדבר שבבואנו לשולחן החג בו נספר את סיפור יציאת מצרים נגלה גם שם את 

גבורתן של הנשים. אז, כמו היום פעולתן היומיומית היא בבחינת מלחמה, מלחמה שתכליתה 
לשמור על שגרה, על משפחה, על המשך החיים.

חמש גיבורות מרכזיות בסיפור ההגדה: 
ראשונה ושניה – שפרה ופועה. שתי המיילדות העבריות שמחליטות להפר את פקודתו המפורשת 

של פרעה השליט הכל יכול. הוא שמצווה אותן להמית את הבנים נתקל בסרבנות שקטה 
ומתוחכמת:

"ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים".
כמה אומץ נדרש למעשה זה, כמה אמונה.

שלישית יוכבד, אם משה. גם היא בוחרת בדרך המעשה. ראשית מסתירה אותו שלושה חודשים 
ואחר כך, כאשר "לא יכלה עוד הצפינו ותיקח לו תיבת גומא". 

יוזמה תעוזה ויצירתיות נוכחים בבחירתה זו.
רביעית , מרים אחות משה שנוקטת בגישה אקטיבית "ותתצב מרחוק לדעה מה יעשה לו". אף היא 

מתייצבת באומץ רב מול בת פרעה ומציעה את אמה כמינקת.
חמישית , בעיני הגדולה מכולן- ביתיה בת פרעה, " תחמול עליו" מצילה ילד עברי ובוחרת לגדלו 

לא מרחוק, לא בהסתרה. אצלה בביתה בארמון לעיני אביה.

מכות מצרים שבאו בהמשך והגיבורים המרכזיים פרעה ומשה אינם מחוללי הסיפור. מי שאפשר 
את העמידה האיתנה של העם הן דווקא אותן נשים, אימהות, אחיות , בנות.

 נקווה שסיפורי הגבורה הנשית לה אנו עדים בתקופה מרגשת זו 
 יסתיימו אף הם בישועה גדולה בגאולה, 

בעלייה וקליטה מוצלחים כאן בישראל.

בברכת חג שמח,

 דגנית סנקר – לנגה, 
סמנכ"לית עידוד עליה ועולים חוזרים



בכל דור ודור 
יניב מזומן

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" מתוך ההגדה 

בפסח יצאנו מעבדות לחירות. פסח הוא חג משפחתי, כל משפחה עורכת את סדר פסח לפי 
סגנונה והמורשת המשפחתית שלה. יש סדרים מכל הסוגים, הצורות והגדלים. בליל הסדר 

מתרחשת המסירה הבין דורית של 'הסיפור' שלנו כעם. הציווי של חג הפסח הוא 'והגדת לבנך', 
שעליו בנויה ההגדה. הטעם הבסיסי למצוות המיוחדות של ליל הסדר - אכילת המצה והמרור, 
הוא כדי לעורר את הילדים לשאול "מה נשתנה". על ידי השאלה, הלב והמוח נפתחים לקבלת 

התשובה. את השם פסח דרשו "פה – סח", ואת המצה - 'לחם עוני', דרשו בהגדה 'לחם שעונים 
עליו דברים הרבה'. הגאולה, אם כן, היא להצליח ליצור שיחה כנה, אמיתית ועמוקה, עם בני 

המשפחה והחברים מהמקום הפנימי והעמוק. לכן פסח הוא הזדמנות להעלות יחד בשולחן בליל 
הסדר את השאלות על המשמעות של החירות ומה היא מחייבת אותנו, בכך ליל הסדר לא מציין 

רק מאורע היסטורי אלא התרחשות שמתרחשת בכל שנה ושנה. 
ביציאת מצרים נולד 'עם ישראל', אבל סיפור יציאת מצרים והיציאה לחופשי מעבדות לחירות 
שעומדים במרכז החג הפכו את החירות לסמל ששימש השראה לעמים רבים. 'יציאת ישראל 

ממצרים, תשאר לעד האביב של העולם כולו' כותב הרב קוק. יציאת מצרים התרחשה בתקופה 
שבה מצרים הייתה מהתרבויות המתקדמות ביותר בעולם. אל מול האימפריה הזו עומד משה 

ודורש מפרעה "שלח את עמי". לאורך ההיסטוריה, לוחמי חופש אימצו את הקריאה הזו והיא 
תורגמה לשפות רבות. 

הבעל שם טוב אומר כי 'בזכירה סוד הגאולה'. היכולת לבנות את העתיד קשורה ביכולת לזכור 
את העבר, לתת לו מקום, לעצב את ההתקדמות בעתיד על בסיס הבנת העבר. בכך פסח מהווה 
את נקודת הראשית, ורעיון החירות הוא רעיון מרכזי שמהדהד מתקופה לתקופה. כאשר נסב יחד 
לשולחן הסדר לדבר על יציאת מצרים נתפלל שרעיון החירות שביציאת מצרים יהיה אביב לעולם 

כולו. 

 הרב יניב מזומן
יו"ר ארגון המכינות הקדם הצבאיות וראש מכינת מיתרים-לכיש


