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דבר העורך
 מדי שנה אנו 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?

 המטרה העיקרית שלשמה אנו לומדים את העבר וזוכרים אותו היא כדי שנוכל ללמוד ממנו לגבי ההווה
 ולגבי העתיד – ללמוד לא לחזור על שגיאות העבר וללמוד לשחזר את הישגי העבר. אבל, האם זה באמת
 רלבנטי לימינו? הרי אנחנו לא באמת חוששים שנחזור לבנות פירמידות במצרים, אז מה בכל זאת אפשר

ללמוד ממאורעות הפסח?

 המסר העיקרי של חג הפסח הוא השמירה על החירות וההתנגדות לשיעבוד. במשך שנים נקשרה כמיהה זו
 לשאיפה לעצמאות ולחזרה למולדתנו. קריאת ההגדה מסתיימת במשך דורות בקריאה "לשנה הבאה

 בירושלים". גם היום יש המשלבים בסדר פסח את סיפורי "יציאת מצרים" האישיים שלהם כמו העלייה
לארץ או ההישרדות בשואה.

 אך החירות אינה מסתיימת רק בחירות האישית שלנו. לאחר שהשגנו את חירותינו, חובה עלינו לשאוף
 ולסייע גם לחירותם של אחרים ובוודאי שלא לעבור צד ולהיות הנוגשים המשעבדים.  בעולמנו קיימות

 קבוצות רבות שעדיין אינן בנות חורין ומחכות ליציאת מצרים שלהם. בהגדה זו אנו נתמקד בקבוצה
 הגדולה ביותר והמדוכאת ביותר שלכולנו יש חלק בשיעבודה – בעלי-החיים. עשרות מיליארדים של

 בעלי-חיים נטבחים מדי שנה לשם סיפוק תאוות האדם לבשרים (מהם מאות מיליונים בישראל). בדרך
 למותם הם עוברים ייסורים קשים – גדיעת איברים, סימון בכוויות, הובלה בין יבשות בתאים צפופים
 ובחום כבד, גידול בכלובים צפופים ללא יכולת תנועה, ניתוק צאצאים מהוריהם, מניעת מזון חיוני או

לחילופין פיטום יתר במזון תוך גרימת מחלות קשות והרשימה עוד ארוכה.

 שיעבוד החיות אינו הופך רק את החיות לעבדים. אנו משעבדים גם את עצמנו למזון משחית מוסרית ומזיק
 בריאותית. אנו משעבדים בני אדם אחר לרעב, כאשר מזונם משמש לפיטום חיות למאכל עבור המערב

 העשיר. אנו משעבדים את הדורות הבאים, בשעה שאנו מחסלים במהירות את משאבי כדור הארץ באופן
בלתי הפיך, כדי לספק את תאוותינו.

 בחג החירות הזה בואו לא נעצור במילים ונעבור למעשים. בואו ונחסל את העבדות של דורנו. כל אחד
 בעלי-4000מאיתנו יכול להביא לחירותם של אלפים. אדם ממוצע בישראל אחראי להרג וסבל של כ-

 חיים במהלך חייו. במעבר למזון צמחי, כל אחד מאיתנו יכול למנוע זאת, לחסל את השיעבוד של אלפי
בעלי-חיים ולחסל את שיעבודו שלו לבשר המזיק.

 animal.org.ilמידע נוסף ניתן למצוא באתר אנונימוס לצמחונות וזכויות בע“ח: 

banana.potrim.comובאוסף המתכונים והמאמרים של רפובליקת בנענע: 
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כיצד להשתמש בהגדה?
 ההגדה כוללת בתוכה את כל הטקסט של ההגדה המסורתית, כולל הסברים על מהלך הסדר. הטקסט

 המסורתי מובא כשהוא מנוקד וכך ניתן לזהותו בקלות ולהשתמש בהגדה בכל סדר מסורתי. בסדר
 מסורתי, מומלץ לבחור קטע או שניים ולהציג אותם לנוכחים, ככתבו או במילים שלכם. במקומות שלא
 נוהגים לקרוא את ההגדה בשלמותה, אפשר לקבוע מראש קטעי קריאה מתוך ההגדה המסורתית ומתוך

הקטעים הנוספים בהגדה זו, על פי ההיקף הרצוי.

 בסדר עם ילדים, או ילדים ברוחם, מומלץ לשלב גם משחקים כמו חידון עם חלוקת אגוזים כנקודות או
 כתב חידה לחיפוש אפיקומן. את נושאי החידות ניתן לשאוב מתוך ההגדה (המסורתית והצמחונית) וכך

לעודד עיון בכתוב.

אפשר גם לקרוא בהגדה לאחר הסדר, ללמוד ולבוא אלינו לרפובליקת בנענע, לשאול קושיות נוספות.

צלחת הסדר
 במרכז השולחן, נוהגים להניח את קערת הסדר ובה מסודרים סימני הסדר המסמלים את המאורעות

ההיסטורים והמשמעויות שמאחורי חג הפסח.

 תחילה, מניחים שלוש מצות זו על גבי זו. 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 ומסתפקים במזון
 מהיר ושאינו בריא. באוכלנו את המצות, מסובין בנחת ליד שולחן הסדר, נזכור להשקיע עוד כמה דקות

 ולהנות מחירותינו באכילת מזון טעים ובריא. שלוש המצות מסמלות את חלקי עם ישראל והשאיפה
 שלכולם לא יחסר מזון – המצה העליונה כהן, האמצעית לוי והתחתונה ישראל. בסדר פסח אנו מעבירים

 מסר של שיתוף משאבים, על מנת שלכולנו יהיה מזון. וועדת האו"ם שהתכנסה לבדוק כיצד ניתן יהיה
 95%להאכיל את כל אוכלוסיית העולם קבעה שרק על ידי תזונה צמחית ניתן יהיה לעשות זאת. כל עוד 

 מהסויה משמשת להאבסת בעלי-חיים, במקום להאכיל את רעבי העולם, ימשיכו מיליונים למות מרעב,
בשעה שעשירי העולם מתים מתזונת יתר מהחי.

מעל המצות מניחים את קערת הסדר ובה סימני הסדר:

  – תערובת של תפוחים, תמרים או סילאן (דבש תמרים) עם מיני אגוזים ושקדים, מתובלים במעטחרוסת
 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.

  – "על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים". כמרור משמשים חסה, עלי עולש אומרור וחזרת
 שורש החזרת. ככל הנראה, החזרת המוזכרת במשנה היא החסה ולא שורש החריין המוכר כיום כחזרת.

 במקומות רבים שמים שני סוגי מרור – חסה וחזרת. יש הרואים במרור סימן נוסף, זכר למזון הצמחי
 שאכלו אבותינו במצרים. המרור הוא צמח בר שעליו אכילים והוא מייצג את צמחי המדבר השונים
 שמשמשים מזון במדבר. על פי המשנה, חמישה צמחים יכולים לשמש כמרור – חסה (חזרת בלשון

המשנה), חזרת (תמכא במשנה), עולש, חרחבינה ומרור.
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  –ירק המסמל את האביב ושפע המזון שהתברכה בו הארץ. הכרפס משמש גם כמתאבן לקראתכרפס
 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.

 זכר לקורבנות שהוקרבו בבית המקדש. הקורבנות בימי קדם היו חלק מהפולחן של – שני תבשילים
 תאוות הבשרים. עוד אצל עובדי האלילים הקדמונים נהגו להקריב חלק מהחיה הנשחטת לאלילים.

 בתקופת בית ראשון ושני, היווה המקדש מעין ווסת שהגביל את הכניעה לתאוות הבשרים, כאשר זו
 מומשה רק שלוש פעמים בשנה, בשלושת הרגלים. לא תמיד העם קיבל מגבלה זו בהבנה ופעמים רבות

 אנו קוראים בתנ"ך על הקמת במות ברחבי הארץ, שהיו למעשה בתי מטבחיים שאיפשרו לאנשים לשחוט
 חיות מחוץ לשלושת הרגלים. במות אלו היוו לא אחת מטרה לתוכחת הנביאים. לאחר חורבן בית שני,

 בתחילת ימי הביניים, הפסיקו היהודים לאכול בשר, אך בהמשך חזרו לסורם. היום אנשים רבים אוכלים
  פעמים ביום. בחג הפסח נזכור לא רק3 פעמים בשנה, כפי שאכלו בתקופת המקדש, אפילו 3חיות במקום 

את הקורבנות בעבר, אלא גם את הקורבנות הרבים של תעשיית המזון מהחי בימינו ולקוות שגם בעלי-
החיים יזכו להיות בני חורין.

 כזכר לקורבנות ניתן להשתמש בכל דבר שיזכיר לנו אותם. במשנה נכתב שיש לציין את קורבן הפסח ע"י
 "שני תבשילין", ללא פירוט נוסף. שני התבשילין נועדו להזכיר לנו את קורבן הפסח וקורבן החגיגה
 שבהם קיפחו חיות רבות את חייהן. כדי לזכור את הקורבנות, אין צורך להוסיף על הכאב בקורבנות

 נוספים. בתלמוד יש דיעות שונות לגבי אותם שני תבשילים. אחד מציע שני סוגי "בשר", אחר דג וביצה,
 אחר מציע אפילו עצם מבושלת ויש גם את האפשרות שרבי הונא מציע - הוא מהדר ב``סילקא וארוזא`` -

סלק ואורז.
 אנו נבחר בדרכו של רבי הונא ונשתמש במאכלים מהצומח. את הסלק יש הנוהגים לצלות, כך שיפריש

 בעדות שבהן לא נהוג לאכול אורז בפסח נחליפונוזל אדום המזכיר את דם הקורבנות. לצידו נוסיף אורז ו
 בקינואה, דגן כשר לפסח שניתן להכינו בדומה לאורז. ניתן גם להוסיף קמח מצה בלול בשמן זית זכר

למנחות מן הצומח שהיו נהוגות בבית המקדש – סולת ומצות בלולות בשמן.

ליד הקערה נוהגים להניח כוס לאליהו הנביא, סמל נוסף להכנסת אורחים.
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ק�ד�ש

ב�ש�ב�ת מ�ת�ח�יל�ין

ו�י�ה�י ע�ר�ב ו�י�ה�י ב�ק�ר

יום ה�ש�ש�י. ו�י�כ�לו ה�ש�מ�י�ם ו�ה�אר�ץ ו�כ�ל צ�ב�אם. 

ו�י�כ�ל א$ל�ה�ים ב�יום ה�ש�ב�יע�י מ�ל�אכ�תו א ש�ר ע�ש�ה 

ו�י�ש�ב�ת ב�יום ה�ש�ב�יע�י מ�כ�ל מ�ל�אכ�תו א ש�ר ע�ש�ה. 

ו�י�ב�ר�ך� א$ל�ה�ים א�ת יום ה�ש�ב�יע�י ו�י�ק�ד�ש אותו 

כ�י בו ש�ב�ת מ�כ�ל מ�ל�אכ�תו א ש�ר ב�ר�א א$ל�ה�ים ל�ע שות.

ב�חול מ�ת�ח�יל�ין:

ס�ב�ר�י מ�ר�נ�ן ו�ר�ב�נ�ן ו�ר�בות�י

ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם בור�א פ�ר�י ה�ג�פ�ן.

 ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם, א ש�ר ב�ח�ר ב�נו מ�כ�ל ע�ם ו�רומ�מ�נו מ�כ�ל ל�שון ו�ק�ד�ש�נו ב�מ�צ�ות�יו.
 ו�ת�ת�ן ל�נו יי א$ל�ה�ינו ב�אה ב�ה (ב�ש�ב�ת: ש�ב�תות ל�מ�נוח�ה ו)מוע ד�ים ל�ש�מ�ח�ה, ח�ג�ים וז�מ�נ�ים ל�ש�שון, א�ת

 יום (ה�ש�ב�ת ה�ז�ה ו�א�ת יום) ח�ג ה�מ�צות ה�ז�ה, ז�מ�ן ח�רות�נו (ב�אה ב�ה), מ�ק�ר�א ק�ד�ש, ז�כ�ר ל�יצ�יאת מ�צ�ר�י�ם.
 כ�י ב�נו ב�ח�ר�ת� ו�אות�נו ק�ד�ש�ת� מ�כ�ל ה�ע�מ�ים, (ו�ש�ב�ת) ומוע ד�י ק�ד�ש�ך� (ב�אה ב�ה וב�ר�צון,) ב�ש�מ�ח�ה וב�ש�שון

)י�ש�ר�א�ל ו�ה�ז�מ�נ�ים. ה�נ�ח�ל�ת�נו. ב�רוך� את�ה יי, מ�ק�ד�ש (ה�ש�ב�ת ו�

ב�מוצ�א�י ש�ב�ת מוס�יפ�ין:

 ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם, בור�א מ�אור�י ה�א�ש. ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם ה�מ�ב�ד�יל ב�ין
, ב�ין י�ש�ר�א�ל ל�ע�מ�ים, ב�ין יום ה�ש�ב�יע�י ל�ש�ש�ת י�מ�י ה�מ�ע ש�ה. ב�ין ק�ד�ש�ת ש�ב�ת  ק�ד�ש ל�ח�ל, ין אור ל�חש�ך�

. ה�ב�ד�ל�ת� ו�ק�ד�ש�ת� א�ת ע�מ�ך  ל�ק�ד�ש�ת יום טוב ה�ב�ד�ל�ת, ו�א�ת יום ה�ש�ב�יע�י מ�ש�ש�ת י�מ�י ה�מ�ע ש�ה ק�ד�ש�ת�
י�ש�ר�א�ל ב�ק�ד�ש�ת�ך. ב�רוך� את�ה יי ה�מ�ב�ד�יל ב�ין ק�ד�ש ל�ק�ד�ש.

ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם, ש�ה�ח$י�נו ו�ק�י�מ�נו ו�ה�ג�יע�נו ל�ז�מ�ן ה�ז�ה.

שות�ה ר�ב כוס ה�י�י�ן ב�ה�ס�ב�ה.

ור�ח�ץ

נוט�ל�ין א�ת ה�י��ד�י�ם ו�א�ין מ�ב�ר�כ�ין "ע�ל נ�ט�יל�ת י�ד�י�ם".
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כ�ר�פ�ס

טוב�ל�ין כ�ר�פ�ס פ�חות מ�כ�ז�י�ת ב�מ�י מ�ל�ח, ומ�ב�ר�כ�ין.

ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם, בור�א פ�ר�י ה�א ד�מ�ה.

 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. ר' מרקוס לומד

 מכך  שאלו הניזונים מפרי האדמה הם גם אלה שתורמים מחלקם, על מנת שגם לאחרים לא יחסר. גידול
 מזון מהחי דורש שטחי קרקע גדולים ומים רבים. על ידי גידול ישיר של מזון צמחי לאדם, ניתן לחסוך

משאבי קרקע ומים רבים ולהאכיל בעזרתם אנשים מזי רעב.

יחץ

ב�ע�ל ה�ב�י�ת י�ב�צ�ע א�ת ה�מ�צ�ה ה�א�מ�צ�ע�ית ל�ש�ת�י�ם ומ�צ�פ�ין א�ת ה�ח�צ�י ה�ג�דול ל�א פ�יקומ�ן.

מגיד

מ�ג�ל�ה א�ת ה�מ�צות מ�ג�ב�יה� א�ת ה�ק�ע�ר�ה ו�אומ�ר ב�קול ר�ם:

ע�נ�י�א ד�י א כ�לו אב�ה�ת�נ�א ב�אר�ע�א ד�מ�צ�ר�י�ם.  ה�א ל�ח�מ�א

כ�ל ד�כ�פ�ין י�ית�י ו�י�יכ�ל, כ�ל ד�צ�ר�יך� י�ית�י ו�י�פ�ס�ח.

ה�ש�ת�א ה�כ�א, ל�ש�נ�ה ה�ב�אה ב�אר�ע�א ד�י�ש�ר�א�ל. 

ה�ש�ת�א ע�ב�ד�י, ל�ש�נ�ה ה�ב�אה ב�נ�י חור�ין.

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.
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מ�ס�יר ה�ק�ע�ר�ה מ�ע�ל ה�ש*ל�ח�ן, מוז�גי�ן כוס ש�נ�י ו�כ�אן ה�ב�ן או א�ח�ד מ�ן ה�מ�ס*ב�ים שוא�ל:

ה�ל�י�ל�ה ה�ז�ה מ�כ�ל ה�ל�ילות?  מ�ה נ�ש�ת�נ�ה

ש�ב�כ�ל ה�ל�ילות אנו אוכ�ל�ין ח�מ�ץ ומ�צ�ה, ה�ל�י�ל�ה ה�ז�ה - כולו מ�צ�ה! 

ש�ב�כ�ל ה�ל�ילות אנו אוכ�ל�ין ש�אר י�ר�קות, - ה�ל�י�ל�ה ה�ז�ה מ�רור!

ש�ב�כ�ל ה�ל�ילות א�ין א�נו מ�ט�ב�יל�ין א פ�ילו פ�ע�ם א�ח�ת, - ה�ל�י�ל�ה ה�ז�ה ש�ת�י פ�ע�מ�ים!

ש�ב�כ�ל ה�ל�ילות אנו אוכ�ל�ין ב�ין יוש�ב�ין וב�ין מ�ס�ב�ין, - ה�ל�י�ל�ה ה�ז�ה כ�ל�נו מ�ס�ב�ין!

.מ�נ�יח� א�ת ה�ק�ע�ר�ה ע�ל ה�ש*ל�ח�ן. ה�מ�צות ת�ה�י�ינ�ה מ�גלות ב�ש�ע�ת א+מ�יר�ת ה�ה�ג�ד�ה

 ל�פ�ר�ע�ה ב�מ�צ�ר�י�ם, ו�יוצ�יא�נו יי א$ל�ה�ינו מ�ש�ם ב�י�ד ח ז�ק�ה וב�ז�רוע� נ�טוי�ה. ו�א�לו ל�א ע ב�ד�ים ה�י�ינו
 הוצ�יא ה�ק�דוש ב�רוך� הוא א�ת א בות�ינו מ�מ�צ�ר�י�ם, ה ר�י אנו וב�נ�ינו וב�נ�י ב�נ�ינו מ�ש�ע�ב�ד�ים ה�י�ינו ל�פ�ר�ע�ה

 ב�מ�צ�ר�י�ם. ו�א פ�ילו כ�ל�נו ח כ�מ�ים, כ�ל�נו נ�בונ�ים, כ�ל�נו ז�ק�נ�ים, כ�ל�נו יוד�ע�ים א�ת ה�תור�ה, מ�צ�ו�ה ע�ל�ינו ל�ס�פ�ר
ב�יצ�יאת מ�צ�ר�י�ם. ו�כ�ל ה�מ�ר�ב�ה ל�ס�פ�ר ב�יצ�יאת מ�צ�ר�י�ם ה ר�י ז�ה מ�ש�ב�ח.

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.
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 ב�ר�ב�י א$ל�יע�ז�ר ו�ר�ב�י י�הוש�ע� ו�ר�ב�י א�ל�ע�ז�ר ב�ן ע ז�ר�י�ה מ�ע ש�ה
  ע ק�יב�א ו�ר�ב�י ט�ר�פון ש�ה�יו מ�ס�ב�ין ב�ב�נ�י ב�ר�ק, ו�ה�יוו�ר�ב�י

 מ�ס�פ�ר�ים ב�יצ�יאת מ�צ�ר�י�ם כ�ל אותו ה�ל�י�ל�ה ע�ד ש�ב�או
 ת�ל�מ�יד�יה�ם ו�אמ�רו ל�ה�ם: ר�בות�ינו, ה�ג�יע� ז�מ�ן ק�ר�יאת ש�מ�ע

ש�ל ש�ח ר�ית.

 , ו�ל�אאמ�ר א�ל�ע�ז�ר ב�ן ע ז�ר�י�ה: ה ר�י א נ�י כ�ב�ן ש�ב�ע�ים ש�נ�ה
 ז�כ�ית�י ש�ת�אמ�ר י�צ�יאת מ�צ�ר�ים ב�ל�ילות ע�ד ש�ד�ר�ש�ה ב�ן

זומ�א: ש�נ�א$מ�ר, 

 ל�מ�ע�ן ת�ז�כ�ר א�ת יום צ�את�ך� מ�א�ר�ץ מ�צ�ר�י�ם כ�ל י�מ�י
ח�י�יך� 

 � - ה�ל�ילות. ו�ח כ�מ�יםכ�ל י�מ�י ח�י�יך� - ה�י�מ�ים, י�מ�י ח�י�יך
 � - ל�ה�ב�יאכ�ל י�מ�י ח�י�יך� - ה�עול�ם ה�ז�ה, י�מ�י ח�י�יךאומ�ר�ים: 

ל�ימות ה�מ�ש�יח.

 ב�רוך� הוא. ב�רוך� ש�נ�ת�ן תור�ה ל�ע�מו, ב�רוך� ה�מ�קום
 י�ש�ר�א�ל, ב�רוך� הוא. כ�נ�ג�ד אר�ב�ע�ה ב�נ�ים ד�ב�ר�ה תור�ה. א�ח�ד ח�כ�ם, ו�א�ח�ד ר�ש�ע, ו�א�ח�ד ת�ם, ו�א�ח�ד ש�א�ינו

יוד�ע� ל�ש�אול.

מ�ה הוא אומ�ר?  ח�כ�ם

 מ�ה ה�ע�דות ו�ה�ח�ק�ים ו�ה�מ�ש�פ�ט�ים א ש�ר צ�ו�ה יי א$ל�ה�ינו א�ת�כ�ם? ו�אף את�ה א$מ�ר לו כ�ה�ל�כות
ה�פ�ס�ח: א�ין מ�פ�ט�יר�ין אח�ר ה�פ�ס�ח א פ�יקומ�ן.

 מ�ה הוא אומ�ר? ר�ש�ע

 מ�ה ה�ע ב�ד�ה ה�ז�את ל�כ�ם? ל�כ�ם - ו�ל�א לו. ול�פ�י ש�הוצ�יא א�ת ע�צ�מו מ�ן ה�כ�ל�ל כ�פ�ר
 ב�ע�ק�ר. ו�אף את�ה ה�ק�ה�ה א�ת ש�נ�יו ו�א$מ�ר לו: ב�ע בור ז�ה ע�ש�ה יי ל�י ב�צ�את�י

מ�מ�צ�ר�י�ם. ל�י - ו�ל�א לו. א�ילו ה�י�ה ש�ם, ל�א ה�י�ה נ�ג�אל.

 מ�ה הוא אומ�ר? ת�ם

מ�ה ז�את? ו�אמ�ר�ת� א�ל�יו: ב�ח�ז�ק י�ד הוצ�יאנו יי מ�מ�צ�ר�י�ם, מ�ב�ית ע ב�ד�ים.

 – ו�ש�א�ינו יוד�ע� ל�ש�אול

 את� פ�ת�ח לו, ש�נ�א$מ�ר: ו�ה�ג�ד�ת� ל�ב�נ�ך� ב�יום ה�הוא ל�אמ�ר, ב�ע בור ז�ה ע�ש�ה יי ל�י
ב�צ�את�י מ�מ�צ�ר�י�ם.
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הידעת?
 צומת מסובים, הסמוך למיקומה של

 בני ברק הישנה נקרא על שם קטע זה
 בהגדה. על חורבותיה של בני ברק

 הישנה הוקם יישוב ערבי בשם חיריה
שנתן את שמו גם למזבלה הסמוכה.

 היום מזבלת חיריה משמשת מוקד
 למחזור ואיכות הסביבה. במקום
 מרכז מחזור פסולת הממיין את

 הפסולת למטרות מחזור. במקום
 תחנת כח המפיקה חשמל מהפסולת

 האורגנית ומתוכננת הפקת חשמל
 מהגזים הנפלטים מהר הפסולת

שהצטבר במשך השנים.
 בסמוך לחירייה מתוכנן לקום פארק
 איילון שישמש כריאה הירוקה של

דרום גוש דן.
 



 , ת�ל�מוד לומ�ר ב�יום ה�הוא, א�י ב�יום ה�הוא י�כול מ�ב�עוד יום,י�כול מ�ר�אש ח�ד�ש
 ת�ל�מוד לומ�ר ב�ע בור ז�ה - ב�ע בור ז�ה ל�א אמ�ר�ת�י א�ל�א ב�ש�ע�ה ש�י�ש מ�צ�ה ומ�רור מ�נ�ח�ים

ל�פ�נ�יך.

  עוב�ד�י ע בוד�ה ז�ר�ה ה�יו א בות�ינו, ו�ע�כ�ש�יו ק�ר�ב�נו ה�מ�קום ל�ע ב�ד�תו, ש�נ�א$מ�ר:מ�ת�ח�ל�ה
 ו�י�אמ�ר י�הוש�ע� א�ל כ�ל ה�ע�ם, כ�ה אמ�ר יי א$ל�ה�י י�ש�ר�א�ל: ב�ע�ב�ר ה�נ�ה�ר י�ש�בו א בות�יכ�ם

 מ�עול�ם, ת�ר�ח א ב�י אב�ר�ה�ם ו�א ב�י נ�חור, ו�י�ע�ב�דו א$ל�ה�ים א ח�ר�ים. ו�א�ק�ח א�ת א ב�יכ�ם א�ת
 אב�ר�ה�ם מ�ע�ב�ר ה�נ�ה�ר ו�אול�ך� אותו ב�כ�ל א�ר�ץ כ�נ�ע�ן, ו�אר�ב�ה א�ת ז�ר�עו ו�א�ת�ן לו א�ת י�צ�ח�ק,
 ו�א�ת�ן ל�י�צ�ח�ק א�ת י�ע ק�ב ו�א�ת ע�ש�יו. ו�א�ת�ן ל�ע�ש�ו א�ת ה�ר ש�ע�יר ל�ר�ש�ת א�תו, ו�י�ע ק�ב וב�נ�יו

י�ר�דו מ�צ�ר�י�ם.

 � שומ�ר ה�ב�ט�ח�תו ל�י�ש�ר�א�ל, ב�רוך� הוא. ש�ה�ק�דוש ב�רוך� הוא ח�ש�ב א�ת ה�ק�ץ, ל�ע שותב�רוך
 כ�מו ש�אמ�ר ל�אב�ר�ה�ם אב�ינו ב�ב�ר�ית ב�ין ה�ב�ת�ר�ים, ש�נ�א$מ�ר: ו�י�אמ�ר ל��אב�ר�ם, י�ד�ע ת�ד�ע כ�י

 ג�ר י�ה�י�ה ז�ר�ע ך� ב�א�ר�ץ ל�א ל�ה�ם, ו�ע ב�דום ו�ע�נו א�ת�ם אר�ב�ע מ�אות שנה. ו�גם א�ת ה�גוי
א ש�ר י�ע ב�דו ד�ן אנ�כ�י ו�אח ר�י כ�ן י�צ�או ב�ר�כ�ש ג�דול.

מ�כ�ס�ה א�ת ה�מ�צות ומ�ג�ב�יה� א�ת ה�כוס.

ו�ה�יא ש�ע�מ�ד�ה ל�א בות�ינו ו�ל�נו!

ש�ל�א א�ח�ד ב�ל�ב�ד ע�מ�ד ע�ל�ינו ל�כ�לות�נו, 

א�ל�א ש�ב�כ�ל דור ו�דור עומ�ד�ים ע�ל�ינו ל�כ�לות�נו, 

ו�ה�ק�דוש ב�רוך� הוא מ�צ�יל�נו מ�י�ד�ם.

י�נ�יח� ה�כוס מ�י�דו וי�ג�ל�ה א�ת ה�מ�צות.
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בכל דור ודור עומדים אנו לכלותנו - אילו האכילנו את המן ולא דרשנו את השליו

פרשת המן, השליו וקברות התאווה עוסקת בתאוותו של העם לאכילת בשר ומעבירה מסר ברור כנגד תאווה זו.

 לאחר צאתם של בני ישראל ממצרים, נתן אלוהים לבני ישראל את המן. הכתוב משבח מזון צמחי זה: "והמן
 כזרע-גד הוא ועינו כעין הבדולח....והיה טעמו כטעם לשד השמן" ולפי ספר שמות: "טעמו כצפיחית בדבש".

העם לא הסתפק במזון זה ודרש לאכול את המזון הבשרי שאליו הורגל במצרים:
 "והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר, זכרנו את הדגה אשר

אכלנו במצרים...ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו".

 גם משה וגם אלוהים אינם רואים בעין יפה את התאווה הזו לאכילת בשר: "ויחר אף ה' מאד ובעיני משה רע".
 לאור זאת, התשובה של אלוהים נראית מפתיעה בהתחלה: "ונתן ה' לכם בשר ואכלתם. לא יום אחד תאכלון ולא

יומיים ולא חמישה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום. עד חודש ימים...."

 מדוע נותן ה' לעם בשר, אם הדבר רע בעיניו? ההסבר לכך מובא מייד בהמשך הפסוק: "עד אשר יצא מאפכם
 והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את ה' אשר בקרבכם....". אלוהים אינו צריך לבחור עונש לעם, הוא למעשה נותן

 לעם את העונש שהם ביקשו עבור עצמם. מפסוק זה ניתן גם ללמוד שאכילת בשר מנוגדת לרוח האל שבצלמו
 נברא האדם. על פי רוח האל שנמצאת בקרב האדם, עליו לאכול מזון צמחי, כפי שנמסר לו בבריאת העולם. אדם

האוכל בשר פועל על כן בניגוד לרוח האלוהים אשר בקרבו.

 30הסיפור מסתיים בתוצאה המרה של אכילת הבשר, סוף המבהיר היטב את הסכנה הבריאותית שבכך. לאחר 
 יום של אכילת חיות – יונקים, עופות ודגים, הדבר גרם למחלה קשה אשר המיתה רבים מהעם: "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."

 ניתן לראות בפרשייה זו הקבלה לסיפור בריאת העולם והמעבר מתזונה צמחית שניתנה לאדם בבריאה לתזונה
 מהחי בדור שלאחר המבול. בבריאת העולם, כמתואר בספר בראשית, ניתנו לאדם תחילה רק עשב זורע זרע ועץ

 נושא פרי. ביציאת מצרים ניתן תחילה המן. בשני המקרים, העם לא הסתפק במזון הטוב שניתן לו ורצה לאכול
 חיות. בדור המבול לא הסתפק האדם במזון הצמחי והחל לאכול חיות. ביציאת מצרים, לא הסתפקו בני ישראל

 במן ודרשו את סיר הבשר. בפעם הראשונה הושמד חלק גדול מהאנושות במבול ובפעם השנייה מתו רבים
בחולי.

 בשני המקרים ניתן הבשר, תוך העברת מסר ברור לגבי השלילה שבכך. ההיתר לאכול חיות, לאחר המבול, ניתן
 במגבלה: "כי תאווה נפשך". היתר זה קיים רק כאשר אדם אינו עומד ביצרו וחייב לאכול בשר. המסר של

 הכתוב הוא כנגד אכילת בשר, אך במקרה שאדם אינו עומד בייצרו ואוכל בשר, מוצבות לפניו מגבלות שנועדו
 להפחית את העבירה ולהזכיר את השלילה שבכך. מגבלות אלו כוללות את חוקי הכשרות השונים. גם בפרשיית

 קברות התאווה מבהיר אלוהים שהבשר ניתן רק "כי בכיתם באזני ה' לאמור מי יאכילנו בשר", כלומר הבשר
ניתן רק לאחר שהעם אינו מסוגל לעמוד בייצרו ותאוותו גוברת עליו.

 נסיון חדש לחזור על הניסוי המדברי נעשה בסרט "לאכול בגדול". בסרט זה ניסה על עצמו במאי הסרט דיאטה
  יום. התוצאות היו חמורות, כולל נזק משמעותי לכבד, עלייה חדה30מהחי מבית היוצר של מקדונלדס, במשך 

בכולסטרול, כאבי ראש, הקאות, אימפוטנציה, השמנת יתר והשפעות נפשיות.
 מסתבר שהנזקים הבריאותיים הנובעים מאכילת חיות היו ידועים הרבה לפני כן, עוד מימי יציאת מצרים. למרות

 זאת לא הסקנו את המסקנות וגם בדורנו אנו ממשיכים לכלות את עצמנו – במחלות הנגרמות מאכילת הבשר
 ובהרס כדור הארץ בשל הנזקים האקולוגים הכרוכים בכך – מדבור, אפקט החממה, זיהום מקורות מים וכריתת

יערות עד.

 עם ישראל יצא מעבדות לחרות, אבל עדיין לא היה בשל כדי להיות מודע לשיעבודם ולסבלם של יצורים אחרים
וכדי להמנע מלהיות שותף לכך. היום, כאשר אנו בני חורין בארצנו, מוטב שנהיה קשובים לסבלם של בעלי-
החיים המשועבדים לנו, נתגבר על תאוותנו לאכילת חיות ונפסיק להיות שותפים לשיעבוד של יצורים חיים.
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 מ�ה ב�ק�ש ל�ב�ן ה�א ר�מ�י ל�ע שות ל�י�ע ק�ב אב�ינו. ש�פ�ר�ע�ה ל�א ג�ז�ר א�ל�א ע�ל ה�ז�כ�ר�ים צ�א ול�מ�ד
ו�ל�ב�ן ב�ק�ש ל�ע קור א�ת ה�כ�ל, ש�נ�א$מ�ר:

 א ר�מ�י א�ב�ד אב�י, ו�י�ר�ד מ�צ�ר�י�מ�ה ו�י�ג�ר ש�ם ב�מ�ת�י מ�ע�ט, ו�י�ה�י ש�ם ל�גוי
ג�דול, ע�צום ו�ר�ב

 - אנוס ע�ל פ�י ה�ד�בור.ו�י�ר�ד מ�צ�ר�י�מ�ה

  - מ�ל�מ�ד ש�ל�א י�ר�ד י�ע ק�ב אב�ינו ל�ה�ש�ת�ק�ע� ב�מ�צ�ר�י�ם א�ל�א ל�גור ש�ם, ש�נ�א$מ�ר:ו�י�ג�ר ש�ם
, כ�י כ�ב�ד ה�ר�ע�ב  ו�י�אמ�רו א�ל פ�ר�ע�ה, ל�גור ב�אר�ץ ב�אנו, כ�י א�ין מ�ר�ע�ה ל�צ�אן א ש�ר ל�ע ב�ד�יך�

ב�א�ר�ץ כ�נ�ע�ן. ו�ע�ת�ה י�ש�בו נ�א ע ב�ד�יך� ב�א�ר�ץ ג�ש�ן.

  - כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: ב�ש�ב�ע�ים נ�פ�ש י�ר�דו א בות�יך� מ�צ�ר�י�מ�ה, ו�ע�ת�ה ש�מ�ך� יי א$ל�ה�יךב�מ�ת�י מ�ע�ט
כ�כוכ�ב�י ה�ש�מ�י�ם ל�ר�ב.

 - מ�ל�מ�ד ש�ה�יו י�ש�ר�א�ל מ�צ�י�נ�ים ש�ם.ו�י�ה�י ש�ם ל�גוי

  - כ�מו ש�נ�א$מ�ר: וב�נ�י י�ש�ר�א�ל פ�רו ו�י�ש�ר�צו ו�י�ר�בו ו�י�ע�צ�מו ב�מ�א�ד מ�א�ד, ו�ת�מ�ל�אג�דול, ע�צום
ה�אר�ץ א�ת�ם.

, ו�ת�ר�ב�י ו�ת�ג�ד�ל�י ו�ת�ב�א�י ב�ע ד�י ע ד�י�ים,ו�ר�ב   - כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: ר�ב�ב�ה כ�צ�מ�ח ה�ש�ד�ה נ�ת�ת�יך�
, , ו�את� ע�ר�ם ו�ע�ר�י�ה. ו�א�ע$ב�ר ע�ל�י�ך� ו�א�ר�א�ך� מ�ת�בוס�ס�ת ב�ד�מ�י�ך�  ש�ד�י�ם נ�כ�נו וש�ע�ר�ך� צ�מ�ח�

ו�א�מ�ר ל�ך ב�ד�מ�י�ך� ח י�י, ו�א�מ�ר ל�ך ב�ד�מ�י�ך� ח י�י

 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".

11



, ו�י�ת�נו ע�ל�ינו ע ב�ד�ה ק�ש�ה.ו�י�ר�עו א�ת�נו ה�מ�צ�ר�ים ו�י�ע�נונו

  - כ�מו ש�נ�א$מ�ר: ה�ב�ה נ�ת�ח�כ�מ�ה לו פ�ן י�ר�ב�ה, ו�ה�י�ה כ�י ת�ק�ר�אנ�ה מ�ל�ח�מ�ה ו�נוס�ף ג�םוירעו א�ת�נו ה�מ�צ�ר�ים
הוא ע�ל שנ�א�ינו ו�נ�ל�ח�ם ב�נו, ו�ע�ל�ה מ�ן ה�אר�ץ.

  - כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: ו�י�ש�ימו ע�ל�יו ש�ר�י מ�ס�ים ל�מ�ע�ן ע�נ�תו ב�ס�ב�ל�ת�ם. ו�י�ב�ן ע�ר�י מ�ס�כ�נות ל�פ�ר�ע�ה.ו�י�ע�נונוו
א�ת פ�ת�ם ו�א�ת ר�ע�מ�ס�ס.

.ו�י�ת�נו ע�ל�ינו ע ב�ד�ה ק�ש�ה  - כ�מו ש�נ�א$מ�ר: ו�י�ע ב�דו מ�צ�ר�ים א�ת ב�נ�י י�ש�ר�א�ל ב�פ�ר�ך�

 ו�נ�צ�ע�ק א�ל יי א$ל�ה�י א ב�ת�ינו, ו�י�ש�מ�ע יי א�ת ק�ל�נו, ו�י�ר�א א�ת ע�נ�י�נו ו�א�ת
ע מ�ל�נו ו�א�ת ל�ח צ�נו.

  - כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: ו�י�ה�י ב�י�מ�ים ה�ר�ב�ים ה�ה�ם ו�י�מ�ת מ�ל�ך� מ�צ�ר�ים, ו�י�אנ�חו ב�נ�יו�נ�צ�ע�ק א�ל יי א$ל�ה�י א ב�ת�ינו
י�ש�ר�א�ל מ�ן ה�ע בוד�ה ו�י�ז�ע�קו, ו�ת�ע�ל ש�ו�ע�ת�ם א�ל ה�א$ל�ה�ים מ�ן ה�ע ב�ד�ה.

  - כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: ו�י�ש�מ�ע א$ל�ה�ים א�ת נ�א ק�ת�ם, ו�י�ז�כור א$ל�ה�ים א�ת ב�ר�יתו א�תו�י�ש�מ�ע יי א�ת ק�ל�נו
אב�ר�ה�ם, א�ת י�צ�ח�ק וא�ת י�ע ק�ב.

 - זו פ�ר�ישות ד�ר�ך� א�ר�ץ, כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: ו�י�ר�א א$ל�ה�ים א�ת ב�ני י�ש�ר�א�ל ו�י�ד�ע א$ל�ה�ים.ו�י�ר�א א�ת ע�נ�י�נו

 - א�לו ה�ב�נ�ים. כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: כ�ל ה�ב�ן ה�י�לוד ה�י�א�ר�ה ת�ש�ל�יכ�הו ו�כ�ל ה�ב�ת ת�ח�יון.ו�א�ת ע מ�ל�נו

 - ז�ו ה�ד�ח�ק, כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: ו�ג�ם ר�א�ית�י א�ת ה�ל�ח�ץ א ש�ר מ�צ�ר�ים ל�ח צ�ים א�ת�ם.ו�א�ת ל�ח�צ�נו
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  יי מ�מ�צ�ר�ים ב�י�ד ח ז�ק�ה וב�ז�ר�ע� נ�טוי�ה, וב�מ�ר�א ג�ד�ל, וב�א�תותו�יוצ�א�נו
וב�מ�פ�ת�ים.

, א�ל�או�יוצ�א�נו יי מ�מ�צ�ר�ים , ו�ל�א ע�ל י�ד�י ש�ר�ף, ו�ל�א ע�ל י�ד�י ש�ל�יח�   - ל�א ע�ל י�ד�י מ�ל�אך�
 ה�ק�דוש ב�רוך� הוא ב�כ�בודו וב�ע�צ�מו, ש�נ�א$מ�ר: ו�ע�ב�ר�ת�י ב�א�ר�ץ מ�צ�ר�ים ב�ל�י�ל�ה ה�ז�ה, ו�ה�כ�ית�י

כ�ל ב�כור ב�א�ר�ץ מ�צ�ר�ים מ�אד�ם ו�ע�ד ב�ה�מ�ה, וב�כ�ל א$ל�ה�י מ�צ�ר�ים א�ע$ש�ה ש�פ�ט�ים. א נ�י יי.

 - א נ�י ו�ל�א מ�ל�אך�ו�ע�ב�ר�ת�י ב�א�ר�ץ מ�צ�ר�ים ב�ל�י�ל�ה ה�ז�ה

 - א נ�י ו�ל�א ש�ר�ףו�ה�כ�ית�י כ�ל ב�כור ב�א�ר�ץ מ�צ�ר�ים

.וב�כ�ל א$ל�ה�י מ�צ�ר�ים א�ע$ש�ה ש�פ�ט�ים  - א נ�י ול�א ה�ש�ל�יח�

 - א נ�י הוא ול�א אח�ר.א נ�י יי

  - זו ה�ד�ב�ר, כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: ה�נ�ה יד יי הוי�ה ב�מ�ק�נ�ך� א ש�ר ב�ש�ד�ה, ב�סוס�ים,ב�י�ד ח ז�ק�ה
ב�ח מ�ר�ים, ב�ג�מ�ל�ים, ב�ב�ק�ר וב�צ�אן, ד�ב�ר כ�ב�ד מ�א�ד.

 - זו ה�ח�ר�ב, כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: ו�ח�ר�בו ש�לופ�ה ב�י�דו, נ�טוי�ה ע�ל י�רוש�ל�י�ם.וב�ז�ר�ע� נ�טוי�ה

  - זו ג�לוי ש�כ�ינ�ה, כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: או ה נ�ס�ה א$ל�ה�ים ל�ב�א ל�ק�ח�ת לו גוי מ�ק�ר�בוב�מ�ר�א ג�ד�ל
 גוי ב�מ�ס�ת ב�א�ת�ת וב�מופ�ת�ים, וב�מ�ל�ח�מ�ה וב�י�ד ח ז�ק�ה וב�ז�רוע� נ�טוי�ה, וב�מור�א�ים ג�ד�ל�ים,

. כ�כ�ל א ש�ר ע�ש�ה ל�כ�ם יי א$ל�ה�יכ�ם ב�מ�צ�ר�ים ל�ע�ינ�יך�

, א ש�ר ת�ע ש�ה בו א�תוב�א�תות   - ז�ה ה�מ�ט�ה, כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: ו�א�ת ה�מ�ט�ה ה�ז�ה ת�ק�ח ב�י�ד�ך�
ה�א�ת�ת.

- ז�ה ה�ד�ם, כ�מ�ה ש�נ�א$מ�ר: ו�נ�ת�ת�י מופ�ת�ים ב�ש�מ�י�ם וב�אר�ץ. וב�מ�פ�ת�ים 
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"ב, ב�י�ח�ד, ט"ו פ�ע�ם.נוה+ג�ין ל�ה�ט�יף ט�פ�ה מ�ן ה�כוס ב�א+מ�יר�ת ד�ם ו�א�ש "ש ב�אח� "ך� ע�ד� ..., ע�ש�ר ה�מ�כות ד�צ�

.ו�ת�ימ�רות ע�ש�ן ו�א�ש ד�ם

 ד�ב�ר אח�ר: ב�י�ד ח ז�ק�ה - ש�ת�י�ם, וב�ז�ר�ע� נ�טוי�ה - ש�ת�י�ם, וב�מ�ר�א ג�ד�ל - ש�ת�י�ם, וב�א�תות -
 ש�ת�י�ם, וב�מ�פ�ת�ים - ש�ת�י�ם. א�לו ע�ש�ר מ�כות ש�ה�ב�יא ה�ק�דוש ב�רוך� הוא ע�ל ה�מ�צ�ר�ים

ב�מ�צ�ר�ים, ו�א�לו ה�ן:

ד�ם

צ�פ�ר�ד�ע�

כ�נ�ים

ע�רוב

ד�ב�ר

ש�ח�ין

ב�רד

אר�ב�ה

חש�ך�

מ�כ�ת ב�כורות

"ב. "ש ב�אח� "ך� ע�ד� ר�ב�י י�הוד�ה ה�י�ה נות�ן ב�ה�ם ס�מ�נ�ים: ד�צ�

דם, צפרדע וכינים

הארץ החיות הים והדגה,
ניתנו לאדם למשמורת,

לכבדם, ויחד לחיות על האדמה,
בהערכה עבודה ואהבה.

והאדם הארץ והימים זיהם,
שינה והנדס את החי הצומח והגידולים 

את החיות כלא ובסבל כילה ועיוות,
עשה אותם כמותו משועבדים,

שלא כדרך הטבע חולים וכאובים.

הזורע סבל וכאב- רינה לא יוכל לקצור,
המשעבד וגורם סבל לאחר,
ומתחשב ברצונו שלו בלבד,

אל לו להתפלא אם בערבו של יום
יבקש רחמים לעצמו בשל כאבו ומחלתו
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  ה�מ�צ�ר�ים ב�מ�צ�ר�ים ע�ש�ר מ�כות ו�ע�ל ה�י�םר�ב�י יוס�י ה�ג�ל�יל�י אומ�ר: מ�נ�י�ן את�ה אומ�ר ש�ל�קו

ל�קו ח מ�ש�ים מ�כות? 

  ו�י�אמ�רו ה�ח�ר�ט�מ�ים א�ל פ�ר�ע�ה: א�צ�ב�ע א$ל�ה�יםב�מ�צ�ר�ים מ�ה הוא אומ�ר?
ה�וא, 

  ו�י�ר�א י�ש�ר�א�ל א�ת ה�י�ד ה�ג�ד�ל�ה א ש�ר ע�ש�ה ייו�ע�ל ה�י�ם מה הוא אומ�ר?
ב�מ�צ�ר�ים, ו�י�יר�או ה�ע�ם א�ת יי, ו�י�א מ�ינו ב�יי וב�מש�ה ע�ב�דו. 

 כ�מ�ה ל�קו ב�א�צ�ב�ע? ע�ש�ר מ�כות. א$מור מ�ע�ת�ה: ב�מ�צ�ר�ים ל�קו ע�ש�ר מ�כות ו�ע�ל
ה�י�ם ל�קו ח מ�ש�ים מ�כות.

 ר�ב�י א$ל�יע�ז ר אומ�ר: מ�נ�י�ן ש�כ�ל מ�כ�ה ומ�כ�ה ש�ה�ב�יא ה�ק�דוש ב�רוך� הוא ע�ל ה�מ�צ�ר�ים
ב�מ�צ�ר�י�ם ה�י�ת�ה ש�ל אר�ב�ע מ�כות? 

 י�ש�ל�ח ב�ם ח רון אפו, ע�ב�ר�ה ו�ז�ע�ם ו�צ�ר�ה, מ�ש�ל�ח�ת מ�ל�א כ�י ר�ע�ים.ש�נ�א$מ�ר:

 - אח�ת, ע�ב�ר�ה
 - ש�ת�י�ם, ו�ז�ע�ם
 - ש�לש,ו��צ�ר�ה

 - אר�ב�ע.מ�ש�ל�ח�ת מ�ל�א כ�י ר�ע�ים

א$מור מ�ע�ת�ה: ב�מ�צ�ר�ים ל�קו אר�ב�ע�ים מ�כות ו�ע�ל ה�י�ם ל�קו מ�את�י�ם מ�כות.

 ר�ב�י ע ק�יב�א אומ�ר: מ�נ�י�ן ש�כ�ל מ�כ�ה ומ�כ�ה שה�בי�א ה�ק�דוש ב�רוך� הוא על ה�מ�צ�ר�ים
ב�מ�צ�ר�ים ה�י�ת�ה ש�ל ח�מ�ש מ�כות? 

 י��ש�ל�ח ב�ם ח רון אפו, ע�ב�ר�ה ו�ז�ע�ם ו�צ�ר�ה, מ�ש�ל�ח�ת מ�ל�א כ�י ר�ע�ים.ש�נ�א$מ�ר:

- אח�ת, ח רון אפו
 - ש�ת�י�ם, ע�ב�ר�ה
 - ש�לוש, ו�ז�ע�ם
 - אר�ב�ע, ו�צ�ר�ה

 - ח�מ�ש. מ�ש�ל�ח�ת מ�ל�א כ�י ר�ע�ים

 א$מור מ�ע�ת�ה: ב�מ�צ�ר�ים ל�קו ח מ�ש�ים מ�כות ו�ע�ל ה�י�ם ל�קו ח מ�ש�ים ומ�את�י�ם
מ�כות.
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ואלו עשר המכות שהביא האדם על עצמו וסביבתו:

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

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

  – והאדם גירד פדחתו, ישב וחשב ולא הבין מדוע הוא חולה, מדוע אנשים רעבים, מזג האווירכינים

 משתגע והאלימות משתוללת. ישב וחשב ולא הבין כי הביא זאת על עצמו. וימשיכו המכות לנחות על

ראשו.

  – ויבואו הקרקסים הגדולים, אשר צלפו באריות במוטות ברזל, חנקו קופים ברצועות חנק, הרקידוערוב

 דובים על 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 המשיךדבר

 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.

  – וימרח האדם מיני תכשירים על ארנבים ועכברים. ויסבלו החיות מאד. ולא ידע האדם כי הוא אינושחין

עכבר וימרח על עצמו את קרם העכברים ויאכל תרופות עכברים. ויסבול גם האדם מאד.

  – ותמלא הארץ פרות רבות לספק תאוות האדם. ויפלטו הפרות מתאן רב ותהפוך הארץ לחממה.ברד

 והפך אקלימה לסדום ועמורה, כפרים נשטפו במבול, יבול רב הושמד בברד ובצורת קשה תקפה איזורים

אחרים. וירעב האדם.

  – ויגדלו האירים תפוחי אדמה רבים ותמלא ארצם תפוחי אדמה. והארץ השנייה תמלא חיטה,ארבה

 . ויפשוט הארבה ומחלות הצמחים1אחרת בסויה ואחרות בתירס או אורז. ויסגוד האדם למונוקולטורה

ותושמד כל תבואת הארץ ורעב כבד פשט בה. 

  – והאדם הקים מפעלים מזהמים אשר מלאו את הארץ בעשן רב. ולא נותר מקום בארץ לגדל מזוןחושך

 לחיות הרבות שהאדם גידל וטבח. ויכרות האדם יערות עד לגדל תחתם פרות. ויהפכו היערות למדבריות,

אבק רב עלה השמיימה וחושך רב כיסה את הארץ.

  – ויאכל האדם חיות רבות, חלב וביצים עתירי הורמונים. ויפן האדם לקיים מצוות פרו ורבומכת בכורות

ולא עלה אונו בכך.

 חקלאות המבוססת על גידול מין בודד על שטחים נרחבים. החקלאות האורגנית, בניגוד לכך, דוגלת בשילוב מיני צמחים1
השומר על פוריות הקרקע ועמידות הצמחיה.
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!כ�מ�ה מ�ע לות טובות ל�מ�קום ע�ל�ינו

ד�י�ינו. א�לו הוצ�יאנו מ�מ�צ�ר�ים ו�ל�א ע�ש�ה ב�ה�ם ש�פ�ט�ים,
ד�י�ינו. , ו�ל�א ע�ש�ה ב�אל�ה�יה�ם,א�לו ע�ש�ה ב�ה�ם ש�פ�ט�ים

ד�י�ינו. , ו�ל�א ה�ר�ג א�ת ב�כור�יה�ם,א�לו ע�ש�ה ב�אל�ה�יה�ם
ד�י�ינו. ,א�לו ה�ר�ג א�ת ב�כור�יה�ם ו�ל�א נ�ת�ן ל�נו א�ת מ�מונ�ם
ד�י�ינו. ,א�לו נ�ת�ן ל�נו א�ת מ�מונ�ם ו�ל�א ק�ר�ע ל�נו א�ת ה�י�ם

ד�י�ינו.  ב�ח�ר�ב�ה, א�לו ק�ר�ע ל�נו א�ת ה�י�ם ו�ל�א ה�ע$ב�יר�נו ב�תוכו
ד�י�ינו.  ש�ק�ע צ�ר�נו ב�תוכו, א�לו ה�ע$ב�יר�נו ב�תוכו ב�ח�ר�ב�ה ו�ל�א

ד�י�ינו.  ו�ל�א ס�פ�ק צ�ר�כ�נו במ�ד�ב�ר אר�ב�ע�ים ש�נ�ה, א�לו ש�ק�ע צ�ר�נו ב�תוכו
ד�י�ינו.  ס�פ�ק צ�ר�כ�נו במ�ד�ב�ר אר�ב�ע�ים ש�נ�ה ול�א ה�א$כ�יל�נו א�ת ה�מ�ן, א�לו

ד�י�ינו.  ה�ש�ב�ת, א�לו ה�א$כ�יל�נו א�ת ה�מ�ן ו�ל�א נ�ת�ן ל�נו א�ת
ד�י�ינו. , ו�ל�א ק�ר�ב�נו ל�פ�נ�י ה�ר ס�ינ�י, א�לו נ�ת�ן ל�נו א�ת ה�ש�ב�ת

ד�י�ינו. , ו�ל�א נ�ת�ן ל�נו א�ת ה�תור�ה, א�לו ק�ר�ב�נו ל�פ�נ�י ה�ר ס�ינ�י
ד�י�ינו.  ה�תור�ה ו�ל�א ה�כ�נ�יס�נו ל�א�ר�ץ י�ש�ר�א�ל, א�לו נ�ת�ן ל�נו א�ת

ד�י�ינו. ה�כ�נ�יס�נו ל�א�ר�ץ י�ש�ר�א�ל ו�ל�א ב�נ�ה ל�נו א�ת ב�ית ה�ב�ח�יר�ה, א�לו

  טוב�ה כ�פול�ה ומ�כ�פ�ל�ת ל�מ�קום ע�ל�ינו: ש�הוצ�יאנו מ�מ�צ�ר�ים,ע�ל אח�ת, כ�מ�ה וכ�מ�ה,
 ו�ע�ש�ה ב�ה�ם ש�פ�ט�ים, ו�ע�ש�ה ב�אל�ה�יה�ם, ו�ה�ר�ג א�ת ב�כור�יה�ם, ו�נ�ת�ן ל�נו א�ת מ�מונ�ם, ו�ק�ר�ע

 ל�נו א�ת ה�י�ם, ו�ה�ע$ב�יר�נו ב�תוכו ב�ח�ר�ב�ה, ו�ש�ק�ע צ�ר�נו ב�תוכו, ו�ס�פ�ק צ�ר�כ�נו במ�ד�ב�ר
 אר�ב�ע�ים ש�נ�ה, ו�ה�א$כ�יל�נו א�ת ה�מ�ן, ו�נ�ת�ן ל�נו א�ת ה�ש�ב�ת, ו�ק�ר�ב�נו ל�פ�נ�י ה�ר ס�ינ�י, ו�נ�ת�ן ל�נו

 א�ת ה�תור�ה, ו�ה�כ�נ�יס�נו ל�א�ר�ץ י�ש�ר�א�ל, וב�נ�ה ל�נו א�ת ב�ית ה�ב�ח�יר�ה ל�כ�פ�ר ע�ל כ�ל
ע ונות�ינו.

אילו רק העברנו את חוק צער בעלי-חיים בכנסת – לא דיינו
אילו רק הפסקנו ניסויים בבעלי חיים בבתי הספר – לא דיינו

אילו רק הכרנו בזכותם של חיילים שלא לנעול נעלי עור – לא דיינו
אילו רק מנענו מקרקסי חיות להגיע לארץ – לא דיינו

אילו רק אסרנו על קיצוץ זנבות ושאר ניתוחי קוסמטיקה – לא דיינו
אילו רק הפכנו את הפרוות למוקצה מחמת מיאוס – לא 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 פרסמנו מגזין שמביא את דבר בעלי-החיים לעשרות אלפי קוראים בשבוע – לא דיינו

אילו רק הפכנו אנשים נוספים רבים לצמחונים – לא דיינו
אילו רק הפכנו רבים אף לטבעונים – לא דיינו

אילו רק הפסקנו גדיעת קרניים בלהביור וסימון בכוויות – לא דיינו
אילו רק הבאנו את דבר הסויה לכל סופר – לא דיינו

אילו רק הקמנו מערך חינוך שמעביר אלפי הרצאות בשנה – לא דיינו
אילו רק קופות חולים היו מוציאות חוברות על תזונה צמחונית – 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.
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  ד�ב�ר�ים א�לו ב�פ�ס�ח, ל�א י�צ�א י�ד�י חוב�תו,ר�ב�ן ג�מ�ל�יא�ל ה�י�ה אומ�ר: כ�ל ש�ל�א אמ�ר ש�לש�ה
ו�א�לו ה�ן: 

פ�ס�ח, מ�צ�ה, ומ�רור.
מ�ר�א�ה ב�י�ד ע�ל ה�ז�רוע� ו�י�ז�ה�ר ש�ל�א ל�ה�ג�ב�יה� אות�ה.

  ש�ה�יו א בות�ינו אוכ�ל�ים ב�ז�מ�ן ש�ב�ית ה�מ�ק�ד�ש ה�י�ה ק�י�ם, ע�ל שום מ�ה? ע�ל שוםפ�ס�ח
 ש�פ�ס�ח ה�ק�דוש ב�רוך� הוא ע�ל ב�ת�י א בות�ינו ב�מ�צ�ר�ים, ש�נ�א$מ�ר: ו�א מ�ר�ת�ם ז�ב�ח פ�ס�ח הוא

 ל�יי, א ש�ר פ�ס�ח ע�ל ב�ת�י ב�ני י�ש�ר�א�ל ב�מ�צ�ר�ים ב�נ�ג�פו א�ת מ�צ�ר�ים, ו�א�ת ב�ת�ינו ה�צ�יל?
ו�י�ק�ד ה�ע�ם ו�י�ש�ת�חוו.

מ�ר�אה א�ת ה�מ�צות ל�מ�ס*ב�ים ואומ�ר:

  זו שאנו אוכ�ל�ים, ע�ל שום מה? ע�ל שום ש�ל�א ה�ס�פ�יק ב�צ�ק�ם ש�ל א בות�ינומ�צ�ה
 ל�ה�ח מ�יץ ע�ד ש�נ�ג�ל�ה ע ל�יה�ם מ�ל�ך� מ�ל�כ�י ה�מ�ל�כ�ים, ה�ק�דוש ב�רוך� הוא, וג�אל�ם, ש�נ�א$מ�ר:
 ו�י�אפו א�ת ה�ב�צ�ק א ש�ר הוצ�יאו מ�מ�צ�ר�ים ע�ג�ת מ�צות, כ�י ל�א ח�מ�ץ, כ�י ג�ר�שו מ�מ�צ�ר�ים

ו�ל�א י�כ�לו ל�ה�ת�מ�ה�מ�ה, ו�ג�ם צ�ד�ה ל�א ע�שו ל�ה�ם.

מ�ר�א�ה א�ת ה�מ�רור ל�מ�ס*ב�ים ו�אומ�ר:

  ז�ה ש�אנו אוכ�ל�ים, ע�ל שום מה? ע�ל שום ש�מ�ר�רו ה�מ�צ�ר�ים א�ת ח�י�י א בות�ינומ�רור
 ב�מ�צ�ר�ים, ש�נ�א$מ�ר: ו�י�מ�ר רו א�ת ח�י�יהם ב�ע ב�ד�ה ק�ש�ה, ב�ח�מ�ר וב�ל�ב�נ�ים וב�כ�ל ע ב�ד�ה

ב�ש�ד�ה א�ת כ�ל ע ב�ד�ת�ם א ש�ר ע�ב�דו ב�ה�ם ב�פ�ר�ך.

  ו�דור ח�י�ב אד�ם ל�ר�אות א�ת ע�צ�מו כ�א�לו הוא י�צ�א מ�מ�צ�ר�ים, ש�נ�א$מ�ר: ו�ה�ג�ד�תב�כ�ל דור
 ל�ב�נ�ך� ב�יום ה�הוא ל�אמ�ר, ב�ע בור ז�ה ע�ש�ה יי ל�י ב�צ�את�י מ�מ�צ�ר�ים. ל�א א�ת א בות�ינו
 ב�ל�ב�ד ג�אל ה�ק�דוש ב�רוך� הוא, א�ל�א אף אות�נו ג�אל ע�מ�ה�ם, ש�נ�א$מ�ר: ו�אות�נו הוצ�יא

מ�ש�ם, ל�מ�ע�ן ה�ב�יא א�ת�נו, ל�ת�ת ל�נו א�ת ה�אר�ץ א ש�ר נ�ש�ב�ע ל�א ב�ת�נו.

מ�ג�ב�יה�ים א�ת הכוס ע�ד ה�ל�לוי�ה.

, ל�ע�ל�הל�פ�יכ�ך , ל�פ�א�ר, ל�רומ�ם, ל�ה�ד�ר, ל�ב�ר�ך�  � א נ�ח�נו ח�י�ב�ים ל�הודות, ל�ה�ל�ל, ל�ש�ב�ח�
 ול�ק�ל�ס ל�מ�י ש�ע�ש�ה ל�א בות�ינו ו�ל�נו א�ת כ�ל ה�נ�ס�ים ה�א�לו: הוצ�יאנו מ�ע�ב�דות ל�ח�רות

 מ�י�גון ל�ש�מ�ח�ה, ומ�א�ב�ל ל�יום טוב, ומ�א פ�ל�ה ל�אור ג�דול, ומ�ש�ע�בוד ל�ג�א�ל�ה. ו�נ�אמ�ר ל�פ�נ�יו
ש�יר�ה ח ד�ש�ה: ה�ל�לוי�ה.

  ה�ל�לו ע�ב�ד�י יי, ה�ל�לו א�ת ש�ם יי. י�ה�י ש�ם יי מ�ב�ר�ך� מ�ע�ת�ה ו��ע�ד עול�ם. מ�מ�ז�ר�חה�ל�לוי�ה
 ה�ש�מ�י�ם כ�בודו. מ�י כ�יי א$ל�ה�ינוש�מ�ש ע�ד מ�בואו מ�ה�ל�ל ש�ם יי. ר�ם ע�ל כ�ל גוי�ם יי, ע�ל 

 ה�מ�ג�ב�יה�י ל�ש�ב�ת, ה�מ�ש�פ�יל�י ל�ר�אות ב�ש�מ�י�ם וב�אר�ץ? מ�ק�ימ�י מ�ע�פ�ר ד�ל, מ�אש�פ�ת י�ר�ים
 א�ב�יון, ל�הוש�יב�י ע�ם נ�ד�יב�ים, ע�ם נ�ד�יב�י ע�מו. מוש�יב�י ע ק�ר�ת ה�ב�י�ת, א�ם ה�ב�נ�ים ש�מ�ח�ה.

ה�ל�לוי�ה.
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 מ�מ�צ�ר�ים, ב�ית י�ע ק�ב מ�ע�ם ל�ע�ז, ב�צ�את י�ש�ר�א�ל

ה�י�ת�ה י�הוד�ה ל�ק�ד�שו, י�ש�ר�א�ל מ�מ�ש�לות�יו. 

ה�י�ם ר�אה ו�י�נ�ס,

ה�י�ר�ד�ן י�ס�ב ל�אחור. 

ה�ה�ר�ים ר�ק�דו כ�א�יל�ים, 

ג�ב�עות - כ�ב�נ�י צ�אן. 

מ�ה ל�ך� ה�י�ם כ�י ת�נוס, 

ה�י�ר�ד�ן - ת�ס�ב ל�אחור, 

ה�ה�ר�ים - ת�ר�ק�דו כ�א�יל�ים, 

ג�ב�עות - כ�ב�נ�י צ�אן.

מ�ל�פ�נ�י אדון חול�י אר�ץ, מ�ל�פ�נ�י א$לוה� י�ע ק�ב. 

ה�ה�פ�כ�י ה�צור א ג�ם מ�י�ם, ח�ל�מ�יש - ל�מ�ע�י�נו מ�י�ם.

מ�ג�ב�יה�ים א�ת ה�כוס ע�ד ג�אל י�ש�ר�א�ל.

 ב�רוך� אתה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� העול�ם, א ש�ר ג�אל�נו ו�ג�אל א�ת א בות�ינו מ�מ�צ�ר�ים, ו�ה�ג�יע�נו
 ל�ל�י�ל�ה ה�ז�ה ל�א$כ�ל בו מ�צ�ה ומ�רור. כ�ן יי א$ל�ה�ינו ו�אל�ה�י א בות�ינו י�ג�יע�נו ל�מוע ד�ים

.  ו�ל�ר�ג�ל�ים א ח�ר�ים ה�ב�א�ים ל�ק�ר�את�נו ל�ש�לום, ש�מ�ח�ים ב�ב�נ�י�ן ע�יר�ך� ו�ש�ש�ים ב�ע בוד�ת�ך�
 ו�נ�אכ�ל ש�ם מ�ן ה�ז�ב�ח�ים ומ�ן ה�פ�ס�ח�ים א ש�ר י�ג�יע� ד�מ�ם ע�ל ק�יר מ�ז�ב�ח ך� ל�ר�צון, ו�נוד�ה ל�ך

ש�יר ח�ד�ש ע�ל ג�א�ל�ת�נו וע�ל פ�דות נ�פ�ש�נו. ב�רוך� את�ה יי ג�אל י�ש�ר�א�ל.

ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם בור�א פ�ר�י ה�ג�פ�ן.

שות�ין א�ת ה�כוס ב�ה�ס�ב�ת ש�מ�אל.

ויצאנו מעבדות לחירות?! עדיין לומדים אנו כיצד יוצאין לחירות....

 רחוקים אנו בדורנו מהחירות המוחלטת, עדיין לומדים אנו כיצד יוצאין מעבדות לחירות. ועד כי לא נלמד
לאהוב את חירותם של רעינו ולו הם בעלי חיים, אין אנו בני חורין.

 ויפרצו בני האדם מאוד-מאוד ויבנו להם בתי חרושת, ארמונות ומגדלים, וישתלטו על בתיהם של בעלי
 החיים וימנעו מהם אוכל ומשקה, ויהרגו בהם ביד חזקה וזרוע נטויה, במישרין ובעקיפין, ויעבידום בכל

עבודה קשה וינצלום למאכל, לבוש ומשחקים ויעשו בהם ניסויים.
 ויהי הדבר חזיון נפרץ, את אשר יענו התעשיינים ובני העם את החיות, ויגזלו את חייהן ואת חירותן ואת

כבודן ויפגעו בגופן ובבריאותן, וידבקו רוב בני האדם במנהג זה.

 ואף אנו, שליבנו פתוח לכאב ואיננו עומדים על דם רעינו, עושים אנו כאשר נוכל למען הקטDן את הפגיעה
 בבעלי החיים, איש איש כאשר ידבנו ליבו, איש איש בדרכו שלו: זה לא ילבש עור ופרווה, זה יהא

צמחוני או טבעוני, וזה לא יקנה את אשר נוסה על בעלי החיים.
 וייטב הדבר בעינינו, ונשמח בכל איש אשר יעשה ולו במעט, ונעדיפם על אלה שעיניים להם ולא יראו,

אוזניים להם ולא ישמעו, ולב להם ולא יחוש בסבל.

 ואל יקל הדבר בעיניכם. שהתעשייה, המשווקים, המפרסמים, התאגידים כולם עושים יד אחת וממררים
 את חיינו ומקשים עלינו לקיים את דרכינו. ונדבוק בדרכנו ובאמונתנו, באשר גם אם אינן מושלמות,

טובות המה על פני האדישות והבטלה ממעש.
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 ולפיכך, על כל אחד מאיתנו לבדוק את עצמו בטרם יעיר לרעהו ובטרם יבקרנו, וישאל כל איש את עצמו
 היאך יוכל להקטין את הפגיעה בבעלי החיים, ויסב כל אדם את עיניו אליו פנימה ויחשוב וישאל חירות

אמיתית בדורנו מהי היא.

חירות – בדור בו אנו שבויים בחוקים ומוסכמות והרגלים ותקנות, אשר לא כולם יהיו ראויים.
חירות – ונהיה חופשיים ולא יאנסונו לנצל את חברינו.

ר�ח�צ�ה / ר�ח�ץ

נוט�ל�ים א�ת ה�י�ד�י�ם ומ�ב�ר�כ�ים

ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם, א ש�ר ק�ד�ש�נו ב�מ�צ�ות�יו ו�צ�ו�נו ע�ל נ�ט�יל�ת י�ד�י�ם.

מוצ�יא, מ�צ�ה

 י�ק�ח ה�מ�צות ב�ס�ד�ר ש�הניחן, הפרוסה בין שתי השלמות, ויאחז שלשתן בידו ויברך "המוציא"
 בכוונה ע�ל העליונה ו"על אכילת מ�צ�ה" בכונה על הפרוסה. אחר כך יבצע כזית מן העליונה השלמה

וכזית שני מן הפרוסה ויטבלם במלח, ויאכל בהסבה שני הזיתים

ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם ה�מוצ�יא ל�ח�ם מ�ן ה�אר�ץ.

ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם, א ש�ר ק�ד�ש�נו ב�מ�צ�ות�יו ו�צ�ו�נו ע�ל א כ�יל�ת מ�צ�ה.
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מ�רור

כ�ל א�ח�ד מ�ה�מ�ס*ב�ים לוק�ח� כ�ז�י�ת מ�רור ומ�ט�ב�לו ב�ח+רוס�ת, חוז�ר ומ�נ�ע�ר ה�ח+רוס�ת, מ�ב�ר�ך� ו�אוכ�ל ב�ל�י ה�ס�ב�ה.

ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם, א ש�ר ק�ד�ש�נו ב�מ�צ�ות�יו ו�צ�ו�נו ע�ל א כ�יל�ת מ�רור.

 מרור על שום 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". מדוע בני ישראל היו צריכים לאכול מרור? הרי הם לא

היו צריכים שיזכירו להם כיצד המצרים מיררו את חייהם, שהרי הם הדור שעבר זאת בעצמו.

 כדי להבין זאת, יש לבחון את הצמחים המשמשים כמרור. המשנה מפרטת: "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.

 משחקים טלויזיונים מנסים להציג את ההישרדות בטבע כסרט פעולה רווי אלימות ודם. הישרדות אמיתית
 אינה מבוססת על הרג תרנגול מסכן שהובא לשטח על ידי ההפקה. כדי לשרוד בטבע, צריך קודם כל

 להכיר את הטבע, כמו אבותינו. אם מכירים את הטבע וצמחי המאכל הרבים הגדלים בר, ניתן למצוא מזון
אפילו במדבר.

כור�ך�

 כ�ל א�ח�ד מ�ה�מ�ס*ב�ים לוק�ח� כ�ז�י�ת מ�ן ה�מ�צ�ה ה�ש�ל�יש�ית ע�ם כ�ז�י�ת מ�רור ו�כור�כ�ם י�ח�ד, אוכ�ל�ים ב�ה�ס�ב�ה וב�ל�י ב�ר�כ�ה. ל�פ�נ�י א+כ�לו
אומ�ר.

 ז�כ�ר ל�מ�ק�ד�ש כ�ה�ל�ל. כ�ן ע�ש�ה ה�ל�ל ב�ז�מ�ן שב�ית ה�מ�ק�ד�ש ה�י�ה ק�י�ים: ה�י�ה כור�ך� מ�צ�ה ומ�רור
ו�אוכ�ל ב�י�ח�ד, ל�ק�י�ים מ�ה ש�נ�א$מ�ר: ע�ל מ�צות ומ�ר�ר�ים י�אכ�ל�הו.
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ש�ל�ח�ן עור�ך�

 אוכ�ל�ים ו�שותים הסעודה הערוכה ונוהגים לאכול תחלה תפוחי אדמה מבושלים. ול�א יאכל יותר מדי, של�א תהיה עליו
אכילת אפיקומן אכילה גסה.

צ�פון

 אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים כזית מהמ�צ�ה שהיתה צפונה לאפיקומן ואוכל ממנה כזית בהסבה. וצריך
לאכלה קדם חצות הלילה.

ב�ר�ך�

מוז�ג�ין כוס של�יש�י ומ�ב�ר�כ�ין ב�ר�כ�ת ה�מ�זון

ש�יר ה�מ�ע לות

ב�שוב יי א�ת ש�יב�ת צ�יון ה�י�ינו כ�ח�ל�מ�ים. 

אז י�מ�ל�א ש�חוק פ�ינו ול�שונ�נו ר�נ�ה. 

אז י�אמ�רו ב�גוי�ם: ה�ג�ד�יל יי ל�ע שות ע�ם א�ל�ה. 

ה�ג�ד�יל יי ל�ע שות ע�מ�נו, ה�י�ינו ש�מ�ח�ים. 

שוב�ה יי א�ת ש�ב�ית�נו כ�א פ�יק�ים ב�נ�ג�ב. 

ה�ז�ר�ע�ים ב�ד�מ�ע�ה, ב�ר�נ�ה י�ק�צ�רו. 

ה�לוך� י�ל�ך� וב�כ�ה נ�ש�א מ�ש�ך� ה�ז�ר�ע, 

ב�א י�ב�א ב�ר�נ�ה נ�ש�א א ל�מ�ת�יו.

בשוב העם אל הצמחונות, היינו כחולמים
אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה

נכין מעדנים בריאים וטעימים
נוסיף זרעים, בלי דמעה, ומיני אגוזים
את אלומות הדגן המלא נקצור ברינה

ירקות, פירות וקטניות נאכל בבינה

אז יאמרו בגויים: הגדיל ה` לעשות עם אלה
הגדיל ה` לעשות עימנו, היינו שמחים

ויהיו הגויים גם הם צמחונים
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ש�לש�ה ש�אכ�לו כ�א�ח�ד ח+י�ב�ין ל�ז�מ�ן ו�ה�מ�ז�מ�ן פותח:

ר�בות�י, נ�ב�ר�ך�

ה�מ�ס*ב�ים עונ�ים:

י�ה�י ש�ם יי מ�ב�ר�ך� מ�ע�ת�ה ו�ע�ד עול�ם.

ה�מ�ז�מ�ן אומ�ר

ב�ר�שות מ�ר�נ�ן ו�ר�ב�נ�ן ו�ר�בות�י, נ�ב�ר�ך� (א$ל�ה�ינו) ש�אכל�נו מ�ש�לו.

ה�מ�ס*ב�ים עונ�ים:

ב�רוך� (א$ל�ה�ינו) ש�אכ�ל�נו מ�ש�לו וב�טובו ח�י�ינו

ה�מ�ז�מ�ן חוז�ר ו�אומ�ר

ב�רוך� (א$ל�ה�ינו) ש�אכ�ל�נו מ�ש�לו וב�טובו ח�י�ינו
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:כ*ל�ם אומ�ר�ים

 � את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם ה�ז�ן א�ת ה�עול�ם כ�לו ב�טובו ב�ח�ן ב�ח�ס�ד וב�ר�ח מ�יםב�רוך
 הוא נות�ן ל�ח�ם ל�כ�ל ב�ש�ר כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. וב�טובו ה�ג�דול ת�מ�יד ל�א ח�ס�ר ל�נו, ו�אל
 י�ח�ס�ר ל�נו מ�זון ל�עול�ם ו�ע�ד. ב�ע בור ש�מו ה�ג�דול, כ�י הוא א�ל ז�ן ומ�פ�ר�נ�ס ל�כ�ל ומ�ט�יב

ל�כ�ל, ומ�כ�ין מ�זון ל�כ�ל ב�ר�יות�יו א ש�ר ב�ר�א. ב�רוך� את�ה יי ה�ז�ן א�ת ה�כ�ל.

 � יי א$ל�ה�ינו ע�ל ש�ה�נ�ח�ל�ת� ל�א בות�ינו א�ר�ץ ח�מ�ד�ה טוב�ה ור�ח�ב�ה, ו�ע�לנוד�ה ל�ך
 ש�הוצ�את�נו יי א$ל�ה�ינו מ�א�ר�ץ מ�צ�ר�י�ם, ופ�ד�ית�נו מ�ב�ית ע ב�ד�ים, ו�ע�ל ב�ר�ית�ך� ש�ח�ת�מ�ת

 ב�ב�ש�ר�נו, ו�ע�ל תור�ת�ך� ש�ל�מ�ד�ת�נו, ו�ע�ל ח�ק�יך� ש�הוד�ע�ת�נו, ו�ע�ל ח�יים ח�ן ו�ח�ס�ד ש�חונ�נ�ת�נו,
ו�ע�ל א כ�יל�ת מ�זון ש�את�ה ז�ן ומ�פ�ר�נ�ס אות�נו ת�מ�יד, ב�כ�ל יום וב�כ�ל ע�ת וב�כ�ל ש�ע�ה: 

  יי א$ל�ה�ינו א נ�ח�נו מוד�ים ל�ך� ומ�ב�ר�כ�ים אות�ך, י�ת�ב�ר�ך� ש�מ�ך� ב�פ�י כ�ל ח�י ת�מ�ידו�ע�ל ה�כ�ל
 ל�עול�ם ו�ע�ד: כ�כ�תוב, ו�אכ�ל�ת� ו�ש�ב�ע�ת� וב�ר�כ�ת� א�ת יי א$ל�ה�יך� ע�ל ה�אר�ץ ה�טוב�ה א ש�ר נ�ת�ן

ל�ך. ב�רוך� את�ה יי ע�ל ה�אר�ץ ו�ע�ל ה�מ�זון:

  יי א$ל�ה�ינו ע�ל י�ש�ר�אל ע�מ�ך� ו�ע�ל י�רוש�ל�י�ם ע�יר�ך� ו�ע�ל צ�יון מ�ש�כ�ן כ�בוד�ך� ו�ע�לר�ח�ם נ�א
 מ�ל�כות ב�ית ד�ו�ד מ�ש�יח�ך� ו�ע�ל ה�ב�י�ת ה�ג�דול ו�ה�ק�דוש ש�נ�ק�ר�א ש�מ�ך� ע�ל�יו: א$ל�ה�ינו אב�ינו,
 ר�ע�נו זונ�נו פ�ר�נ�ס�נו ו�כ�ל�כ�ל�נו ו�ה�ר�ו�יח�נו, ו�ה�ר�ו�ח ל�נו יי א$ל�ה�ינו מ�ה�ר�ה מ�כ�ל צ�רות�ינו. ו�נ�א

 אל ת�צ�ר�יכ�נו יי א$ל�ה�ינו, ל�א ל�יד�י מ�ת�נ�ת ב�ש�ר ו�ד�ם ו�ל�א ל�יד�י ה�ל�ו�את�ם, כ�י א�ם ל�י�ד�ך
ה�מ�ל�אה ה�פ�תוח�ה ה�ק�דוש�ה ו�ה�ר�ח�ב�ה, ש�ל�א נ�בוש ו�ל�א נ�כ�ל�ם ל�עול�ם ו�ע�ד.

בברכת המזון אנו מבקשים שלא נהיה זקוקים למתנת בשר ודם.

 אנו רגילים לראות בפסוק זה אמירה על אי רצוננו להזדקק לנדיבות לבם של בני תמותה, אשר בניגוד
 לאל הרי הם בשר ודם, גשמיים. אנו מתפללים שלא נגיע לעוני ולחוסר אונים או למצב בו לא נוכל

לעשות לעצמנו.
 אבל מה באשר ל"מתנות" שאנו לוקחים בכח הזרוע מברואים אחרים, חסרי אונים וחסרי יכולת להגן על

 עצמם? והרי לא מדובר בנדבת לב רחב - מדובר בבשרם ובדמם של אותן בריות, פשוטו כמשמעו. ואין זו
 מתנה הניתנת בנדיבות, אותה נדיבות שאיננו רוצים להזקק לה כאשר היא מגיעה מבני מיננו - זהו הרג

אכזרי.
הלוואי ואותו רצון שלא להיות לעול על בריות אנושיות נדיבות יחול גם על בריות לא אנושיות. 

 הלוואי שכפי שאיננו רוצים ליטול מתנות הנתנות לנו מרצון, כך נראה בברור כי איננו רוצים ליטול את
מתנת החיים מחיות אחרות.

ואל תצריכני לידי מתנת בשר ודם. 
אמן.
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:ב�ש�ב�ת מוס�יפ�ין

 ר�צ�ה ו�ה�ח ל�יצ�נו יי א$ל�ה�ינו ב�מ�צ�ות�יך� וב�מ�צ�ו�ת יום ה�ש�ב�יע�י ה�ש�ב�ת ה�ג�דול ו�ה�ק�דוש ה�ז�ה.
. וב�ר�צונ�ך  כ�י יום ז�ה ג�דול ו�ק�דוש הוא ל�פ�נ�יך� ל�ש�ב�ת בו ו�ל�נוח� בו ב�אה ב�ה כ�מ�צ�ו�ת ר�צונ�ך�

 ה�נ�יח� ל�נו יי א$ל�ה�ינו ש�ל�א ת�ה�א צ�ר�ה ו�י�גון ו�א נ�ח�ה ב�יום מ�נוח�ת�נו. וה�ר�א�נו יי א$ל�ה�ינו
 ב�נ�ח�מ�ת צ�יון ע�יר�ך� וב�ב�נ�י�ן י�רוש�ל�י�ם ע�יר ק�ד�ש�ך� כ�י את�ה הוא ב�ע�ל ה�י�שועות וב�ע�ל

ה�נ�ח�מות.

 א$ל�ה�ינו ו�אל�ה�י א בות�ינו, י�ע ל�ה ו�י�ב�א ו�י�ג�יע� ו�י�ר�א�ה ו�י�ר�צ�ה ו�י�ש�מ�ע ו�י�פ�ק�ד ו�י�ז�כ�ר ז�כ�רונ�נו
, , ו�ז�כ�רון י�רוש�ל�י�ם ע�יר ק�ד�ש�ך�  ופ�ק�דונ�נו, ו�ז�כ�רון א בות�ינו, ו�ז�כ�רון מ�ש�יח� ב�ן ד�ו�ד ע�ב�ד�ך�

, ל�פ�ל�יט�ה ל�טוב�ה ל�ח�ן ול�ח�ס�ד ול�ר�ח מ�ים, ל�ח�י�ים  ו�ז�כ�רון כ�ל ע�מ�ך� ב�ית י�ש�ר�אל ל�פ�נ�יך�
 ול�ש�לום ב�יום ח�ג ה�מ�צות ה�ז�ה ז�כ�ר�נו יי א$ל�ה�ינו בו ל�טוב�ה ופ�ק�ד�נו בו ל�ב�ר�כ�ה ו�הוש�יע�נו
 בו ל�ח�י�ים. וב�ד�ב�ר י�שוע�ה ו�ר�ח מ�ים חוס ו�ח�נ�נו ו�ר�ח�ם ע�ל�ינו ו�הוש�יע�נו, כ�י א�ל�יך� ע�ינ�ינו, כ�י

א�ל מ�ל�ך� ח�נון ו�ר�חום את�ה.

וב�נ�ה י�רוש�ל�י�ם ע�יר ה�ק�ד�ש ב�מ�ה�ר�ה ב�י�מ�ינו. ב�רוך� את�ה יי בונ�ה ב�ר�ח מ�יו י�רוש�ל�י�ם. אמ�ן.

 � את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם, ה�א�ל אב�ינו מ�ל�כ�נו אד�יר�נו בור�א�נו ג�א ל�נו יוצ�ר�נוב�רוך
 ק�דוש�נו ק�דוש י�ע ק�ב רוע�נו רוע�ה י�ש�ר�אל ה�מ�ל�ך� ה�טוב ו�ה�מ�ט�יב ל�כ�ל ש�ב�כ�ל יום ו�יום

 הוא ה�ט�יב, הוא מ�ט�יב, הוא י�יט�יב ל�נו. הוא ג�מ�ל�נו הוא גומ�ל�נו הוא י�ג�מ�ל�נו ל�ע�ד, ל�ח�ן
 ול�ח�ס�ד ול�ר�ח מ�ים ול�ר�ו�ח ה�צ�ל�ה ו�ה�צ�ל�ח�ה, ב�ר�כ�ה ו�ישוע�ה נ�ח�מ�ה פ�ר�נ�ס�ה ו�כ�ל�כ�ל�ה ו�ר�ח מ�ים

ו�ח�י�ים ו�ש�לום ו�כ�ל טוב, ומ�כ�ל טוב ל�עול�ם ע�ל י�ח�ס�ר�נו.
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 הוא י�מ�לוך� ע�ל�ינו ל�עול�ם ו�ע�ד. ה�ר�ח מ�ן

 הוא י�ת�ב�ר�ך� ב�ש�מ�י�ם וב�אר�ץ. ה�ר�ח מ�ן

  הוא י�ש�ת�ב�ח ל�דור דור�ים, ו�י�ת�פ�אר ב�נו ל�ע�ד ול�נ�צ�ח נ�צ�ח�ים, ו�י�ת�ה�ד�ר ב�נו ל�ע�דה�ר�ח מ�ן

ול�עול�מ�י עול�מ�ים. 

 הוא י�פ�ר�נ�ס�נו ב�כ�בוד. ה�ר�ח מ�ן

 הוא י�ש�בור ע�ל�נו מ�ע�ל צ�ו�אר�נו, ו�הוא יול�יכ�נו קומ�מ�יות ל�אר�צ�נו. ה�ר�ח מ�ן

 הוא י�ש�ל�ח ל�נו ב�ר�כ�ה מ�ר�ב�ה ב�ב�י�ת ה�ז�ה, ו�ע�ל ש�ל�ח�ן ז�ה ש�אכ�ל�נו ע�ל�יו. ה�ר�ח מ�ן

  הוא י�ש�ל�ח ל�נו א�ת א�ל�י�הו ה�נ�ב�יא ז�כור ל�טוב, ו�יב�ש�ר ל�נו ב�שורות טובותה�ר�ח מ�ן

י�שועות ו�נ�ח�מות.

  הוא י�ב�ר�ך� א�ת (אב�י מור�י) ב�ע�ל ה�ב�י�ת ה�ז�ה. ו�א�ת (א�מ�י מור�ת�י) ב�ע�לת ה�ב�י�תה�ר�ח מ�ן

 ה�ז�ה, אות�ם ו�א�ת ב�ית�ם ו�א�ת ז�ר�ע�ם ו�א�ת כ�ל א ש�ר ל�ה�ם. אות�נו ו�א�ת כ�ל א ש�ר ל�נו, כ�מו

 ש�נ�ת�ב�ר�כו א בות�ינו אב�ר�ה�ם י�צ�ח�ק ו�י�ע ק�ב ב�כ�ל מ�כ�ל כ�ל, כ�ן י�ב�ר�ך� אות�נו כ�ל�נו י�ח�ד

ב�ב�ר�כ�ה ש�ל�מ�ה, ו�נ�אמ�ר, אמ�ן.

 ב�מ�רום י�ל�מ�דו ע ל�יה�ם ו�ע�ל�ינו ז�כות ש�ת�ה�א ל�מ�ש�מ�ר�ת ש�לום. ו�נ�ש�א ב�ר�כ�ה מ�א�ת יי,

וצ�ד�ק�ה מ�אל�ה�י י�ש�ע�נו, ו�נ�מ�צ�א ח�ן ו�ש�כ�ל טוב ב�ע�ינ�י א$ל�ה�ים ו�אד�ם.

 הוא י�נ�ח�יל�נו יום ש�כ�לו ש�ב�ת ומ�נוח�ה ל�ח�י�י ה�עול�מ�ים.ה�ר�ח מ�ן ב�ש�ב�ת:

. יום ש�צ�ד�יק�ים יוש�ב�יםה�ר�ח מ�ן   הוא י�נ�ח�יל�נו יום ש�כ�לו טוב. (יום ש�כ�לו ארוך�

ו�ע�ט�רות�יה�ם ב�ר�אש�יה�ם ו�נ�ה$נ�ים מ�ז�יו ה�ש�כ�ינ�ה ו�יה�י ח�ל�ק�ינו ע�מ�ה�ם)

 הוא י�ז�כ�נו ל�ימות ה�מ�ש�יח� ול�ח�י�י ה�עול�ם ה�ב�א.ה�ר�ח מ�ן

 מ�ג�דול י�שועות מ�ל�כו ו�ע�ש�ה ח�ס�ד ל�מ�ש�יחו ל�ד�ו�ד ול�ז�ר�עו ע�ד עול�ם. ע�ש�ה ש�לום

ב�מ�רומ�יו, הוא י�ע ש�ה ש�לום ע�ל�ינו ו�ע�ל כ�ל י�ש�ר�אל ו�א�מ�רו, אמ�ן.

 ראו א�ת יי ק�דש�יו, כ�י א�ין מ�ח�סור ל�יר�איו. כ�פ�יר�ים ר�שו ו�ר�ע�בו, ו�ד�ר�ש�י יי ל�א י�ח�ס�רו כ�ל

, ומ�ש�ב�יע� ל�כ�ל ח�י ר�צון. ב�רוך  טוב. הודו ל�יי כ�י טוב כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. פות�ח� א�ת י�ד�ך�

 ה�ג�ב�ר א ש�ר י�ב�ט�ח ב�יי, ו�ה�י�ה יי מ�ב�ט�חו. נ�ע�ר ה�י�ית�י ג�ם ז�ק�נ�ת�י, ו�ל�א ר�א�ית�י צ�ד�יק נ�ע$ז�ב,

ו�ז�ר�עו מ�ב�ק�ש ל�ח�ם. יי ע�ז ל�ע�מו י�ת�ן, יי י�ב�ר�ך� א�ת ע�מו ב�ש�לום.
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  כ�נ�ג�ד ב�שור�ת ה�י�שוע�ה, ש�אמ�ר ה�ק�דושה�נ�נ�י מוכ�ן ומ�ז�מן ל�ק�י�ם מ�צ�ו�ת כוס ש�ל�יש�י ש�הוא
ב�רוך� הוא ל�י�ש�ר�א�ל ו�ג�אל�ת�י א�ת�כ�ם ב�ז�רוע� נ�טוי�ה וב�ש�פ�ט�ים ג�דול�ים.

ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם בור�א פ�ר�י ה�ג�פ�ן.

שות�ין ב�ה�ס�ב�ת ש�מ�אל.

 � א�ל ה�גוי�ם א ש�ר ל�א י�ד�עוך� ו�ע�ל מ�מ�ל�כות א ש�ר ב�ש�מ�ך� ל�א ק�ר�או. כ�י אכ�לש�פ�ך� ח מ�ת�ך
 א�ת י�ע ק�ב ו�א�ת נ�ו�הו ה�ש�מו. ש�פ�ך� ע ל�יה�ם ז�ע�מ�ך� ו�ח רון אפ�ך� י�ש�יג�ם. ת�ר�ד�ף ב�אף

ו�ת�ש�מ�יד�ם מ�ת�ח�ת ש�מ�י יי.

הלל

. ל�מ�ה י�אמ�רו ה�גוי�ם:ל�א ל�נו , ע�ל א מ�ת�ך�  , יי, ל�א ל�נו, כ�י ל�ש�מ�ך� ת�ן כ�בוד, ע�ל ח�ס�ד�ך�
 אי�ה נ�א א$ל�ה�יה�ם? וא$ל�ה�ינו ב�ש�מ�י�ם, כ�ל א ש�ר ח�פ�ץ ע�ש�ה. ע צ�ב�יה�ם כ�ס�ף ו�ז�ה�ב מ�ע ש�ה

 י�ד�י אד�ם. פ�ה ל�ה�ם ו�ל�א י�ד�ב�רו, ע�ינ�י�ם ל�ה�ם ו�ל�א י�ר�או. אז�נ�י�ם ל�ה�ם ו�ל�א י�ש�מ�עו, אף
 ל�ה�ם ו�ל�א י�ר�יחון. י�ד�יה�ם ו�ל�א י�מ�ישון, ר�ג�ל�יה�ם ו�ל�א י�ה�ל�כו, ל�א י�ה�גו ב�ג�רונ�ם. כ�מוה�ם

 י�ה�יו ע�ש�יה�ם, כ�ל א ש�ר ב�ט�ח� ב�ה�ם. י�ש�ר�א�ל ב�ט�ח ב�יהוה, ע�ז�ר�ם ומ�ג�נ�ם הוא. ב�ית אהרן
בטחו ביהוה, ע�ז�ר�ם ומ�ג�נ�ם הוא. יראי יהוה בטחו ביהוה, ע�ז�ר�ם ומ�ג�נ�ם הוא.

.   י�ב�ר�ך� א�ת ב�ית י�ש�ר�א�ל, י�ב�ר�ך� א�ת ב�ית אה ר�ן, י�ב�ר�ך� י�ר�א�י יי, ה�ק�ט�נ�יםיי ז�כ�ר�נו י�ב�ר�ך�
 ע�ם ה�ג�ד�ל�ים. י�ס�ף יי ע ל�יכ�ם, ע ל�יכ�ם ו�ע�ל ב�נ�יכ�ם. ב�רוכ�ים את�ם ל�יי, ע�ש�ה ש�מ�י�ם ו�אר�ץ.

 ה�ש�מ�י�ם ש�מ�י�ם ל�יי ו�ה�אר�ץ נ�ת�ן ל�ב�נ�י אד�ם. ל�א ה�מ�ת�ים י�ה�ל�לוי�ה ו�ל�א כ�ל י�רד�י דומ�ה.
ו�א נ�ח�נו נ�ב�ר�ך� י�ה מ�ע�ת�ה ו�ע�ד עול�ם. ה�ל�לוי�ה.

  כ�י י�ש�מ�ע יי א�ת קול�י, ת�ח נונ�י. כ�י ה�ט�ה אז�נו ל�י וב�י�מ�י א�ק�ר�א. א פ�פונ�י ח�ב�ל�יאה�ב�ת�י
 מ�ו�ת ומ�צ�ר�י ש�אול מ�צ�אונ�י, צ�ר�ה ו�י�גון א�מ�צ�א. ובש�ם יי א�ק�ר�א: אנ�א יי מ�ל�ט�ה נ�פ�ש�י!

. שוב�י נ�פ�ש�י  ח�נון יי ו�צ�ד�יק, ו�א$ל�ה�ינו מ�ר�ח�ם. ש�מ�ר פ�ת�א�ים יי, ד�ל�ת�י ו�ל�י י�הוש�יע�
 ל�מ�נוח�י�כ�י, כ�י יי ג�מ�ל ע�ל�י�כ�י. כ�י ח�ל�צ�ת� נ�פ�ש�י מ�מ�ו�ת, א�ת ע�ינ�י מ�ן ד�מ�ע�ה, א�ת ר�ג�ל�י מ�ד�ח�י.

 א�ת�ה�ל�ך� ל�פ�נ�י יי ב�אר�צות ה�ח�י�ים. ה�א$מ�נ�ת�י כ�י א ד�ב�ר, א נ�י ע�נ�ית�י מ�א�ד. א נ�י אמ�ר�ת�י
ב�ח�פ�ז�י: כ�ל ה�אד�ם כ�ז�ב.

  כ�ל ת�ג�מולוה�י ע�ל�י. כוס י�שועות א�ש�א וב�ש�ם יי א�ק�ר�א. נ�ד�ר�י ל�יימ�ה אש�יב ל�יי
, א נ�יא ש�ל�ם נ�ג�ד�ה נ�א ל�כ�ל ע�מו. י�ק�ר ב�ע�ינ�י יי ה�מ�ו�ת�ה   ל�ח ס�יד�יו. אנ�א יי כ�י א נ�י ע�ב�ד�ך�

 ע�ב�ד�ך� ב�ן א מ�ת�ך, פ�ת�ח�ת� ל�מוס�ר�י. ל�ך� א�ז�ב�ח ז�ב�ח תוד�ה וב�ש�ם יי א�ק�ר�א. נ�ד�ר�י ל�יי א ש�ל�ם
נ�ג�ד�ה נ�א ל�כ�ל ע�מו. ב�ח�צ�רות ב�ית יי, ב�תוכ�כ�י י�רוש�ל�י�ם. ה�ל�לוי�ה.

  א�ת יי כ�ל גוי�ם, ש�ב�חוהו כ�ל ה�א�מ�ים. כ�י ג�ב�ר ע�ל�ינו ח�ס�דו, ו�א$מ�ת יי ל�עול�ם.ה�ל�לו
ה�ל�לוי�ה.

  כ�י טוב - כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. י�אמ�ר נ�א י�ש�ר�א�ל - כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. י�אמ�רו נ�אהודו ל�יי
ב�ית אה ר�ן - כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. י�אמ�רו נ�א י�ר�א�י יי - כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.
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  ק�ר�את�י י�ה, ע�נ�נ�י ב�מ�ר�ח�ב י�ה. יי ל�י, ל�א א�יר�א - מ�ה י�ע ש�ה ל�י אד�ם? יי ל�ימ�ן ה�מ�צ�ר
 ב�ע�ז�ר�י ו�א נ�י א�ר�א�ה ב�שנ�אי. טוב ל�ח סות ב�יי מ�ב�ט�ח� ב�אד�ם. טוב ל�ח סות ב�יי מ�ב�ט�ח

 ב�נ�ד�יב�ים. כ�ל גוי�ם ס�ב�בונ�י, ב�ש�ם יי כ�י א מ�יל�ם. ס�בונ�י ג�ם ס�ב�בונ�י, ב�ש�ם יי כ�י א מ�יל�ם.
 ס�בונ�י כ�ד�ב�ר�ים, ד�ע כו כ�א�ש קוצ�ים, ב�ש�ם יי כ�י א מ�יל�ם. ד�ח�ה ד�ח�ית�נ�י ל�נ�פ�ל, ו�יי ע ז�ר�נ�י.
 עז�י ו�ז�מ�ר�ת י�ה ו�י�ה�י ל�י ל�ישוע�ה. קול ר�נ�ה ו�ישוע�ה ב�אהOל�י צ�ד�יק�ים: י�מ�ין יי ע�ש�ׂה ח�י�ל,
 י�מ�ין יי רומ�מ�ה, י�מ�ין יי ע�ש�ׂה ח�י�ל. ל�א אמות כ�י א�ח�י�ה, ו�א ס�פ�ר מ�ע ש�י י�ה. י�ס�ר י�ס�ר�נ�י
 י�ה, ו�ל�מ�ו�ת ל�א נ�ת�נ�נ�י. פ�ת�חו ל�י ש�ע ר�י צ�ד�ק, אב�א ב�ם, אוד�ה י�ה. ז�ה ה�ש�ע�ר ל�יי, צ�ד�יק�ים

 י�ב�או בו. אוד�ך� כ�י ע נ�ית�נ�י ו�ת�ה�י ל�י ל�ישוע�ה. אוד�ך� כ�י ע נ�ית�נ�י ו�ת�ה�י ל�י ל�ישוע�ה. א�ב�ן
 מ�א סו ה�בונ�ים ה�י�ת�ה ל�ר�אש פ�נ�ה. א�ב�ן מ�א סו ה�בונ�ים ה�י�ת�ה ל�ר�אש פ�נ�ה. מ�א�ת יהוה

ה�י�ת�ה ז�את ה�יא נ�פ�ל�א�ת ב�ע�ינ�ינו. מ�א�ת יהוה ה�י�ת�ה ז�את ה�יא נ�פ�ל�א�ת ב�ע�ינ�ינו.

אנ�א יי, הוש�יע�ה נ�א. אנ�א יי, הוש�יע�ה נ�א.

אנ�א יי, ה�צ�ל�יח�ה נ�א. אנ�א יי, ה�צ�ל�יח�ה נ�א.

 ב�רוך� ה�ב�א ב�ש�ם יי, ב�ר�כ�נוכ�ם מ�ב�ית יי. ב�רוך� ה�ב�א ב�ש�ם יי, ב�ר�כ�נוכ�ם מ�ב�ית יי. א�ל יי
. א�ל יי ו�י�א�ר ל�נו. א�ס�רו ח�ג ב�ע ב�ת�ים ע�ד  ו�י�א�ר ל�נו. א�ס�רו ח�ג ב�ע ב�ת�ים ע�ד ק�ר�נות ה�מ�ז�ב�ח�
. , א$ל�ה�י - א רומ�מ�ך� . א�ל�י את�ה ו�אוד�ך� , א$ל�ה�י - א רומ�מ�ך�  ק�ר�נות ה�מ�ז�ב�ח. א�ל�י את�ה ו�אוד�ך�

הודו ל�יי כ�י טוב, כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. הודו ל�יי כ�י טוב, כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.

, ו�כ�ל ע�מ�ך� ב�ית י�ש�ר�א�לי�ה�ל�לוך  � יי א$ל�ה�ינו כ�ל מ�ע ש�יך, ו�ח ס�יד�יך� צ�ד�יק�ים עוש�י ר�צונ�ך�
,  ב�ר�נ�ה יודו ו�יב�ר�כו, ו�יש�ב�חו ו�יפ�א רו, ו�ירומ�מו ו�י�ע ר�יצו, ו�י�ק�ד�ישו ו�י�מ�ל�יכו א�ת ש�מ�ך�

מ�ל�כ�נו. כ�י ל�ך� טוב ל�הודות ול�ש�מ�ך� נ�א$ה ל�ז�מר, כ�י מ�עול�ם ו�ע�ד עול�ם את�ה א�ל.
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 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. הודו ל�יי כ�י טוב 
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.  ה�א$ל�ה�ים הודו ל�אל�ה�י

 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. הודו ל�א ד�נ�י ה�א ד�נ�ים 
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. לע�ש�ה נ�פ�ל�אות ג�ד�לות ל�ב�דו 

 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. לע�ש�ה ה�ש�מ�י�ם ב�ת�בונ�ה 
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. ל�רוק�ע ה�אר�ץ ע�ל ה�מ�י�ם 

 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.  אור�ים ג�ד�ל�ים ל�ע�ש�ה
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.  ב�יום א�ת ה�ש�מ�ש ל�מ�מ�ש�ל�ת

 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.  ל�מ�מ�ש�לות ב�ל�י�ל�ה א�ת ה�י�ר�ח� ו�כוכ�ב�ים
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.  ב�ב�כור�יה�ם ל�מ�כ�ה מ�צ�ר�ים

 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.  ו�יוצ�א י�ש�ר�א�ל מ�תוכ�ם
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. ב�י�ד ח ז�ק�ה וב�ז�רוע� נ�טוי�ה 

 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. ל�ג�ז�ר י�ם סוף ל�ג�ז�ר�ים 
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.ו�ה�ע$ב�יר י�ש�ר�א�ל ב�תוכו 

 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.ו�נ�ע�ר פ�ר�ע�ה ו�ח�ילו ב�י�ם סוף 
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.ל�מול�יך� ע�מו ב�מ�ד�ב�ר 

 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. מ�ל�כ�ים ג�ד�ל�ים ל�מ�כ�ה
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. אד�יר�ים ו�י�ה ר�ג מ�ל�כ�ים

 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.ל�ס�יחון מ�ל�ך� ה�א$מ�ר�י 
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.ול�עוג מ�ל�ך� ה�ב�ש�ן 

 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.ו�נ�ת�ן אר�צ�ם ל�נ�ח ל�ה 
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. ל�י�ש�ר�א�ל ע�ב�דו נ�ח ל�ה

 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו. ל�נו ש�ב�ּש�פ�ל�נו ז�כ�ר
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.ו�י�פ�ר�ק�נו מ�צ�ר�ינו 

 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.נ�ת�ן ל�ח�ם ל�כ�ל ב�ש�ר 
 כ�י ל�עול�ם ח�ס�דו.הודו ל�א�ל ה�ש�מ�י�ם 

, מ�ל�כ�נו,נ�ש�מ�ת   כ�ל ח�י ת�ב�ר�ך� א�ת ש�מ�ך, יי א$ל�ה�ינו, ו�רוח� כ�ל ב�ש�ר ת�פ�א�ר ות�רומ�ם ז�כ�ר�ך�
, פוד�ה  ת�מ�יד. מ�ן ה�עול�ם ו�ע�ד ה�עול�ם את�ה א�ל, ומ�ב�ל�ע�ד�יך� א�ין ל�נו מ�ל�ך� גוא�ל ומוש�יע�

 ומ�צ�יל ומ�פ�ר�נ�ס ומ�ר�ח�ם ב�כ�ל ע�ת צ�ר�ה ו�צוק�ה. א�ין ל�נו מ�ל�ך� א�ל�א את�ה. א$ל�ה�י ה�ר�אשונ�ים
 ו�ה�אח רונ�ים, א$לוה� כ�ל ב�ר�יות, א דון כ�ל תול�דות, ה�מ�ה�ל�ל ב�ר�ב ה�ת�ש�ב�חות, ה�מ�נ�ה�ג
 עול�מו ב�ח�ס�ד וב�ר�יות�יו ב�ר�ח מ�ים. ו�יי ל�א י�נום ו�ל�א י�יש�ן - ה�מ�עור�ר י�ש�נ�ים ו�ה�מ�ק�יץ

 נ�ר�ד�מ�ים, ו�ה�מ�ש�יח� א�ל�מ�ים ו�ה�מ�ת�יר א סור�ים ו�ה�סומ�ך� נופ�ל��ים ו�ה�זוק�ף כ�פופ�ים. ל�ך� ל�ב�ד�ך
א נ�ח�נו מוד�ים.

,א�לו   פ�ינו מ�ל�א ש�יר�ה כ�י�ם, ול�שונ�נו ר�נ�ה כ ה�מון ג�ל�יו, ו�ש�פ�תות�ינו ש�ב�ח כ�מ�ר�ח ב�י ר�ק�יע�
, ו�י�ד�ינו פ�רושות כ�נ�ש�ר�י   ש�מ�י�ם, ו�ר�ג�ל�ינו ק�לות כ�אי�לות -ו�ע�ינ�ינו מ�א�ירות כ�ש�מ�ש ו�כ�י�ר�ח�

, א�ת ש�מ�ך� ע�ל , יי א$ל�ה�ינו ו�אל�ה�י א בות�ינו, ול�ב�ר�ך�  א�ין א נ�ח�נו מ�ס�פ�יק�ים ל�הודות ל�ך�
 אח�ת, מ�א�ל�ף, אל�פ�י א ל�פ�ים ו�ר�ב�י ר�ב�בות פ�ע�מ�ים, ה�טובות ש�ע�ש�ית� ע�ם א בות�ינו ו�ע�מ�נו.

 מ�מ�צ�ר�ים ג�אל�ת�נו, יי א$ל�ה�ינו, ומ�ב�ית ע ב�ד�ים פ�ּד�ית�נו, ב�ר�ע�ב ז�נ�ת�נו וב�ש�ב�ע כ�ל�כ�ל�ת�נו,
 מ�ח�ר�ב ה�צ�ל�ת�נו ומ�ד�ב�ר מ�ל�ט�ת�נו, ומ�ח�ל�י�ם ר�ע�ים ו�נ�א$מ�נ�ים ד�ל�ית�נו. ע�ד ה�נ�ה ע ז�רונו

 ר�ח מ�יך� ו�ל�א ע ז�בונו ח ס�ד�יך, ו�אל ת�ט�ש�נו, יי א$ל�ה�ינו, ל�נ�צ�ח. ע�ל כ�ן א�ב�ר�ים ש�פ�ל�ג�ת� ב�נו
 ו�רוח� ונ�ש�מ�ה ש�נ�פ�ח�ת� ב�אפ�ינו ו�ל�שון א ש�ר ש�מ�ת� ב�פ�ינו - ה�ן ה�ם יודו ו�יב�ר�כו ו�יש�ב�חו
 ו�יפ�א רו ו�ירומ�מו ו�י�ע ר�יצו ו�י�ק�ד�ישו ו�י�מ�ל�יכו א�ת ש�מ�ך� מ�ל�כ�נו. כ�י כ�ל פ�ה ל�ך� יוד�ה, ו�כ�ל
,  ל�שון ל�ך� ת�ש�ב�ע, ו�כ�ל ב�ר�ך� ל�ך� ת�כ�ר�ע, ו�כ�ל קומ�ה ל�פ�נ�יך� ת�ש�ת�ח ו�ה, ו�כ�ל ל�ב�בות י�יר�אוך�
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, כ�ד�ב�ר ש�כ�תוב, כ�ל ע�צ�מ�ת�י ת�אמ�ר�נ�ה: יי, מ�י כ�מוך� מ�צ�יל  ו�כ�ל ק�ר�ב וכ�ל�יות י�ז�מ�רו ל�ש�מ�ך�
 ע�נ�י מ�ח�ז�ק מ�מ�נו ו�ע�נ�י ו�א�ב�יון מ�ג�ז�לו. מ�י י�ד�מ�ה ל�ך� ומ�י י�ש�ו�ה ל�ך� ומ�י י�ע ר�ך� ל�ך� ה�א�ל

 ה�ג�דול, ה�ג�בור ו�ה�נור�א, א�ל ע�ל�יון, ק�נ�ה ש�מ�י�ם ו�אר�ץ. נ�ה�ל�ל�ך� ונ�ש�ב�ח ך� ונ�פ�א�ר�ך� ונ�ב�ר�ך� א�ת
ש�ם ק�ד�ש�ך, כ�אמור: ל�ד�ו�ד, ב�ר�כ�י נ�פ�ש�י א�ת יי ו�כ�ל ק�ר�ב�י א�ת ש�ם ק�ד�שו.

, ה�מ�ל�ךה�א�ל ב�ת�ע צ�מות , ה�ג�בור ל�נ�צ�ח ו�ה�נור�א ב�נור�אות�יך�   ע�ז�ך, ה�ג�דול ב�כ�בוד ש�מ�ך�
 ה�יוש�ב ע�ל כ�ס�א ר�ם ו�נ�ש�א. שוכ�ן ע�ד מ�רום ו�ק�דוש ש�מו. ו�כ�תוב: ר�נ�נו צ�ד�יק�ים ב�יהוה,

ל�י�ש�ר�ים נ�או�ה ת�ה�ל�ה.

,ב�פ�י י�ש�ר�ים ת�ת�ה�ל�ל,  וב�ד�ב�ר�י צ�ד�יק�ים ת�ת�ב�ר�ך�

וב�ק�ר�ב ק�דוש�ים ת�ת�ק�ד�ש.וב�ל�שון ח ס�יד�ים ת�ת�רומ�ם, 

  ר�בב�ות ע�מ�ך� ב�ית י�ש�ר�א�ל ב�ר�נ�ה י�ת�פ�א�ר ש�מ�ך, מ�ל�כ�נו, ב�כ�ל דור ו�דור, ש�כ�ןוב�מ�ק�ה לות
, ל�פ�א�ר  חוב�ת כ�ל ה�י�צור�ים ל�פ�נ�יך, יי א$ל�ה�ינו ו�אל�ה�י א בות�ינו, ל�הודות ל�ה�ל�ל ל�ש�ב�ח�

,  ל�רומ�ם ל�ה�ד�ר ל�ב�ר�ך, ל�ע�ל�ה ול�ק�ל�ס ע�ל כ�ל ד�ב�ר�י ש�ירות ו�ת�ש�ב�חות ד�ו�ד ב�ן י�ש�י ע�ב�ד�ך�
. מ�ש�יח�ך�

  ש�מ�ך� ל�ע�ד מ�ל�כ�נו, ה�א�ל ה�מ�ל�ך� ה�ג�דול ו�ה�ק�דוש ב�ש�מ�י�ם וב�אר�ץ, כ�י ל�ך� נ�א�ה, ייי�ש�ת�ב�ח
 א$ל�ה�ינו ו�אל�ה�י א בות�ינו, ש�יר וש�ב�ח�ה, ה�ל�ל ו�ז�מ�ר�ה, ע�ז ומ�מ�ש�ל�ה, נ�צ�ח, ג�ד�ל�ה וג�בור�ה,

 ת�ה�ל�ה ו�ת�פ�א�ר�ת, ק�ד�ש�ה ומ�ל�כות, ב�ר�כות ו�הוד�אות מ�ע�ת�ה ו�ע�ד עול�ם. ב�רוך� את�ה יי, א�ל
 מ�ל�ך� ג�דול ב�ת�ש�ב�חות, א�ל ה�הוד�אות, א דון ה�נ�פ�ל�אות, ה�בוח�ר ב�ש�יר�י ז�מ�ר�ה, מ�ל�ך� א�ל ח�י

ה�עול�מ�ים.

 ה�נ�נ�י מוכ�ן ומ�ז�מ�ן ל�ק�י�ם מ�צ�וו�ת כוס ר�ב�יע�י ש�הוא כ�נ�ג�ד ב�שור�ת ה�י�שוע�ה, ש�אמ�ר ה�ק�דוש
ב�רוך� הוא ל�י�ש�ר�א�ל ו�ל�ק�ח�ת�י א�ת�כ�ם ל�י ל�ע�ם ו�ה�י�ית�י ל�כ�ם ל�א$ל�ה�ים.

ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� ה�עול�ם בור�א פ�ר�י ה�ג�פ�ן.

ו�שות�ה ב�ה�ס�יב�ת ש�מ�אל

 ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� העול�ם, ע�ל ה�ג�פ�ן ו�ע�ל פ�ר�י ה�ג�פ�ן, ע�ל ת�נוב�ת ה�ש�ד�ה ו�ע�ל א�ר�ץ
 ח�מ�ד�ה טוב�ה ור�ח�ב�ה ש�ר�צ�ית� ו�ה�נ�ח�ל�ת� ל�א בות�ינו ל�א$כ�ל מ�פ�ר�י�ה ו�ל�ש�ב�ע� מ�טוב�ה ר�ח�ם נ�א
 ד' א$ל�ק�ינו ע�ל י�ש�ר�א�ל ע�מ�ך� ו�ע�ל י�רוש�ל�י�ם ע�יר�ך� ו�ע�ל צ�יון מ�ש�כ�ן כ�בוד�ך� ו�ע�ל מ�ז�ב�ח�ך� ו�ע�ל

 ה�יכ�ל�ך� וב�נ�ה י�רוש�ל�י�ם ע�יר ה�ק�ד�ש ב�מ�ה�ר�ה ב�י�מ�ינו ו�ה�ע ל�נו ל�תוכ�ה ו�ש�מ�ח�נו ב�ב�נ�י�נ�ה
 ו�נ�אכ�ל מ�פ�ר�י�ה ו�נ�ש�ב�ע מ�טוב�ה ונ�ב�ר�כ�ך� ע�ל�יה� ב�ק�ד�ש�ה וב�ט�הOר�ה (בשבת: ור�צ�ה ו�ה�ח ל�יצ�נו

 ב�יום ה�ש�ב�ת ה�ז�ה) ו�ש�מ�ח�נו ב�יום ח�ג ה�מ�צות ה�ז�ה, כ�י את�ה ד' טוב ומ�ט�יב ל�כ�ל ו�נוד�ה ל�ך
 ע�ל ה�אר�ץ ו�ע�ל פ�ר�י ה�ג�פ�ן. ב�רוך� את�ה ד' ע�ל ה�אר�ץ ו�ע�ל פ�ר�י ה�ג�פ�ן. (על יין ומיץ ענבים

 מתוצרת הארץ מסיים: כ�י את�ה ד' טוב ומ�ט�יב ל�כ�ל ו�נוד�ה ל�ך� ע�ל ה�אר�ץ ו�ע�ל פ�ר�י ג�פ�נ�ה.
ב�רוך� את�ה ד' ע�ל ה�אר�ץ ו�ע�ל פ�ר�י ג�פ�נ�ה.
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נרצה

ח ס�ל ס�דור פ�ס�ח כ�ה�ל�כ�תו, 

כ�כ�ל מ�ש�פ�טו ו�ח�ק�תו.

כ�א ש�ר ז�כ�ינו ל�ס�ד�ר אותו 

כ�ן נ�ז�כ�ה ל�ע שותו. 

� שוכ�ן מ�עונ�ה, ז�ך

קומ�ם ק�ה�ל ע ד�ת מ�י מ�נ�ה. 

ב�ק�רוב נ�ה�ל נ�ט�ע�י כ�נ�ה 

פ�דוי�ם ל�צ�יון ב�ר�נ�ה.

ל�ש�נ�ה ה�ב�אה ב�ירוש�ל�י�ם.

ב�א�ר�ץ י�ש�ר�א�ל אומ�ר�ים:

 ל�ש�נ�ה ה�ב�אה
ב�ירוש�ל�י�ם ה�ב�נוי�ה.

י�ש נוה+ג�ין ב�חוץ ל�אר�ץ ב�ל�יל ש�נ�י ש�ל פ�ס�ח ל�ס�פור כ�אן ס�פ�יר�ת ה�ע�מ�ר:

ב�רוך� את�ה יי א$ל�ה�ינו מ�ל�ך� העול�ם, א ש�ר ק�ד�ש�נו ב�מ�צ�וות�יו ו�צ�ו�נו ע�ל ס�פ�יר�ת ה�ע�מ�ר.

ה�יום יום א�ח�ד ב�ע�מ�ר.
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:ב�ל�יל ר�אשון אומ�ר�ים

 וב�כ�ן ו�י�ה�י ב�ח צ�י ה�ל�י�ל�ה

ב�ר�אש אש�מור�ת ז�ה ה�ל�י�ל�ה, אז רוב נ�ס�ים ה�פ�ל�את� ב�ל�י�ל�ה, 
 ו�י�ה�י ב�ח צ�י ה�ל�י�ל�ה.ג�ר צ�ד�ק נ�צ�ח�תו כ�נ�ח$ל�ק לו ל�י�ל�ה, 

ה�פ�ח�ד�ת� א ר�מ�י ב�א�מ�ש ל�י�ל�ה ,ד�נ�ת� מ�ל�ך� ג�ר�ר ב�ח לום ה�ל�י�ל�ה, 
 ו�י�ה�י ב�ח צ�י ה�ל�י�ל�ה.ו�י�ש�ר י�ש�ר�א�ל ל�מ�ל�אך� ו�יוכ�ל לו ל�י�ל�ה, 

ח�יל�ם ל�א מ�צ�או ב�קומ�ם ב�ל�י�ל�ה,ז�ר�ע ב�כור�י פ�ת�רוס מ�ח�צ�ת� ב�ח צ�י ה�ל�י�ל�ה,
ו�י�ה�י ב�ח צ�י ה�ל�י�ל�ה.ט�יס�ת נ�ג�יד ח רש�ת ס�ל�ית� ב�כוכ�ב�י ל�י�ל�ה, 

 כ�ר�ע ב�ל ומ�צ�בו ב�א�ישון ל�י�ל�ה, ל�א�יש ח מודותי�ע�ץ מ�ח�ר�ף ל�נופ�ף א�ווי, הוב�ש�ת� פ�ג�ר�יו ב�ל�י�ל�ה, 
 ו�י�ה�י ב�ח צ�י ה�ל�י�ל�ה.נ�ג��ל�ה ר�ז ח זות ל�י�ל�ה, 

נוש�ע מ�בור א ר�יות פות�ר ב�ע תות�י ל�י�ל�ה, מ�ש�ת�כ�ר ב�כ�ל�י ק�ד�ש נ�ה$ר�ג בו ב�ל�י�ל�ה, 
 ו�י�ה�י ב�ח צ�י ה�ל�י�ל�ה.ש�נ�אה נ�ט�ר א ג�ג�י ו�כ�ת�ב ס�פ�ר�ים ב�ל�י�ל�ה, 

 פור�ה ת�ד�רוך� ל��שומ�ר מ�ה מ�ל�י�ל�ה, צ�ר�ח כ�שומ�רעור�ר�ת� נ�צ�ח ך� ע�ל�יו ב�נ�ד�ד ש�נ�ת ל�י�ל�ה, 
 ו�י�ה�י ב�ח צ�י ה�ל�י�ל�ה.ו�ש�ח את�א ב�ק�ר ו�ג�ם ל�י�ל�ה, 

ר�ם הוד�ע כ�י ל�ך� ה�יום אף ל�ך� ה�ל�י�ל�ה, ק�ר�ב יום א ש�ר הוא ל�א יום ו�ל��א ל�י�ל�ה, 
ת�א�יר כ�אור יום ח�ש�כ�ת ל�י�ל�ה, שומ�ר�ים ה�פ�ק�ד ל�ע�יר�ך� כ�ל ה�יום ו�כ�ל ה�ל�י�ל�ה, 

ו�י�ה�י ב�ח צ�י ה�ל�י�ל�ה.
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, כ�י לו י�א�ה.כ�י לו נ�א�ה

אד�יר ב�מ�לוכ�ה, ב�חור כ�ה ל�כ�ה, ג�דוד�יו י�אמ�רו לו: 
, ל�ך� יי ה�מ�מ�ל�כ�ה, כ�י לו נ�א�ה, כ�י לו י�א�ה. , ל�ך� אף ל�ך� , ל�ך� כ�י ל�ך� ל�ך� ול�ך�

ד�גול ב�מ�לוכ�ה, ה�דור כ�ה ל�כ�ה, ו�ת�יק�יו י�אמ�רו לו: 
, ל�ך� יי ה�מ�מ�ל�כ�ה, כ�י לו נ�א�ה, כ�י לו י�א�ה. , ל�ך� אף ל�ך� , ל�ך� כ�י ל�ך� ל�ך� ול�ך�

ז�כ�אי ב�מ�לוכ�ה, ח�ס�ין כ�ה ל�כ�ה ט�פ�ס�ר�יו י�אמ�רו לו: 
, ל�ך� יי ה�מ�מ�ל�כ�ה, כ�י לו נ�א�ה, כ�י לו י�א�ה. , ל�ך� אף ל�ך� , ל�ך� כ�י ל�ך� ל�ך� ול�ך�

י�ח�יד ב�מ�לוכ�ה, כ�ב�יר כ�ה ל�כ�ה ל�מוד�יו י�אמ�רו לו: 
, ל�ך� יי ה�מ�מ�ל�כ�ה, כ�י לו נ�א�ה, כ�י לו י�א�ה. , ל�ך� אף ל�ך� , ל�ך� כ�י ל�ך� ל�ך� ול�ך�

מוש�ל ב�מ�לוכ�ה, נור�א כ�ה ל�כ�ה ס�ב�יב�יו י�אמ�רו לו: 
, ל�ך� יי ה�מ�מ�ל�כ�ה, כ�י לו נ�א�ה, כ�י לו י�א�ה. , ל�ך� אף ל�ך� , ל�ך� כ�י ל�ך� ל�ך� ול�ך�

ע�נ�יו ב�מ�לוכ�ה, פוד�ה כ�ה ל�כ�ה, צ�ד�יק�יו י�אמ�רו לו:
, ל�ך� יי ה�מ�מ�ל�כ�ה, כ�י לו נ�א�ה, כ�י לו י�א�ה. , ל�ך� אף ל�ך� , ל�ך� כ�י ל�ך� ל�ך� ול�ך�

ק�דוש ב�מ�לוכ�ה, ר�חום כ�ה ל�כ�ה ש�נ�אנ�יו י�אמ�רו לו:
, ל�ך� יי ה�מ�מ�ל�כ�ה, כ�י לו נ�א�ה, כ�י לו י�א�ה. , ל�ך� אף ל�ך� , ל�ך� כ�י ל�ך� ל�ך� ול�ך�

ת�ק�יף ב�מ�לוכ�ה, תומ�ך� כ�ה ל�כ�ה ת�מ�ימ�יו י�אמ�רו לו:
, ל�ך� יי ה�מ�מ�ל�כ�ה, כ�י לו נ�א�ה, כ�י לו י�א�ה. , ל�ך� אף ל�ך� , ל�ך� כ�י ל�ך� ל�ך� ול�ך�
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.אד�יר הוא י�ב�נ�ה ב�יתו ב�ק�רוב
ב�מ�ה�ר�ה, ב�מ�ה�ר�ה, ב�י�מ�ינו ב�ק�רוב. א�ל ב�נ�ה, א�ל ב�נ�ה, ב�נ�ה ב�ית�ך� ב�ק�רוב.

ב�חור הוא, ג�דול הוא, ד�גול הוא י�ב�נ�ה ב�יתו ב�ק�רוב.
ב�מ�ה�ר�ה, ב�מ�ה�ר�ה, ב�י�מ�ינו ב�ק�רוב. א�ל ב�נ�ה, א�ל ב�נ�ה, ב�נ�ה ב�ית�ך� ב�ק�רוב.

ה�דור הוא, ו�ת�יק הוא, ז�כ�אי הוא י�ב�נ�ה ב�יתו ב�ק�רוב.
ב�מ�ה�ר�ה, ב�מ�ה�ר�ה, ב�י�מ�ינו ב�ק�רוב. א�ל ב�נ�ה, א�ל ב�נ�ה, ב�נ�ה ב�ית�ך� ב�ק�רוב.

ח�ס�יד הוא, ט�הור הוא, י�ח�יד הוא י�ב�נ�ה ב�יתו ב�ק�רוב.
ב�מ�ה�ר�ה, ב�מ�ה�ר�ה, ב�י�מ�ינו ב�ק�רוב. א�ל ב�נ�ה, א�ל ב�נ�ה, ב�נ�ה ב�ית�ך� ב�ק�רוב.

כ�ב�יר הוא, ל�מוד הוא, מ�ל�ך� הוא י�ב�נ�ה ב�יתו ב�ק�רוב.
ב�מ�ה�ר�ה, ב�מ�ה�ר�ה, ב�י�מ�ינו ב�ק�רוב. א�ל ב�נ�ה, א�ל ב�נ�ה, ב�נ�ה ב�ית�ך� ב�ק�רוב.

נור�א הוא, ס�ג�יב הוא, ע�זוז הוא י�ב�נ�ה ב�יתו ב�ק�רוב.
ב�מ�ה�ר�ה, ב�מ�ה�ר�ה, ב�י�מ�ינו ב�ק�רוב. א�ל ב�נ�ה, א�ל ב�נ�ה, ב�נ�ה ב�ית�ך� ב�ק�רוב.

פוד�ה הוא, צ�ד�יק הוא, ק�דוש הוא י�ב�נ�ה ב�יתו ב�ק�רוב.
ב�מ�ה�ר�ה, ב�מ�ה�ר�ה, ב�י�מ�ינו ב�ק�רוב. א�ל ב�נ�ה, א�ל ב�נ�ה, ב�נ�ה ב�ית�ך� ב�ק�רוב.

ר�חום הוא, ש�ד�י הוא, ת�ק�יף הוא י�ב�נ�ה ב�יתו ב�ק�רוב.
ב�מ�ה�ר�ה, ב�מ�ה�ר�ה, ב�י�מ�ינו ב�ק�רוב. א�ל ב�נ�ה, א�ל ב�נ�ה, ב�נ�ה ב�ית�ך� ב�ק�רוב.
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: א�ח�ד א$ל�ה�ינו ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ ? א�ח�ד א נ�י יוד�ע� .א�ח�ד מ�י יוד�ע�

: ש�נ�י ל�חות ה�ב�ר�ית. א�ח�ד א$ל�ה�ינו ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ. ? ש�נ�י�ם א נ�י יוד�ע� ש�נ�י�ם מ�י יוד�ע�

: ש�לש�ה אבות, ש�נ�י ל�חות ה�ב�ר�ית, א�ח�ד א$ל�ה�ינו ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ ? ש�לש�ה א נ�י יוד�ע� ש�לש�ה מ�י יוד�ע�

: אר�ב�ע א�מ�הות, ש�לש�ה אבות, ש�נ�י ל�חות ה�ב�ר�ית, א�ח�ד א$ל�ה�ינו ? אר�ב�ע א נ�י יוד�ע�  אר�ב�ע מ�י יוד�ע�
ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ

: ח מ�ש�ה חומ�ש�י תור�ה, אר�ב�ע א�מ�הות, ש�לש�ה אבות, ש�נ�י ל�חות ? ח מ�ש�ה א נ�י יוד�ע�  ח מ�ש�ה מ�י יוד�ע�
ה�ב�ר�ית, א�ח�ד א$ל�ה�ינו ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ

: ש�ש�ה ס�ד�ר�י מ�ש�נ�ה, ח מ�ש�ה חומ�ש�י תור�ה, אר�ב�ע א�מ�הות, ש�לש�ה ? ש�ש�ה א נ�י יוד�ע�  ש�ש�ה מ�י יוד�ע�
אבות, ש�נ�י ל�חות ה�ב�ר�ית, א�ח�ד א$ל�ה�ינו ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ

: ש�ב�ע�ה י�מ�י ש�ב�ת�א, ש�ש�ה ס�ד�ר�י מ�ש�נ�ה, ח מ�ש�ה חומ�ש�י תור�ה, אר�ב�ע ? ש�ב�ע�ה א נ�י יוד�ע�  ש�ב�ע�ה מ�י יוד�ע�
א�מ�הות, ש�לש�ה אבות, ש�נ�י ל�חות ה�ב�ר�ית, א�ח�ד א$ל�ה�ינו ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ

: ש�מונ�ה י�מ�י מ�יל�ה, ש�ב�ע�ה י�מ�י ש�ב�ת�א, ש�ש�ה ס�ד�ר�י מ�ש�נ�ה, ח מ�ש�ה ? ש�מונ�ה א נ�י יוד�ע�  ש�מונ�ה מ�י יוד�ע�
חומ�ש�י תור�ה, אר�ב�ע א�מ�הות, ש�לש�ה אבות, ש�נ�י ל�חות ה�ב�ר�ית, א�ח�ד א$ל�ה�ינו ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ

: ת�ש�ע�ה י�ר�ח�י ל�ד�ה, ש�מונ�ה י�מ�י מ�יל�ה, ש�ב�ע�ה י�מ�י ש�ב�ת�א, ש�ש�ה ? ת�ש�ע�ה א נ�י יוד�ע�  ת�ש�ע�ה מ�י יוד�ע�
 ס�ד�ר�י מ�ש�נ�ה, ח מ�ש�ה חומ�ש�י תור�ה, אר�ב�ע א�מ�הות, ש�לש�ה אבות, ש�נ�י ל�חות ה�ב�ר�ית, א�ח�ד א$ל�ה�ינו

ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ

: ע ש�ר�ה ד�ב�ר�י�א, ת�ש�ע�ה י�ר�ח�י ל�ד�ה, ש�מונ�ה י�מ�י מ�יל�ה, ש�ב�ע�ה י�מ�י ? ע ש�ר�ה א נ�י יוד�ע�  ע ש�ר�ה מ�י יוד�ע�
 ש�ב�ת�א, ש�ש�ה ס�ד�ר�י מ�ש�נ�ה, ח מ�ש�ה חומ�ש�י תור�ה, אר�ב�ע א�מ�הות, ש�לש�ה אבות, ש�נ�י ל�חות ה�ב�ר�ית,

א�ח�ד א$ל�ה�ינו ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ

: אח�ד ע�ש�ר כוכ�ב�י�א, ע ש�ר�ה ד�ב�ר�י�א, ת�ש�ע�ה י�ר�ח�י ל�ד�ה, ש�מונ�ה ? אח�ד ע�ש�ר א נ�י יוד�ע�  אח�ד ע�ש�ר מ�י יוד�ע�
 י�מ�י מ�יל�ה, ש�ב�ע�ה י�מ�י ש�ב�ת�א, ש�ש�ה ס�ד�ר�י מ�ש�נ�ה, ח מ�ש�ה חומ�ש�י תור�ה, אר�ב�ע א�מ�הות, ש�לש�ה אבות,

ש�נ�י ל�חות ה�ב�ר�ית, א�ח�ד א$ל�ה�ינו ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ

: ש�נ�ים ע�ש�ר ש�ב�ט�י�א, אח�ד ע�ש�ר כוכ�ב�י�א, ע ש�ר�ה ד�ב�ר�י�א,  ש�נ�ים ע�ש�ר מ�י יודע? שנים ע�ש�ר א נ�י יוד�ע�
 ת�ש�ע�ה י�ר�ח�י ל�ד�ה, ש�מונ�ה י�מ�י מ�יל�ה, ש�ב�ע�ה י�מ�י ש�ב�ת�א, ש�ש�ה ס�ד�ר�י מ�ש�נ�ה, ח מ�ש�ה חומ�ש�י תור�ה,

אר�ב�ע א�מ�הות, ש�לש�ה אבות, ש�נ�י ל�חות ה�ב�ר�ית, א�ח�ד א$ל�ה�ינו ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ

: ש�לש�ה ע�ש�ר מ�ד�י�א. ש�נ�ים ע�ש�ר ש�ב�ט�י�א, אח�ד ע�ש�ר ? ש�לש�ה ע�ש�ר א נ�י יוד�ע�  ש�לש�ה ע�ש�ר מ�י יוד�ע�
 כוכ�ב�י�א, ע ש�ר�ה ד�ב�ר�י�א, ת�ש�ע�ה י�ר�ח�י ל�ד�ה, ש�מונ�ה י�מ�י מ�יל�ה, ש�ב�ע�ה י�מ�י ש�ב�ת�א, ש�ש�ה ס�ד�ר�י מ�ש�נ�ה,

ח מ�ש�ה חומ�ש�י תור�ה, אר�ב�ע א�מ�הות, ש�לש�ה אבות, ש�נ�י ל�חות ה�ב�ר�ית, א�ח�ד א$ל�ה�ינו ש�ב�ש�מ�ים וב�אר�ץ
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אחד מי יודעשעשועון 
 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.

הנה דוגמה באווירת ההגדה הצמחונית:

אחד מי יודע? אחד אני יודע: אחד - כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ.

 שתיים מי יודע? שתיים אני יודע: שתיים באוקטובר, יום ההזדהות עם בעלי-חיים במשקים. אחד - כל
אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ.

 , שתיים באוקטובר, אחד - כל אחד יכול לשנות3שלושה מי יודע? שלושה אני יודע: שלושה זה אומגה 
שיהיה טוב יותר בכדור הארץ

 ,3ארבעה מי יודע? ארבעה אני יודע: ארבעת אלפים בעלי-חיים כל צמחוני מציל, שלושה זה אומגה 
שתיים באוקטובר, אחד - כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ

 חמישה מי יודע? חמישה אני יודע: חמישה צבעים של ירקות ביום, ארבעת אלפים בעלי-חיים, שלושה זה
, שתיים באוקטובר, אחד - כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ3אומגה 

שש מי יודע? שש אני יודע: שש זכויות יסוד לכל אחד, חמישה צבעים של ירקות, ארבעת אלפים בעלי-
, שתיים באוקטובר, אחד - כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ3חיים, שלושה זה אומגה 

 שבעה מי יודע? שבעה אני יודע: שבעת המינים שנתברכה בהם ארצנו, שש זכויות יסוד לכל אחד, חמישה
 , שתיים באוקטובר, אחד - כל אחד3צבעים של ירקות, ארבעת אלפים בעלי-חיים, שלושה זה אומגה 

יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ

 שמונה מי יודע? שמונה אני יודע: שמונה חומצות אמינו חיוניות, שבעת המינים, שש זכויות יסוד לכל
 , שתיים באוקטובר, אחד3אחד, חמישה צבעים של ירקות, ארבעת אלפים בעלי-חיים, שלושה זה אומגה 

- כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ

 , שמונה חומצות אמינו חיוניות, שבעת2תשעה מי יודע? תשעה אני יודע: תשע מדליות זהב לטבעוני אחד
 המינים, שש זכויות יסוד לכל אחד, חמישה צבעים של ירקות, ארבעת אלפים בעלי-חיים, שלושה זה

, שתיים באוקטובר, אחד - כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ3אומגה 

 עשרה מי יודע? עשרה אני יודע: עשרה דורות ראשונים של צמחונים, תשע מדליות זהב לטבעוני אחד,
 שמונה חומצות אמינו חיוניות, שבעת המינים, שש זכויות יסוד לכל אחד, חמישה צבעים של ירקות,

 , שתיים באוקטובר, אחד - כל אחד יכול לשנות שיהיה3ארבעת אלפים בעלי-חיים, שלושה זה אומגה 
טוב יותר בכדור הארץ

  שפעת החזירים שנוצרה במשקים מהחי, עשרה דורותH1N1אחד עשר מי יודע? אחת אחת אני יודע: 
 של צמחונים, תשע מדליות זהב לטבעוני אחד, שמונה חומצות אמינו חיוניות, שבעת המינים, שש זכויות

 , שתיים3יסוד לכל אחד, חמישה צבעים של ירקות, ארבעת אלפים בעלי-חיים, שלושה זה אומגה 
באוקטובר, אחד - כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ

  שפעת החזירים, עשרה דורות שלH1N1 ,B12שנים עשר מי יודע? שנים עשר אני יודע: שנים עשר 
 צמחונים, תשע מדליות זהב לטבעוני אחד, שמונה חומצות אמינו חיוניות, שבעת המינים, שש זכויות יסוד

 , שתיים באוקטובר,3לכל אחד, חמישה צבעים של ירקות, ארבעת אלפים בעלי-חיים, שלושה זה אומגה 
אחד - כל אחד יכול לשנות שיהיה טוב יותר בכדור הארץ

קרל לואיס, ספורטאי טבעוני ושיאן עולם זכה בתשע מדליות זהב אולימפיות, בריצות למרחקים קצרים ובקפיצה לרוחק. 2

36



, ח�ד ג�ד�י�א ד�ז�ב�ין אב�א ב�ת�ר�י זוז�י, ח�ד ג�ד�י�א, ח�ד ג�ד�י�א.ח�ד ג�ד�י�א

ו�את�א שונ�ר�א ו�אכ�ל�ה ל�ג�ד�י�א, ד�ז�ב�ין אב�א ב�ת�ר�י זוז�י, ח�ד ג�ד�י�א, ח�ד ג�ד�י�א.

ו�את�א כ�ל�ב�א ו�נ�ש�ך� ל�שונ�ר�א, ד�אכ�ל�ה ל�ג�ד�י�א, ד�ז�ב�ין אב�א ב�ת�ר�י זוז�י, ח�ד ג�ד�י�א, ח�ד ג�ד�י�א.

ו�את�א חוט�ר�א וה�כ�ה ל�כ�ל�ב�א, ד�נ�ש�ך� ל�שונ�ר�א, ד�אכ�ל�ה ל�ג�ד�י�א, ד�ז�ב�ין אב�א ב�ת�ר�י זוז�י, ח�ד ג�ד�י�א, ח�ד ג�ד�י�א.

 ו�את�א נור�א ו�ש�ר�ף ל�חוט�ר�א, ד�ה�כ�ה ל�כ�ל�ב�א, ד�נ�ש�ך� ל�שונ�ר�א, ד�אכ�ל�ה ל�ג�ד�י�א, ד�ז�ב�ין אב�א ב�ת�ר�י זוז�י, ח�ד
ג�ד�י�א, ח�ד ג�ד�י�א.

 ו�את�א מ�י�א ו�כ�ב�ה ל�נור�א, ד�ש�ר�ף ל�חוט�ר�א, ד�ה�כ�ה ל�כ�ל�ב�א, ד�נ�ש�ך� ל�שונ�ר�א, ד�אכ�ל�ה ל�ג�ד�י�א, ד�ז�ב�ין אב�א
ב�ת�ר�י זוז�י, ח�ד ג�ד�י�א, ח�ד ג�ד�י�א.

 ו�את�א תור�א ו�ש�ת�ה ל�מ�י�א, ד�כ�ב�ה ל�נור�א, ד�ש�ר�ף ל�חוט�ר�א, ד�ה�כ�ה ל�כ�ל�ב�א, ד�נ�ש�ך� ל�שונ�ר�א, ד�אכ�ל�ה
ל�ג�ד�י�א, ד�ז�ב�ין אב�א ב�ת�ר�י זוז�י, ח�ד ג�ד�י�א, ח�ד ג�ד�י�א.

 ו�את�א ה�שוח�ט ו�ש�ח�ט ל�תור�א, ד�ש�ת�ה ל�מ�י�א, ד�כ�ב�ה ל�נור�א, ד�ש�ר�ף ל�חוט�ר�א, ד�ה�כ�ה ל�כ�ל�ב�א, ד�נ�ש�ך
ל�שונ�ר�א, ד�אכ�ל�ה ל�ג�ד�י�א, ד�ז�ב�ין אב�א ב�ת�ר�י זוז�י, ח�ד ג�ד�י�א, ח�ד ג�ד�י�א.

 ו�את�א מ�ל�אך� ה�מ�ו�ת ו�ש�ח�ט ל�שוח�ט, ד�ש�ח�ט ל�תור�א, ד�ש�ת�ה ל�מ�י�א, ד�כ�ב�ה ל�נור�א, ד�ש�ר�ף ל�חוט�ר�א, ד�ה�כ�ה
ל�כ�ל�ב�א, ד�נ�ש�ך� ל�שונ�ר�א, ד�אכ�ל�ה ל�ג�ד�י�א, ד�ז�ב�ין אב�א ב�ת�ר�י זוז�י, ח�ד ג�ד�י�א, ח�ד ג�ד�י�א.

 ו�את�א ה�ק�דוש ב�רוך� הוא ו�ש�ח�ט ל�מ�ל�אך� ה�מ�ו�ת, ד�ש�ח�ט ל�שוח�ט, ד�ש�ח�ט ל�תור�א, ד�ש�ת�ה ל�מ�י�א, ד�כ�ב�ה
 ל�נור�א, ד�ש�ר�ף ל�חוט�ר�א, ד�ה�כ�ה ל�כ�ל�ב�א, ד�נ�ש�ך� ל�שונ�ר�א, ד�אכ�ל�ה ל�ג�ד�י�א, ד�ז�ב�ין אב�א ב�ת�ר�י זוז�י, ח�ד ג�ד�י�א,

ח�ד ג�ד�י�א.

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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מתכונים
חרוסת

החומרים:
 תפוחי עץ בינוניים2

 כוס אגוזים1/2
מיץ מחצי לימון

 כוס מיץ ענבים1/3
 ג' תמרים ללא חרצנים100

 כפית קינמון1

מרסקים את כל המרכיבים בממחה (בלנדר) או במעבד מזון. 

 חזרת אדומה

שורש חזרת
 סלקים מבושלים2-3

קורט מלח
מעט סוכר

חצי לימון סחוט (אפשר להחליף בחומץ תפוחים או הדרים)

 מרסקים את שורש החזרת במעבד מזון, טוחנים את החזרת עם הסלק ושאר החומרים עד לקבלת מחית
אחידה.

טיפ: לקרר את הסלק לפני שמכניסים - החום מגביר את האדים המאוד לא נעימים בעינים.

38



 סלט כרפס

וזיליה, בצל ירוק, שמיר, נענע, ריחן כוסות  ירקות עלים קצוצים דק: סלרי, פטר2
חצי כוס זרעים: שומשום, גרעיני חמניות קלופים, גרעיני דלעת קלופים

 כוס שמן זית1/3
 כוס מיץ לימון טרי1/3

קורט מלח

מערבבים היטב את כל החומרים
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קניידלך 

 כוס קמח מצה1
 כפות קמח תפוחי אדמה3-4

כוס מים
תבלינים לפי הטעם - מלח, פלפל, פטרוזיליה, שום, בצל מאודה

 מערבבים היטב את קמח תפוחי האדמה עם המים (זה יכול לשמש כתחליף ביצה גם למתכונים אחרים
בפסח). את התוצאה מערבבים עם שאר החומרים. 

-10 דקות, מוציאים ומכינים כדורים. זורקים למרק רותח ומבשלים בנוזל המרק 15-60מניחים במקרר 
  דקות או20-30 דקות, עד שהם צפים. לא בטוח שהם יצופו, אז אם הם לא צפים תוציאו אותם לאחר 30

על סמך טעימה.

 כדאי לעשות קודם נסיון על כדור או שניים ולתקן לפי הצורך. לכדורים קשים יותר - להוסיך קמח מצה.
 לכדורים רכים - להוסיף מים. אם הם מתפרקים - להוסיף קמח תפו"א. אם הם דביקים מדי - פחות קמח

תפו"א או להוסיף קמח מצה.
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סלט קינואה

 כוס קינואה לא מבושלת1
 כוסות מים2
 פלפל ירוק חתוך לקוביות קטנות1
 עגבניה חתוכה לקוביות קטנות1

 בצל קטן קצוץ דק-דק1/2
 כוס אגוזי פקאן או אגוזי מלך קצוצים1/2

 כף שמן זית1
 כפות מיץ לימון2

מלח, פלפל

לקלות מעט את הקינואה בסיר חם ולהוסיף את המים.
להביא לרתיחה ולהמשיך לבשל על אש בינונית.

בינתיים לחתוך את שאר המרכיבים ולערבב בקערה.
כשהקינואה רכה והמים נספגו להסיר מהאש ולהוסיף לקערה.

לצנן ולהגיש.
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פאי טופו ודלעת

 ס"מ.12 תבניות אישיות של 6 ס"מ או 26-28לתבנית פאי של 

למלית:
 ג` דלעת500
 ג` טופו200

 בצל בינוני קצוץ1
שמן לטיגון

לרוטב:
 כוס מים1/2

½ כוס קאשיו
 כפות מיץ לימון4
 כפות שמן זית3
 כפית אבקת שום1

½ עגבניה בשלה
 כפית מלח1/2
 כפית שום גרוס1/2

לבצק:
 כוסות קמח מצה2½
 כוס מרגרינה1

 כפית מלח1/4

  ס"מ. מטגנים את הבצל כחמש דקות, מוסיפים את הטופו1חותכים את הטופו והדלעת לקוביות בגודל כ 
  דקות עד שתתרכך מעט. אם אין מקום במחבת, אפשר5-10לחמש דקות נוספות ולבסוף את הדלעת לעוד 

לבשל את הדלעת בסיר נפרד או במיקרוגל, כך שתתרכך מעט (לא יותר מדי, שלא תמעך).

 מערבבים בממחה (בלנדר) את החומרים לרוטב עד לקבלת עיסה חלקה. משאירים בצד מעט מתערובת
הדלעת והטופו לקישוט מלמעלה ואת השאר מערבבים עם הרוטב.

 מערבבים ולשים את החומרים לבצק. מרפדים בבצק את תבנית הפאי או תבניות אישיות קטנות. אופים
  דקות בחום בינוני. מוציאים מהתנור, ממלאים בתערובת עם הרוטב ולבסוף מקשטים מלמעלה10בתנור 

בתערובת ללא הרוטב. אופים בתנור כחצי שעה בחום בינוני.
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לזניה

 מצות4-5
 כוסות חלב צמחי (סויה, קוקוס, שקדים או קאשיו)3
 כוסות פתיתי תפוחי אדמה (פתיתים להכנת מחית) או מחית משני תפוחי אדמה2

מלח ופלפל לפי הטעם
 בטטות בינוניות קלופות ופרוסות לעיגולים2
 צנצנת רוטב עגבניות מוכן (או רוטב תוצרת בית)1

 כוס גרעיני תירס1.5
 כפות מים3
 כפות שמן3

 כוס שקדים לא קלויים1/4
קורט מלח

 רוטב לבן: מחממים את החלב הצמחי ומערבבים היטב עם פתיתי תפוחי אדמה או המחית. מתבלים לפי
הטעם.

בטטות: מבשלים מעט את הבטטה (אפשר במיקרו) עד שתתחיל להתרכך.
  כפות מים עד לקבלת עיסה חלקה. מוסיפים את השמן3רוטב תירס: מערבבים בבלנדר את התירס עם 

וממשיכים לערבל כדקה נוספת. מרתיחים בסיר, תוך כדי ערבוב ומורידים מהאש.
מזרה שקדים: טוחנים את השקדים והמלח בבלנדר.

 הכנת הלזניה: מסדרים בתבנית לסירוגין שכבות של מצות (ניתן לשבור לרצועות כדי לכסות את שטח
 התבנית), רוטב לבן, בטטות ורוטב עגבניות. מצפים ברוטב תירס (לנמנעים מקטניות, שכבה נוספת של

רוטב עגבניות או לבן) ובוזקים מזרה שקדים. אופים כחצי שעה בחום בינוני.
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ממרח פקאנטי

½ חבילת טופו
 בצל קצוץ מטוגן1
 כפות רוטב סויה3
 כוס אגוזי פקאן1
 שן שום או יותר, לפי הטעם1

פלפל שחור

לטגן את הבצל עד להזהבה.
לטחון הכל במעבד מזון ולתבל לפי הטעם. אם הממרח יבש מדי, אפשר להוסיף כפית מים.
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עוגת אגוזים תמרים צימוקים ושוקולד צ'יפס

מתכון

החומרים:
 כוסות קמח מצה3
 כפית אבקת אפיה1

 כוס סוכר חום1.5
 כוס אגוזים או שקדים טחונים1

 ג‘ צימוקים100
 ג‘ תמרים קצוצים100
 ג‘ שוקולד צ‘יפס100

 כפית קינמון1
 שקית סוכר וניל1

 כוס חלב סויה או מים1.5
 כפות שמן3

הכנה
 מערבבים את כל החומרים היבשים. מוסיפים את השמן ומערבבים היטב. מוסיפים את חלב הסויה (או

 המים) ומערבבים היטב. אם העיסה יבשה מדי, ניתן להוסיף חלב סויה או מים. מעבירים לתבנית משומנת.
אופים בחום בינוני כחצי שעה, עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא יבש.
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