
 ב"ה

 לפעילות כיתתיתהצעה 

 פסח שני

שבית המקדש היה קיים בזמן –ביום י"ד באייר אנו חוגגים ומציינים את פסח שני, ביום זה : יום תוכן
לבוא ולהקריב ביום  להקריב את קרבן הפסח במועדוהיה ל וניתנה אפשרות מיוחדת לכל מי שלא יכ

 זה.

 כ"ק אדמו"ר הריי"ץ על עניינו של היום: דברי 

 "פסח שני מלמדנו כי לעולם אין זה מאוחר מדי, תמיד אפשר לתקן".
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המורה תסביר לתלמידות שמנהג לתחושה של שיעור שונה וחוויתי. –לסדר את הכיתה במעגל כדאי 
 בת תקבל חתיכת מצה עליה תקיים את המנהג.כל  –היום הוא לאכול מצה 
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כל בת  -לבנות שתי צבעים של כתרים, צהובים ואדומים על הכתרים הצהובים המורה תחלק  
צריכה לכתוב מקרה )שנראה לכאורה אבוד( ועל האדומים את הפתרונות אח"כ מערבבים את 

יש לעשות זאת  -הכתרים האדומים והצהובים וכל אחת מקבלת כתר אדום וצהוב אחר על ראשה
ש את שניהם על הראש בו זמנית. על כל בת למצוא את הזוג של כל בצורה כזאת שאפשר לחבו

עזר ירק עם תנועות ידיים )הרי היא לא יודעת מה יש לה על הראש( ולה - כתר שלה בלי לדבר
 כתריה 2-בחברותיה. המנצחת היא הראשונה שמצאה את הזוגות ל
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 :(pdf)מצו"ב המכתב בקובץ  המורה תקריא לבנות

 היי שלום לכם,
 שיםכן זה אני. שוב פעם אנחנו נפג

י איך שכחתי מהפרויקט במדעים... אין 'וא -אומרת ם שמעתי אותךיחתי את העיניחני, בבוקר כשרק פק –ושלום גם לך 
 מצב שאני מספיקה להכין להיום!' 

  .ון האוטובוס ולא הספקת אותו ואמרת לעצמך ש'הכל אבוד'והיום לכישרצת  –וגם לך תמי 
 אין, אין מצב, אבוד...  –שלום לכל הבנות שרגילות להשתמש במילים האלו 

  –האלו שייכות לי כבר כמה אלפי שנים המילים אלו המילים שלי. כן כן,  –נעים להכיר 
ואדם טמא אינו  ,משום שהיו טמאים ם כל העם את הפסח,לחגוג יחד ע מבני ישראל לא יכלה  אחת קבוצהבמדבר, אז 

הם  'אבוד!'וגם לא סיכמו:  'אין מצב'הם לא חשבו:  'אין..'לא אמרו: שים . תתפלאו לשמוע, אותם אניכול להקריב קורבן
 שו ודרשו הזדמנות נוספת. וכשהם החליטו ש'אין מצב אבוד' אז נולדתי.קבאו ובי

מגיע אליכם אני נתקל בכל כך כשאני  –וכל שנה ושנה  –אלפי שנים.. קצת זקן אך עם המון ניסיון כבר  –והנה אני כאן 
 הם ,או שזה לא יצליח ,כשנראה שמשהו לא הולך ,ובכל הזדמנות או מקרה שצריך .הרבה אנשים שמארחים אותי יפה

אין מצב 'כוס מים וכיבוד קל אני תמיד מזכיר להם יפה את תעודת הזהות שלי: קוראים לי )ואני תמיד מגיע( ואחרי 
 ' אבוד!

 .הזמן לעשותזה  –כשלא הולך 
 .הזמן לנסותזה  –כשלא מצליח 

 ,להיות חזקים, להתעקש
 .לדרוש באמת, ולבקש

 ,לשאוב כח ממני והמון עידוד
 שאבוד! –כי בינינו, אין מצב 

 
   שלכם באהבה, פסח שני.
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דיון עם התלמידות ותשאל אותן מה דעתן על 'תלונות' האם זה בסדר להתלונן? המורה תפתח 
מרוצות במה שה' חנן אותנו ובדברים שהוא להיות  –לכאורה אנו צריכים להסתפק במה שיש לנו 

 נתן והעניק לנו. 

ג עצמן המורה תחלק למספר תלמידות משפטים המספרים על מקרה מסויים והן תצטרכנה להצי
לאחר כל מקרה תדון המורה עם התלמידות האם התלונה  -מול הכיתה כמתלוננות על אותו מקרה

 :. דוגמאותהיתה נדרשת ונצרכת או מיותרת

גיעה אלי נשאר רק ארטיק אננס. אני הרבה יותר *אמא חילקה לכל הילדים ארטיקים וכשה
 )הילדה מתלוננת( כבר לא נשאר אוהבת ארטיק בטעם רמזור אבל

מסכן את העוברים . הוא שהיה תלוי עליו נקרע חוט חשמלנפל עמוד ו* ליד הבית שלנו  
 )להציג את השיחה לחברת החשמל( ושבים

* המורה חילקה את המבחן בתורה, האמת לא התכוננתי כל כך טוב, אבל למה תמיד היא 
עושה קשה כל כך? למה בכלל היא עושה מבחן? שתעשה עבודה. )הילדה מתלוננת 

 למורה(

* המורה חילקה את המבחן בתורה, למדתי אליו היטב ועברתי מספר פעמים על החומר. 
 נראה טעות. )הילדה מתלוננת למורה(זו כ -החומררגע, אני רואה שיש שאלה שהיא לא מ

אסור לנו לתרגם אך –שאכן עלינו להיות מאושרים בחלקינו –המורה תנתב את התלמידות למסקנה 
ישנם פעמים בהם אנו נדרשים לא להסכים עם מה שקורה. לקום עלינו לדעת כי זאת לאדישות, 
. יכולה להתפלל טוב יותראיני –וגע לענינים רוחניים. שלא נאמר כשזה נובעיקר  – .ולעשות מעשה

או, זה מה שאני מסוגלת להגיע.. בכח תפילה ובקשה לשנות את המציאות ולרומם את עצמינו הרבה 
 יותר.

מלמד אותנו על הכוח שיש בתביעה אמיתית שבאה מצד יהודי. כידוע, פסח שני ניתן פסח שני 
ישראל לאחר שהיו יהודים שהיו טמאים בעת הקרבת הפסח, ובאו בתביעה "למה ניגרע". -לעם

בתורה נקבעו כללים איך ומתי צריכים לקיים כל מצווה וכיצד להקריב  -לכאורה זו תביעה משונה 
 ; אם הם לא עמדו בתנאים הנדרשים, מה מקום יש לטעון את טענת "למה ניגרע"?כל קרבן

ישראל הוא לקבל -אלא פסח שני מלמד אותנו, שיש דברים שהקב"ה נותן מעצמו, ותפקידם של בני
ידי תביעה ודרישה מלמטה. כל עיקרה של מצווה זו -ולקיים את ציווי ה'; ויש דברים שבאים רק על

ישראל, שזעקו "למה ניגרע", ומכוח תביעתם -י הדרישה והתביעה של בנייד-לא באה אלא על
 נתחדש הציווי של פסח שני.

שכאשר יהודי מרגיש  -(: "מכאן למדים אנו הוראה נפלאה )פסח שני תשד"מאומר על כך הרבי 
לא על  שמים, בתורה ובמצוותיה, אינו סומך על אף אחד,-שחסר לו משהו בעניין הקשור ביראת

משה רבנו ואפילו לא על הקב"ה )כביכול(, ואינו אומר 'אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים', 
 אלא צועק ותובע: 'למה ניגרע'!".
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 :מ(דברי הרבי )פסח שני תשד" המשך

התורה ציוותה להתנהג  -"לא זו בלבד שבקשה ותביעה זו אינה הפך התורה חס ושלום, אלא אדרבה  
נו, שכאשר יהודי מבקש את צרכיו מהקב"ה בעת תפילת ידי אנשי כנסת הגדולה, שתיק-כן, על

'ותחזינה  קיווינו כל היום', תצמיח... כי לישועתך מהרה יאמר בתפילתו 'את צמח דוד עבדך -העמידה 
 'עינינו בשובך לציון



 

 

תפילה  בכל אלא חוזר על בקשה ותביעה זו -"ואינו מסתפק בכך שמבקש ודורש זאת בתפילה אחת 
יחד עם דוד המלך, דוד מלכא  -ישראל מבקשים וצועקים -בני בכל יום!... ותפילה, כמה פעמים

פועלים הם  -ידי זה שישראל מבקשים וצועקים על הגאולה -ונמצא שעל 'עד מתי!', -משיחא 
 מכפי שהייתה באה לולא בקשה ותביעה זו". במהירות ובזריזות יתרה שהגאולה תבוא

להסביר לקב"ה שהם לא יחד הולכות ל'התלונן' וותסביר לתלמידות שהן ב -המורה תוציא פלקט גדול
 חיים בגלות.של –מסכימות עם המצב הזה 

 לגאולה האמיתית והשלימה תביעה -עצומה''כל הכיתה ביחד תכין 

 על גבי הפלקט לכתוב אותה בצורה יפה ומקורית - התלמידות תעזורנה למורה לנסח את תוכן העצומה
 ולקשט. 

 לאחר מכן תחתומנה על העצומה כל תלמידות הכיתה.

יר לבנות שכמו שבגשמיות ולהסב אחדות. –בשיעורי נרות להאיר )כדאי להתייחס בקטע זה לנושא הנלמד 
כך כאן כשכל עם ישראל ביחד זועק ומבקש לה' ודורש גאולה  -יש כח להרבה אנשים שמבקשים ביחד

 הקב"ה לא יוכל לעמוד מנגד ויאלץ להענות לבקשתינו ולגאול אותנו במהרה בימינו אמן.(

 כדאי להקדיש מקום בבית הספר ולתלות עליו את העצומות של כל הכיתות תחת הכותרת: 

 בית ספר __________ תובעים ודורשים גאולה!

 


