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ֹ
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ְלש
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ת ְו-5 ֲחָלִקים
ֹ
ּקו ְיָלה, 3 ּדַ ּלַ ָעה 7 ּבַ ֶדׁש, ׁשָ

ֹ
ת-ק ּבָ ָצֵאי-ׁשַ

ֹ
ָלד ִיְהֶיה מו

ֹ
ַהּמו

אגף חינוך חברתי חסידי
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אולי למענדי התינוק???? לריבקי מהכיתה שלי? לסבתא?

ב"ה

ָמה 
ל  ְך ּכָ ֶמׁשֶ ִיְהֶיה, ּבְ

ָחִקים,  ׂשְ ְזַמן ִנּקּוי ַהּמִ
סּוק  יִדי ַרק ֶאת ַהּפָ ּגִ ּתַ
ל  ה? ְלָאן ֶנֶעְלמּו ּכָ ַהּזֶ
סּוִקים ָהֲאֵחִרים  ַהּפְ
ַעל  ַאּתְ יֹוַדַעת ּבְ ׁשֶ

ה? ּפֶ

ִאּלּו  ב ּכְ ָכל ּדֹור ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַלְחׁשֹ ה ּבְ ֶעֶצם, ָלּמָ ּבְ
יִציַאת  ְוָקא ּבִ ְצַרִים? ָמה ְמֻיָחד ּדַ ֲאַנְחנּו ָיָצאנּו ִמּמִ

ָכל ּדֹור,  ּלֹא ִנְרֶאה ֶאת ַעְצֵמנּו ּבְ ל, ׁשֶ ה ְלָמׁשָ ִמְצַרִים? ָלּמָ
ָוִנים? ְחנּו ֶאת ַהּיְ ִאּלּו ִנּצַ ֵנס ּפּוִרים? אֹו ּכְ ִאּלּו ָהִיינּו ּבְ ּכְ

רּור,  נּו, ֶזה ּבָ
ה ֲהִכי  סּוק ַהּזֶ ַהּפָ

ָקׁשּור ְלֶפַסח!

ה, ָמה ֶזה "ֵמַצר"? ּתָ ּכִ ַעם ּבַ ם ּפַ ְלַמְדּתֶ

ִאּלּו  ִמיד ְצִריִכים ִלְראֹות ּכְ ן, ָאז ֲאַנְחנּו ּתָ ְמֻצּיָ
? תֹוֵכנּו, ֵהַבְנּתָ ׁש ּבְ ּיֵ ַצר ׁשֶ ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים ֵמַהּמֵ

ֵמַצר ֶזה ְמקֹום־ַמֲעָבר ַצר ְמאֹוד.

ׁש... ֵמֵאיֶזה ֵמַצר ֲאִני ָצִריְך ָלֵצאת? לֹא ַמּמָ

ל, ֲאִני  ים טֹוִבים. ְלָמׁשָ ַמֲעׂשִ הֹוִסיף ּבְ יל אֹותֹו ִמּלְ ְגּבִ ּמַ ּלֹו, ָמה ׁשֶ ְלָכל  ְיהּוִדי ֵיׁש ֵמַצר ִמּשֶׁ
ה ִלי.  ה, יֹוֵתר ָקׁשֶ ֻחְפׁשָ ת אֹו ּבְ ּבָ ׁשַ ִית, ּבְ ּבַ ה. ָלֵכן ּבַ ּתָ ּכִ ֲאִני ּבַ ׁשֶ ָנה ַרק ּכְ ַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ְרִגיָלה ְלִהְתּפַ

ְצַרִים,  ַעם ָיְצאּו ִמּמִ ה לֹא ַרק ּפַ ו ֲאִני ֵמִבין ָלּמָ ְצַרִים!! ַעְכׁשָ ָלֵצאת ִמּמִ
ִאּלּו ֲאַנְחנּו  ִבים ִלְראֹות ֶאת ַעְצֵמנּו ּכְ ָכל ּדֹור ָודֹור ֲאַנְחנּו ַחּיָ א ּבְ ֶאּלָ

ַצר  ץ ְוָלֵצאת ֵמַהּמֵ ִבים ְלַנּסֹות ְלִהְתַאּמֵ נּו ַחּיָ ּלָ ְצַרִים. ּכֻ ַעְצֵמנּו ָיָצאנּו ִמּמִ ּבְ
תֹוָרה ּוִמְצוֹות. ם ּבְ יל אֹוָתנּו ְולֹא נֹוֵתן ָלנּו ְלִהְתַקּדֵ ְגּבִ ּמַ ׁשֶ

ֵמָחה! ְהֶיה ָלנּו "ְיִציַאת ִמְצַרִים" ׂשְ ּתִ ׁשֶ

ינֹוק, ְוַה"ֵמַצר"  ֵניאֹור ַהּתִ ר ְולֹא ִלְכֹעס ַעל ׁשְ ל ַקל ְלַוּתֵ י. ִלי ְלָמׁשָ ֵהַבְנּתִ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
ַח. ָעִמים ָרב ּוִמְתַוּכֵ ה ּפְ י הּוא לֹא ִלְכֹעס ַעל ְיהּוָדה, ִאּתֹו ֲאִני ַהְרּבֵ ּלִ ׁשֶ

ַצר  ֵהם ַהּמֵ ָבִרים ׁשֶ ָנכֹון ְמאֹוד, ֵאּלּו ּדְ
ה! יד ַאּתָ ּגִ נּו ּוָמה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות? ּתַ ּלָ ׁשֶ

ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת  ָכל ּדֹור ָודֹור ַחּיָ "ּבְ
ְצָרִים".. ִאּלּו הּוא ָיָצא ִמּמִ ַעְצמֹו ּכְ


