
בס"ד
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מדרש תמונה

מאיפה הסיפור שלנו מתחיל?

ברקוד לסריקה
סרטון יוטיוב

מה הופך סיפור לסיפור טוב? 

מה ה�יפור של ההגדה?
מקור מספר 9

לכל סיפור יש נקודת התחלה ונקודת סיום. איפה מתחיל הסיפור של יציאת 
מצרים? בעשרת המכות? בשעבוד ועבודות הפרך? בירידה למצרים? אולי דווקא 

במכירת יוסף? - המשנה אומרת שסיפור ההגדה, שהוא הסיפור של יציאת 
מצרים, צריך להתחיל דווקא בנקודת שפל של עם ישראל, ולסיים בנקודת שיא: 

מדרש תמונה

מקור מספר 12

בהגדה "בבא האיש וההגדה" (הוצאת מודן), 
שאייר שי צ'רקה, מתייחס המאייר לתחושת העבד.

למול אילו דברים אנחנו מרגישים "עבדים"? האם יש דרך להשתחרר מעבדות זאת?

מה נקודת השפל שלנו כעם?

מקור מספר 10

התלמוד ממשיך ומציג שתי נקודות התחלה מפתיעות לסיפור: 
        "רב אמר: מתחילה עובדי עבודת אלילים היו אבותינו. 

         ושמואל אמר: עבדים היינו" (מסכת פסחים דף קטז, עמוד א).

"מתחיל בגנות ומסיים בשבח" (מסכת פסחים י, ד). 

את הציור "סדר בירושלים" צייר הצייר ראובן רובין בשתי גרסאות, 
האחת ב-1949 והשנייה ב-1950.

מספר  סתם  שהוא  אומרים  רציני,  לא  שמישהו  לומר  כשרוצים 
סיפורים… אבל האמת היא שלסיפורים יש כוח מיוחד, ועם ישראל 
מספר סיפור כבר 3,300 שנה. לקראת ליל הסדר והרגע החד-פעמי 
הזה שבו נשב עם המשפחה ונדבר ונספר, אנו מזמינים אתכם לדבר 
רגע על כוחו של הסיפור, כדי להשחיז את היכולת שלנו לספר את 
והלאומי.  האישי  הסיפור  של  הגדולה  לאנרגיה  ולהתחבר  עצמנו 
אז… איך מספרים את הסיפור שלנו? מה סיפור יציאת מצרים של 
כל אחד ואחת מאיתנו? מה בעצם כוחו של סיפור ומה ההבדל בין 
סיפור ובין חוויה? מה המשמעות של פסח כיום שבו כולנו מספרים 

סיפור? קדימה, בואו נחשוף יחד את הסיפור שלנו!

מקור מספר 11

עבדים היינו?
"ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִּמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ה' ֱא-ֵהינּו ִמָשּׁם ְבָּיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע 
ָאנּו  ֲהֵרי  ִמִמְּצָרִים,  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  הּוא   ָבּרּו ַהָקּדֹוׁש  הֹוִציא  א  ְוִאּלּו  ְנטּוָיה. 
ֲחָכִמים,  ֻכָּלּנּו  ַוֲאִפילּו  ְבִּמְצָרִים.  ְלַפְרֹעה  ָהִיינּו  ְמֻשְׁעָבִּדים  ָבֵנינּו  ּוְבֵני  ּוָבֵנינּו 
ְלַסֵפּר  ָעֵלינּו  ִמְצָוה  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  יֹוְדִעים  ֻכָּלנּו  ְזֵקִנים,  ֻכָּלנּו  ְנבֹוִנים,  ֻכָּלּנּו 

ִבּיִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְּרֶבּה ְלַסֵפּר ִבּיִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשָׁבּח.

ַלֲעֹבָדתֹו,  ַהָמּקֹום  ֵקְרָבנּו  ְוַעְכָשׁיו  ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ִמְתִּחָלּה 
ֶשֶׁנֱּאַמר (יהושע כ"ד): 'ַוֹיאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָכּל ָהָעם, כֹּה ָאַמר ה' אֱ-ֵהי ִיְשָׂרֵאל: 
ַוַיַּעְבדּו  ָנחֹור,  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי  ֶתַּרח  ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם,  ָיְשׁבּו  ַהָנָּהר  ְבֵּעֶבר 
ֱאִהים ֲאֵחִרים. ָוֶאַקּח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָנָּהר ָואֹוֵל אֹותֹו ְבָּכל 
ֶאֶרץ ְכָּנַען, ָוַאְרֶבּה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵתּן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵתּן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת 
ֵעָשׂו. ָוֶאֵתּן ְלֵעָשׂו ֶאת ַהר ֵשִּׂעיר ָלֶרֶשׁת ֹאתֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים' (מתוך 

ההגדה של פסח).

מה הסיפור שלך?
פתוח מפסח ל-פה-סח

מה לדעתכ� גרוע יותר, 
להיות עבד או להיות עובד אלילי�?

אלו הבדלי� את� מזהי� בי� היצירות?
כיצד ההבדלי� הללו מעידי� על היפור שהיה חשוב לצייר לפר
בכל אחת משתי היצירות? לאיזו משתיה� את� מתחברי� יותר?

למה זה כ
, לדעתכ�? הא� כשאת� מפרי� יפור על עצמכ�, 
את� מתחילי� דווקא ברגעי המשבר שלכ�? למה, א� כ�, 

חכמי� מבקשי� שהיפור יתחיל דווקא בגנות? 

https://bit.ly/3iccHX5

מה� שני הצירי� שעליה� ובבת ההגדה? איזה יפור משני היפורי�
הללו הוא היפור שמשמעותי עבורכ�? למה ההגדה לא מכריעה

במחלוקת בי� רב לשמואל? מדוע היא מכניה פנימה את שני היפורי�?

עיו� למיטיבי לכת!



מקור מספר 1:

הסיפור כשעון מעורר

כשהחיים הופכים לסיפור
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חלומות שמורים
מילים: אהוד מנור | לחן: מתי כספי

ברקוד
לסריקה

לשיר
ביוטיוב
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מפסח ל-פה-סחמקור מספר 5

אי שם עמוק בתוך תוכנו
טמונים קולות וזכרונות

מראות רבים שכבר שכחנו
ספרי פלאים ומנגינות.

כל זכרונות ימים ימימה
החלומות הראשונים

וכל מילה של אבא אמא
שנאמרה לפני שנים.

אי שם עמוק בתוך תוכנו
טמונים קולות וזכרונות

מראות רבים שכבר שכחנו
ספרי פלאים ומנגינות

עולם מופלא של ילדותנו
רדום בפנים בצל צלילים

בוא
מילים: מירי פיגנבוים | לחן: רמי קלינשטיין

בוא נפזר את מסך הערפל
בוא נעמוד באור ולא בצל

עד מתי נמשיך לברוח
אל משחקים של כוח

מותר לך לבכות לפעמים
כשמשהו נשבר בך בפנים

ספר לי קצת על רגעי הפחד
קל הרבה יותר לפחד ביחד

וכשרוחות קרות יסערו בחוץ
אשלח בך אש חמה

יום אחד אולי תפסיק לרוץ
בין הצללים בנשמה

בוא נפזר את מסך הערפל
בוא נעמוד באור ולא בצל

מה השלבי� השוני� בהתפתחות הזעקה של הע�? הא� הע� 
מפר את יפורו בזמ� הקושי או שהוא עוק רק בזעקה? הא� 
כדי לפר יפור נדרש בהכרח פרק זמ� של עיכול והתבוננות, או 

שאפשר לפר את היפור ג� תו
 כדי החוויה עצמה?

טוב לאדם \ הנשיא זלמן שז"ר

מקור מספר 2

"כשהיו ימים קשים באים על עם ישראל, היה רבי ישראל בעל שם טוב הולך 
למקום אחד ביער, מדליק אש ונושא תפילה - והפורענות היתה עוברת מן 

העולם. ממשיכו, רבי דב בר ממזריץ', לא ידע את המקום ביער, אבל ידע 
להדליק את האש ולומר את התפילה - וגם זה עזר. ממשיכו שלו, רבי לוי יצחק 
מברדיטשב, לא ידע את המקום ביער, לא ידע להדליק את האש, אבל זכר את 
התפילה - ואפילו זה הספיק. אני לא יודע את המקום ביער, לא יודע להדליק 

את האש, וגם לא יודע את התפילה, אבל אני מכיר את הסיפור הזה - ואולי גם 
זה יעזור…" (יורם טהרלב, על פי סיפור חסידי).

"בספרי קבלה וחסידות מובא שפסח הוא הזדמנות להתבונן בדיבור האנושי, באופן 
שבו אנחנו משוחחים ומשתמשים בשפה. פסח הוא זמן ה"הגדה", ערב שבו אנחנו 

מדברים הרבה, מספרים, או 'מגידים' את סיפור יציאת מצרים סביב השולחן. ר' 
נחמן כותב כי בפסח 'ָיָצא ַהִדּּבּור ֵמַהָגּלּות, ְבִּחיַנת 'ֶפּה ָסח'' – הפה התחיל לשוח.

הזוהר שם לב לכך שלצד סיפור הגאולה הלאומי, התורה מספרת על סיפור גאולה 
פרטי ומקומי מאוד – גאולת הדיבור של משה. מנהיגם של עם ישראל מתגלה 
בתחילת הדרך כ'כבד פה וכבד לשון' וכ'ערל שפתיים', ואט אט הוא מוצא את 
היכולת לדבר בפני העם (עד לספר דברים, שם הוא מדבר ומדבר ומדבר…).

הזוהר מכנה את מצבו של משה בתחילת הדרך כ'קול ללא דיבור'. למשה היה קול, 
אך הדיבור שלו – כך מסביר הזוהר – היה בגלות. הזוהר מצביע על הפער שאנחנו 

מכירים כל כך טוב מחיינו בין קולות, מחשבות ורגשות שמתרוצצים בתוכנו, לעתים 
בכאוס מוחלט, לבין היכולת 'לדבר' אותם, כלומר לארגן אותם לעצמנו לכדי מבנה 

בעל משמעות, ויותר מזה – להעביר את המבנה הפנימי הזה כלפי חוץ למישהו 
אחר. לדבר. לפעמים מציאת ה'דיבור' וחיבורו לקול עשוי להיות תהליך של שנים 

ארוכות של עבודת הנהרה וניסוח פנימי. זוהי סוג של יציאת מצרים, סיפור 
גאולה…

הדיבור שיוצא מגלותו הוא למעשה היכולת לפגוש אדם אחר, פנים אל פנים. 
בשיחה קצרה של ר' נחמן מברסלב (שיחות הר"ן, פח), הוא קובע ש'ַהֻשְּׁלָחן הּוא 

ְבִּחיַנת ִדּּבּור, ִבְּבִחיַנת ָפִּנים'. אולי ר' נחמן רוצה לרמוז שהחסד הזה יכול להתרחש 
סביב השולחן, המקום בו אנחנו אוכלים יחד, מדברים יחד, יושבים איש אל מול פני 

רעהו.

ואולי זהו האיחול החסידי לפסח: שהישיבה סביב שולחן החג תהיה פגישה של 
פנים בפנים, של דיבור היוצא מן הלב. דיבור החוצה את המיצרים ופועל פעולה 

של חסד, של קשר. דיבור שמאפשר מבט, חיוך ופתיחת הלב" 
(עמרי שאשא, בית פרת).

הסיפור המכונן שלנו
"באחד המפגשים עם מי שהיה אז מזכיר המדינה של הממשל, ג'ון פוסטר דאלאס, 

התעמת זה עם בן גוריון, ושאל אותו במידה רבה של התנשאות: 'אמור לי, אדוני 
ראש ממשלה, את מי אתה ומדינתך בעצם מייצגים? האם את יהודי פולין? או אולי 

את יהודי תימן? או רומניה, מרוקו, עיראק, ברית המועצות?'. 'האם כולכם מקשה 
אחת?', שאל המזכיר, 'האם אחרי 2,000 שנות גלות, עוד אפשר לדבר על עם אחד, 

תרבות אחת? מורשת אחת או מסורת יהודית אחת?'.
הביט בו בן גוריון, רכן לעומתו מעבר לשולחן הקפה, וענה: 'ראה, אדוני המזכיר, 

לפני 200 שנים הפליגה הספינה מייפלאוור מפליימות' שבאנגליה ועליה מאה 
ושניים נוסעים, המתיישבים הראשונים, שהתיישבו במה שמוכר היום כמעצמה 

הדמוקרטית הגדולה, הקרויה ארצות הברית של אמריקה. היה זה ללא ספק, אירוע 
מכונן בתולדות עמך. וכעת, אנא ממך, צא לאחד הרחובות, איפה שהוא באמריקה, 

ושאל עשרה ילדים אמריקאים את השאלות הבאות: מה היה שמו ושם אביו של 
קברניט אותה נסיעה?  ממי, ובאיזו דרך הוא קיבל את השליחות הזו? מה היתה 

מטרת הנסיעה? כמה זמן נמשך המסע? מה אכלו במהלכו? וכיצד נהג הים? לפי 
עניות דעתי, אמר בן גוריון, ישנה סבירות יותר מגבוהה שלא תקבל תשובות 

מדויקות…'.
ואז הוסיף בן גוריון ואמר: 'ועכשיו, ברשותך אדוני המזכיר, נלך כמה שנים 

לאחור… לפני למעלה מ-3,300 שנה היהודים יצאו ממצרים. אני מבקש ממך 
שבאחת מנסיעותיך בעולם, נסה לפגוש עשרה ילדים יהודים במדינות שונות 

בעולם, ושאל אותם: מה היה שמו ושם אביו של קברניט אותה יציאה? ממי ובאיזו 
דרך הוא קיבל את השליחות הזו? מה היתה מטרת הנסיעה? כמה זמן נמשך 

המסע? מה אכלו במהלכו? וכיצד נהג הים?'.
הביט ג'ון פוסטר דאלאס בבן גוריון, ואמר: 'הבנתי' ".

"העולם אומרים שסיפורי מעשיות מסוגל לשינה ואני אמרתי שעל ידי סיפורי 
מעשיות מעוררים בני אדם משנתם" (רבי נחמן מברסלב, חיי מוהר"ן, אות כה).

כשאין פנאי לסיפור
ְבֵני  ַוֵיָּאְנחּו  ִמְצַרִים,  ֶמֶל�  ַוָיָּמת  ָהֵהם  ָהַרִבּים  ַבָיִּמים  "ַוְיִהי 
ִיְשָׂרֵאל ִמן ָהֲעֹבָדה, ַוִיְּזָעקּו - ַוַתַּעל ַשְׁוָעָתם ֶאל ָהֱא-�ִהים ִמן 

ָהֲעֹבָדה" (שמות ב, כג) 
מה ההבדל בי� יפור שמרדי� אנשי� ליפור

שדווקא מעיר אות�? הא� יפור יציאת מצרי� 
הוא יפור שמרדי� או יפור שמעורר? 

הא� ליפור יש כוח כמו החוויה עצמה, כמו הדבר עצמו? במה היפור על משהו 
שונה מחוויה? היפור, כמו ביפור על הבעש"ט, הוא תמצית הזיכרו�, הדבר 

 
האחרו� שנשאר כשהכל נשכח. הא� ג� לכ� במשפחה יש רגע או מאורע שכבר הפ
ליפור שתפרו לנכדי�?

מה ההבדל בי� קול לבי� דיבור? מה בליל 
הדר שלכ� יוצר הזמנה לדיבור? יש לכ� 

רגע כזה? כיצד תוכלו ליצור רגע כזה?

כיצד הגאולה, הזיכרו� והיפור יוצרי� את המה הקריטית ואת יכולת 
העמידה באתגרי�? כיצד לדעתכ� משתקפת ביפור האמירה הידועה של 
יגאל אלו�: "ע� שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"?

איתנו הוא עד יום מותנו
חבוי בתוך תילי מילים.

ולפעמים שריד של ריח
או צליל מוכר או קצה מילה

משיב אליך גן פורח
מחזיר אל קו ההתחלה
ושוב אתה חולם כילד
ושוב אתה תמים כאז

אתה נזכר בכל התכלת
הכל נשמר דבר לא גז.

אי שם עמוק בתוך תוכנו
טמונים קולות וזכרונות

מראות רבים שכבר שכחנו
ספרי פלאים ומנגינות.

https://bit.ly/3CIDp35

עד מתי נמשיך לברוח
אל משחקים של כוח

מותר לך לרעוד לפעמים
כשמשהו נפלא קורה בפנים

ספר לי קצת על רגעי האושר
עד שיעלה עלינו הבוקר

וכשרוחות קרות יסערו בחוץ
אשלח בך אש חמה

יום אחד אולי תפסיק לרוץ
בין הצללים בנשמה

ספר לי קצת על רגעי הפחד
קל הרבה יותר לפחד ביחד


