
קוויריפסחסדר



?נשתנהמה
?הלילותמכלהזההלילהנשתנהמה

עצמנולהיותשלנוחופשכולו-הזההלילה ,האוכלוסיהמרובנפסחיםאנוהלילותשבכל

בחירהכולוהזההלילה-בהבחרנושלאממשפחהחלקאנוהלילותשבכל

מחאהמעריכיםאנוהזההלילה-בחברהנוחההיטמעותרוציםאנוהלילותשבכל

וירטואליתבפלטפורמהיחדכולנוהזההלילה-כולןאחדבסבביושביםאנוהלילותשבכל

אילועצמכםאתשאלו ?הפסחיםמכלהזההפסחנשתנהמה- (תנה)נישמהסבב

.קיימותעדיןחירויותואילו ,מכםנגזלוחירויות



ראשונהכוס

להיותשעלולההסיטואציהלמרות ,כולנושלההתכנסותעל

.מבאסת

 ?עבורכןפסחחגזהמה :שאלה



כאילועצמואתלראותאדםחייבודורדורבכל"
    "ממצריםיצאהוא

(פסחשלההגדהומתוך .ה ,'יפסחים)

בשעבודאבותינוסבלותעםיזדההדורשכל :כלומר ,כפשוטולראותאפשרהזההחיובאת

כל :אחרתגםהכתובאתלפרש ,וראוי ,אפשראך .לחירותמעבדותהיציאהשמחתועם ,מצרים

שלהאקטואליתהבעייתיותועםהערכיתהמשמעותעםמחדשלהתמודדמצווהודורדור

."חופש"ו "חירות" ,"שעבוד"ו "עבדות"המושגים

•



כאילועצמואתלראותאדםחייבודורדורבכל"
    "ממצריםיצאהוא

(פסחשלההגדהומתוך .ה ,'יפסחים)

תקופהובמשךשלםעםשלולאומיפיזישעבודשלוברורהקיצוניתדוגמההואבמצריםשעבוד

ות.ללומדיםמשמשהזההשעבודסיפור .ממנולהשתחררולרצותלתעבקלכזהשעבוד .ממושכת

בצורה "חירות"ו "עבודה"המושגיםלהתפרשעלוליםשבעקבותיו "עבדות"המושגשלדגםאותו

 .מסולפת

 ,החירותמתפרשתכךמתוך- 'עבודה'עםקרובותלעתיםמזוהה 'עבדות'ה

.וממאמץמעבודהכשחרור ,העבדותשלניגודהשהיא



כאילועצמואתלראותאדםחייבודורדורבכל"
    "ממצריםיצאהוא

(פסחשלההגדהומתוך .ה ,'יפסחים)

הןכאלה .ופיתוינוחותאפילובהןושיש ,פחותגלויותשהן-שעבודשלאחרותצורותישנןאך

 .קדומותולדעותלמוסכמות ,לנורמות ,למיתוסים ,וחשיבההתנהגותלאפנותהשתעבדותצורות

למותרות ,חומרייםלערכיםגםוכמובן ,וליצריםלדחפים ,כפייתייםלהרגליםהשעבודגםהואכזה

.ולפינוק

•



כאילועצמואתלראותאדםחייבודורדורבכל"
    "ממצריםיצאהוא

(פסחשלההגדהומתוך .ה ,'יפסחים)

הכרח .והקרבה ,עבודה ,מאמץ ,אחריות ,מחויבותלגרורעשויהוהיאחופשיתבחירההיאהחירות

מרצונם ,להתמסרהמעדיפיםישלכן .אימהמטילים-בעקבותיושבאמהוכל ,ולבחורלהחליטזה

בבחירההכרוכיםהקשייםמןאותםהמשחררים ,חזקולמנהיגכובלותלמסגרות ,החופשי

.החופשית

בידייםנמצאיםשחייהידיעההואהחופש .גבולותללאהפקרּותאינוהחופש•

 .בבחירותייאחראחדאףלהאשיםאוכלשלאהידיעההואהחופש .שלי

.במעשיישליטההואהחופש



כאילועצמואתלראותאדםחייבודורדורבכל"
    "ממצריםיצאהוא

(פסחשלההגדהומתוך .ה ,'יפסחים)

חירותלבין ,משהו-מחירות :שליליתחירותבין *פרוםאריךמבדיל ,"מחופשמנוס"בספרו

אתלמלאמשכילאינואך ,השעבודמכבלימשתחררהאדםלעיתים .משהו-לחירות :חיובית

.לזהותוהמחוברתעצמיתבהגשמהשנוצרהחלל

-יהודיופילוסוףפסיכואנליטיקאי ,חברתיפסיכולוג– (1900-1980)פרוםאריך*

גרמני



כאילועצמואתלראותאדםחייבודורדורבכל"
    "ממצריםיצאהוא

(פסחשלההגדהומתוך .ה ,'יפסחים)

משליטתהחופשעלול ,משוחררתיצירתיתפעולהאוייעודאיןכאשר ,אחריותנטילתאיןכאשר

גיל ,הגדולהחופש ,למשללכן .לשעבודשובלברוחולרצוןלדיכאון ,לחרדהלהובילחיצונייםגורמים

 .נפשילמשברמועדיםזמניםהינםלפנסיההיציאהאומהצבאהשחרור ,ההתבגרות

לחירותהכרחיתנאיהינההשליליתשהחירותלחשובמקובל ,זאתעםיחד

.ולסיפוקלאושר ,אישיתליצירהפוטנציאלישנואלובזמניםדווקאולכן ,חיובית



כאילועצמואתלראותאדםחייבודורדורבכל"
    "ממצריםיצאהוא

(פסחשלההגדהומתוך .ה ,'יפסחים)

שיקוליםוללאאילוציםללא ,שלוביותרהעמוקהאישיותלגרעיןתתאיםאדםשלשבחירתוככל•

שהחירותנראהזאתעם .יותרמאושרויהיה ,עצמואתלממשחופשיהואיהיהאזי ,חיצוניים

 .לבחוראלאברירהלוואין ,לבחורחופשיהאדם .תמידקיימתהחיובית

 ,שמסביבהגדרותשלוגובהןהיקפןמהמשנהלא ,חייונסיבותמהןמשנהלא

עצמנולשעבדנחליטאםגם .האחריותמעוללגמרילהשתחרריכולאינוהאדם

להרגישעשוייםאנו ,מצבבכל ,כך .שלנוהחלטהשזוהרי-מאחריותולברוח

.חופשיים



ההגדהקריאת

 "...לאמרההואביום ,שביניהםומהבתך ,לבנךוהגדת" :שנאמרכפי

ונעבירבעצמוהסיפוראתשנדעכדימצריםיציאתסיפוראתלספרמצוויםאנו
 .הבאיםלדורותאותו

https://www.youtube.com/watch?v=9wrgWyVp8Ow

https://www.youtube.com/watch?v=9wrgWyVp8Ow


הנביאהמרים–שניהכוס

הִמריָּםכוסזו ֵ.ַהְנִביאָּ

ְֵֵיִהיֵֵ ֹצון הִמְריָּםְבארִממימיִלְשֹתותֵֵֶשִנְזֶכהֵֵרָּ .ְוִלְגאולָּהִלְרּפואָּ

ְֵֵיִהי ֹצון לִמִמְריָּםֶשִנְלַמדרָּ ִֵפיםלָּצאתנָּׁ ִשיםהֵַוִמכָּ ֹיום-ַהֹיוםַחייֶשלַהִנִסיםּמולֶאלוִבְמֹחוֹלותְבת 

ִשיר ל 'ַלהְולָּ .ֶרַגעְבכָּ

קגןמיכאל ,"לסדרסדר-איבין"ההגדהמתוך ~



המכותעשר

:הןואלוההטרונורמהעלהגאההקהילהשהביאהמכותעשראלו

יכנעוולאמרחמןהיוצאתובווסתמינןבאיבריתביישולאהנשיםזובמכה-דם

הנשיהגוףלביוש

בשחרור ,צפרדעתהיה ,וטףנשים ,גברים :כולןשלהפנייהלשוןזובמכה-צפרדע

.מגדרימכלאמוחלט



המכותעשר

רקותגרדם ,השיעורעלהאנשיםמכנותשניזונותכינותלכולםויקפצו-כינים

הדחקהכשמזהות

חייתיבנאמברהבמהאתויטרפומנומרותבשמלותקוויריותויגיעו-ערוב

גביהםמעלההטרונורמהכבליאתיגרדוהאדםבני-דבר

ומהממותמוגזמותלהיותויהפכו ,ירדולאעורםעלנצנציםעםקרםוישימו-שחין



המכותעשר

אתויסנוורמהשמייםהקשתבצבעיברדוירד-ברד

.ביופיוהחברה

.ביוליגאווהמצעדיהרבה-ארבה

האדםבנישלבחייהםנוכחיםיהיולא 21ההמאהובדידותהמסכיםוחושך-חושך

בכורהלילודהתהפוךבכורילודוכל-בכורותמכת

.בחירהזהשמגדרשיודעת



האפיקומןאתמצאו

של 'הקולאזבתוך

ביות"להטדמויות

להמסתתרת ,מהממות

.אותהמצאו ,מצה



הבנותארבע

 :התורהדיברהבנותארבעכנגד

 ,חכמהאחת

 ,רשעהאחת

תמימהאחת

.מהטלפוןהראשאתלהריםיודעתשלאואחת



הבנותארבע

 ?אומרתהיאמה ,חכמה

והסללותמגדריותציפיותעםאלךשלאלמה ?לכםהאלהוהשמותההגדרותכלמה

.עצמיתמבחינהפתורהאףאין :הפסחהילכותאתלהתאמריואף ?חברתיות



הבנותארבע

 ?אומרתהיאמה ,תמימה

מגדרימדיכויאבותינואותנוהוציאוידבחוזק :להואמרת ?פנייהלשוןזהמה

.שלהמגדריתונראותבהבעהלבחוראדםכלשלביכותמכירשלא



הבנותארבע

 ?אומרתהיאמה,רשעה

ולפי .להולא-לכן ?מאבק,חברתיתהתנגדות ,מהארוןיציאה :לכןהזוהקשההעבודהמה

במבוכתהאותהתפסיאתואף .בקהילתהכפרההפריווילגיתמקומהעלרקשהסתכלה

–לי .אקטיביזםלחייויצאתימהארוןיצאתיזהעבור :להוהגידישלההפנימיתובהומופוביה

 .להולא

.דבריםאותםאומרתהייתהלאשםהייתהאילו



הבנותארבע

מהטלפוןהראשאתלהריםיודעתושאינה

יותריש ,לאמורההואביוםלבתךואמרת" :שנאמרמיידההטלפוןאתקחי

"הפנימיתעצמךאתיש ,ואינסטגרםמטיקטוקים



המאבקיםעל–שלישיתכוס

על ,גאווהמצעדכלעל ,זכרמשכבנגדחוקביטולעל ,סטונוולעל .המאבקיםעלזוכוסנשתה

.גאהנוערתנועתהקמת

 .הסברכלעל ,מתישהשיחהכלעל .ההטרונורמטיביתהחברהמולהמאבקעלזאתכוסנרים

.להיאבקנמשיךשתמידזהעל ,העתידייםהמאבקיםעלזוכוסנרים



Bridges and Rainbows

מטפסיםגשרועל ,למטהמחליקיםקשתעל-ונחשיםלסולמותבדומהמתנהלהמשחק

אחתשכלכך ,(בביתקוביהלמצואאו)קובייהשלאפליקציהלהורידעליכן ,במשחקשנתחיללפני

.קובייהלהטילתוכלבתורה

על "להשתלט"תוכלואתם .המשחקלוחאתותציגמסךתשתףהמדריכה

אתולהזיז " request remote control"כפתורידיעלהמדריכהשלהמסך

.(המדריכהי"עתוזזתצליחשלאמי)בלוחשלכםהדמויות

אושאלהעללענותתצטרכובקשתמהחלקהלהינצלאובגשרלעלותבכדי

!בפסחהקשורהמשימהלבצע



משחקחיילי



!דיינו
דיינו ,עצמןעלאותושלקחוהעולםמכלאמיצותצעירותהיוולאתאוצהצברהציוניהרעיון ,אילו

דיינו ,יישוביםבארץמקימותהיוולאעצמןעלאותולקחוהאמיצותהצעירותאילו

דיינו ,והצדקהשוויוןערכיאותןמוביליםהיוולאיישוביםמקימותהיואילו

דיינו ,בשיתוףחיותהיוולאוהצדקהשוויוןערכיאותןמוביליםהיואילו

•

דיינו ,מדינהקמההייתהולאבשיתוףחיותהיואילו

יחסיםעלהאוסרהחוקאתלאכוףשלאהחלטההיתהולאמדינהקמההייתהאילו

דיינו ,הומוסקסואליים



!דיינו

קמההייתהולאהומוסקסואלייםיחסיםעלהאוסרהחוקאתלאכוףשלאהחלטההיתהאילו

דיינו ,האגודה

דיינו ,הקהילהשלומפגשבילוימקומותנוסדוולאהגאהלקהילההמודעותעולההייתהאילו

דיינו ,ב"להטלזכויותמתמשכיםמאבקיםהיוולאהקהילהשלומפגשבילוימקומותנוסדואילו

 ,בתרבותב"להטמפתחדמויותהיוולאב"להטלזכויותמתמשכיםמאבקיםהיואילו

דיינו

 ,לשוויוןהנוגעיםמסריםמפיצותהיוולאבתרבותביות"להטמפתחדמויותהיואילו

דיינו



!דיינו

דיינו ,בתרבותלמיניותההתייחסותמשתנההייתהולאלשוויוןהנוגעיםמסריםמפיצותהיואילו

דיינו ,למגדרההתייחסותולאבתרבותלמיניותההתייחסותמשתנההייתהאילו

דיינו ,*טרנסעבורממוסדתעזרהיותרהיתהולאמגדרעליותרופתוחהשונההסתכלותהייתהאילו

טובלעתידנאבקותתמידהינוולא *טרנסעבורממוסדתעזרהיותרהיתהאילו

דיינו ,יותר

 ,באיגיומדריכותחניכותהיינוולאיותרטובלעתידתמידנאבקותתמידהיינואילו

דיינו



סיכום–רביעיתכוס

?לכןהיהאיך .א

?הזאתבהגדהאליהןשנחשפתןחדשיםדבריםישהאם .ב

 ?מעכשיושונהבצורההפסחחגאתלחגוגתרצוהאם .ג

?איך ,כןאם


