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מדריכים ומדריכות יקרים,

חוברת זו נכתבה על ידי בוגרי ובוגרות תנועות הנוער הדתיות. בדיוק כמוכם, גם 
אנחנו גדלנו בתנועה - כחניכים, כמדריכים ולעתים אף כקומונריות. לתנועת הנוער 

יש תפקיד מרכזי בעיצובנו כאנשים בוגרים. ההכרה ביכולתה של תנועת הנוער ליצור 
שינוי, הובילה אותנו לכתוב את המערכים המוגשים לפניכם. 

מיזם פסח שני, העתיד להתקיים זו השנה התשיעית, משקף את יכולתה של ההלכה 
היהודית להכיל מיעוטים ולמצוא פתרונות ייעודיים עבור האחר.

בבמדבר ט’, כחלק מהעיסוק בחיוב קרבן הפסח, אנחנו פוגשים את טמאי המת שלא 
יכלו לאכול מהקרבן בי”ד בניסן בשל טומאתם. האנשים הללו נקהלים אל משה 

וזועקים “למה נגרע?” ומבקשים כי יימצא פתרון עבורם. הם מעוניינים להיות חלק 
מכלל העם ולהקריב את קרבן הפסח. הקב”ה נענה לבקשתם ומאפשר להם להקריב 

את קרבן הפסח חודש לאחר מכן – בי”ד באייר, פסח שני.

החוברת שלפניכם מכילה תכנים מורכבים שלרוב אנו נמנעים מלעסוק בהם. 
הבחירה להעביר פעולה בנושאים הללו היא מאתגרת. אולם, אנו מאמינים כי 
נושאים אלו הם בעלי ערך רב. בתפקידכם כמדריכים וכמדריכות אתם יכולים 

ליצור מרחב חינוכי אחר המכיר בשונות. לכל אחד ואחת מכם יש את הכוח לשנות 
ולהשמיע את קולם של מי ששנים רבות הושתק.  

קיומם של להט”בים שגדלו בחברה הדתית כבר אינו ניתן להכחשה. כולנו מכירים 
מישהו או מישהי שיצאו מהארון, זה יכול להיות אחד הדודים, מישהי מבית הכנסת, 

מדריכה לשעבר או מישהו שלמד כמה שכבות מעליכם בישיבה. 

המערכים מאפשרים לבני הנוער לקחת חלק בשיח, ולברר מהי עמדתם בנושאים 
הנוגעים ל’אחרים’ החיים בקהילה הדתית. המערכים נכתבו בכדי ליצור שיח 

שְיַפֵּתח את עולמם של בני הנוער ויעשיר אותו.
בנוסף לכך, חוברת זו תקרב אותנו צעד נוסף לעבר שבירת הסטריאוטיפים והדעות 

הקדומות אודות להט”בים בחברה הדתית. 

אנא קראו את החוברת בנחת ובמתינות, ובעיקר תרגמו את החוברת לחניכים שלכם, 
למקומות שלכם, ולמצבים בהם אתם ו/או החניכים שלכם נפגשים עם השונים 

בחברה.

להט”ב - ראשי תיבות של לסבית – אישה שנמשכת לנשים. הומו – גבר שנמשך לגברים. 
טרנסג’נדר/ית – מי שלא חש/ה הלימה בין התחושה הפנימית למגדר שנקבע לו/לה בלידה 
)למשל, מישהי שנולדה כזכר, אך מרגישה אישה, נחשבת לאישה טרנסג’נדרית. בנוסף ישנם 

אנשים שאינם מזדהים רק כגבר או כאישה ומגדירים את עצמם כג'נדרקוויר( 
ביסקסואל/ית – מי שנמשכ/ת ליותר ממגדר אחד.
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קבלת השונה
 קהל יעד:

כיתות ג’-ד’

 משך הפעילות:
שעה ורבע

גוף הפעילות:

הכרה בשוני הקיים בינינו:

 משחק ‘להסתדר לפי‘: ]7 דק’[ 
על החניכים להסתדר בטור מספר 

פעמים, ובכל פעם הסידור הוא לפי 
קטגוריה שונה: גובה, מידת נעליים, 

מספר אחים במשפחה, תאריך לידה 
וצבע עיניים.

]המשימות הללו משקפות את ההבדלים 

הקיימים בין החניכים. הבדלים אלו ברורים לנו 

מאליהם, ואין לנו כל קושי להכיר בהם / לקבל 

אותם.[

 סבב השאלה הזהה: ]7 דק’[
על החניכים להסתדר במעגל. המדריך שואל 

את החניכים שאלה זהה, והם עונים עליה 
בסבב. בסבב זה יתקבלו תשובות שונות. 

דוגמאות לשאלה: למה התחפשת בכיתה 
א’? מהו המאכל האהוב עליך? מהו הספר 

האחרון שקראת? כשתהיה גדול תרצה 
לעבוד ב.., איזה כוח על היית בוחר, אם היית 

מוצא 100 שקלים ברחוב מה היית עושה 
אתם? 

זיהוי חפצים ]7 דק’[: לוקחים קופסת נעליים 
שיש בה חריץ )כמו קופת צדקה(. בכל פעם 

מניחים חפץ אחר, ומבקשים מנציגים להציץ 
בחריץ ולומר מהי המילה הראשונה שעולה 

בראשם. החפץ האחרון שיונח הוא מראה.

למדריך: עליך להשתדל להימנע משימוש בשאלות 

שהתשובות עליהן הן כן / לא, כדי לאפשר דיון פורה 

ומעמיק.. עליך לחשוב מראש, כיצד אתה היית עונה 

על השאלות, כדי לוודא שהן אכן מאפשרות שיח. 

 מטרות:
 החניכים יכירו בכך שאנשים נבדלים זה מזה בתחומים רבים.

 החניכים ידונו ביתרונות ובקשיים שיש בקבלת השונה.
החניכים יכירו באחריות של הקבוצה כלפי השונה.

 הכנות וציוד נדרש:
קופסת נעליים // חפצים שונים + מראה // 2 חוטים // מאכלים עם חור- 

צ’יריוס, בייגלה וכיפלי // כיסוי עיניים לפרה עיוורת 
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האם השוני הוא טוב? ]30 דק'[2

דיון: ]10 דק’[ 

• בכל אחד מן המשחקים, ניכרו הבדלים בין החניכים - ממה נובעים הבדלים אלו?	
• אילו הבדלים בינאישיים קל לנו יותר ‘לקבל’ ואילו פחות?	
• עם אילו תשובות הזדהיתם? אילו תשובות היו עבורכם קשות?	
• מהם ההבדלים בין הדרך שבה אנו מביטים על עצמנו )לקשר להצצה במראה( לבין 	

הדרך שבה אחרים מסתכלים עלינו? מהו הדמיון?

 מלך התנועות:
יש להוציא חניך מתנדב ולומר לקבוצה 

לבחור את 'מלך התנועות'. הקבוצה צריכה 
לעשות תנועות בהתאם ל'מלך'. החניך 

שיצא אמור לזהות מיהו מלך התנועות.  
]כוונו את מלך התנועות לעשות תנועות 

שכוללות גם צליל[

 תזמורת:
עליכם לעמוד במעגל, וכל חניך בתורו 

משמיע צליל מסוים )שריקה, תיפוף על 
הרגל ועוד(. אסור להשמיע צליל שכבר 

השמיעו לפניך. לאחר שכל אחד השמיע 
צליל, בוחרים מנצח )אחד החניכים או 
המדריך בעצמו( שקובע מתי יושמע כל 

צליל.

דיון:

• באילו מהמשחקים הצליל היה נעים יותר?	
• למי היה קשה יותר - ל'מלך התנועות' או ל'מנצח'? מדוע?	
• באיזה משחק היה לקבוצה קשה יותר? מדוע?	
• אילו יתרונות קיימים באחידות, בכך שכולם עושים את אותו הדבר? אילו קשיים היא 	

יכולה לעורר?
• אילו יתרונות קיימים בייחודיות, בכך שאתה יכול לבחור את התנועות? מהו המחיר 	

שאני או הקבוצה עלולים לשלם על כך? 

 שרשרת מאכלים:
יש לחלק את החניכים לשתי קבוצות.. כל 

קבוצה מקבלת שרוך / חוט וצריכה להרכיב 
את השרשרת היפה ביותר. קבוצה אחת 

תקבל צ'יריוס בלבד והקבוצה השנייה 
תקבל מספר מאכלים עם חור )שניתן יהיה 

להשחיל אותם(: צ'יריוס, ביסלי וכיפלי.

לבסוף נציג מכל קבוצה יציג את השרשרת 
של קבוצתו, ויסביר מהם היתרונות של 

השרשרת שנוצרה בקבוצה.

נקודות לדיון ולשיחה:

• האם הייתם רוצים להגדיר את אחת 	
השרשראות כטובה מהאחרת? ואם כן, 

מה הופך אותה לטובה יותר?
• מהם ההבדלים בין השרשראות?	
• אילו תכונות משותפות יש לנו? ואילו 	

תכונות הן שונות?
• באילו מצבים האחידות עדיפה על 	

הרב גוניות, ולהפך?
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איך מרגיש אחר בחברה שאוהבת אחידות?3
]לבחור אחת משתי האפשרויות[

 פרה עיוורת: ]15 דק'[
יש לבחור מתנדב שישמש כ'פרה 

עיוורת' ומכסים את עיניו. 

המשתתף שנבחר אמור לתפוס את 
אחד החניכים המנסים לברוח ממנו, 

תוך השמעת קול, בתוך הגבול שסומן 
מראש.  המשתתף שנתפס הופך בסיבוב 

הבא ל'פרה עיוורת'.

• כיצד הרגיש החניך ששימש כ'פרה 	
עיוורת'?

• כיצד מרגיש אדם שהופך להיות 	

'עיוור' בחברה של רואים?
• כיצד מתנהגת חברה שיש בה 	

מישהו אחר? האם היא עוזרת לו 
או שמא שמה אותו ללעג?

 הקדרים באים: ]15 דק'[
הקדר נמצא בצד אחד של המגרש וכל האחרים 

בצד השני. הקדר קורא 'הקדרים באים' ומתקדם 
אל החניכים כדי לתפוס אותם. לקדר אסור ללכת 

אחורה אלא רק קדימה ולצדדים.

השחקנים האחרים מנסים להתחמק ממנו ולהגיע 
לצד השני של המגרש, מאחורי הקו שלו, ושם לא 
יוכל זמנית לתפוס אותם. אם הקדר תופס מישהו, 

אז  הוא מצטרף לקדרים. כאשר הקדר מגיע 
לקצה הנגדי של המגרש, כל מי שעדיין נשאר 

צמוד לקצה המגרש מוגדר כנתפס. לאחר מכן 
נפתח סיבוב נוסף בכיוון ההפוך. המשחק מסתיים 
כשהקדרים תפסו את כולם חוץ מאחד, שבסיבוב 

שלאחר מכן הוא הופך לקדר.

• באיזה צד העדפתם להיות? הקדרים או 	
הנתפסים? מדוע?

• מתי הכי קל להיות קדר? מתי הכי קל להיות 	
בצד הנתפס?

• מהי התחושה של הקדר הראשון בהתחלה, 	
אילו סיכויים עומדים לפניו? מהי יכולתו 

למלא את תפקידו?
• מהי התחושה של האחרונים שלא נתפסו? 	

האם יש אפשרות שלא להיתפס?
• ישנה עדיפות להיות חלק מהרוב, בהתחלה 	

כחלק מאלו שצריך לתפוס, ובהמשך כחלק 
מאלו שתופסים.

• איך מרגיש אדם שעומד מול קבוצה שלמה? 	
מהו הסיכוי שלו לשמור על תפקידו?

בתחילה עמדנו על השוני שקיים בינינו. אנו נבדלים אחד מהשני במאפיינים חיצוניים, 
במשפחות שמהם הגענו, בתחביבים וגם בצורת ההסתכלות שלנו על העולם ועל עצמנו. 

לאחר מכן, ניסינו לחשוב על היתרונות שבשוני, אך גם על הקשיים שעלולים להיווצר 
בעטיו. לבסוף, דיברנו על התחושה של להיות שונה בתוך קבוצה גדולה, ועל האחריות של 

קבוצה אל מול ה'אחרים' שבה. 

• היכן אנו נפגשים עם הקושי של קבלת השוני?	
• איך אנחנו מתייחסים לאנשים השונים מאתנו? – נכים, חלשים, ילדים שקשה להם 	

לשבת בכיתה, מישהי שלא טובה במשחק מסוים
• מתי אנחנו מרגישים שונים? אילו שונויות מתויגות בחיוב? 	

סיכום4
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2
סובלנות

 קהל יעד:
כיתות ה'-ו'

 משך הפעילות:
שעה

 מטרות:
 הבהרת המושג סובלנות

 החניכים יבינו שכל אחד חושב מעט אחרת
החניכים יבינו את החשיבות של מגוון דעות ואת האפשרות 

להכיל דעות שונות.

 הכנות וציוד נדרש:
תעתועי ראייה // שלטי מסכים / לא מסכים // מילים המבטאות סובלנות // 

פאזל צבעוני ופאזל שחור לבן

גוף הפעילות:

 משחק 'להסתדר לפי': ]7 דק'[
על החניכים להסתדר בטור מספר פעמים, 

ובכל פעם הסידור הוא לפי קטגוריה 
שונה: גובה, מידת נעליים, מספר אחים 

במשפחה, תאריך לידה וצבע עיניים. 
]לרמת קושי גבוהה יותר, ניתן להביא חבל 

ולבקש מן החניכים להסתדר במעגל. 
החניכים יסתדרו לפי הקטגוריות ללא 

יכולת להרפות מן האחיזה בחבל[

]משימות אלו משקפות את ההבדלים הקיימים בין 

החניכים. הבדלים אלו ברורים לנו מאליהם, ואין 

לנו כל קושי להכיר בהם / לקבל אותם.[

 תעתועי ראייה: ]10 דק'[
ההבנה שכל אחד רואה את המציאות 
בצורה שונה. למעשה, כל אחד מאתנו 

רואה מספר דברים בכל תמונה והגירוי 

הנתפס תלוי במיקוד.

• ממה נובע ההבדל בתפיסת הגירוי?	
• מה מאפשר לכם לראות את שני 	

ההיבטים של התמונה?

הכרה בשוני הקיים בינינו1

מה רואים בתמונה? כמה רגליים לפיל? אנשים או פסלים? אישה או איש?
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סקאלת מסכים / לא מסכים: ]20 דק'[

המדריך יציב בקצה אחד של החדר שלט עם המילה מסכים ובקצה 
האחר שלט עם הביטוי 'לא מסכים' - החניכים צריכים להסתדר על הציר 

שבין שני הביטויים בהתאם למידת הסכמתם עם ההיגדים של המדריך.

ההיגדים יעסקו בנושא הסובלנות, היכולת להכיל דעות אחרות, האם זה 
לגיטימי שמישהו חושב אחרת ממני, אחידות / אחדות וכו'...

בכל היגד ניתן לבחור נציג אחד או שניים ולשאול אותם על הבחירה 
לעמוד במקום שבו בחרו.

אם כולם אומרים משהו כנראה זה נכון. 1

חשוב לי שיהיו לי חברים עם דעות שונות משלי. 2

קשה לי להסתדר עם אנשים שונים ממני. 3

התפקיד של החברים בקבוצה הוא לגרום לכולם להרגיש בנוח. 4

הנושא של קבלת השונה מעסיק אותי. 5

מעצבן אותי להיות סביב אנשים שחושבים אחרת. 6

כדי להיות אדם דתי צריך להאמין ולפעול בדרך מסוימת. 7

אי אפשר להכניס לבית הכנסת אנשים שמתנהגים אחרת מהרגיל. 8

 זה מסוכן שכל אחד יאמין במה שהוא רוצה. 9

כל בני האדם שווים. 10

]למדריך: עליך להשתדל 

להימנע משימוש בשאלות 

שהתשובות עליהן הן כן / 

לא, כדי לאפשר דיון פורה 

ומעמיק. עליך לחשוב 

מראש, כיצד אתה היית עונה 

על השאלות, כדי לוודא שהן 

אכן מאפשרות שיח.[

שאלות לדיון בעקבות המשחק:

• באילו נושאים הייתה הסכמה רחבה ובאילו היו מגוון דעות?	
• על איזה היגד היה קשה לכם לענות, ומדוע?	
• כיצד אתם מגיבים כאשר מישהו מייצג דעה מנוגדת?	

לא מסכיםמסכים

מחלוקת2
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 הכרת המושג סובלנות: ]15 דק'[
מפזרים בחדר פתקים שכתובים עליהם מילים 

שהוכנו מבעוד מועד.

כל חניך צריך לבחור 2 מילים המבטאות עבורו את 
המושג סובלנות ו - 2  מילים הנוגדות את המושג 

סובלנות. במידה והקבוצה איננה מכירה את המושג, 
המדריך יגדיר אותו. 

סובלנות - טולרנטיות, חוסר קנאות, הכרה בזכות 
קיומן של דעות ואמונות זרות )מילון אבן שושן(

שאלות לדיון:

• מדוע בחרתם במילים הללו כדי לתאר את המושג סובלנות?	
• כיצד ניתן להיות סובלני כלפי אדם / קבוצה שאיני אוהב?	
• איזה מרחב קיים בקבוצה שלנו להשמעת מגוון דעות? מדוע חשוב לייצר מרחב כזה?	
• באילו מקרים באה לידי ביטוי הסובלנות של הקבוצה שלנו? מתי אנו מתקשים 	

להתנהג כך?

 הרכבת פאזל  )נספח 1(:
חלוקה לשתי קבוצות. 

כל קבוצה תקבל פאזל 
להרכבה. קבוצה אחת 

תקבל פאזל צבעוני 
והשנייה תקבל פאזל 
בשחור לבן. הקבוצה 

שתקבל את הפאזל בשחור 
לבן תתקשה יותר להרכיבו.

למעשה, הצבעוניות, או 
מגוון הדעות, מעשירות 
את העולם שלנו. זה 
לא פשוט להכיל 
דעה אחרת, אך 
עלינו ללמוד לקבל 

את העובדה שיש אנשים 
שחושבים אחרת.

3

4

מהי סובלנות?

סיכום ]10 דק'[

 חיבור לפסח שני:
בכל שנה מצוין 'פסח שני' כיום הסובלנות הדתית. 

בתורה, טמאי המת שלא יכלו לאכול מקרבן הפסח 
בי"ד בניסן נקהלו על משה בזעקת "למה נגרע?" וביקשו 

כי יימצא עבורם פתרון שיאפשר להם להיות חלק 
מכלל העם. הקב"ה נענה לבקשתם ומאפשר להם 
לחוג את הפסח חודש אחר כך - בי"ד באייר. 'פסח 

שני' מסמל את היכולת של ההלכה היהודית להכיל 
מיעוטים ולמצוא פתרונות ייעודיים עבור האחר. 

המדריכים מוזמנים לפתוח שיחה עם החניכים ולשאול 
אותם לגבי קבוצות מיעוט הקיימות בחברה הדתית?

ביניהן: ילדים עם צרכים מיוחדים, נשים, להט"בים, 
משפחות חד הוריות, משפחות להורים גרושים, 

משפחות שכולות ועולים חדשים.

המסר העיקרי שעולה מהיווצרותו של פסח שני הוא 
היכולת לחשוב על שילוב ה'אחר' כחלק מהכלל, על ידי 

התאמה לצרכיו השונים.

 רשימת המילים:
תוקפנות, אהבה, כבוד, הערכה, 

התנגדות, מתינות, זהירות, 
שלום, ויתור, אמפטיה, אדישות, 
זלזול, רחמים, סליחה, עקשנות, 

רגיעה, פתיחות, ספקנות, 
אחדות, חוצפה, הזדהות, קנאות, 

התבטלות, כניעה, אמון, הבנה, 
שוויון, אלימות, נימוס
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3
פסח שני - יום הסובלנות הדתית

 קהל יעד:
כיתות ז'-ט'

 משך הפעילות:
שעה ורבע

 מטרות:
החניך יכיר את המושג פסח שני ואת הפיכתו ליום 

 הסובלנות הדתית
החניך ייתקל בדילמות הנוגעות ליחס הקהילה הדתית 

לקבוצות מיעוט שבתוכה

 הכנות וציוד נדרש:
מקורות פסח שני // דילמות // שלטי מסכים / לא מסכים // סיפור אישי

מדריך למדריך:

 מדריך ומדריכה יקרים,
תכני הפעילות שלפניכם מכילים נושאים רגישים ושנויים במחלוקת. אנו ניגשים לעסוק 

בנושאים הללו מתוך רצון להציף קולות שונים במרחב הדתי, ולברר עם החניכים מהי 
דעתם. אולם, לעתיםאנו שוכחים שגם מחלוקת שהיא לשם שמים, עוסקת בדילמות 

יומיומיות ונוגעת באופן אישי לחלק מהאנשים סביבנו.

בבואכם להעביר את הפעילות החשובה הזו, עליכם לזכור שסביר להניח כי בין החניכים 
והחניכות שלכם יושב מישהו או מישהי שנושאים עמם חוויה של אחרות. 

לאחרּות יש פנים רבות -  בן להורים גרושים, מישהי שמתמודדת עם נטייה מינית שונה או 
חניך שאחיו בדיוק יצא בשאלה ועוד.

חוויית האחרּות לא תמיד נראית לעין, ואל לנו להניח כי הדיון אינו נוגע ליושבים בחלל 
החדר. בשל כך, מוטלת עליכם האחריות להעביר את הפעילות ברגישות ובתשומת לב. 

הנושאים הללו מעוררים פעמים רבות תסיסה, ולכן באחריותכם לשמור על תרבות דיון. 
השכילו לייצר מרחב שבו כל אחד ואחת יכולים להשמיע את קולם באופן שמכבד את 

עצמם ואת חברי הקבוצה.

בנוסף לכך, היינו ממליצות לפתוח את הפעולה בהצפת הרגישות שבנושאים, ובהעלאת 
האפשרות שהדיונים בהם תעסקו נוגעים באופן אישי לכל אחד מחברי הקבוצה.

בהצלחה. 
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1

גוף הפעילות:

לימוד פסח שני ]10 דק'[:

לימוד המקור של פסח שני, במדבר ט ו-יד

ּיֹום ַההּוא  ַסח ַבּ ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְוֹלא ָיְכלּו ַלֲעשֹׂת ַהֶפּ ים ֲאֶשׁ ו ַוְיִהי ֲאָנִשׁ
ה ֵאָליו ֲאַנְחנּו  ים ָהֵהָמּ אְמרּו ָהֲאָנִשׁ ּיֹום ַההּוא. ז ַויֹּ ה ְוִלְפֵני ַאֲהרֹן ַבּ ְקְרבּו ִלְפֵני מֶֹשׁ ַוִיּ

ָרֵאל. ֵני ִיְשׂ תֹוְך ְבּ מֲֹעדֹו ְבּ ן ה' ְבּ י ַהְקִרב ֶאת ָקְרַבּ ַרע ְלִבְלִתּ ה ִנָגּ ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ָלָמּ

עצרו כאן, ופתחו דיון:

• מה מבקשים טמאי המת?	
• מהי דעתכם על הבקשה שלהם? האם היא לגיטימית?	
• אם הייתם במקומו של משה, מה הייתם עונים להם?	
• איך אתם מרגישים עם השאלה – 'למה נגרע'?	
• באילו מקרים אתם רציתם לשאול את השאלה הזו? 	
• אילו אנשים / קבוצות, אתם מכירים ששואלים את השאלה הזו כיום? 	

המשיכו בקריאת הפסוקים:

ה  ר ה' ֶאל מֶֹשׁ ה ה' ָלֶכם. ט ַוְיַדֵבּ ְמָעה ַמה ְיַצֶוּ ה ִעְמדּו ְוֶאְשׁ אֶמר ֲאֵלֶהם מֶֹשׁ ח ַויֹּ
י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה  ָרֵאל ֵלאמֹר ִאיׁש ִאיׁש ִכּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ אמֹר. י ַדּ ֵלּ

ִים  ין ָהַעְרַבּ ָעה ָעָשׂר יֹום ֵבּ ַאְרָבּ ִני ְבּ חֶֹדׁש ַהֵשּׁ ָלֶכם אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעָשׂה ֶפַסח ַלה'. יא ַבּ
רּו  ְבּ ֶקר ְוֶעֶצם ֹלא ִיְשׁ ּנּו ַעד בֹּ ִאירּו ִמֶמּ ַיֲעׂשּו אֹתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו. יב ֹלא ַיְשׁ

ר הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך ֹלא ָהָיה ְוָחַדל  ַסח ַיֲעׂשּו אֹתֹו. יג ְוָהִאיׁש ֲאֶשׁ ת ַהֶפּ ָכל ֻחַקּ בֹו ְכּ
מֲֹעדֹו  ן ְיהָוה ֹלא ִהְקִריב ְבּ י ָקְרַבּ יָה ִכּ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶמּ ַסח ְוִנְכְרָתה ַהֶנּ ַלֲעׂשֹות ַהֶפּ

ַסח  ת ַהֶפּ ֻחַקּ ר ְוָעָשׂה ֶפַסח ַליהָוה ְכּ ֶכם ֵגּ ׂא ָהִאיׁש ַההּוא. יד ְוִכי ָיגּור ִאְתּ ֶחְטאֹו ִיָשּ
ר ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ.  ה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵגּ ן ַיֲעֶשׂה ֻחָקּ טֹו ֵכּ ָפּ ּוְכִמְשׁ

• מהו הפתרון שניתן לטמאי המת?	
• מהי דעתכם על פתרון זה?	
• מדוע לדעתכם הקב"ה הוא שנתן את הפתרון ולא משה? 	
• באיזו מידה ניתנה האפשרות לחגוג את 'פסח שני - מצד הדין או מצד הרחמים?	
• באילו סיטואציות אתם זכיתם להזדמנות שנייה?	
• באילו סיטואציות נתתם לאחרים הזדמנות שנייה?	

למדריך: עליך להשתדל 

להימנע משימוש בשאלות 

שהתשובות עליהן הן כן / 

לא, כדי לאפשר דיון פורה 

ומעמיק... עליך לחשוב 

מראש, כיצד אתה היית עונה 

על השאלות, כדי לוודא שהן 

אכן מאפשרות שיח. 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%99%D7%93
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 משחק המולקולות: ]15 דק'[
מטרת המשחק היא להתחבר לקבוצה בעלת 

מספר חניכים מתאים.

על החניכים להסתובב באופן חופשי בחדר, 
כאשר המדריך מכריז על מספר, החניכים צריכים 
להסתדר בקבוצות על פי המספר שנקב. מי שלא 

מצא קבוצה נפסל.

להיות במיעוט, להיות ברוב2

למדריך: זהו משחק רגיש, 

שיכול לחדד דינמיקות 

קבוצתיות בעייתיות בקבוצה. 

היו רגישים למורכבות, הן 

במהלך המשחק והן בדיון 

שלאחריו. 

• כיצד הרגיש מי שנפסל?	
• מתי דחקתם ילד החוצה מהמולקולה? איזו תחושה עורר בכם המעשה?	
• מה קורה לנו כאשר אנו נדרשים להתאגד לקבוצה?	

• האם יצירת קבוצה בהכרח דורש הוצאה של מישהו החוצה?	

 משחק חתול ועכבר: ]10 דק'[
כל הקבוצה מסתדרת במעגל ובוחרים שני נציגים 

- חתול ועכבר. העכבר נעמד במרכז המעגל 
והחתול מחוצה לו. החתול צריך לתפוס את 

העכבר, ושאר הקבוצה צריכה למנוע זאת ממנו.

• מהו תפקידה של הקבוצה? מהי מטרת הקבוצה - להגן על העכבר או להילחם כנגד 	
החתול?

• אילו דברים אנחנו כקבוצה מוכנים להכניס למרחב שלנו, בסניף, ואילו אנו משאירים 	
בחוץ?

• אילו ערכים 'מתיר' הקולקטיב להכניס לחברה, ואילו נותרים בחוץ?	
• באילו מצבים הרגשתם כי הקבוצה שלנו / החברה הדתית / החברה הישראלית - 	

מגנה על ערך שחשוב לה? 
• באילו מצבים הרגשתם כי הקבוצה שלנו / החברה הדתית / החברה הישראלית - 	

נלחמת כנגד ערכים הזרים לה? 
•  מהם הערכים החשובים לנו בסניף או בחברה הדתית?	
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 קפה דילמה: ]30 דק'[
מחלקים את הקבוצה לארבע קבוצות. בכל פעם, תקבל הקבוצה דילמה ותעסוק בשאלות 

המנחות שלה. הדילמות יעברו בסבב בין כל הקבוצות.

להט"בים - 

אתם חלק מוועדת קבלה של יישוב דתי לאומי.

אביטל, שגדלה ביישוב, ובת הזוג שלה ענבל, מבקשות להתקבל כחברות 
ביישוב. אביטל מעוניינת לגור קרוב להוריה ובסביבה הטבעית שבה גדלה. 

הזוג מצהיר על אמונה בערכי היישוב וקיום אורח חיים שמתאים ליישוב.

• מה תעשו? באילו מצבים תקבלו אותן כחברות מן המניין? מהן הסיבות 	

לקבלתן?
• מהן הסיבות האפשריות להתנגדות לכך שהזוג יגור ביישוב? 	
• עד כמה אתם מזדהים עם הסיבות שהועלו? 	
• האם סיטואציה כזו מוכרת לכם או נראית רחוקה? מתי נפגשתם בה?	

צרכים מיוחדים - 

אתם מתפללים באופן קבוע בבית כנסת וחשוב לכם שהתפילה תתקיים 
כסדרה.

ברק הוא ילד עם תסמונת דאון, בן עשר, שמגיע לתפילה בשבת בבוקר ובאופן 
קבוע עושה רעש ובלגן. לעתים, הוא מדבר בקול רם, לעתים, הוא רץ פתאום 

החוצה. לחלק מהמתפללים הוא מפריע להתרכז בתפילה.
לאחרונה, אנשים מעוניינים לפנות לאבא של ברק ולבקש ממנו שיפסיק להביא 

אותו לתפילה בשבת.

• מה תעשו? האם תפנו גם אתם לאבא של ברק ותמנעו את הגעתו לתפילה? 	
אם כן, מה תאמרו לו?

• האם תנסו לעצור את המתפללים ולאפשר לברק להמשיך להגיע? מה 	
תגידו להם?

• מתי נתקלתם בעצמכם בסיטואציה דומה? כיצד הגבתם?	
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נשים -

אתם מדריכים בסניף שבו מתקיימת תפילת קבלת שבת. במהלך התפילה, 
באופן קבוע, עולה אחד המדריכים ואומר דבר תורה. השבת, עלתה איילת, 

אחת המדריכות, לומר דבר תורה. 

אהרון, מדריך אחר בסניף, קם ואמר שהוא חושב שזו פגיעה בכבוד התפילה 
שאיילת תאמר דבר תורה ולא אחד המדריכים.

• איך תגיבו? האם תאפשרו לאיילת להמשיך את דבריה?	
• האם תתמכו בצד של אהרון? אם כן, מדוע?	
• ביום ראשון התכנסה ישיבת מדריכים כדי לקבל החלטה לגבי השבתות 	

הבאות - אם הייתם יושבים בה, מה הייתם מציעים לעשות? 

ילדים להורים גרושים -

 אתם המדריכים של השבט הבוגר וצריכים להחליט מי נכנס להדרכה.
שלומי הוא חניך שלכם. הוא פעיל בסניף ורוצה לתרום לתנועה.

לפני שנתיים, ההורים שלו התגרשו, וכעת הוא נמצא חצי מהשבתות אצל 
אבא שלו, שגר בעיר אחרת, וחצי מהשבתות אצל אמא שלו שגרה בשכונה 

שלכם. בשבתות שבהן הוא נמצא אצל אבא שלו, הוא לא יוכל להגיע לסניף.

• מה תעשו? 	
• האם תכניסו אותו להדרכה?	
• מהם השיקולים בעד ונגד ההכנסה להדרכה של שלומי?	

כל קבוצה תציג דילמה אחת ותספר מה עלה בדיון.
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פעילות חלופית לקפה דילמה:  ]יש להוסיף היגדים נוספים[

סקאלת מסכים לא מסכים

יש אמת אחת. 1

עדיף שכולם יחשבו אותו דבר. 2

חשוב לשים לב למי ששונה ולראות שגם לו יש מקום. 3

החברה הדתית מקבלת את השונה. 4

לא מסכיםמסכים

סיכום3

פתחנו בלימוד על פסח שני. בשנים האחרונות, פסח שני מצוין כיום הסובלנות הדתית.

שתי אפשרויות לסיכום:

בשנים האחרונות, פסח שני מצוין כיום הסובלנות הדתית. חג זה מסמל את היכולת של 

 ההלכה היהודית להכיל מיעוטים ולמצוא פתרונות ייעודיים עבור האחרים ביניהם: 
להט"בים, בעלי צרכים מיוחדים, חד הוריות, הורים גרושים, גרים, עגונות ורבים נוספים. 

ראוי להקשיב לזעקתם של טמאי המת 'למה נגרע?' שהופנתה כלפי משה והקב"ה. זעקה זו 
צריכה להדהד בנו גם היום לנוכח קיומם של אנשים שונים בחברה. 

 אפשרות 1
קראו עם החניכים את הסיפור האישי המצורף ]ראו נספח[, והזמינו אותם לשיחה פתוחה 

בנושא. סיפורים נוספים ניתן למצוא באתר שב"ל.

 אפשרות 2 
הקריאו את הקטע הבא לחניכים: ]ניתן לחלק כצ'ופר[

לרצות לראות פירושו שאתה מכוון לבך באופן אקטיבי, מעבר לחובה המוסרית 
הפורמלית, אל הסובלים, אל מצוקותיהם ובעיותיהם. בעקבות כך, הסיכוי שאכן 
תראה הוא גדול לאין-ערוך. הרצון לראות גם יקבע במידה רבה את מה שתראה 

ומעבר לכך, גם את פרשנותך למציאות הנגלית אליך...

לרצות לראות פירושו שאתה יוצא מעצמך, מהאנוכיות שלך, אל הזולת. כך אני 
מבין את "ויגדל משה": הוא גדל להיות משה...

)יהודה מימרן, לרצות לראות, אין לאן לברוח, ארץ אחרת, גיליון 4(

https://www.shovalgroup.org/
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סיפור אישי: נעמה ארנון

 שמי נעמה ארנון, בת 32, מורה לחינוך מיוחד. חיה בירושלים עם בת הזוג שלי נעה, עם בננו 
מעין ועם הכלבה בל. לסבית, פמיניסטית, דתייה. חברה בארגון 'בת-קול' ומתנדבת בארגון 

שב"ל.  

גדלתי ביישוב אפרת שבגוש עציון. ילדות רגילה, מאושרת מאוד. לרגע לא חשדתי שאני 
'שונה'. כשהייתי בכיתה ט', עברתי ללמוד באולפנה בקריית ארבע. הפעם הראשונה 

שהרגשתי משהו אחר הייתה בכיתה י'. לאולפנה הגיעה תלמידה חדשה שמיד תפסה לי 
את העיניים ואת הלב. התחלתי להתקרב אליה ונהיינו חברות טובות. הייתי מבלה אתה 
כל רגע פנוי והיא הפכה להיות הדבר החשוב ביותר בחיי. אך מהרגע הראשון הייתה לי 
תחושה שיש בחברות הזו משהו אחר, שאני מעוניינת לקבל ממנה דברים אחרים משאר 

חברותי. הרגשתי שאני מקנאה לה, שאני רוצה שהיא תהיה רק איתי ולא עם בנות אחרות.  
כל פעם שראיתי אותה מדברת עם מישהי אחרת, הרגשתי צביטה בלב. ידעתי שאני לא 

אמורה להרגיש כך, שזהו איננו רגש טבעי בין חברות. לאחר מספר חודשים, התחושה 
שאני צריכה להסתיר ממנה את רגשותיי האמתיים הייתה קשה מדי, והחלטתי להתרחק 

ממנה ולנתק את הקשר.

סיימתי את התיכון בתחושה שמה שקרה לי אתה לא יכול לקרות לי יותר אף פעם. אני 
חייבת לשמור על עצמי ולא להרגיש כך כלפי חברות אחרות.

עמדתי בהחלטה שלי במשך שלוש שנים. כשהתחלתי את לימודי התואר הראשון 
באוניברסיטה , הכרתי את שלומית. התחברנו מיד, ומהרגע הראשון חשתי ברגשות 
אסורים שהיו לי כבר בתיכון. שוב קינאתי לה, רציתי שתהיה רק איתי ורק שלי. אך 

הפעם, הרגש היה הדדי. גם שלומית הרגישה כך כלפיי. הייתי כבר בת 21. כבר לא נערה 
מבולבלת בתיכון, אלא אישה דתייה בתחילת דרכה שאמורה לחשוב על בעל וילדים באחד 

הגרעינים התורניים בארץ. כל כך רציתי להיות כמו כל חברותיי באותם ימים שהתחתנו 
והיו נראות מאושרות.

הקשר עם שלומית הלך והתחזק. בקיץ 2005, כשירדנו עם כל מי שהכרנו להתנגד לגירוש 
מגוש קטיף, הקשר נהיה גם פיזי. לא ידענו להגדיר את מה שעבר עלינו, לא ידענו להגיד 

את המילה לסביות. היא הפחידה אותנו מאוד. ידענו שאנחנו עושות משהו אסור ושאנחנו 
חייבות לסיים את הקשר הזה, אך לא הצלחנו. מצד אחד, אהבה ראשונה ומרגשת. תחושות 

חדשות שלא הכרתי. מצד שני, תחושות של דבר אסור ולא נכון. הרגשנו בודדות בעולם. 
לא היה לנו עם מי לדבר על מה שקרה לנו, ידענו שאין עוד אף אחת כמונו וזה היה מפחיד 

ומדכא.

החלטתי ללכת לדבר עם רב. לא הכרתי מנגנונים אחרים של התמודדות, והתאים לי לפנות 
לאדם שלא מכיר אותי. הרב שמע דרך הדמעות שלי את הסיפור, וטען שאני פשוט מפחדת 

מגברים, ולכן אני צריכה להתחתן ולהתרחק משלומית כמה שיותר מהר. הוא אמר שאין 
דבר כזה שנקרא לסביות, הכול עניין של החלטה. אם אני רוצה להתחתן, אני אוכל לעשות 

זאת בהצלחה רבה.

יצאתי מעודדת מהשיחה והחלטתי שאתחתן עם הבחור הבא שיכירו לי. כל חיי לימדו 
אותי שאם אני אעשה השתדלות כאן למטה, אז הקב"ה יעשה את שלו שם למעלה, וכך 
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היה. לאחר מספר ימים הציעו לי לצאת עם בחור שהיה נשמע לי נחמד. התחלנו להיפגש 
והקשר התהדק. לאחר מספר חודשי היכרות, סיפרתי לו על הקשר שלי עם שלומית. הוא 

היה מבולבל מאוד וביקש להתייעץ עם הרב שלו. בפעם השנייה מצאתי את עצמי מספרת 
לרב שאיני מכירה דברים אישיים מאוד, ובפעם השנייה, הרב נתן לנו את ברכתו והחלטנו 

להתחתן.

לאורך כל הדרך, היו לי חששות אך גירשתי אותם ממוחי. ידעתי שאלו החיים שאני צריכה 
לחיות - חיים עם גבר ומשפחה בתוך קהילה דתית. כך חינכו אותי ולא ידעתי שיש דרך 

אחרת.

החיים המשותפים יחד לא היו טובים. לא התאמנו, רבנו  המון ובעיקר לא אהבנו אחד את 
השנייה. מספר חודשים לאחר החתונה מצאנו את עצמנו בטיפול זוגי , ומשם הדרך לרבנות 

הייתה קצרה. בגיל 23 מצאתי את עצמי גרושה ובודדה. לא הבנתי איך הגעתי למצב הזה, 
והתעוררו בי כעסים גדולים מאוד על עצמי. כעסתי על כך שהתחתנתי עם מישהו שאני 

לא אוהבת כדי לַרצות קודים חברתיים, על הרבנים שאמרו לי להתחתן, על הקהילה 
הדתית שאין לה יכולת הכלה של בחירות שונות  ואפילו על הקב"ה שלא עזר לי ועצר אותי 

מהמעשה.

היה לי המון זמן פנוי באותם ימים. שכרתי דירה עם חברות והתחלתי לחשוב על חיי. בפעם 
הראשונה בחיי יכולתי לחשוב על המילה לסבית. עדיין חשבתי שאני לבד בעולם, שאין 

עוד אף אחת כמוני, אבל הפעם כבר העזתי לבדוק. כתבתי בגוגל 'לסביות דתיות', למרות 
שהייתי משוכנעת שגוגל יכתוב  'אין תוצאות'. לסביות דתיות? איך יכול להיות? למרות זאת, 

לחצתי על מקש האנטר. מצאתי את עצמי בפורום של דתיות גאות בנענע. קראתי את כל 
ההודעות שהיו פורום בלילה אחד, ובכל הודעה שמישהי כתבה, הרגשתי שאני מתחברת 
יותר. פתאום הבנתי שיש עוד נשים כמוני בעולם, נשים דתיות שמבינות אותי ומתמודדות 

עם אותם דברים. פתאום הרגשתי שאני בסדר, שהקב"ה עדיין אוהב אותי ושאני יכולה 
להתחיל מחדש.

יצרתי קשר עם ארגון בת קול, קבוצת נשים דתיות ולסביות. התחלתי להגיע למפגשים 
ולפעילויות וידעתי שאלו החיים שאני רוצה לחיות. פתאום היה לי טוב, המועקה 

השתחררה והרגשתי שלמה עם עצמי כמו שלא הרגשתי אף פעם. ההבנה שאני יכולה 
לאהוב נשים ולהיות דתייה ללא כל סתירה, הייתה מדהימה.

לאחר מספר חודשים פגשתי את נעה, ולפני מספר שנים קשרנו את חיינו יחד. בנינו 
משפחה דתית וחלמנו על ילדים משותפים. בדיוק כמו כל חברותיי, הייתי מאושרת ושלמה 

עם האישיות שלי ועם ההחלטות שקיבלתי בחיי. לפני חצי שנה נולד בננו הבכור מעין 
חיים, שאותו אנחנו מגדלות באהבה רבה יחד.

סיפורים אישיים נוספים ניתן למצוא באתר שב"ל )שהכל ברא לכבודו(, ארגון הידברות 
והסברה הפועל למען קבלתם של להט"בים בחברה הדתית. 
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3
לימוד לצוות מדריכים- פסח שני

פסח שני- במדבר פרק ט ו-יד 

ּיֹום ַההּוא  ַסח ַבּ ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְוֹלא ָיְכלּו ַלֲעשֹׂת ַהֶפּ ים ֲאֶשׁ ו ַוְיִהי ֲאָנִשׁ
ה ֵאָליו ֲאַנְחנּו  ים ָהֵהָמּ אְמרּו ָהֲאָנִשׁ ּיֹום ַההּוא. ז ַויֹּ ה ְוִלְפֵני ַאֲהרֹן ַבּ ְקְרבּו ִלְפֵני מֶֹשׁ ַוִיּ

ָרֵאל. ֵני ִיְשׂ תֹוְך ְבּ מֲֹעדֹו ְבּ ן ה' ְבּ י ַהְקִרב ֶאת ָקְרַבּ ַרע ְלִבְלִתּ ה ִנָגּ ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ָלָמּ

עצרו כאן, ופתחו דיון:

• מה מבקשים טמאי המת?	
• מה דעתם על הבקשה שלהם? האם היא לגיטימית?	
• אם הייתם במקומו של משה, מה הייתם עונים להם?	
• איך אתם מרגישים עם השאלה- למה נגרע?	
• באילו מקרים אתם רציתם לשאול את השאלה הזאת? 	
• אילו אנשים/ קבוצות, אתם מכירים ששואלים את השאלה הזאת כיום? 	

המשיכו בקריאת הפסוקים:

ה  ר ה' ֶאל מֶֹשׁ ה ה' ָלֶכם. ט ַוְיַדֵבּ ְמָעה ַמה ְיַצֶוּ ה ִעְמדּו ְוֶאְשׁ אֶמר ֲאֵלֶהם מֶֹשׁ ח ַויֹּ
י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה  ָרֵאל ֵלאמֹר ִאיׁש ִאיׁש ִכּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ אמֹר. י ַדּ ֵלּ

ִים  ין ָהַעְרַבּ ָעה ָעָשׂר יֹום ֵבּ ַאְרָבּ ִני ְבּ חֶֹדׁש ַהֵשּׁ ָלֶכם אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעָשׂה ֶפַסח ַלה'. יא ַבּ
רּו  ְבּ ֶקר ְוֶעֶצם ֹלא ִיְשׁ ּנּו ַעד בֹּ ִאירּו ִמֶמּ ַיֲעׂשּו אֹתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו. יב ֹלא ַיְשׁ

ר הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך ֹלא ָהָיה ְוָחַדל  ַסח ַיֲעׂשּו אֹתֹו. יג ְוָהִאיׁש ֲאֶשׁ ת ַהֶפּ ָכל ֻחַקּ בֹו ְכּ
מֲֹעדֹו  ן ְיהָוה ֹלא ִהְקִריב ְבּ י ָקְרַבּ יָה ִכּ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶמּ ַסח ְוִנְכְרָתה ַהֶנּ ַלֲעׂשֹות ַהֶפּ

ַסח  ת ַהֶפּ ֻחַקּ ר ְוָעָשׂה ֶפַסח ַליהָוה ְכּ ֶכם ֵגּ ׂא ָהִאיׁש ַההּוא. יד ְוִכי ָיגּור ִאְתּ ֶחְטאֹו ִיָשּ
ר ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ.  ה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵגּ ן ַיֲעֶשׂה ֻחָקּ טֹו ֵכּ ָפּ ּוְכִמְשׁ

למנחה: כדי לאפשר דיון פור ומעמיק, השתדל להמנע 

משימוש בשאלות שהתשובות עליהן הן כן/לא. חשוב 

מראש, כיצד אתה היית עונה על השאלות, כדי לודא שהן 

אכן מותאמות לקבוצה ומאפשרות שיח.

למה ניגרע?1
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21פסח שני  // מערכי פעולה // לימוד לצוות

• מה הפתרון שניתן לטמאי המת?	
• מה דעתכם על פתרון זה?	
• מדוע לדעתכם היה זה הקב"ה שנת ואת הפתרון, ולא משה? 	
• באיזה מידה לדעתכם ניתנה האפשרות לחגוג את 'פסח שני- מצד הדין או מצד הרחמים?	
• באילו סיטואציות אתם זכיתם להזמנות שניה?	
• באילו סיטואציות נתתם לאחרים הזדמנות שניה?	
• מהו הדמיון או השוני בין קריאת זו לקריאות דומות של קבוצות המוחות על הדרה במציאות 	

הישראלית היום?
• הביטוי 'למה נגרע' מופיע עוד פעם אחת בלבד בתנ"ך, בסיפור בנות צלפחד- מהו הקשר בין 	

הסיפורים? ומה ניתן ללמוד מכך על היכולת 

2

3

במה נשתנה פסח שני

בזכות התיקון

 מה בין פסח ראשון לשני?
 הראשון - אסור בבל ייראה ובבל יימצא, והשני - חמץ ומצה עימו בבית.

 הראשון - טעון הלל באכילתו, והשני - אינו טעון הלל באכילתו.
 זה וזה טעונין הלל בעשייתן, ונאכלין צלי על מצה ומרורים, ודוחין את השבת.

)משנה, סדר מועד, מסכת פסחים, פרק ט', משנה ג'(

• מה לדעתכם הטריד את החכמים שדנו בהבדלים בין פסח ראשון לפסח שני?	
• מהם ההבדלים בין ה'פסח ראשון' ל'פסח שני' ומהם נקודות הדמיון?	
•  האם לפי מקור זה קיים שוני איכותי בין פסח ראשון לשני?	
• באיזה מובנים מהווה 'פסח שני' פתרון לבקשת טמאי המת? 	
• פסח שני לא מצוין כיום באופן בו מספרת עליו המשנה, כיצד הייתם מעצבים אותו 	

כיום? מי היו האנשים שמצווים לחגוג אותו? 

כי אלו האנשים שהיו טמאים לנפש האדם ולא יכלו לעשות הפסח, שבאו לשאול 
למה נגרע, אלו שאלו כהוגן. ותיקנו בזה הרבה מאוד. כי נתגלגל זכות על ידם 

שנתגלה על ידי זה למשה דין פסח שני שהוא תיקון גדול שהוא בחינת המשכת 
 דרך התשובה הנ"ל

)רבי נחמן מברסלב, ליקוטי הלכות, ברכת הפירות, ה', ט"ז(

• שאלת 'למה נגרע?' ששאלו הטמאים היא שגרמה לתיקון בדמות פסח שני. אילו זעקות 	
חברתיות אנו שואלים כיום לנוכח העולם הדתי? המערבי? הישראלי? מהו התיקון 

שאנחנו יכולים להציע?
• מהם התיקונים שמונחים על כתפינו כצוות הדרכה? מה נדרש מאיתנו לעשות כדי 	

לתקנם?



איגי ארגון הנוער הגאה מפעיל קבוצות ייעודיות לנוער דתי גאה

ab.avichai@gmail.com >> 050-3231357 >> אביחי אברבנל
inbal@igy.org.il >> 052-5903336 >> ענבל שחר

הבית הפתוח בירושלים מפעיל קבוצה לנוער דתי גאה"

teenteam@joh.org.il >> 052-4447739 >> הדס בלומנדל

בת קול )ארגון לסביות דתיות(

info@bat-kol.org
קו המידע של בת-קול << 054-313-3239

חברותא )הומואים דתיים( 

info@havruta.org.il
דניאל << 054-6305101

שב"ל )חינוך לסובלנות(

shovalgroup@gmail.com
058-5464004

כרצונו )טרנסיות/ים דתיות/ים וחברים(

jewishtrans@gmail.com

יש למי לפנות
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