
ט"ו ְּבִניָסן – ֶּפַסח
ַהַּמָּסע ֶאל ֶאֶרץ ַהְּבִחיָרה

ַחְברּוָתא
קראו את המקורות שלהלן המופיעים בהגדת הפסח

איך אני יכולה להרגיש בדור 

שלי כאילו אני יצאתי ממצרים?

בהגדת הפסח אנו זוכרים את ליל היציאה ממצרים, המציין את 
ראשיתו של מסע ארוך, שסופו – הכניסה לארץ ישראל. הפיוט 
"דיינו" ששרים בליל הסדר מסתיים בפסוקים: "אילו נתן לנו את 
התורה, ולא הכניסנו לארץ ישראל – דיינו; אילו הכניסנו לארץ 

ישראל, ולא בנה לנו את בית הבחירה – דיינו". 
פיוט זה ואזכורים אחרים בהגדה הם הזדמנות טובה לחגוג את שיבת ציון בדורות האחרונים, את 
חירותו המחודשת ואת ריבונותו של העם היהודי בארץ ישראל ברוח הפסוק מספר דברים: "ַוְיִבֵאנּו 

ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" )דברים כו, ט(. 

בשיעור זה נכיר מקורות מההגדה המדגישים את זיקת העם לארצו ונלמד על הקהילה היהודית 
מאתיופיה שחוותה על בשרה "יציאת מצרים" – מסע של תלאות וייסורים בדרכה לארץ ישראל 

המובטחת. 
היזכרו באכילת המצה הראשונה שלכם בכל חג פסח, אילו חוויות ורגשות מתעוררים עם אכילת 

המצה המסמלת את "לחם העוני" שאכלו אבותינו ואמותינו בארץ מצרים?

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים

זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים.

ָּכל ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול

כל הרעב יבוא ויאכל,

11
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חג  של  מעיקריו  אחד  היא  עוני,  לחם  המכונה  המצה, 

לחג  בהכנות  הן  ביטוי  לידי  באה  מרכזיותה  הפסח. 

ֵזכר  הוא  בפסח  שאוכלים  העוני  לחם  עצמו.  בחג  והן 

ללחם שאכלו אבותינו בצאתם ממצרים, כאשר בצקם 

לא תפח. לחם העוני הוא פשוט, ללא תוספות, ולפיכך 

מסמל את מצבו של האדם ושל העם בצאתם לגאולה 

בדרך לחיים חופשיים בארץ ישראל.

הפיוט "הא לחמא עניא" פותח את פרק המגיד בהגדה 

של ליל הסדר בכל קהילות ישראל. זהו אחד הטקסטים 

המזוהים ביותר עם חג הפסח, אף על פי שהוא נאמר 

בארמית. הטקסט פותח בהצגת המצה – הסמל המרכזי 

של חג הפסח, ומזמין את כל מי שנזקק לבוא ולהצטרף 
לסדר.

 

ָּכל ִּדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח

כל הזקוק יבוא ויפסח.   )יחגוג את חג הפסח(

ָהַׁשָּתא ָהָכא

השנה כאן

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל

לשנה הבאה בארץ ישראל,

ָהַׁשָּתא ַעְבֵּדי

השנה עבדים 

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין.

בשנה הבאה נהיה חופשיים

ַּתֲחַנת ֵמיָדע

היכן נמצא הדובר בפיוט? א. 
ְלמה הוא מקווה? ב. 

מה מלמד אותנו הפיוט על זיקת העם לארצו? מה המשמעות של הפיוט הזה לנו, החיים כיום בארץ ישראל?ג.  ד. 

ְׁשֵאלֹות ְלִדּיּון ּוְלַמְחָׁשָבה 

באה  פיוט  המילה   - פיוט 

ופירושה  היוונית  השפה  מן 

מתייחס  פיוט  המושג  שיר. 

לכל שירת הקודש בעברית, 

ישראל  בארץ  שתחילתה 
לפני כאלפיים שנה.
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ַּמָּסע ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל
מילים: חיים אידיסיס 

לחן: שלמה גרוניך 

ביצוע: שלמה גרוניך ומקהלת שבא 

ַהָּיֵרַח ַמְׁשִּגיַח ֵמָעל,
ַעל ַּגִּבי ַׂשק ָהֹאֶכל ַהַּדל,

ַהִּמְדָּבר ִמַּתְחַּתי, ֵאין סֹופֹו ְלָפִנים
ְוִאִּמי ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהְּקַטִּנים:

ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים, 

ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי 

ִמִּמְצַרִים. ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ַאף 

ם, ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו,  אֹוָתנּו ָּגַאל ִעָּמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמּׁשָ

ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנָׁשַּבע ַלֲאֹבֵתנּו.

הסבירו את המשמעות של האמרה "ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת  מדוע נבחרה דווקא האמרה הזו להימסר מדור לדור?ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים". האם משפט זה נכון גם לתקופתנו?א.  הסבירו את האמרה "ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ב.  מחוץ ג.  החי  יהודי  ילד  זו  לאמרה  יתייחס  כיצד  ִעָּמֶהם".  ָּגַאל  אֹוָתנּו  ַאף 
– לארץ ישראל? בישראל  שלנו  בחיים  לראות  מאתנו  אחד  כל  מזמין  הזה  הטקסט  הקשר שלכם לארץ ישראל וספרו עליה ל"חברותא" שלצדכם.זכות שאינה מובנת מאליה. חשבו על חוויה משמעותית המבטאת את ד. 

ְׁשֵאלֹות ְלִדּיּון ּוְלַמְחָׁשָבה 

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת,
ְלָהִרים ַרְגַלִים,

ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני ְירּוָׁשַלִים.

אֹור ָיֵרַח, ַהֲחֵזק ַמֲעָמד,
ַׂשק ָהֹאֶכל ֶׁשָּלנּו ָאַבד,

ַהִּמְדָּבר לא ִנְגָמר, ְיָללֹות ֶׁשל ַּתִּנים
ְוִאִּמי ַמְרִּגיָעה ֶאת ַאַחי ַהְּקַטִּנים: 

יש אנשים שחוו על בשרם את המשפט "חייב אדם לראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים"  אל ארץ ישראל, ארץ הייעוד.

האזינו לשיר "מסע לארץ ישראל", המספר את סיפור עלייתם של יהודי אתיופיה לארץ.

ֵאין סֹופֹו ְלָפִנים - לא רואים את הסוף שלו
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ציירו  לשיר  מקשיבים  שאתם  בזמן 
על דף לבן את המחשבות והרגשות 
להיות  יכול  הציור  בכם,  העולים 

מציאותי או מופשט.

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת,
ְּבָקרֹוב ִנָּגֵאל,

לא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

ּוַבַּלְיָלה ָּתְקפּו ׁשֹוְדִדים
ְּבַסִּכין, ַּגם ְּבֶחֶרב ַחָּדה,

ַּבִּמְדָּבר ַּדם ִאִּמי, ַהָּיֵרַח ֵעִדי
ַוֲאִני ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהְּקַטִּנים:

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת,
ם ַהֲחלֹום, ִיְתַּגּׁשֵ

עֹוד ְמַעט ַנִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ַּבָּיֵרַח ְּדמּוָתּה ֶׁשל ִאִּמי
ַמִּביָטה ִּבי; ִאָּמא, ַאל ֵּתָעְלִמי;

לּו ָהְיָתה ְלִצִּדי, ִהיא ָהְיָתה ְיכֹוָלה
ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתם ֶׁשֲאִני ְיהּוִדי.

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת,
ְּבָקרֹוב ִנָּגֵאל,

לא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת,

ְלָהִרים ֵעיַנִים,

ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני ְירּוָׁשַלִים.

1985 החלה קהילת היהודים לצאת מאתיופיה. כ-20 אלף איש ואישה מקרב  1977 עד  בשנים 

גבולות המדינה, בעיקר  ונעו במסלול קשה לעבר  ובסודיות  הקהילה עזבו את בתיהם בחפזה 

לעבר סודן. הם חצו ברגל אזורים לא מוכרים להם ונעו באין-ספור מסלולים בתוואי קרקע קשים. 

הם חצו שרשרות הרים, צעדו במדבריות, התמודדו עם נהרות גועשים ויערות סבוכים, הותקפו 

על ידי שודדי דרכים וסבלו מרעב, צמא, מחלות ומוות רב. המסע הרגלי ארך כשלושה עד חמישה 

שבועות, אך לפעמים נמשך גם חצי שנה, שנה ואפילו כמה שנים, וכלל לא פעם מאסרים חוזרים 

ונשנים בדרך, המתנה ארוכה וחזרות לאחור. 

יהודי אתיופיה חצו את גבול סודן, אך להפתעתם הם לא הועלו מיד לישראל, אלא הוחזקו בתנאים 

קשים, בעיקר במחנות פליטים, כשנה עד שנתיים בממוצע. השהות במחנות הייתה קשה ביותר, 

הן מבחינת התנאים הפיזיים הן עקב קשיים מידי אדם. גם שם חלו רבים מבני הקהילה ומתו. 

בסך הכול איבדה הקהילה כחמישית מבניה ובנותיה, 4,000 בני אדם, במסע לישראל. 

ַּתֲחַנת ֵמיָדע

)ד"ר גדי בן עזר, "המיתוס הפרטי של יהודי אתיופיה", פנים: כתב עת לתרבות, חברה וחינוך, גיליון 26, 2003, בהוצאת הסתדרות המורים, עמ' 29-23(

ִנָּגֵאל - נגיע אל הגאולה
ַהָּיֵרַח ֵעִדי - הירח ראה מה קרה לי ויכול לספר על כך
http://www.youtube.com/watch?v=o0YlctV5aCs 
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חשבו על קווי דמיון בין סיפור יציאת מצרים ההיסטורי לבין "יציאת מצרים" של קהילת  א. 
יהודי אתיופיה. התייחסו לנושאים האלה:

 	
בררו באמצעות האינטרנט מה שמו של מבצע העלאת יהודי אתיופיה לישראל וכיצד 

הוא קשור לסיפור ההיסטורי. 
 	

מצאו בטקסטים עדויות לכמיהה לארץ ישראל, לחציית הים, למסע, לסכנות בדרך.

ְׁשֵאלֹות ְלִדּיּון ּוְלַמְחָׁשָבה 

לא נכשל. כאשר האנשים הגיעו, לאחר צעידה ממושכת, לים סוף או לנהר התקזה הגיע" והוביל אלפים מאזור גונדר, הסמוך לאגם טאנה, בכיוון ים סוף. המסע הזה לפני כ-140 שנים, בשנת 1862 , הכריז אבא מהרי, אדם מרכזי בקהילה, כי "הזמן זיכרונות של יהודים יוצאי אתיופיה ממסעם לארץ ישראל הים  אך  לפניו,  רבנו  משה  כמו  מטהו  את  הטה  מהרי  אבא  טיגריי,  על ידי האל היה ניבוי של משהו שעתיד לקרות, אך לא כרגע.  נבקע. יהודי אתיופיה הבינו אז ש"עוד לא הגיעה העת", ומה שנגלה לאבא מהרי שבאזור 
זה בדיוק כמו יציאת מצרים. ואבא ענה לי, זה נכון, וטוב שאתה נזכרת בזה. כי זה סיפוריו של אבא על איך בני ישראל הכינו את המצות. אמרתי לאבא,כאשר יצאנו מאתיופיה, המהירות שבה הכנו את האוכל הזכירה לי את 

בדיוק אותו הדבר.
שימש  וכך  לעונה,  חריג  באופן  בדרכם,  אותם  שכיסה  הענן  על  מספרת  שהציל מריטו  הענן  על  מספרת  אחרת  מישהי  בשפתה.  "השורפת",  השמש  מן  ידי האל, כיסוי  ועוד נערה מספרת שדווקא אובדן הדרך, שכוון על  אותם מרודפיהם. 

הציל אותם מחיילי הממשלה.
כן  את היעד שחתר אליו, והוא נמצא כבר במחצית הדרך לגדריף, עיירה שממנה וממכשולים אחרים. בסופו של דבר, עם אור הבוקר, התברר ליעקב שעבר אפילו למות. הוא רץ לילה שלם, מתעלם מפצצות התאורה שירו הסודנים כדי לתופסם מבשר רגליהם. יעקב משך וגרר את אחיו אף שזה התייאש וביקש שישאיר אותו ורצו, כל אחד נועל נעל אחת, תוך התעלמות מן הקוצים הגדולים שקרעו חתיכות משמר הגבול הסודנים. הם התחלקו בנעליים לאחר שאחיו איבד את נעליו בנהר, רץ בלא הפסקה, סוחב את אחיו, בתוך סודן, מנסה להימלט מרודפיהם, אנשי יעקב הציל את אחיו מטביעה בנהר הגועש כאשר קפץ אחריו למים. אחרי 

יוכל לחפש את הדרך המהירה לישראל.

ַחְברּוָתא

)כל העדויות מתוך מאמרו של גדי בן עזר, "המיתוס הפרטי של יהודי אתיופיה"(

מה בין יציאת מצרים ליציאת אתיופיה?
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שנה  עשרים  במלאות  ולמטבעות  למדליות  הישראלית  החברה  שהנפיקה  מדליה  לפניכם 

ל"מבצע משה". נסו ליצור מדליה בהשראת מסעם של יהודי אתיופיה. אתם יכולים לבטא במדליה 

את גבורתה של קהילת יהודי אתיופיה, ערכים של ערבות הדדית, אכפתיות או קליטת עלייה.

עד כמה יש מקום לדעתכם ללמוד לקראת הפסח את סיפור המסע של יהודי אתיופיה  ב. 

ולזהות אותו כ"יציאת מצרים"? 

האם הייתם רוצים לשלב את הסיפור של קהילת יהודי אתיופיה בהגדת פסח? נמקו. ג. 

כיצד ניתן להוקיר את קהילת יוצאי אתיופיה על דבקותם בארץ ישראל, על הנכונות  ד. 

להקרבה אישית ועל מעשי הגבורה למען הגשמת החלום הציוני?

כיצד נגביר את תחושת השייכות של הקהילה בחברה הישראלית? ה. 

מאתיופיה לירושלים

את המדליה, שהנפיקה החברה הישראלית למדליות 

ולמטבעות, עיצבו האמנים יוסף אליאס ועלמו אישטה. 

בצד אחד של המדליה מתוארים העולים מאתיופיה לישראל. 
ברקע מופיע מבנה, כנראה בית המקדש, המסמל את 

ירושלים ואת ארץ ישראל.

הסמלים  ובו  באתיופיה,  כפר  מופיע  המדליה  של  השני  בצדה 
ומעליו  כנסת  בית  באתיופיה:  היהודית  הדת  את  המייצגים 
וכלי עבודה ממלאכות  נידה מוקפת באבנים  מגן דוד, בקתת 

נפוצות בקרב יהודי אתיופיה.
בחלקה העליון של המדליה מתואר חג הסיגד – חג הגעגועים 

והכמיהה לירושלים. 

מתוך אתר מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך;
http://mercaz-higui.org.il/pages/art.aspx 

דונו באפשרות לשלב בטקס הפסח בבית הספר את סיפור "יציאת 

מצרים" של יהודי אתיופיה, להזמין עדים מהקהילה שיספרו חוויות 

מהמסע ולהעניק לתלמידי בית הספר עולי אתיופיה, מדליוני הוקרה. 

יֹוְצִאים ַלֶּדֶרְך

תמונת המדליה בעיצובם של יוסף אליאס ועלמו אישטה ניתנה באדיבות 
החברה הישראלית למדליות ולמטבעות בע"מ.
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