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והגדת לבתך ולבנך

הקדמה

קוראות יקרות וקוראים יקרים
פסח  חוברת  ולבנך,  לבתך  והגדת  חוברת  את  לכם  להגיש  אנחנו שמחים 

מסדרת 'חוגגים במושבים'.
פסח – חג הולדתו של העם היהודי; המועד שבו נאספות יחדיו משפחות, 
כדי לחזור ולספר מחדש, מדי שנה, את הסיפור המכונן של יציאת מצרים; 
כדי להמשיך ולמסור את המורשת שהתגבשה במשך אלפי שנים לדורות 

הבאים.
רבות  משמעויות  בו  מצאו  הסיפור,  את  אבותינו  פירשו  הדורות  לאורך 
הערכים  ועולמם.  ערכיהם  את  שמבטאים  טקסטים  ההגדה  לצד  והוסיפו 
ומחויבות  אחריות  לחירות,  מעבדות  יציאה   - הסיפור  מושתת  שעליהם 

לחלש ולנזקק, ועוד - הפכו לערכי עומק בתרבות היהודית.
היהודי  השנה  בלוח  מרכזי  מקום  לתפוס  היום  עד  ממשיך  הסדר  ליל 
והישראלי, אך עבור רבים, השפה והסגנון של ההגדה אינם מובנים מספיק, 

והערב מאבד ממשמעותו העמוקה.
חוברת זו מבקשת להציע לכם מגוון דרכים להפוך את ליל הסדר לחוויה 

משמחת ומשמעותית, משפחתית ורלוונטית לכל משתתפי הסדר.

החוברת מחולקת לארבעה חלקים:
החלק הראשון מזמין אתכם ללמוד ולהעמיק במשמעותה של מצוות 'והגדת 
לבנך )ולבתך('. הלימוד כולל מקורות עתיקים וחדשים ושאלות שמעודדות 
דיון בין הלומדים ובירור הערכים שירצו להעביר לדורות הבאים. את הלימוד 
באחד  או  לו  כהכנה  הסדר  ליל  לפני  אחרים,  עם  במשותף  לקיים  מומלץ 

מימות החג.
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החלק השני מבקש להיות מורה-דרך בנפתולי ההגדה, להצביע על החלקים 
השונים של הסדר, להסביר את הקשרים ביניהם ואת תפקידם בטקס.

בחלק השלישי מובאות שלוש הצעות שונות ליצירת ליל סדר משמעותי: 
רלוונטית.  משמעות  חיפוש  ודרך  תיאטרון  משחקי  דרך  משחק,  לוח  דרך 
כל ההצעות מוגשות בבהירות רבה ומציעות הסברים עקרוניים ודוגמאות 

רבות ליישום.

שנלקחו  בהגדה,  התכנים  להעשרת  מקורות  מבחר  מציע  הרביעי  החלק 
מתוך הגדות שונות שיצאו לאור בשנים האחרונות, ויכולים להיות תוספת 

משמעותית לכל ליל סדר שתבחרו. 

זו  בחוברת  המוצעים  הכלים  בשלל  להשתמש  אתכם  מזמינים  אנחנו 
לכם  רלוונטית  משמעות  בעל  לערב  שלכם  הסדר  ליל  את  להפוך  כדי 

ולמשפחתכם, ומאחלים לכם חגיגה משפחתית משמעותית.
נשמח לשמוע מכם, לאחר הפסח, חוויות: כיצד חגגתם את ליל הסדר, במה 

נעזרתם ואילו תוספות יצרתם בעצמכם או ירשתם מהדורות הקודמים.

חג שמח,
שירי ארדיטי נחום

חגית ברטוב וצוות שריגים
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הכנה

אפרים קישון

מעשה בסדר ישראלי טיפוסי

ההתחלה היא תמיד נפלאה.
אנו מסובים לשולחן הערוך לפי כל דקדוקי המצוות. ממש תאווה לעיניים. 
המבוגרים לבושים בגדי יום טוב, הילדים עיניהם נוצצות בציפייה חגיגית. 
ראש המשפחה פותח את הערב בדקלמו בסילסולים: 'ברוך אתה..בורא פרי 
הגפן'. אמירת הברכה הזאת לוקחת בדרך כלל שתי דקות תמימות, עד כדי 

כך מושפעים כולם מעצמת ההווי.
הגפן",  "פרי  וברווחה,  בשקט  טובה,  באווירה  מתנהלות  הברכות  שאר  גם 
- כל אלה תמרורים חשובים המובילים  "זמן חירותנו"  "מועדים לשמחה", 

ישר ל"שהחיינו", הנאמרות בנשמה יתרה, בהשתתפות כל הצוות.
הקפדה  תוך  איטית,  בניחותא  מושמעת  סידרה  ה-ורחץ-כרפס-יחץ-מגיד 
למהדרין על כל סעיף וסעיף בהוראות. אחר כך בא שיא הערב. קם הבן 
של  האישי  ניצחונה  המנשתנה,  את  שגיאות  בלי  וכמעט  בשטף  ואומר 
הגננת. העיניים נעשות לחות...בכל זאת..הפעוט שלנו בסך הכול בן ארבע...
רק השנה התחיל ללכת לגן...שבכל הלילות אין מטבילין אפילו פעם אחת...

הלילה הזה...יפה...

מכאן מתחיל הכול לרדת!

עוד כולם מחזיקים מעמד. אבל בסתר לבם מרגישים שהמתח יורד. אמנם 
עבדים היינו עוד עובר בלהט ורביעיית הבנים מכניסה קצת חיים, בפרט 

כשהפעוט מתעניין מי הרשע, 
את מצפוננו הנוקף אנו משקיטים באיטיות המודגשת בה אנו עוברים על 
רשימת המכות, אבל זו גם מציינת את התחלת תקופת הסילון, בה מפתח 
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התחנה  מהווה  דיינו  לדקה.  עמודים  שלושה  של  מהירות  הסבים  אחד 
וממנו הלאה כבר עובר הדבר לתחום הזמזום העל- ריכוז,  האחרונה של 
קולי. אנחנו יודעים שהמקרה שלנו הוא מקרה מיוחד במינו, ושום משפחה 
יהודית בארץ איננה שותפה לו, אך בכל זאת מצאנו לנכון לשטח את צרתנו 
הזה  הלילה  להנהיג  החלטנו  שאנחנו  משום  כך,  וכל  הקטן.  הקורא  בפני 
כלומר  מעט,  האפיקורסי  צביונו  למרות  התבונה  מן  בו  שיש  נאה,  חידוש 
להתחיל לקרוא את ההגדה של פסח - מן האמצע עד הסוף. אנחנו רוצים 

פעם לדעת מה כתוב שמה...

מעשה בסדר ישראלי טיפוסי, אפרים קישון , 'מה ישתנה הלילה הזה', אחד 
האמשים: הומורסקות, ישראל, 1962, עמ' 157-158.

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.



והגדת לבתך ולבנך

חג הפסח מסמל את ראשית לידתו של העם היהודי, את היציאה הפלאית 
ממצרים, מבית עבדים, אל החירות והעצמאות.

גם בימינו, ליל הסדר הוא אחד מרגעי השיא בשנה, לילה שבו מתכנסות 
משפחות משפחות ומספרות ביציאת מצרים, ממשיכות להעביר הלאה את 
המסורת היהודית, את הסיפור המכונן שלנו כעם ואת הערכים שעיצבו את 

התרבות היהודית והשפיעו על תרבות העולם כולו.
את  שיצר  הסיפור  שלנו,  הסיפור  את  לספר  מוזמנים  אנחנו  הזה  בלילה 
הנלמדים  הערכים המשמעותיים  את  ושוב  שוב  לעצמנו  ולהזכיר  זהותנו, 

מסיפור זה: ערכים של חירות, דאגה לחלש ומחויבות לזולת.
ברל כצנלסון ניסח יפה את כוחו של סיפור יציאת מצרים בעיצוב הזהות 
יציאת  תיאור  בתוך  לשלב  התורה,  של  והתעוזה  החוכמה  ואת  היהודית, 
ולפעול  לדור  מדור  את הסיפור  ולספר  הציווי להמשיך  את  מצרים עצמו 

בהשראתו:
ֶּפַסח. ַעם ׁשֹוֵמר ְּבֶמֶשְׁך ַאְלֵפי ָשִׁנים ֶאת יֹום ֵצאתֹו ִמֵּבית ֲעָבִדים. ְוֶדֶרְך ָּכל 
ְוַהְּפָרעֹות, נֹוֵשׂאת ָהֻאָּמה ְּבִלָּבּה  ַהְּשָׁמד  ָהִאיְנְקִויִזיְצָיה,  ַהִּשְׁעּבּוד,  ְמִחּלֹות 

ֶאת ַהַּגְעּגּוִעים ַלֹחֶפׁש ְּבִזָּכרֹון ַעִּתיק ֲאֶשׁר ֻּכּלֹו ֻמְפֶנה ִלְקַראת ֶהָעִתיד.
ֵמָאבֹות ֶאל ָּבִנים, ֶּדֶרְך ָּכל ַהּדֹורֹות, ִנְמַסר ְּדַבר ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּכִזָּכרֹון ִאיִשׁי 

ֲאֶשׁר ֵאיֶנּנּו ַמְחִויר ְוֵאיֶנּנּו ֵּדֶהה.
ֵאיֶזה ֵיֶצר ֵחרּות ָעֹמק ָטבּוַע ְּבֶלב ָעם, ֶשָּׁיכֹול ָהָיה ַּבֲאִביב ָיָמיו ִליֹצר ְיִציָרה 

ָּכֹזאת ְוִלְמֹסר אֹוָתּה ִמּדֹור ְלדֹור.

פועלי  כרך שישי, הוצאת מפלגת  ברל כצנלסון,  מקורות לא-אכזב, כתבי 
ארץ-ישראל, תל אביב תש"ז, עמ' 393-384
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מעניין לשאול מדוע כצנלסון סבור כי יצר של חירות הוא שהוביל את עם 
ישראל להפוך את סיפור יציאת מצרים לסיפור לאומי העובר מדור לדור?

נדמה כי הרצון לשמר את החירות בעומקה, מחייב להנחיל אותה לדורות 
מרכזי,  לרעיון  לערך,  אותה  ולהפוך  ושוב,  שוב  בה  ולספר  לחזור  הבאים, 

לסיפור המכונן עד קץ הדורות.

כדי להבין את כוחה ומשמעותה של מצוות 'והגדת 
לבנך', אתם מוזמנים ללימוד קצר שיפתח במקורות 

קדומים ויסיים בשירה עברית בת זמננו. הלימוד 
הוא הזמנה לשאול שאלות, לחפש תשובות, לגלות 

ולשנות ובעיקר, למצוא משמעות עמוקה ורלוונטית 
בסיפור העתיק ובטקס המורכב של ליל הסדר.

מהלך
הפעילות

והגדת לבתך ולבנך  | 9 
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דפי לימוד

את  ולספר  להמשיך  ישראל  בני  את  המצווים  בתורה  הפסוקים 
מופיעים בתוך השתלשלות העניינים של  יציאת מצרים,  סיפור 
יציאת מצרים עצמה, לפני מכת בכורות. מרתק לקרוא בעיון את 
המילים ולדמיין את המוטיבציות של הכותבים וגם את ההבנות 

של הקוראים בדורות הקודמים.

ּוְקחּו  ִמְׁשכּו  ֲאֵלֶהם,  ַוֹּיאֶמר  ִיְׂשָרֵאל  ְלָכל-ִזְקֵני  ֹמֶׁשה  ַוִּיְקָרא  כא 
ֲאֻגַּדת  ּוְלַקְחֶּתם  כב  ַהָּפַסח.  ְוַׁשֲחטּו  ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם  ֹצאן  ָלֶכם 
ְוֶאל- ֶאל-ַהַּמְׁשקֹוף  ְוִהַּגְעֶּתם  ֲאֶׁשר-ַּבַּסף  ַּבָּדם  ּוְטַבְלֶּתם  ֵאזֹוב 
ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ִמן-ַהָּדם ֲאֶׁשר ַּבָּסף ְוַאֶּתם ֹלא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח-
ֶאת-ַהָּדם  ְוָרָאה  ֶאת-ִמְצַרִים  ִלְנֹּגף  ה'  ְוָעַבר  כג  ַעד-ֹּבֶקר.  ֵּביתֹו 
ִיֵּתן  ְוֹלא  ַעל-ַהֶּפַתח  ה'  ּוָפַסח  ַהְּמזּוֹזת  ְׁשֵּתי  ְוַעל  ַעל-ַהַּמְׁשקֹוף 
ַהֶּזה  כד ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת-ַהָּדָבר  ִלְנֹּגף.  ָלֹבא ֶאל-ָּבֵּתיֶכם  ַהַּמְׁשִחית 
ְלָחק-ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד-עֹוָלם. כה ְוָהָיה ִּכי-ָתֹבאּו ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ִיֵּתן ה' ָלֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת-ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת. כו ְוָהָיה 
ַוֲאַמְרֶּתם  ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם. כז  ְּבֵניֶכם ָמה  ֲאֵליֶכם  ִּכי-ֹיאְמרּו 
ְּבִמְצַרִים  ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל  ַעל-ָּבֵּתי  ָּפַסח  ֲאֶׁשר  ַלה'  הּוא  ֶזַבח-ֶּפַסח 
כח  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו.  ָהָעם  ַוִּיֹּקד  ִהִּציל  ְוֶאת-ָּבֵּתינּו  ֶאת-ִמְצַרִים  ְּבָנְגּפֹו 
ַוֵּיְלכּו ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת-ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֵּכן ָעׂשּו. 

שמות פרק יב, פסוקים כא–כח

ָּכל- ֶּפֶטר  ָכל-ְּבכֹור  ַקֶּדׁש-ִלי  ב  ֵּלאֹמר.  ֶאל-ֹמֶשׁה  ה'  ַוְיַדֵּבר  א 
ֶרֶחם ִּבְבֵני ִיְשָׂרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִלי הּוא. ג ַוֹּיאֶמר ֹמֶשׁה ֶאל-
ָהָעם ָזכֹור ֶאת-ַהּיֹום ַהֶזּה ֲאֶשׁר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים 
ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציא ה' ֶאְתֶכם ִמֶזּה ְוֹלא ֵיָאֵכל ָחֵמץ. ד ַהּיֹום ַאֶּתם 



ַהְּכַנֲעִני  ֶאל-ֶאֶרץ  ה'  ִכי-ְיִביֲאָך  ְוָהָיה  ה  ָהָאִביב.  ְּבֹחֶדׁש  ֹיְצִאים 
ָלְך  ָלֶתת  ַלֲאֹבֶתיָך  ִנְשַּׁבע  ֲאֶשׁר  ְוַהְיבּוִסי  ְוַהִחִוּי  ְוָהֱאֹמִרי  ְוַהִחִּתי 
ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוָעַבְדָּת ֶאת-ָהֲעֹבָדה ַהזֹּאת ַּבֹחֶדׁש ַהֶזּה. ו 
ִשְׁבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ַמֹּצת ּוַבּיֹום ַהְּשִׁביִעי ַחג ַלה'. ז ַמּצֹות ֵיָאֵכל 
ֵאת ִשְׁבַעת ַהָּיִמים ְוֹלא-ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְוֹלא-ֵיָרֶאה ְלָך ְשֹׂאר ְּבָכל-
ְּגֻבֶלָך. ח ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָשׂה ה' ִלי 
ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ט ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל-ָיְדָך ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶניָך 
ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ה' ְּבִפיָך ִּכי ְּבָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ה' ִמִּמְצָרִים. 
ְוָהָיה  יא  ָיִמיָמה.  ִמָּיִמים  ְלמֹוֲעָדּה  ַהזֹּאת  ֶאת-ַהֻחָּקה  ְוָשַׁמְרָּת  י 
ִּכי-ְיִבֲאָך ה' ֶאל-ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלָך ְוַלֲאֹבֶתיָך ּוְנָתָנּה 
ָלְך. יב ְוַהֲעַבְרָּת ָכל-ֶּפֶטר-ֶרֶחם ַלה' ְוָכל-ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר 
ַהְּזָכִרים ַלה'. יג ְוָכל-ֶּפֶטר ֲחֹמר ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם-ֹלא  ִיְהֶיה ְלָך 
ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ְוֹכל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶניָך ִּתְפֶּדה. יד ְוָהָיה ִּכי-ִיְׁשָאְלָך 
ה'  הֹוִציָאנּו  ָיד  ְּבֹחֶזק  ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  ַמה-ֹּזאת,  ֵלאֹמר  ָמָחר  ִבְנָך 
ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים. טו ַוְיִהי ִּכי-ִהְקָׁשה ַפְרֹעה ְלַׁשְּלֵחנּו ַוַּיֲהֹרג 
ה' ָּכל-ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבֹכר ָאָדם ְוַעד-ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל-ֵּכן 
טז  ֶאְפֶּדה.  ָּבַני  ְוָכל-ְּבכֹור  ַהְּזָכִרים  ֶרֶחם  ֹזֵבַח ַלה' ָּכל-ֶּפֶטר  ֲאִני 
ְוָהָיה ְלאֹות ַעל-ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו 

ה' ִמִּמְצָרִים.
שמות פרק יג פסוקים א-טז

כ ִּכי-ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאֹמר, ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים 
ָהִיינּו  ֲעָבִדים  ְלִבְנָך  ְוָאַמְרָּת  כא  ֶאְתֶכם.  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר 
ה'  ַוִּיֵּתן  כב  ֲחָזָקה.  ְּבָיד  ִמִּמְצַרִים  ה'  ַוֹּיִציֵאנּו  ְּבִמְצָרִים  ְלַפְרֹעה 
ּוְבָכל-ֵּביתֹו  ְּבַפְרֹעה  ְּבִמְצַרִים  ְוָרִעים  ְּגֹדִלים  ּוֹמְפִתים  אֹוֹתת 
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ָלנּו  ָלֶתת  ֹאָתנּו  ָהִביא  ְלַמַען  ם  ִמּׁשָ הֹוִציא  ְואֹוָתנּו  כג  ְלֵעיֵנינּו. 
ֶאת- ַלֲעׂשֹות  ה'  ַוְיַצֵּונּו  כד  ַלֲאֹבֵתינּו.  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֶאת-ָהָאֶרץ 
ָּכל-ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלֵהינּו ְלטֹוב ָלנּו ָּכל-ַהָּיִמים 
ַלֲעׂשֹות  ִּכי-ִנְׁשֹמר  ִּתְהֶיה-ָּלנּו  ּוְצָדָקה  כה  ַהֶּזה.  ְּכַהּיֹום  ְלַחֹּיֵתנּו 

ֶאת-ָּכל-ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו.
דברים פרק ו פסוקים כ-כה

"והגדת לבנך...בעבור זה עשה ה' לי" - למה נאמר? לפי שהוא 
אומר "מה העבודה הזאת לכם". אלא זה בן רשע הוא, שהוציא 
את עצמו מן הכלל. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, אף אתה 
הוציאהו מן הכלל: "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" - 
לי ולא לך, ולפי שהוצאת את עצמך מן הכלל, אילו היית שם 

לא היית נגאל.
מכילתא דרבי ישמעאל, פרשת בא, יז

•  כיצד אתם מבינים את מערכת היחסים בין 
ההורים המצווים לספר לבין הילדים השואלים 
שאלות? איך אתם מדמיינים את הסיטואציה? 

)אפשר לחשוב על כל מקור בנפרד או על כולם 
ביחד( מהם המרכיבים של ה'והגדת?'

•  כיצד אתם מבינים את הצורך הדחוף לשלב את 
הציווי על הזיכרון וסיפור יציאת מצרים תוך 

כדי התרחשותה?
•  מדוע כל כך חשוב לספר את הסיפור? האם 
אתם יכולים לספר 'כאילו יצאתם ממצרים?'



צבי הים: איזה דג נפלא | ארצ'י קר
לאי אסנסיון, נקודה קטנה בלב האוקיינוס האטלנטי, מגיעים מדי 
שנה מאות צבי ים ירוקים ענקיים כדי לפרות ולהתרבות. הצבים 
שוחים לאי מביתם הטבעי שבחופי ברזיל, מרחק של יותר מאלף 
חמש מאות קילומטר מהאי הקטן. במשך שנים ניסה חוקר הצבים 
דרכם  את  הצבים  מנווטים  כיצד  להבין  קר  ארצ'י  האמריקאי 
ממרחק כה רב אל האי הקטן שאפילו מטוסים מתקשים לאתר 
אותו. מסקנות מחקריו מרתקים: הוא טען כי הצבים מנווטים על 
כאשר  שנים,  מיליוני  לפני  מאבות-אבותיהם.  תורשתי  זיכרון  פי 
האוקיינוס האטלנטי היה רובו יבשה גדולה, המסע מחוף ברזיל 
במסע  כרוכה  היתה  ממזרח  ביותר  הקרובה  היבשה  בליטת  אל 
קצר בלבד על פני הים. בליטת היבשה ההיא, כמוה ככל היבשת 
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•  כיצד אתם מבינים את מערכת היחסים בין האב 
המדומיין לבן ה'רשע', הדמות המסקרנת מכל 

הבנים? 
•  מדוע לדעתכם דמיינו חז"ל את הבן כ'רשע'? 
האם הדרשה שהם עושים לפסוקים בפרקים 

יב ויג בשמות היא דרשה הגיונית וסבירה? מפני 
מה ניסו להזהיר?

•  מה דעתכם על עמדת חז"ל כלפי אותו בן 
שמוציא את עצמו מן הכלל?

•  כיצד מאירה הדרשה הזאת, בעיניכם, את 
מצוות 'והגדת'?
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שהיתה במרכז האוקיינוס האטלנטי, שקעה במצולות הים לפני 
שלהם,  התורשתי  לזיכרון  נאמנים  הצבים,  אבל  שנים.  מיליוני 
מחפשים ומוצאים את השריד האחרון שנותר מאותו עולם נעלם 
אל  חוזרים  הם  שנה  מדי  אסנסיון.  האי   – האוקיינוס  של  בלבו 

מקום זה כדי להמשיך את השושלת, ואת הזיכרון.

ארצ'י קר, 'צבי הים: איזה דג נפלא', בתוך: מישאל ציון ונעם ציון 
)עורכים(, הלילה הזה: הגדה ישראלית, עמ' 61

•  במה דומה סיפורם של הצבים לדרך שבה אנחנו 
משמרים את הזיכרון והשושלת?

•  האם יש טעם בשימור הזיכרון, גם כשהטעם תם? 

לפניכם כמה שירים העוסקים במצוות 'והגדת', 
מוזמנים לקרוא ולדון:

•  כיצד מוסיפים השירים הללו על הבנתכם את 
מורכבות הציווי 'והגדת'?

•  מה קורה, או מה עשוי לקרות לסיפור ברבות 
השנים?

•  איזו שורה מדברת אליכם במיוחד מבין 
השירים?



אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד | יהודה עמיחי
הרהורי ליל הסדר, מה נשתנה, שאלנו
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.
ורובנו גדלנו ולא נשאל עוד ואחדים

ממשיכים לשאול במשך כל חייהם, כמו ששואלים
מה שלומך או, מה השעה וממשיכים ללכת
בלי לשמוע תשובה. מה נשתנה כל לילה,

כמו שעון מעורר שתקתוקו מרגיע ומרדים
מה נשתנה, הכל ישתנה. השינוי הוא האלוהים.

הרהורי ליל הסדר. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה,
אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד

שלא יודע לשאול. אבל לא מדובר שם
על אחד טוב ולא על אחד אוהב.

וזו שאלה שאין לה תשובה ואם תהיה לה תשובה
לא ארצה לדעת. אני שעברתי את כל הבנים
בצירופים שונים, חייתי את חיי, הירח האיר
עלי ללא צורך והשמש הלכה לה וחגי פסח

עברו בלי תשובה. מה נשתנה. השינוי
הוא האלוהים. המוות נביאו.

אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד | יהודה עמיחי
פתוח סגור פתוח, ירושלים ותל אביב 1998 , הוצאת שוקן, שיר 

מס' 21 , עמ' 15
© כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן

והגדת לבתך ולבנך  | 15 



16 | הצעות לליל הסדר

דפי לימוד )המשך...(

ַהְּבִכי ֶׁשָּבִכינּו ֹלא ִיָּמֶחה | רבקה מרים
ַהְּבִכי ֶׁשָּבִכינּו ֹלא ִיָּמֶחה. ֹלא ִיָּמֶחה ַּגם ַהְּצחֹוק ֶׁשִּנְצַחק.

ֹּלא ָעָלה ַעל ַהְּכָתב ֵהן ָּכתּוב הּוא ִּכי ַּגם ַמה ּׁשֶ
ָּכתּוב ֹלא ִנְמַחק. ּוַמה ּׁשֶ

ִּכי ֻּכָּלנּו ִסְתֵרי אֹוִתּיֹות. ָהַאְרָנק. ַהַּסְנָּדל.
ַהָּכִרית ֶׁשַעל ַהִּמָּטה. ַהַּמֲאֵפָרה. ְוַהְּבָדל.

ִּנְכַּתב ֹלא ֶיְחַּדל. ִּכי ֻּכָּלנּו ִסְתֵרי אֹוִתּיֹות. ּוַמה ּׁשֶ
ְוֹלא ִּתַּמח ָהֵאיָמה. ַּגם ֶרַגע ַהְּפדּות ֹלא ִנְמַחק.

ֹראׁש,  ַהַּמְפִׁשיל  ָהַאִיל  ְוֹלא  ַהַּמֲאֶכֶלת.  ְוֹלא  ִיָּמֶחה.  ֹלא  ַהִּמְזֵּבַח 
ֶנְחָנק.

ְוַהָּיד ֶׁשֵאיֶנָּנה ִנְׁשַלַחת.
ְוַהַּנַער ַהְמַנֶּסה ׁשּוב ָלקּום ְוָלֶלֶכת. ַאְבָרָהם. ְוִיְצָחק.

© כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם



מגילת יוחסין | בלפור חקק
ָסִבי

ִקֵּבל ֵמָאִביו ְמִגָלּה
ְּתעּוַדת יּוֲחִסין ְמִגַּלת ְקָלף

ְוָאִביו ִקֵּבל ֵמָאִביְו
ָאִביו ִקֵּבל ֵמָאִביו

ָאב ֵמָאב
ַעד ִזְקֵני ַהְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. 

ְוַכֲאֶשר ָעָלה ְזֵקִני ְּבׂשְלָמתֹו ַהְּכלּוָלה
ְוַכֲאֶשר ָעָלה לֶאֶרץ ֲאבֹוָתיו ַהְּגדֹוָלה

ָעָפה ַהְּמִגָּלה ַלֲאָנחֹות
ָעָפה ַהְּמִגָּלה ָבּרּוחֹות

ֵשמֹות ִנְׂשָרִפים ְואֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות. 
ֵמָאז

ּתֹוֶעה ֲעַדִין ַּבּסּוָפה ַהָקָּשה
ְמַחֵּפׂש ַאַחר ְמִגָּלִתי ָהְרמּוָסה

ָבּאֹור ּוָבאֹוב. 
ֵאין ֹזאת ִּכי ֶאְצָטֵרְך ִלְכֹּתב

ָהֵחל ֵמַעְכָשו
ְמִגַּלת יּוֲחִסין ְמִגָלּה ֲחָדָשה

ַהַמְּתִחיָלה ִּבי.

בלפור חקק, ואז בקץ היוחסין, ירושלים 1987
© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
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עושים סדר ב'סדר'

מאוחרים  עריכה  ומרובדי  רבים  מטקסטים  מורכבת  פסח  של  ההגדה 
שנוספו לגרעין המרכזי של קיום מצוות 'והגדת לבנך )ולבתך('. הגודש של 
ההגדה מקשה לעתים לעקוב אחר ההיגיון הפנימי שלה. ננסה לעשות מעט 

סדר ב'סדר', ולפרק את ההגדה למרכיביה.
והנחלת הזיכרון  יציאת מצרים  'והגדת' היא סיפור  המצווה הבסיסית של 
הלאומי של יציאה מעבדות לחירות ותחילת קיומנו כעם. הבסיס התוכני של 
ליל הסדר מופיע כבר במשנה, במסכת פסחים )המשנה נערכה בסביבות 
שנת 200 לספירה(. מיטיבי הלכת מוזמנים להציץ בפרק י במשנה ולגלות 
מהו הגרעין המקורי של ההגדה ומה נוסף מאוחר יותר. בהמשך נצביע על 

כמה דברים מעניינים בהקשר זה.

ה'סדר' בנוי כידוע על פי 'הסימנים':
קדש, רחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, 

צפון, ברך, הלל, נרצה

זהו ה'ליין אפ' של הערב, סדר הדברים. רוב 'הסימנים' פשוטים ומורכבים 
מטקסט קצר או טקס פשוט. עיקר הערב הוא ה'מגיד', החלק בו יש לקיים 
את מצוות 'והגדת לבנך' )ולבתך(, החלק בו מספרים ביציאת מצרים. בחלק 

זה ננסה לעשות קצת סדר.
לעקוב  יהיה  שאפשר  כדי  בו,  הכלולים  הטקסטים  מהם  נציין  חלק  בכל 

בהגדה.



פתיחה - 'הא לחמא עניא'

הטקסט בהגדה: 'הא לחמא עניא' = זה )המצה( לחם העוני

הארמית  בשפה  ונאמר  הסדר,  לליל  פתיחה  או  הקדמה  מהווה  זה  קטע 
שהייתה השפה המדוברת בין יהודים במשך מאות שנים. ההקדמה מזכירה 
באנו  לחוגגים את לחם העוני, המוטיב המרכזי בחג הפסח, המייצג מאין 

ומכוון אותנו לעמדה המוסרית של אחריות למי שנמצא בעמדת חולשה.

איך מספרים סיפור? הקדמות מתודולוגיות

1. שאילת שאלות

הטקסט בהגדה: 'מה נשתנה'

למעשה  הוא  נשתנה?',  'מה  הילדים  שואלים  שבו  זה  ואהוב  מוכר  חלק 
החינוכית  המתודה  את  המשתתפים  בפני  המציבה  לסדר,  נוספת  פתיחה 

המועדפת לערב זה ובכלל – לעודד את הילדים לשאול.
של  הרגילים  מההרגלים  ושינויים  מפתיעים  מעשים  על  בנוי  כולו  הסדר 
מביאה  שסקרנות  הבנה  מתוך  סקרנות,  לעורר  כדי  משפחתיות,  סעודות 

ללמידה. 
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2. חזרה על סיפור יציאת מצרים

הטקסט בהגדה: 'עבדים היינו' – 'ואפילו כולנו חכמים...' – 
החכמים המסובין – ר' אלעזר בן עזריה )עד " להביא לימות 

המשיח"(

חלק זה מניח בפני המשתתפים את התובנה שכדי להנחיל זיכרון יש לחזור 
ולספר את הסיפור המשותף שוב ושוב. החלק מורכב מכמה מרכיבים: 

'כי כל המרבה  ולספרו,  והציווי לחזור  היינו'(  )'עבדים  •  תמצית הסיפור 
לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח'.

•  ביסוס סיפורי של חשיבות הסיפור ביציאת מצרים על חכמים שסיפרו 
בו כל הלילה עד הבוקר.

•  ביסוס דרשני של חשיבות הסיפור ביציאת מצרים, שבו לומד ר' אלעזר 
בן עזריה שיש לספר גם בלילות.

התאמה לשומעים ולזמן  .3

הטקסט בהגדה: ארבעת הבנים עד 'בעבור זה – לא אמרתי 
אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך'

חלק זה מציע למספר להתאים את הסיפור לכל שומע, המיוצג כאן כאחד 
מארבעת הבנים: החכם, הרשע, התם ושאינו יודע לשאול.

על  המצווים  התורה,  פסוקי  מתוך  יוצאת  מהבנים  אחד  כל  על  הדרשה 
ודרך הסיפור  )ובת(  בן  כל   – יציאת מצרים  ישראל לספר לבניהם על  בני 

התואמת לו, לרמתו, להשקפתו ולסגנונו.
לסיום הדיון המתודולוגי נשאלת השאלה, מתי יש לספר את הסיפור - האם 
בכל יום ויום או רק בליל הסדר? ואף כי מפשט המילים 'והגדת לבנך' נראה 
לכאורה שיש לספר בכל יום ויום, המסקנה היא שהציווי הוא דווקא בליל 
הסדר )אף כי סיפור יציאת מצרים מוזכר בתפילה בכל יום מיום השנה, אך 

לא כפעילות בין דורית מובנית(. 



)כמעט( הגענו לסיפור

הטקסט בהגדה: מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו – 
ברוך שומר הבטחתו – והיא שעמדה

מצרים,  יציאת  סיפור  את  להתחיל  צריך  מהיכן  מחלוקת,  מובאת  במשנה 
את  להתחיל  כלומר,  בשבח,  ולסיים  בגנות  להתחיל  שיש  קובעת  והיא 
הדרך  ואת  התהליך  את  להדגיש  כדי  עמנו,  היסטוריה של  בפרה  הסיפור 
הארוכה שבה הלכנו. לצורך כך מתחילה ההגדה בסיפור המסגרת: ראשית 
ההיסטוריה של עם ישראל החלה באברהם, שהיה בנו של עובד אלילים 
יהפכו  שצאצאיו  הבטחה  וקיבל  באלוהים  שהכיר  הראשון  והוא  )ְגנות(, 

לעבדים אך בהמשך ייגאלו וינחלו את הארץ.
מכאן מדלגת ההגדה על הסיפור המרכזי שעדיין לא סופר, ועוברת לשבח 
רחב ומפורט לה', שממשיך לעמוד בהבטחתו לאברהם, ומציל את בניו דור 

אחרי דור.
גם  ואפשר  העיקרי;  לסיפור  סיפור המסגרת  את  זה  בחלק  לראות  אפשר 
לחשוב מה ההגדה מבקשת לומר לנו בדרך זו. ייתכן שהמסר הוא, שבכל דור 
ודור חוזר על עצמו הסיפור המכונן של עבדות וחירות. והאמונה הראשונית 
של אברהם בה' הממשיכה לפעום אצל בניו בכל הדורות, ממשיכה להוציא 

אותם ואותנו בדרך לחירות.
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סוף סוף... מתחילים: סיפור יציאת מצרים והדרשות עליו

הטקסט בהגדה: ארמי עובד אבי )שימו לב, טקסט ארוך עליו 
יש דרשות מרובות..( - עשר המכות – תרגילים בחשבון : כמה 

מכות לקו המצרים על הים - דיינו

המשנה קובעת שגרעין סיפור יציאת מצרים הוא חמשת הפסוקים מספר 
דברים, שאותם צריך לומר מביא הביכורים )ראשית היבול( לבית המקדש:

ַוְיִהי-ָׁשם ְלגֹוי  ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט  ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה  ... ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי  ה 
ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב. ו ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה. 
ז ַוִּנְצַעק ֶאל-ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת-ֹקֵלנּו ַוַּיְרא ֶאת-ָעְנֵינּו ְוֶאת-
ֲעָמֵלנּו ְוֶאת-ַלֲחֵצנּו. ח ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא 
ֶאת-ָהָאֶרץ  ַוִּיֶּתן-ָלנּו  ַהֶּזה  ֶאל-ַהָּמקֹום  ַוְיִבֵאנּו  ט  ּוְבֹמְפִתים.  ּוְבֹאתֹות  ָּגֹדל 

ַהֹּזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש.

חמשת הפסוקים הללו הם גרעין ההגדה, ככל הנראה משום שהם הנוסח 
שימשו  הם  בתורה  וכבר  מצרים,  יציאת  סיפור  של  המקוצר  המקראי 
שלא  לארץ,  הכניסה  לאחר  והקרקעות  השדות  לבעלי  הכרחית  כתזכורת 
ועליהם לזכור תמיד את הדרך הארוכה שהובילה אותם  הם בעלי היבול, 

לזכות בברכת השפע. 
על חמשת הפסוקים הללו מרחיבה ההגדה בדרשה ארוכה מאוד, שכוללת 
ולקינוח מוסיפה  כולל עשר המכות,  יציאת מצרים,  סיפור  כל  בתוכה את 

דרשות מתמטיות לעורר את החשיבה.
בית  לתוך  הסדר  ליל  משתתפי  את  מזמינה  ההגדה,  ובעקבותיה  המשנה, 
המדרש: לבחון את מילות הפסוקים, ולשלב בתוך הסיפור רעיונות וערכים 

שאותם הם בחרו להדגיש. 
בסיום החלק המרכזי של סיפור יציאת מצרים מובאים הפיוטים 'דיינו' ו'על 
אחת כמה וכמה', המשבחים את האל על כל הטוב שגמל את בני ישראל 

ביציאת מצרים.



'תקציר מנהלים' או סיכום: פסח מצה ומרור

הטקסט בהגדה: פסח מצה ומרור )מסתיים בציטוט הפסוק 
'את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך'(

לסיום סיפור יציאת מצרים מביאה ההגדה, בעקבות המשנה, את אימרתו 
של רבן גמליאל שבאה לוודא, ככל הנראה, שהבנו את עיקרי הסיפור – פסח, 
שלושת  דרך  הפעם  הסיפור,  עיקרי  על  ההגדה  חוזרת  ושוב  ומרור.  מצה 

המושגים )המאכלים(.
ניתן לראות בדבריו של רבן גמליאל את סיכום הדברים, או הצעה חלופית 
כיצד יש לספר ביציאת מצרים, דרך שלושה סימנים, מאכלים שנאכלים בליל 
הסדר ומוזכרים בתורה: פסח )קורבן הפסח(, המצה והמרור, שמספרים את 

הסיפור כולו.

סיכום או עיצוב תודעה

אשר  הארץ  את  לנו  לתת   – ודור  דור  בכל  בהגדה:   הטקסט 
נשבע לאבותינו

לסיום הסיפור מזכירה לנו ההגדה כי הסיפור הקולקטיבי שזה עתה סיפרנו, 
הוא למעשה סיפור אישי: 'בכל דור ודור חייב אדם לראות )בנוסח אחר – 

להראות( את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים'.
ושוב ניתן לראות זאת כסיכום, כהבנה שזהו סיפור שיש לו השפעה אישית 
את  לספר  יש  שבה  לדרך  חלופית  כהצעה  זאת  לראות  ואפשר  חיינו,  על 
סיפור יציאת מצרים: לא כדרשה לימודית, לא על ידי סימנים, אלא מתוך 
אפילו  אולי  עמוקה,  רגשית  הזדהות  וחיבור,  שייכות  של  עמוקה  תודעה 

תיאטרלית.
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הודיה

הטקסט בהגדה: לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל – הללויה 
הללו עבדי ה' – בצאת ישראל ממצרים

בסדר  המשתתפים  את  ההגדה  מזמינה  האפשריות  הסיפור  דרכי  לסיום 
ההודיה   , להודות....'  חייבים  אנחנו  'לפיכך   – לעם  היותנו  נס  על  להודות 
נעשית על ידי שני פרקי תהלים השייכים לתפילת 'הלל', תפילת ההודיה 

הנאמרת בראשי חודשים ובחגים. 
הללויה!

 
בשתיית הכוס השנייה מסתיים הפרק המרכזי של הסדר, 'המגיד' ועוברים 

אל שלבי ההכנה לקראת הסעודה ואליה בעצמה.
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סימני סדר: הצעה למשחק
מגישה: עינב לוצטו

המופיע  לנוסח  ולהיצמד  מסורתי  סדר  לערוך  נוהגים  רבות  במשפחות 
וחווייתי  מעניין  להיות  להתחדש,  יכול  המסורתי  הסדר  גם  אולם  בהגדה. 
ובעיקר להתאים לכל המשפחה, ילדים ומבוגרים. לפניכם הצעה למשחק 
החשובות  המטרות  אחת  את  למלא  לכם  ויסייע  הסדר  במהלך  שישולב 
וגירוי  )והמבוגרים( במתרחש בסדר  הילדים  יצירת מעורבות של   – בסדר 

הסקרנות.

מהלך  את  ויזואלי  באופן  הממחיש  מסלול  משחק  לוח  הוא  סדר'  'סימני 
את  להניח  אפשר  המשפחה.  לכל  וחוויות  בפעילויות  אותו  ומתבל  הסדר 
הלוח על שולחן הסדר או לתלות אותו על הקיר. הלוח מאפשר לכל משפחה 
לבחור חלקים ב'סדר' בהם ישלבו פעילויות, שאלות לדיון או קטעי קריאה 
נוספים, אשר הופכים את הסדר לרלוונטי יותר. בהמשך תוכלו למצוא כמה 
רעיונות אותם תוכלו לבחור ולהשתמש בהם בליל הסדר שלכם, רעיונות 
אלו מופיעים גם בכרטיסיות המצורפות לערכה זו. אנחנו מזמינים אתכם 
לבחור מהן התוספות המתאימות לליל הסדר שלכם מבין ההצעות שלנו, 

ולהוסיף עוד רעיונות מתוך חוברת זו או כיד הדימיון הטובה עליכם.
המשחק מזמין את משתתפי הסדר להיות אקטיביים, לקחת חלק ולהוביל 
חלקים מתוך הערב, על פי בחירתם, עודדו את המשתתפים לבחור לעצמם 
מראש פעילות או קטע קריאה, מההגדה המסורתית או מהתוספות, ורשמו 
את שמם על הלוח, כך שידעו מתי תורם. הלוח ימחיש יפה את המעורבות 

של כל היושבים סביב השולחן.

רציונל

המשחק
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המשחק גם מאפשר למשתתפים – קטנים וגדולים – לעקוב אחר התקדמות 
של  להגדה  בצמוד  משחקים  המשחק  את  אוכלים'...  'מתי  ולדעת  'הסדר' 

פסח, ובעזרתו עוברים בין חלקי ההגדה.

מה כוללת ערכת המשחק?
קצר  קטע  מייצגת  סגולה  משבצת   - ההגדה  חלקי  מצוינים  ועליו  1.  לוח 
הסדר; משבצת  עורכת  או  עורך  ידי  על  ברכה( שנאמר  )למשל  בהגדה 
צהובה מייצגת קטע המיועד למשתתפי הסדר, בעיקר בחלק של ה'מגיד'. 

2.  על הלוח מופיעות גם כוסות יין – במקומות בהם נהוג לשתות אותם. 
3.  מדבקות V עגולות – לסימון החלקים שעברנו )המשימה האהובה על הילדים(. 
4.  כרטיסיות ובהן הצעות לפעילויות )מסומנות בכוכב(, שאלות )מסומנות 

בסימן שאלה( או מקורות נוספים )מסומנות בסימן קריאה(
– אותם תשבצו על חלקי הסדר בו תרצו לשלב  5.  מדבקות של כוכבים 

משחק או פעילות )ראו דוגמאות(.
תרצו  בו  הסדר  חלקי  על  תשבצו  אותם   – שאלה  סימני  של  6.  מדבקות 

לשלב שאלה לדיון המשתתפים.
תרצו  בו  הסדר  חלקי  על  אותם תשבצו   – קריאה  סימני  של  7.  מדבקות 

לשלב לקריאה נוספת, פרשנית או עכשווית.

המשחק מתחיל עם תחילת הסדר, מתקדמים ממשבצת למשבצת, קוראים 
את  ועושים  הסימנים,  את  אוכלים  הברכות,  את  מברכים  ההגדה,  את 

הפעילויות. על פי מה שסימנתם.
.V כל משבצת שסיימתם, הדביקו עליה מדבקת



טיפים של אלופים
היכן  לבחור  המשתתפים  את  והזמינו  המשחק  לוח  את  מראש  •  הכינו 
להדביק את שמם ומה ברצונם להוסיף - מחשבה על קריאה נוספת, 

שאלה או משחק.
•  'תפסת מרובה לא תפסת' - בחנו מראש את חלקי הסדר ובחרו במה 
תרצו להתמקד השנה, מה תרחיבו ואולי גם – אל מה תדלגו )גם מהסדר 
המקורי( ייתכן שמצוות 'והגדת' תתקיים באופן משמעותי יותר אם יינתן 

מקום לחלקים מסוימים בסדר על חשבון חלקים אחרים. 
•  אנחנו ממליצים לבחור פעילויות ותוספות במידה וכמובן להיות גמישים 

ולוותר עם הערב התארך יתר על המידה.
מהנות  פעילויות  הם  בסדר  המשחקים  הכוכבים!  על  תוותרו  •  אל 
שיוצרות חוויות משפחתיות. גם אם נראה לכם שזה לא יעבוד, תסמכו 

על המשפחה שלכם.
•  סימני שאלה בקבוצות - כדי לא להפוך את השאלות לטורח, בקשו בכל 
שאלה רק משניים-שלושה לענות או הציעו לענות בזוגות לפי סדר הישיבה 

סביב השולחן. כך גם סדר המוני יכול להפוך לחוויה אינטימית ומגבשת.
•  שולחן יצירה - בזמן הסדר אפשר להניח ניירות עיתון וצבעים ולהזמין את 

המשתתפים לצייר מסיפורי החג ולספר ביציאת מצרים בדרך יצירתית.
•  לא להגיע רעבים לסדר! פירמידת הצרכים של מאסלו עובדת גם כאן... 
כשרעבים אין סבלנות לפעילות. אפשר להגיש מַתאבנים שירגיעו את 

הרעב בזמן המשחק.
•  התאימו את הפעילות למשפחה שלכם – ההצעה המוגשת כאן עבדה 
נהדר במשפחה שלי. חשבו מה מתאים למשפחה שלכם ואיך מתאימים 
את האלמנטים למשתתפים - אילו שאלות יעבדו, מה יהיה אורך הלוח 

שלכם ואיך תוכלו להפוך את סדר פסח השנה למשמעותי יותר. 

בהמשך תמצאו דוגמה ללוח משחק וכמה רעיונות ומקורות לחלק מ'תחנות' 
הסדר, לערכה מצורפים כאמור, הלוח, כרטיסיות ההפעלות השונות ומדבקות.
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קדש

כרפס

!

*

החגים מתרוממים מעל המישור של ימי החול, כמו ההרים 
המתרוממים מעל המישור של האדמה.

ח"נ ביאליק

מציגים את קערת הסדר –
קערת פסח מספרת את סיפור החג בעזרת מאכלים סמליים.

חשבו על קערה שתאפיין ותסמל את המשפחה שלכם. 
 אילו מאכלים יהיו בקערה זו ומדוע? אילו מאכלים לא יהיו 

בה לעולם?
הרעיון מתוך: כולנו מסובין: הגדה לכל המשפחה, הוצאת 

קרן תל"י, ירושלים, תשע"ד.
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מסיפורי יהודי עיראק: מעשה בעבד שהיה למלך
באחד המקומות היו נוהגים להמליך מלך על ידי דין שמים.
היה להם עוף מיוחד שקראו לו 'עוף האושר', ובמות המלך 

הזקן היו מפריחים את העוף וממליכים את האדם אשר העוף 
היה נח על ראשו.

פעם אחת, כאשר מת המלך, נח העוף על ראשו של עבד.
עבד זה היה נוהג ללבוש כובע נוצות וחגורתו הייתה עשויה 

פרסות כבשים. הוא היה מרוויח את לחמו בשירה, בריקוד 
ובתיפוף בחתונות.

כשנבחר העבד למלך ועבר לגור בארמון המלכים, ציווה 
לבנות סוכה קטנה ליד הארמון ולתוכה הכניס את כל רכושו 
מחייו הקודמים כעבד: את כובע הנוצות, את חגורת הפרסות 

ואת התוף. כן הכניס לתוכה ראי גדול.
המלך החדש נהג בעמו בחסד וברחמים והיה אהוב על העם 

כולו. לעתים קרובות היה נוהג להתבודד בסוכה הקטנה שליד 
הארמון. פעם השאיר את הדלת פתוחה, והשרים ראו את 

מלכם חובש את הכובע לראשו, אוזר את החגורה למותניו, 
מתופף ורוקד לפני הראי.

תמהו השרים ושאלו את המלך לפשר מעשיו: "הלוא מלך 
אתה, ועליך לשמור על כבודך?!"

"הייתי עבד ונעשיתי מלך", ענה להם המלך, "רוצה אני 
להיזכר מפעם לפעם שהייתי עבד, כדי שלא אתגאה ולא 

אתנשא על עמי ועליכם". 
מתוך: מישאל ונעם ציון )עורכים(, הלילה הזה: הגדה 

ישראלית, ירושלים 2004, עמ' 25.
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משחק
מוציאים מתנדב מחוץ לחדר ויוצרים כמה שינויים בחדר או 
מבקשים מאנשים לעשות שינוי בעצמם )להסיר משקפיים, 

לפזר את השיער וכדומה(.
כשהמתנדב חוזר שואלים אותו 'מה נשתנה?' והוא צריך 

להצביע על השינויים שנעשו.

שאלה למשתתפים – ְלמה אתם משועבדים היום? 
 ניתן לשיר או להשמיע את השיר 'כולנו עבדים'

של ברי סחרוף

הניחו דפים מבעוד מועד על שולחן הסדר והזמינו 
את המשתתפים לצייר את יציאת מצרים 

שאלות:
ארבעת הבנים מייצגים ארבעה טיפוסים, ארבע מהויות. 

הקבילו את ארבעת הבנים לארבעה דברים אחרים, למשל –
ארבע דמויות היסטוריות, ארבעה רהיטים, ארבעה מאכלים 

ארבעה פיתוחים טכנולוגיים ועוד.
הרעיון מתוך כולנו מסובין: הגדה לכל המשפחה, הוצאת קרן 

תל"י, ירושלים, תשע"ד
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חלק זה הוא סיפור יציאת מצרים וכדאי לחשוב על קריאה 
נוספת שתעבה את הסיפור. הנה דוגמה:

מי שלא נכנעו היו הנשים
בפרק הראשון של ספר שמות, המתאר את שעבוד בני 

ישראל במצרים, אנו נוכחים לראות שאף דמות גברית אחת 
לא נעמדת מול פרעה. העומדות מולו הן חמש נשים – שפרה 
פועה המיילדות, יוכבד אם משה, אחותו מרים ובת פרעה. כל 
אחת בדרכה מתנגדת להוראותיו הרצחניות של פרעה. חז"ל 

מסיקים מכך שהגברים במצרים נכנעו לשעבוד והתייאשו. 
לעומתם הנשים לא ויתרו והעזו להתנגד למלך מצרים, 

להיאבד ב"עוניינו, עמלנו ולחצנו". לכן מצהירים חז"ל: "בשכר 
נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים" 

)תלמוד בבלי, סוטה יא(
את פתח לו, מתוך מישאל ונעם ציון )עורכים( הלילה הזה: 

הגדה ישראלית, ירושלים 2004, עמ' 76

אחד העקרונות המרכזיים בחג הפסח הוא העברת הסיפור 
והרעיונות שבו לדורות הבאים. חשבו על רעיון או מסר 

שחשוב לכם להעביר לדור הבא.
חשבו על רעיון, מסר או ערך שקיבלתם מהוריכם.

הרעיון מתוך כולנו מסובין: הגדה לכל המשפחה, הוצאת קרן 
תל"י, ירושלים, תשע"ד

עשר 
המכות

*

משחק הפנטומימה
שני מתנדבים מקבלים בכל פעם פתק עם שם של מכה אחת, 

וצריכים להעביר אותה בפנטומימה לקהל
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 מחפשים את האפיקומן!
אפשר לתת רמזים כמו 'חפש את המטמון'.

הללויה | מילים: יעקב גלפז, לחן: עמנואל גלס 
אדם חוזר וקציר יומו צנוע הוא ודל. 

ועל גבו צרות החול עומסות לו כמגדל.
ולפניו רואה פתאום את שתי עיניה של בתו

והוא אז שר והן איתו, שרות הללויה.

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם.

שקית חפצים - העבירו בין המשתתפים שקית ובה חפצים 
שונים )למשל, כדור, בננה, כפפה, מפתח( - כל משתתף 

בתורו יוציא חפץ אקראי מהשקית ויסביר את הקשר שלו 
לסיפור יציאת מצרים.

הרעיון מתוך כולנו מסובין: הגדה לכל המשפחה, הוצאת 
קרן תל"י, ירושלים, תשע"ד



ההגדה: הוראות בימוי
קריאה דרמטית בהגדה | יצרה וכתבה: עדי בן-זאב

אתם  והמנקים,  הבשלנים  והמארחים,  העורכים  רק  לא  אתם  הסדר  בליל 
יכולים להפוך גם לבמאים! כעורכי הסדר, אתם בוודאי מתכוננים לתפקיד 
מבעוד מועד - קוראים את ההגדה, חושבים על חידות או שירים, מחלקים 
לכם  להציע  רוצה  אני  השמטה.  או  להקראה  קטעים  ומסמנים  תפקידים 

אפשרות נוספת, יצירתית ומפתיעה לסדר שלכם – הוראות בימוי. 
כמחזה,  כתובה  אינה  כלומר  דרמטי"  "שאינו  טקסט  היא  ההגדה  אמנם 
הסדר  לעורך  מרובות  הנחיות  בה  יש  בעיקר  דרמה.  הרבה  בה  יש  אבל 
ולמשתתפים. אפשר להתייחס להנחיות הללו כאל 'הוראות בימוי' - אותן 
החלל,  ארגון   - הבמאית  או  הבמאי  עבור  המחזה  כותב  שמייעד  הוראות 
נתקלים  אנו  בהגדה  והיציאות.  הכניסות  הנדרשות מהשחקנים,  הפעולות 
בהוראות כאלו במקומות רבים: 'להגביה את הכוס', 'לגלות את המצות' ועוד. 
בואו ניכנס לתפקיד הבמאים ונבחן את ההגדה כולה בעיניים אלה. העבודה 
להשתמש  ולנוע,  לשחק  ניתן  שבהם  המקומות  את  מחפשת  ה'בימתית' 

בטקסט כבסיס שממנו אפשר להמריא.
לפני  וההכנה  התכנון  זמן:  פרקי  לשני  מתחלק  כבמאים  שלכם  התפקיד 

הסדר, והסדר עצמו.
לליל  לצקת  תוכלו  בעזרתם  שלבים  בכמה  והכנה  תכנון  תהליך  לפניכם 
הסדר תוכן ו'משחקיות' במינון המתאים לכם ולמשפחתכם. נפתח בהנחיות 

כלליות ואחריהן רעיונות ודוגמאות מעשיות.

רציונל
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איך במאי ניגש לטקסט? תכנון והכנה

שלב ראשון: הגדרת מטרה
לפני שיוצאים לדרך עליכם לברר ולהגדיר מהי המטרה שלכם בליל הסדר 
הקרב - לספר ביציאת מצרים? לגוון את המסורת? להבין מה כתוב בהגדה? 
לשרוד את המפגש המשפחתי? כל מטרה טובה וראויה, כל עוד היא ברורה 
לכם ואתם נצמדים אליה בזמן ההכנות ובסדר עצמו. כך תוכלו להתאים את 

התוכן והרעיונות למה שיקרה בפועל.

שלב שני: קריאה ראשונית, חופשית, אסוציאטיבית
כהכנה לסדר יש לקרוא מחדש את הטקסט המוכר, לנער מעליו את האבק 
ואת המחשבות הישנות עליו, גם את המנגינות שמתלוות אליו. לצורך כך 
זו  כאילו  ההגדה  את  קראו  ועט:  במחברת  הצטיידו  זה  את  לעשות  כדי 
הפעם הראשונה, וכתבו כל מחשבה שעוברת לכם בראש - כל דימוי, כל 
תמונה ויזואלית, כל דמות, כל מפגש אפשרי בין הדמויות. שימו לב למצלול 
המילים, למילים עצמן ולביטויים חוזרים. מומלץ לקרוא בקול ואף לבקש 

מאדם אחר להקריא ולהקשיב לה מהצד. 

שלב שלישי: בחירת עוגנים.
בשלב זה חזרו אל ההגדה וסמנו לעצמכם אילו קטעים חייבים להיות חלק 
הדרך,  בראשית  לעצמכם  שהגדרתם  במטרה  היזכרו  שלכם.  הסדר  מליל 
התחשבו במסורות משפחתיות ובחרו קטעים אהובים עליכם שאין לוותר 
עליהם. אלו החלקים אותם תקיימו גם אם אחד הדודים כבר עומד בדלת 
ומאיים ללכת כי הארכתם יותר מדי. העוגנים הללו יאפשרו לכם להנחות 
את ליל הסדר בצורה מודולרית. עוגן יכול להיות מסורתי כמו המנהג שצעיר 
באחת  נשתנה'; טקסט חדש שמצאתם  'מה  ושר  כיסא  על  עומד  הילדים 
ההגדות החדשות והחלטתם להוסיף אותו; או הגרסה הבימתית שהגיתם 

בשלב הקודם לרעיון עשר המכות. 



שלב רביעי: תבלינים דרמטיים
הראשונה  החופשית  בקריאה  שעלו  הרעיונות  למחברת  לחזור  הזמן  זה 
ולחפש שם רעיונות שיתאימו לליל הסדר שאתם בונים. דמיינתם מונולוג 
על  זאת  כתבו  ישתלב,  הוא  היכן  חשבו  מודרניות?  בעיניים  משה  של 
תנועה  קטעי  על  חשבתם  אותו.  שישחק  ה'כוכב'  אל  ופנו  שלכם  ההגדה 
הם  היכן  בדקו   - הבנים?  מארבעת  שניים  בין  דיאלוג  על  המכות?  בעשר 
משתלבים, וכתבו לעצמכם אילו אביזרים צריך לכך. מבין כל הרעיונות מיינו 
למטרה  כמובן  ויתאימו  ל'קהל'  יתאימו  אשר  ביותר  עליכם  האהובים  את 

הראשונית. כמו כל תבלין, השתמשו בו לטעמכם, במידה ובתבונה. 
כל  של  מסודרת  ורשימה  מסומנת  הגדה  בידכם  תהיה  התהליך  בסוף 

החלקים. מי מקריא מה ומתי, מה עושים בכל שלב, ואיזה אביזרים צריך.

!Show time - עושים סדר

הוא  הערב מתחיל, המסך עולה. תפקידכם כבמאים במהלך הסדר עצמו 
להיות מאורגנים – לעקוב אחר חלקי הסדר, להוביל את המשתתפים על פי 
המסלול שיצרתם, לחלק תפקידים ולעודד השתתפות פעילה. הארגון הזה 
יאפשר לכם, בזמן אמת, להבין על מה צריך לוותר, במה אפשר להאריך, 

ומה מקומם הפעיל של המשתתפים האחרים.

על מה כל הדרמה? )דוגמאות ורעיונות לתבלינים דרמטיים(
•  לספר ביציאת מצרים: זהו עיקר העניין והציווי של ליל הסדר, ודווקא 
יציאת  בסיפור  להרחיב  עבורכם  הזדמנות  זו  מצמצמת.  ההגדה  בו 
נוהגים  שבהן  משפחות  יש  דווקא.  מילולית  שאינה  בדרך  מצרים 
אפשר  ממצרים.  היוצאים  ישראל  לבני  להתחפש  ומבוגרים  ילדים 
מצרים,  ביציאת  הקשורים  מושגים  על  בפנטומימה  חידון  לערוך 
לבחור  נסו   - נוסף  רעיון  וכדומה.  סוף'  ים  'קריעת  הלילה',  'חצי  כמו 

ההגדה: הוראות בימוי  | 37 



38 | הצעות לליל הסדר

 תמונות מהסיפור ולבקש מהמשתתפים להציג אותן כ'תמונה קפואה'. 
או  א-יד,  שמות  מספר  בפרקים  להיעזר  מומלץ  הסיפור  להרחבת   *
לחלופין בעיבוד לילדים המופיע ב'הלילה הזה: הגדה ישראלית' בעריכת 

מישאל ונעם ציון )עמ' 144(. 
•  שימו לב למקומות שבהם יש כבר הוראות בימוי: להרים את הקערה, 
לגלות את המצות, לפתוח את הדלת לאליהו, למזוג כוס, להחביא את 
אותם.  להעצים  אפשר  איך  חשבו  האפיקומן.  את  להוציא  האפיקומן, 
למשל, שעשועון ה"כיסא הריק" לאליהו בו המשתתפים יכולים להציע 
מי צריך לזכות בכיסא. כמו להכניס מישהו מחופש לאליהו כשפותחים 
את הדלת. רעיון נוסף: משחק תשומת-לב - כל פעם שכתוב 'להגביה 
וכולם  כוסו  את  מגביה  המשתתפים  אחד  או  הסדר  עורך  הכוס',  את 

צריכים להגביה אחריו. האחרון ששם לב מפסיד...
•  יש מסורות יפות מעדות ישראל שאפשר לאמץ: מסורת 'בבהילו' של יוצאי 
צפון-אפריקה, שבה מסובבים את צלחת הסדר מעל ראשי המשתתפים 
ומברכים כל משתתף בברכות - בלב או בקול רם. מסורת 'דיינו' של יהודי 

פרס שבה יש לחבוט זה בזה בבצל ירוק במהלך השיר, ועוד.
•  לגיוון הקריאה: כשמעבירים את הקריאה בין הסובבים אפשר לקבוע כי 

רק מי שחובש כובע מסוים שיעבור בין המשתתפים, רשאי להקריא.
ערנות  על  לשמור  קצב,  לתפוס  עוזרת  החזרתיות  חוזר:  •  מוטיב 
המשתתפים )הי, את זה אני מכיר!(, וליצור מעין 'פזמון חוזר' שמחבר 
ַלמדו  או  הסדר  סימני  לשירת  קבועות  תנועות  המציאו  כולם.  את 
וכשאתם מרגישים  סימני הסדר בשפת הסימנים,  בתחילת הערב את 
ה'מגיד'.  באמצע  גם  אותם  לשיר  התחילו  הקהל  את  מאבדים  שאתם 
אתרו ביטוי חוזר כמו 'יציאת מצרים', והנחו את המשתתפים למחוא כף 

או לעשות צורת פירמידה בידיים בכל פעם שהוא נאמר.
•  דיאלוגים: חלקים מההגדה כתובים בסגנון של שאלות ותשובות )'חכם 
מה הוא אומר?' 'אי ביום ההוא יכול מבעוד יום?' 'פסח על שום מה?' 'מה 
וכדומה(. היעזרו במבנה הזה כדי לתת תפקידים שונים של  נשתנה?' 



'שואל' ו'משיב'. גם החלוקה ל'כותרות' ופירוט תאפשר יצירת דיאלוג: 
א – 'וירעו אתנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה'.   

א – 'וירעו אותנו המצרים'   
ב – 'כמה שנאמר: הבה נתחכמה לו וכו''.   

א – 'ויענונו',   
ב' – 'כמה שנאמר וכו''.   

  דיאלוגים מגוונים את הקריאה ומקדמים את העלילה, ומדגישים מקומות 
שבהם יש קונפליקט. ובמקום שיש קונפליקט יש דרמה!

•  תרגילי אלתור )אימפרוביזציה(: הזמינו את המשתתפים לאלתר סיטואציה 
מה  הדמויות,  מי  במקום;  להם  שתתנו  ופרטים  סיפור  פי  על  דרמטית 

המקום ומה ההקשר.
דוגמאות לסיטואציות:   

-  ליל הסדר נגמר, הדלת נשארה בטעות פתוחה ואליהו הנביא נכנס   
ומגלה שמישהו פינה את הכוס שלו. ילד מבני הבית מתעורר ונבהל 

ורוצה לגרש את הזר מהבית. 
הדם  על  רבות  מצריה,  ואחת  ישראל  מבני  אחת  שכנות,  -  שתי   

שהעברייה שמה על המשקוף ולכלך למצריה את כל הסדינים. 
יותר  מכה  הייתה  מי  רבות,  והן  צפרדע  מכת  את  פוגשת  דם  -  מכת   

אפקטיבית. 

הוסיפו הגבלות לסצנות: כל משפט בסצנה יתחיל באות לפי סדר הא"ב; 
כל משפט נגמר בסימן שאלה; חייבים להשתמש בחפצים שמקבלים ליד 

מאחד הצופים.
רעיונות אלו הם רק השראה.... תמצאו את הדרך שלכם! 
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בכל דור ודור – מחפשים משמעות
כתבה: אפרת לדרפיין-גלבוע

"ְּבָכל-ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת-ַעְצמֹו ְכִּאּלּו הּוא ָיָצא 
ִמִּמְצַרִים, ֶשֶּׁנֱאַמר: 'ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר, ַּבֲעבּור 

ֶזה ָעָשׂה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצַרִים'. ֹלא ֶאת-ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד 
ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ַאף אֹוָתנּו ָּגַאל ִעָּמֶהם".

הדרך  את  גמליאל  רבן  לנו  מציע  המגיד  של  לסיומו  מתקרבים  כשאנחנו 
שאם  מילים  שלוש  מרור',  מצה  'פסח,  הסדר:  לתמצות  והקלה  הפשוטה 
במצרים,  הגדולה  הנקמה  את  לכם  יזכיר  פסח  עניין'.  'תסגרו  אותן  תגידו 
והמרור  היציאה החפוזה ממצרים;  לכם את  תזכיר  מכת הבכורות; המצה 
יזכיר לכם את העבודה הקשה שעבדו בה בני ישראל. חוץ מהעובדה שסדר 

הדברים הוא הפוך, זה פתרון לא רע: שלוש מילים ואפשר לעבור לאוכל. 
אלא שאז נדחפת לה פסקה אחת שטורפת את הקלפים. עד עכשיו נאמר 
לנו שבליל הסדר צריך לספר ביציאת מצרים, אבל הנה צצה לה תביעה 
ְכִּאּלּו  ֶאת-ַעְצמֹו  ִלְראֹות  ָאָדם  ַחָּיב  ָודֹור  ְּבָכל-ּדֹור  לגמרי:  אחרת  חדשה, 
הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים. לא מספיק לספר ביציאת מצרים, כעת עלינו לראות את 

עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים?!
לדרישה הזאת יש שתי קריאות אפשריות, והן הפוכות זו מזו:

קריאה אחת אומרת: ראו עצמכם כאילו אתם, ממש אתם עצמכם, הייתם 
כי המציאות ההיסטורית ההיא משפיעה עליכם עד עצם  במצרים. הבינו 
בחברה  נטמעים  שהייתם  כנראה  ממצרים,  יצאתם  אילולא  הזה.  היום 
המצרית ולא הייתם מסוגלים לפתח היסטוריה ותרבות עברית. הרגישו את 
החופש ואת החירות שלכם הנובעים מהגאולה הזאת וספרו עליה לילדיכם, 
כי המאורע ההיסטורי אינו שייך לעבר; הוא שייך גם אליכם וקשור למציאות 
חייכם עד היום. הגאולה ההיא, היא שמאפשרת לכם לשבת כאן ולהמשיך 

ליצור את התרבות הישראלית-יהודית.



הקריאה השנייה אומרת דבר הפוך: יציאת מצרים איננה מאורע היסטורי; 
היא מאורע המתרחש כעת בחיינו הפרטיים והכלליים, בכל זמן וזמן, בכל 
שנה ושנה ובכל דור ודור. התביעה של הקריאה השנייה היא לראות כיצד 
אנחנו, בחיינו, יכולים להרגיש כאילו יצאנו ממצרים. כי לא רק אותם עבריים 
נגאלו, אלא גם אני, כיום, מוצאת לעצמי את הדרכים להשתחרר מהכבלים 

האופפים אותי. יציאת מצרים היא סיפור מכונן שמסוגל לעצב את חיי.

מתוך  ההגדה.  של  המסורתית  הקריאה  מייצגת  הראשונה  הקריאה  את 
סיפור יציאת מצרים ההיסטורית נרגיש את רצף הדורות, את היותנו חלק 
כוח  יש  אנו.  ימינו  עד  מצרימה'  יעקב  מ'וירד  שהתחילה  שרשרת  מאותה 

גדול לקריאה זו שרואה רצף היסטורי בין אז להיום. 
אלא שקריאה זו עשויה להיות גם בעייתית. 

בשירה 'תפילה' כותבת לאה גולדברג על קסמם של אותם דברים יומיומיים 
והסכנה הטמונה בהם: 'לבל יהיה עליי יומי הרגל'. קו דק מפריד בין הרגלים 
שגרתיים, אפורים, לבין יכולת הפליאה וההתחדשות. ההבדל הוא, כמדומני, 

באפשרות לצקת משמעות לאותה תפאורה קבועה. 
סיפור יציאת מצרים, שנה אחר שנה, עשוי להפוך להרגל מעיק שההתרגשות 
אנשים,  אותם  ועם  תפאורה  באותה  נפגשים  אנחנו  שנה  בכל  ממנו.  פגה 
וקוראים שוב ושוב את אותו טקסט. כאשר אנחנו קטנים זה עדיין מלהיב 
נשתנה'.  'מה  את  בזיופים  לשיר  לנו  עדיין מרשים  כאשר  במיוחד  ומרגש, 
אבל ככל שאנו מתבגרים, זה הופך להיות נטל. לרבים מאתנו, ליל הסדר 
הוא ערב משמים, שבו אנו מוצאים את עצמנו יושבים ליד קרובי משפחה 
ארבע  לשתות  מחכים  שנתיים,  וכישלונות  הישגים  על  מדווחים  רחוקים, 
כוסות ולהגיע לאוכל. מזל שיש איזה 'בבהילו' או 'אחד מי יודע' שמרוממים 

קצת את האווירה. 
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הטקס  לתוך  חדשה  משמעות  לצקת  לנו  מאפשרת  השנייה  הקריאה 
המסורתי. היא מאפשרת לנו שני רבדים של התחדשות: 

אני  שבהם  הכבלים  את  לראות  אותי.  ובסובבים  בי  התבוננות  האחד, 
נתונה ולבדוק כיצד אני עשויה להשתחרר מהם; מהי הגאולה האישית או 
המשפחתית שלי; ואיזה סיפור אני מספרת לעצמי על החיים שלי בהווה 

ובהיסטוריה הקרובה אליי.
אחת  פעם  לבנך/בתך.  והגדת  של  הציווי  הוא  מכול,  החשוב  ואולי  השני, 
בשנה מתאפשר לנו לדבר על כך עם המשפחה שלנו - לשתף בסיפורים 
וכישלונות(,  הישגים  דווקא  )לאו  האחרונות  מהשנים  שלנו  החשובים 
דברים  מהם  ולשמוע  לאחרים  להקשיב  שלנו.  המשפחתית  מההיסטוריה 
להפוך את הערב  יכולים  אנחנו  רוצים לשתף. פעם בשנה  חשובים שהם 

הזה לערב שבו נוצקת משמעות חדשה בתא המשפחתי שלנו.

אז איך עושים זאת בפועל?
לפניכם הצעות המחולקות לשלוש רמות השקעה שונות, כל משפחה לפי 

רצונה ויכולתה:

למתחילים: שינוי הוא לא פשוט, במיוחד כאשר מדובר במסורת רבת שנים. 
על כן משפחות רבות ירגישו בנוח להתחיל דווקא בשינוי קטן אך משמעותי. 
מאחד  מבקשים  אך  כנו,  על  המסורתי  הסדר  את  מותירים  זו,  בהצעה 
אחד  משמעותי  דבר  על  לספר  בסופה,  או  הסעודה  במהלך  המשתתפים 
שקרה לו השנה, אשר מתקשר בעיניו לסיפור יציאת מצרים. זה יכול להיות 
סיפור על קושי מסוים, או דווקא סיפור על הצלחה אישית שמסמלת עבורו 
בסיפוריהם,  לשתף  אחרים  משתתפים  לעודד  אפשר  מכן,  לאחר  'גאולה'. 

אבל זה לא הכרחי.
נוסף הוא לדבר על דבר אחד שחשוב לכם להעביר הלאה לדורות  רעיון 
את  נצלו  במשפחה.  שעוברת  אמרה  או  מתכון  משפחתי,  סיפור  הבאים: 

ההזדמנות שבה יש לכם אפשרות 'להגיד לבנים' - והאחרים מקשיבים



למתקדמים: אפשר להרחיב את הפעילות הקודמת ולבקש מראש משאר 
אחד  נושא  לבחור  אפשר  בעיניו.  משמעותי  מה  דבר  להכין  המשתתפים 
כרצונו.  לומר  אחד  לכל  חופשית  יד  לתת  ולחלופין  הערב  את  שיאגד 
או  'טיפוליים', שיש עליהם תמונה  היא להיעזר בקלפים  נוספת  אפשרות 
לחג,  המתקשרות  אסוציאציות  דרכם  להעלות  יכולים  והמשתתפים  ציור, 
למשפחה או לשרשרת הדורות. היצירתיים בכם יכולים ליצור קלפים כאלה 
חלק  לקחת  עשויה  כזאת  פעילות  הפסח.  מחג  מוטיבים  עם  בעצמכם, 
נכבד מליל הסדר, על כן רצוי לעשות אותה על בטן מלאה... ניתן לבחור 
מראש אילו קטעים מתוך ההגדה ייאמרו ועל אילו קטעים מדלגים. משפחה 
יחסית  קצרה  בפעילות  לבחור  תוכל  ההגדה,  כל  את  לקרוא  לה  שחשוב 
בזמן הקינוח, שבו כולם נמצאים באווירה קלילה יחסית. כדאי שהפעילות 

תתרחש במקום נעים )כמו הסלון( ולא סביב השולחן העמוס.

למשקיענים ביותר: הגדה משפחתית. בכל שנה בוחרים נושא אחד שעליו 
לכתוב מראש  מבני המשפחה האחרים  ולהתמקד. מבקשים  לדבר  רוצים 
אישית.  משפחתית  להגדה  הטקסטים  כל  את  ומקבצים  בנושא  משהו 
הנושאים יכולים להיות תחום מסוים שהעסיק את המשפחה במשך השנה 
או תחום השאוב מעולם הערכים הרחב של ההגדה )חירות, זיכרון, ניסים, 
שירה, אביב וכדומה(. את ההגדה המשפחתית קוראים במהלך ליל הסדר 
ההגדה  תוכן  זה,  בפורמט  אהובים.  משפחתיים  שירים  לה  לצרף  וניתן 
יותר. משפחות שחשוב להן לשמר גם את ההגדה  המסורתי הופך לשולי 
או  'המגיד'  במקום  המשפחתית,  ההגדה  את  לקרוא  יכולות  המסורתית, 
חלקים ממנו ולהשאיר את שאר הסדר כהלכתו. לחלופין, אפשר להחליט 
השירים  את  לשמור  שיעדיפו  משפחות  יש  מההגדה.  חלקים  על  לוותר 
המסורתיים או את טבילת האצבעות בעשר המכות - כל משפחה מוזמנת 

להציע את המינון הנכון לה, בין חדש לישן.
* תודה למשפחת סלע מקריית טבעון על הרעיון מעורר ההשראה!
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לספר ביציאת מצרים
אוסף מקורות ורעיונות נוספים לליל הסדר

אספה: חגית ברטוב

יש  אחר שנה.  העם, מסופר שנה  לידתו של  סיפור  מצרים,  יציאת  סיפור 
על  והסתומות,  המובנות  המילים  על  ושוב  שוב  בחזרה  וחשיבות  קסם 
במציאת  בהתחדשות,  וחשיבות  קסם  גם  ויש  והאלוהי,  האנושי  המעשה 
דרכים חדשות, רלוונטיות ומשמעותיות למשתתפי הסדר לספר את הסיפור 
שלהם, למצוא בו ביסוס לערכים המכוננים את חייהם, למצוא בו משמעות.
מאז ומעולם היו ההגדות כר פורה לטקסטים חדשים, לאיורים ולפרשנות, 
ומכאן השפע העצום והמגוון של ההגדות השונות. גם אנו יכולים להוסיף 

להגדה את עולמנו, את הסיפור שלנו המצטרף לסיפור המשותף. 

רציונל

לפניכם פנינים נבחרות שאספנו עבורכם מתוך הגדות 
שיצאו בשנים האחרונות, המציעות דרכים מגוונות לספר 

את הסיפור המשותף שלנו. חלק מהמקורות עוסקים 
בערכים המובילים של הסיפור, עבדות וחירות, וחלקם 

מוסיפים ערכים עכשוויים לשולחן הסדר. 

המקורות ערוכים על פי סדר ההגדה.



יהודית  מדינה  הקמת  על  האו"ם  ועדת  בפני  נאום  מתוך  גוריון,  בן  דוד 
חופשית, 1947 

לפני כשלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אנייה ושמה 'מייפלאואר', 
היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה. אבל תאב אני לדעת, אם 
יש אנגלי אחד, היודע בדיוק אימתי הפליגה אנייה זאת; וכמה אמריקאים 
יודעים זאת; היודעים הם כמה אנשים היו באותה אנייה; ומה היה טיבו של 

הלחם שאכלו בצאתם?
הפלגת  לפני  שנה,  מאות  ושלוש  אלפים  משלושת  יותר  לפני  והנה, 
באמריקה  ואף  בעולם,  יהודי  וכל   - ממצרים  היהודים  יצאו  'מייפלאואר', 
יצאו: בחמישה עשר בניסן;  יום  יודע בדיוק באיזה   - וברוסיה הסובייטית 

הא לחמא עניא
הא לחמא עניא

די אכלו אבהתנא    
בארעה דמצרים.

כל דכפין ייתי ויכל,
כל דצריך ייתי ויפסח

השתא הכא,
לשנה הבאה 

בארעא דישראל.
השתא עבדי,    
לשנה הבאה    

בני חורין.

זהו לחם העני, לחם העוני והעינוי,
שאכלו אבותינו

בארץ מצרים
כל רעב יבוא ויאכל,

כל נצרך יבוא ויפסח.
השנה כאן,

לשנה הבאה
בארץ ישראל

השנה עבדים,
לשנה הבאה

בני חורין.
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וכולם יודעים בדיוק איזה לחם אכלו היהודים: מצות, ועד היום הזה אוכלים 
יהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמישה עשר בניסן. באמריקה, ברוסיה 
ובארצות אחרות, ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו. על היהודים מיום 

שיצאו לגולה.
והם מסיימים בשני מאמרים: השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין. השתא 

הכא, לשנה הבאה בירושלים.

אנו עדיין עבדים 
אנו עדיין עבדים מפני שאתמול בני עמנו היו נתונים בעבדות וזיכרון זה  

הופך את האתמול למשמעותי.
בשלשלאות  הכבולים  אנשים  ישנם  היום  שגם  משום  עבדים  עדיין  אנו 

ברחבי העולם.
לא נזכה לחירות אמיתית כל עוד ישנם אחרים שעדיין כבולים.

אנו עדיין עבדים משום שחירות היא יותר מאשר שבירת השלשלאות:
במקום שיש עניים, רעבים וחסרי בית - אין חירות.

במקום שיש דעות קדומות, אפליה וקיפוח - אין חירות.
במקום שיש אלימות, עינויים ומלחמה - אין חירות.

 
ומי, השתא, השנה, יכול להחריש אל מול העושק המתמשך של המקופחים?

מי יכול לעצום עין אל מול העוול והסבל של הפגיעים ביותר שבתוכנו?
כל עוד כך הם פני הדברים, מי מאיתנו יכול לומר שהוא באמת בן חורין? 

באיזה מובן אנחנו עבדים עכשיו, לייבל פיין, פעיל חברתי בארצות הברית, 
בתוך: מישאל ונעם ציון )עורכים(, הלילה הזה: הגדה ישראלית, ירושלים 

2004, עמ' 27



עבדי העבריים | חיים גורי
זמן רב לא ביקרתי בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב. זה לא כבר עשיתי 

בה כמה שעות.
חלפו  לעיניי  שמה.  לך  לך  האחרת,  ישראל  את  לדעת  נפשך  את  יש  אם 
וסינים  וגנאים  וניגרים  ופורטוגלים  וטורקים  רומנים  תועפות  הרף  ללא 
ותאילנדים, בוני פיתום ורעמסס שלנו וכן שרתיה וגורפי ביביה של העיר 
'לחם  גדולה של מבקשי  גברים עריריים. עדה  העברית הראשונה. רבבות 

ועבודה'. 
הם באו לשבור שבר בישראל, אנשי העבודה השחורה, עובדי הכפיים, הלא 
ראויה בעיני הישראלים. 'גדודי העבודה' שלנו. רבים מהם בונים את ארצנו 
בצפיפות  בחבורות  מתגוררים  מחפירים,  ניצול  בתנאי  אותה  ומשרתים 
מצרים.  בשעבוד  העבדים  לאבותינו  בדיוק  דומים  הם  אין  אולי  סרדנית. 
נותנים להם תבן ללבן לבנים ואין הם מוכים בשוט, אך הם העבדים הזרים 
החיים בינינו ולידנו באזורי דרומה של העיר. לא בצפונה. ומהם אבות לילדי 

גן, דוברי עברית. 
כה  כה קרובים.  גם הם.  היא  וישולחו מכאן? תל אביב  ייעקרו  ומתי  כיצד 

רחוקים. 
יזמינו, לשם שינוי, בחג החירות, בשם  ערב פסח. כמה מקרב המעבידים 
אהבת הגר, את אחד האלמונים האלה להסב עם בני ביתו אל השולחן? יש 
לשער כי כולם יישארו הלילה הזה בחדריהם הדחוסים, אומרים את הגדת 

פסח שלהם.
© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם
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ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות
ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה

ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה )ֻּכּלֹו( ָמרֹור
ְׁשֵּתי  ַהֶּזה  ַהַּלְיָלה  ֶאָחת,  ַּפַעם  ֲאִפילּו  ַמְטִּביִלין  ָאנּו  ֵאין  ַהֵּלילֹות  ֶׁשְּבָכל 

ְּפָעִמים
ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין

האישיות השואלת: מפתח לחופש 
מדוע חז"ל עמדו על כך שסיפור יציאת מצרים ייפתח בשאילת שאלות?

התשובה חורגת מעבר לשימוש בשאלה ככלי חינוכי המעורר את סקרנות 
המשתתפים. חז"ל ראו בהצבת קושיות חלק בלתי נפרד מהחירות הנחגגת 

בליל הסדר.
אחר  החיפוש  היא  חופשיים  אנשים  אצל  בסיסית  שתכונה  הבינו  חז"ל 
בני  ושאילת שאלות עליה.  לב למציאות הסובבת  משמעות, מתן תשומת 
חורין מבקשים להבין, לא להישאר באֵפלה מסתורית. לעומת זאת בתודעת 
העבד, אין שום דבר 'שונה'. אף לילה אינו שונה מקודמו – כל המשימות הן 
חלק משרירותיות נעדרת משמעות. אין טעם לשאול אם אף אחד לא עונה; 
ההצדקה  הוא  האדון  של  השרירותי  הצו  שבו  בעולם  לשאלות  מקום  אין 

המוחלטת לצורה שבה הדברים קורים.
רק לספר על  לא  חז"ל  אותנו  בפתיחת הסדר, בשאילת שאלות, מלמדים 

היציאה לחופשי אלא גם להתנהג כבני אדם חופשיים.
אילו קרע לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה, איך היינו

ציון  ונעם  מישאל  בתוך:  ומחנך.  מורה  דישון,  דוד  השני?,  לצד  מגיעים 
)עורכים(, הלילה הזה: הגדה ישראלית, ירושלים 2004, עמ' 30

חזקה  ביד  משם  אלוקינו  ה'  ויוציאנו  במצרים,  לפרעה  היינו  עבדים 
ובזרוע נטויה. 

ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, 



עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, 
ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, 

מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, 
וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח.

איך מספרים ביציאת מצרים?
ספר  מהתורה,  נבחרים  קטעים  לקרוא  אפשר   - המקורות  מן  1.  לספר 

שמות פרקים א-טו.
– אחד המשתתפים בסדר מתחיל לספר את  2.  לספר סיפור בהמשכים 
סיפור יציאת מצרים, לדוגמה: 'החיים שלנו, העבדים העבריים במצרים, 
היו קשים מנשוא. אני זוכר איך היינו צריכים לקום בכל בוקר, עוד לפני 
היינו  אחרת  הבנייה,  לאתר  בזמן  להגיע  להספיק  כדי  השמש,  זריחת 

חוטפים מכות...'. משתתף שני ממשיך את הסיפור...
3.  לראיין דמות מהסיפור – כיצד היו מספרים את הסיפור מי שהיו שם? 
חלקו לכמה משתתפים תפקידים – למשל – משה, פרעה, המטה של 
שהצילו  המיילדות  אחת  עברי,  עבד  צפרדעים,  ממכת  צפרדע  משה, 
את התינוקות וכדומה, ובקשו מהמשתתפים האחרים לראיין אותם כדי 

שכולם יוכלו לדעת מה עברו, איך הרגישו, וכו'.
4.  רק רגע! – תנו לאחד המשתתפים התחלה של משפט. על המשתתף 
להשלים את המשפט ולהמשיך לדבר על הנושא במשך דקה שלמה, 

בלי להסס ובלי לסטות לנושאים אחרים.
כמה התחלות אפשריות:  

גם אני הייתי עבד במצרים... • כאשר ראיתי את משה בפעם הראשונה...  •  
יום אחד הפכו מי היאור לדם... • באמצע הלילה ברחנו ממצרים...  •  

אם הדובר היסס או סטה מהנושא, התור עובר למשתתף הבא.  
ירושלים,  תל"י,  קרן  הוצאת  המשפחה,  לכל  הגדה  מסובין:  כולנו  מתוך 

תשע"ד, עמ' 43
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ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָשׁיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעֹבָדתֹו,
ְּבֵעֶבר  ִיְשָׂרֵאל:  ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי  ָהָעם, ֹּכה  ְיהֹוֻשַע ֶאל ָּכל  "ַוֹיאֶמר  ֶשֶּׁנֱאַמר: 
ַוַּיַעְבדּו  ָנחֹור,  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי  ֶּתַרח  ֵמעֹוָלם,  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָיְשׁבּו  ַהָּנָהר 

ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים.
ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען, 

ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב..."

היהדות-דת של בחירה | הרב דוד הרטמן, מכון הרטמן
לנו  מספרת  ההגדה  לילדיי.  שלי  הזהות  להעברת  אמצעי  הוא  הסדר  ליל 
שמתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה - אביו של אברהם  היה עובד אלילים. 
אבל אני תוהה – כיצד עובדה זו משמעותית לזהותי כיהודי? כשאני חושב 
על עבודה זרה אני תמיד חושב: איזו טיפשות! מי עובד לעצים ולאבנים!? 
כדי להבין את אמונתו של תרח ואת המרד הדתי של אברהם, עליי לספר 
לילדיי על המשיכה והפיתוי שבעבודה זרה: על העולם החד ממדי המושך 
זרה  עבודה  של  המוסרית  והשחיתות  התפלות  האמונות  ועל  אחד,  מצד 
מצד שני. הם צריכים לשמוע על הסבא-רבא שלהם, אברהם, שגדל בעולם 
של אלילות, אך יצא למסע רוחני "לך לך" ומצא עבודה רוחנית משחררת. 
התגיירותו של אברהם הייתה פעולה של חירות. הזהות היהודית משוקעת 
היות  ואת  בחירה,  של  דת  היהדות  היות  את  מדגיש  הסדר  ליל  בחירות. 
היהודים עם של ברית שהם בחרו לכרות. רק אחרי שמציבים את היהדות 
כאפשרות, כדבר שניתן לבחור בו, יכול הילד לאמץ מחדש את זהותו כבן 
זוהי שירה לקראת   – זו המשמעות של שירת ההלל בליל הסדר  אברהם. 
זהות אישית. בליל הסדר גם אני נהיה ילד, ואני בוחר מחדש בשמחה בזהות 
היהודית שלי: אני צוהל אל מול יכולתי להגדרה עצמית זו: "אני גר. אני מי 
שאני מתוך בחירה מודעת. אני חופשי ואני בוחר להלל את האל ששיחרר 

אותי". 
בתוך: מישאל ונעם ציון )עורכים(, הלילה הזה: הגדה ישראלית, ירושלים 

2004, עמ' 65



ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי 
ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי-ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב.  

ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה.  
ַוִּנְצַעק ֶאל-ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת-ֹקֵלנּו 

ַוַּיְרא ֶאת-ָעְנֵינּו ְוֶאת-ֲעָמֵלנּו ְוֶאת-ַלֲחֵצנּו.  
ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָּגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים.  

ַוְיִבֵאנּו ֶאל-ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן-ָלנּו ֶאת-ָהָאֶרץ ַהֹּזאת 
ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. )מקרא ביכורים: דברים כו / ה-ט(

אלוהי ההפתעה: מי מאמין בניסים? | הרב דוד הרטמן 
מניית הניסים שנעשו לבני ישראל ביציאה ממצרים הנה חלק מרכזי בליל 
הסדר. אבל עבור אנשים מודרניים שהתחנכו על ברכי המדע, על הסדר 
הטבעי של העולם, סיפור הניסים נראה לנו ילדותי, פרימיטיבי, מיתולוגי. 
נחמיץ  עתיקת-יומין,  תפלה  כאמונה  ורק  אך  הניסים  את  נראה  אם  אולם 
את המסר של התרחשויות יוצאות דופן אלו. עלינו לראות את הנס כסמל 
עריצים.  משטרים  לשנות  ביכולת  כאמונה  בקיום,  הספונטניות  כוח  של 
חזקה  לאימפריה  הכפופה  קטנה  אומה  של  פגיעות  כגורל,  שנראה  מה 
ובטוחה, מתגלה כאשליה. השפה של הנס היא דרכו של התנ"ך לערער על 
ההתייחסות הדטרמיניסטית של האנשים המקבלים את העולם כפי שהוא, 
האמונה  את  בתוכנו  יוצקים  אנו  הסדר  בליל  לשנותו.  בכוחם  אמונה  בלא 
שישנו כוח בלתי צפוי ביקום. האמונה בניסים הנה הבסיס ל'מודל התקווה' 
ביהדות. יציאת מצרים מבקשת לנטוע בנו תקווה מהפכנית, למרות תנאי 
ההיסטוריה. המחאה נגד תנאי הקיום אפשרית מכיוון שליהודים יש מאגר 
של זיכרונות המעצב את מה שנראה לנו כאפשרי. היציאה ממצרים חיונית 
שכן היא מתירה לנו לקוות. הסדר בקוסמוס אינו בלתי ניתן לשינוי. המחר 

לא חייב להיות כפי שהוא היום.
בתוך: מישאל ונעם ציון )עורכים(, הלילה הזה: הגדה ישראלית, ירושלים 

2004, עמ' 79
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יוצאת ממצרים | חגית אקרמן
ֹלא ְּבָיד ֲחָזָקה

ְוֹלא ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה
ְוֹלא ְּבמֹוָרא ָּגדֹול

ְוֹלא ְּבאֹותֹות
ְוֹלא ְּבמֹוְפִתים
ֶאָּלא ְּבִהּסּוס,

ִּבְצָעִדים ְקַטִּנים,
ְּבהּוַלת ֹחֶשְׁך

ְּבֹרְך
ּוִבְדֵבקּות

ּוְבַכָּוָנה
ּוְבִדּיּוק

ּוְבַאֲהָבה
נֹוֵשׂאת ִסיָמִנים ְקַטִּנים

ְּכמֹו ִקְמֵטי ַהְּזַמן ָהעֹוֵבר,
ְוִחּלּוֵפי עֹונֹות,
ּגּוִפי ַהִּמְׁשַּתֶּנה,
ְּפִניֵני ַּגְעּגּוַעי.

יֹוֵצאת ִמִמְּצַרִים.

מתוך: 'והיא שעמדה' – הגדה של פסח עם מדרש נשי חדש, בעריכת ענת 
המאוחד,  והקיבוץ  באורנים  המדרשה  בהוצאת  נחליאל  ונירה  ישראלי 

2012, עמ' 41 

ְשֹׁפְך ֲחָמְתָך ַעל-ַהּגֹוִים ֲאֶשׁר ֹלא-ְיָדעּוָך
ְוַעל ִמְשָׁפּחֹות ֲאֶשׁר ְבִּשְׁמָך ֹלא ָקָראּו
ִּכי-ָאְכלּו ֶאת-ַיֲעֹקב ְוֶאת-ָנֵוהּו ֵהַשּׁמּו

ְשָׁפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְפָּך ַיִשּׂיֵגם
ִתְּרֹדּף ְבַּאף ְוַתְשִׁמיֵדם ִמַתַּחת ְשֵׁמי ֲאֹדַני

שפוך אהבתך על הגויים אשר ידעוך 
ועל ממלכות אשר בשמך קוראים 

בגלל חסדים שהם עושים עם זרע יעקב 
ומגינים על עמך ישראל מפני אוכליהם. 

יזכו לראות בסוכת בחיריך 
ולשמוח בשמחת גוייך.

שפוך אהבתך, הוספה 
שנמצאה בכתב יד של 

הגדה לפסח מ-1521 
המיוחסת לנכדו של רש"י



כוס מרים | חגית ברטוב
'כוס מרים', לזכרה של מרים  יש הנוהגים להוסיף כוס של מים, הנקראת 
הנביאה, משום שהמדרש מספר שכל זמן שהייתה חיה, הייתה באר מים 

פלאית הולכת עם בני ישראל במדבר, מלווה אותם ודואגת להם למים.
זהו מנהג פמיניסטי שמבקש להוסיף לסדר את קולן של נשים.

ניתן להניח כוס זו ליד קערת הסדר או בסמוך לכוס היין של אליהו.

ברכה לכבוד כוס מרים 
שנזכה  ואבותינו,  אמותינו  ואלוהי  אלוהינו  אדוני  מלפניך  רצון  יהי 
בחוכמת לבה של מרים הנביאה, ובאומץ רוחה להגן בתבונה על אהובי 

לבנו, שנאמר: "ַוֵּתַתַצּב ֲאֹחתֹו, ֵמָרֹחק, ְלֵדָעה, ַמה-ֵּיָעֶשׂה לֹו... "
שנאמר:  חברותינו,  את  ולעורר  שמחה  לחולל  לשורר,  תדע  שנפשנו 
ָכל-ַהָּנִשׁים  ַוֵּתֶצאָן  ְּבָיָדּה,  ֶאת-ַהֹּתף  ַאֲהֹרן  ֲאחֹות  ַהְּנִביָאה  ִמְרָים  "ַוִּתַּקח 
ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹחֹלת. ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים: ִשׁירּו ַלה' ִּכי-ָגֹאה ָּגָאה, סּוס 

ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָּים".
ושנשכיל כמוה למצוא מים, באר חיים, לנו ולמשפחותינו ולקהילותינו, 
ושבאר חיים זו תלווה אותנו במסעותינו במדבריות החיים, ותרווה את 

ילדינו אהבה, ושלווה וביטחון מעתה ועד העולם.
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.
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אנו מודים לבעלי הזכויות על השימוש ביצירות:

תודה רבה לקרן תל"י עבור אישור השימוש בקטעים מתוך ההגדה: כולנו 
מסובין: הגדה לכל המשפחה, הוצאת קרן תל"י, ירושלים, תשע"ד 
 ניתן לרכוש את ההגדה בחנויות סטימצקי או ישירות מקרן תל"י:

074-7800758 - אפרת

צבי הים: איזה דג נפלא | ארצ'י קר    ]13[
  בתוך: מישאל ציון ונעם ציון )עורכים(, הלילה הזה: הגדה 

ישראלית, ירושלים, 2004, עמ' 61
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כל אחד צריך מצרים | אמנון ריבק
ָּכל ָאָדם ָצִריך ֶׁשִּתְהֶיה לֹו

ֵאיזֹו ִמְצַרִים,
ִלְהיֹות ֹמֶׁשה ַעְצמֹו ִמּתֹוָכּה

ְּבָיד ֲחָזָקה,
אֹו ַּבֲחִריַקת ִׁשַּנִים.

ָּכל ָאָדם ָצִריך ֵאיָמה ַוֲחֵׁשָכה ְּגדֹוָלה,
ְוֶנָחָמה, ְוַהְבָטָחה, ְוַהָּצָלה,

ַמִים. ֶׁשֵּיַדע ָלֵׂשאת ֵעיָניו ֶאל ַהּׁשָ
ָּכל ָאָדם ָצִריך ְּתִפָּלה

ַאַחת,
ָפַתִים. ְׁשֵּתֵהא ְׁשגּוָרה ֶאְצלֹו ַעל ַהּׂשְ
ָאָדם ָצִריך ַּפַעם ַאַחת ְלִהְתּכֹוֵפף -

ָּכל ָאָדם ָצִריך ָּכֵתף.
ָּכל ָאָדם ָצִריך ֶׁשִּתְהֶיה לֹו

ֵאיזֹו ִמְצַרִים,
ִלְגֹאל ַעְּצמֹו ִמֶּמָנה ִמֵּבית ֲעָבִדים,

ָלֵצאת ַּבֲחִצי ַהַּלִיל ֶאל ִמְדַּבר ַהְּפָחִדים,
ִלְצֹעד ַהְיֵׁשר ֶאל ּתֹוך ַהַּמִים,

ִלְראֹוָתם ִנְפָּתִחים ִמָּפָניו ַלְּצָדִדים.
ָּכל ָאָדם ָצִריך ָּכֵתף,

ָלֵׂשאת ָעֶליָה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף,
ָּכל ָאָדם ָצִריך ְלִהְזַּדֵּקְף.

ָּכל ָאָדם ָצִריך ֶׁשִּתְהֶיה לֹו
ֵאיזֹו ִמְצַרִים.

ִוירּוָׁשַלִים,
ּוַמָּסע ָארֹוך ֱאָחד,

ִלְזֹּכר אֹותֹו ָלַעד
ְּבַכּפֹות ָהַרְגַלִים.
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