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והגדת לבנך ובתך...

ר  ד ס ְב ה  ח פ ש מ
המלצה לפעילויות לקטנים ולגדולים

סביב שולחן הסדר
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"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" )תהילים(

קדש . ורחץ . כרפס . יחץ . מגיד  . רחצה . מוציא מצה . מרור . כורך . שולחן עורך . צפון . ברך . הלל . נרצה

חג האביב
חודש ניסן הוא חודש האביב, ראשון לחודשי השנה 
והחקלאות,  הטבע  עונות  במחזור  התורה.  פי  על 
הבשלת  ואת  והצמיחה  ההתחדשות  את  מסמל 

התבואה החדשה. 

שמחה רבה, שמחה רבה,
אביב הגיע, פסח בא!

שמחה רבה, שמחה רבה,
אביב הגיע, פסח בא!

תפרו, תפרו, תפרו לי בגד עם כיסים.
מילאו, מילאו, מילאו כיסיי באגוזים.

שמחה רבה...

שאול אשאל, שאול אשאל ארבע קושיות
שתה אשתה, שתה אשתה ארבע כוסות.

שמחה רבה...
וכוס גדולה, וכוס גדולה אימי תביא 

לאליהו לאליהו הנביא.
שמחה רבה...

איך יודעים שבא אביב? 
מסתכלים סביב סביב 

ואם רואים שאין עוד בוץ בשבילים 
ואם רואים שנעלמו המעילים 

ואם פרג וגם חרצית 
לכבוד החג קישטו ארצי 

אז יודעים )אז יודעים( 
שבא אביב )שבא אביב( 

אז יודעים שבא אביב. 

איך יודעים שבא אביב? 
מסתכלים סביב סביב 

ואם רואים המון יידים חרוצות 
נושאות סלים כבדים עם יין ומצות 

ואם שרים "שמחה רבה 
אביב הגיע, פסח בא" 
אז יודעים )אז יודעים( 

שבא אביב )שבא אביב( 
אז יודעים שבא אביב.

קדש
נמזוג כוס ראשונה של יין

קידוש על היין - מוזגים כוס ראשונה ומקדשים בעמידה:

ולא  ידיים  נוטלים  ורחץ 
מברכים, יש הנוהגים ליטול ידיים 
עם  עובר  המסובים  אחד  כאשר 
קערת מים ומטלית לניגוב הידיים 

מאדם לאדם. 

כרפס ירק שמסמל את האביב 
נטבול  תיאבון.  לעורר  ואמור 

לחזק  מנת  על  מלח  במי  אותו 
ישראל,  בני  עם  ההזדהות  את 
בשנה  אחד  ערב  להרגיש  כדי 
ישראל  בני  שהרגישו  מה  את 
מזכיר  המלוח  הטעם  במדבר. 
את דמעותיהם של בני ישראל על 

קשיי הדרך.
ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יי  ַאָתּה  ָבּרּוְך 

ָהֲאָדָמה.  ְפִּרי  ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם, 
מן  טועם  מהמסובים  אחד  כל 

הכרפס.

את  חוצה  הסדר  עורך  יחץ 
את  ומניח  האמצעית  המצה 
המצות  שתי  בין  הקטן  החלק 
השלמות, את החלק הגדול יכרוך 

בתוך מפה ויצפין לאפיקומן.

תרגום: מגיד

אנו מאחלים לעם ישראל שבשנה הבאה...

כוס הסובלנות
הנני  והשונה.  האחר  קבלת  לזולת,  ההקשבה  בשם 
מוכן/ה ומזומן/ה לקיים מצוות כוס ראשונה מארבע 

כוסות.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
שהחיינו  העולם  מלך  אלוהינו  ה'  אתה  ברוך 

וקיימנו והגענו לזמן הזה.

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא 
ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַּאְרָעא ְדִמְצָרִים. 

ָכּל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ָכּל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. 
ָהַשָׁתּא ָהָכא, ְלָשָׁנה ַהָבָּאה ְבַּאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל. 

ָהַשָׁתּא ַעְבֵדי, ְלָשָׁנה ַהָבָּאה ְבֵּני חֹוִרין.

זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. 
כל הרעב יבוא ויאכל, כל הצריך יבוא ויפסח, 

השנה כאן, לשנה הבאה בארץ ישראל, 
השנה עבדים, לשנה הבאה בני חורין.

שיחה 
משפחתית

איך יודעים שבא אביב? דתיה בן דור

חג החירות

הסיבה העיקרית לחג היא המאורע 
יציאה  מצרים,  יציאת  של  הגדול 
מעבדות לחרות. זכותו של כל אדם 

ואדם לחיות כבן חורין.

חג הפסח

המיוחד  הקורבן  של  שמו  זהו 
במצרים  משפחה  כל  שהקריבה 
הוא  לשם  נוסף  טעם  בניסן.  בי"ד 
בארץ  בכור  כל  ה'  שהכה  שבעת 

מצרים, פסח על בתי בני ישראל.

סדר הקערה

צלחת  מניחים  הערוך  השולחן  על 
אותה. ומכסים  מצות  שלוש  ובה 
מניחים:  הסדר  בקערת  לצידה, 
למעלה-  חרוסת,   - למטה  מימין: 
כרפס,   - למטה  משמאל:  זרוע, 

למעלה - ביצה, ובאמצע מרור. 

שמחה רבה / מילים: בלהה יפה, לחן: ידידיה אדמון
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ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָהָיה ֶמֶלְך ּוְׁשמֹו ַּפְרֹעה.ב
ַלֲעֹבד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ַּפְרֹעה  ִצָוה 

ֲעבֹוָדה ָקָׁשה.
ְוֶאת ַהִתינֹוקֹות ִצָוה: ָּכל ֶיֶלד ִמַיְלֵדי 

ָהִעְבִרים- ַהְיאֹוָרה ַּתְׁשִליכּוהּו!

בדים ָהִיינּו, ָהִיינּו!ע
ַעָתה ְּבֵני חֹוִרין, ְּבֵני חֹוִרין!

ֲעָבִדים ָהִיינּו, 
 ַעָתה, ַעָתה ְּבֵני חֹוִרין, ְּבֵני חֹוִרין.

יד ַהְיאֹור ָגרּו ִאָמא יֹוֶכֶבד, ַאָּבא ל
ַעְמָרם, בנם אהרון ּוִבָתם ִמְרָים. 
ִהְחִּביאּו  ַלֶהם.  נֹוָלד  ָזָכר  ִתינֹוק 
ֹלא  ֲאֶׁשר  ַעד  ֳחָדִׁשים  ְׁשלֹוָׁשה  ַהִתינֹוק  ֶאת 
ּוָמְצאּו  ְוָחְׁשבּו  ָדֲאגּו  ְלַהְצִּפינֹו.  עֹוד  ָיְכלּו 
ָיְצאּו  ֶחֶרׁש  ֶחֶרׁש  ֵתיָבת-ֹגֶמא!  ֵתיָבה!  ֵעָצה: 
ֶאל  ַהְיאֹור ְוָׁשְלחּו ֶאת ַהֵתיָבה ַעל ְּפֵני ַהַמִים.

ּכֶנֶגד ַאְרּבָעה ָבִנים ִדּבָרה ּתֹוָרה

ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָשע, ְוֶאָחד ָתם, ְוֶאָחד ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול. 
האם כל אחד מאיתנו הוא רק אחד מסוגי אנשים אלו, או שמא אנו מהווים ערבוביה שלהם? 

ָהָיה  מֶׁשה,  ָגַדל   ַּכֲאֶׁשר 
רֹוֶעה ֶאת ֹצאנֹו ַּבִמְדָּבר.

יֹום ֶאָחד ָרָאה ְסֶנה ּבֹוֵער 
ָּבֵאׁש ְוַהְסֵנה ֵאיֶננּו ֻאָּכל!

קֹוֵרא  קֹול  מֶֹׁשה  ָׁשַמע 

ֵאָליו ִמתֹוְך ַהְסֵנה:
"ֵלְך ֶאל ַּפְרֹעה ְוהֹוֵצא ֶאת 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִמְצַרִים."
ָּבא  ְלִמְצַרִים,  מֶֹׁשה  ָחַזר 

ֶאל ַּפְרֹעה ְוָאַמר:

ֹּכה ָאַמר ה':
"ָׁשַלח ֶאת ַעִמי!"

ָאַמר ַּפְרעֹה: 
"ֹלא ֶאְׁשַלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל."
ְוָכל  ַּפְרֹעה  ֶאת  ה'  ִהָּכה 

ְּבֶעֶׂשר  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ 
ַמּכֹות:

ביום בהיר ונהדר 
יצאו מתוך ההגדה 

חכם ותם רשע גדול 
וזה שלא ידע לשאול 
חכם ותם רשע גדול 

וזה שלא ידע לשאול 

וכשארבעת האחים 
יצאו לנוע בדרכים 

מיד מכל ארבע רוחות 
פרחים הגיעו וברכות 

מיד מכל ארבע רוחות 
פרחים הגיעו וברכות

פגש חכם בחכמה 
אהב התם את התמימה 

והרשע בתור אישה 
תפס מרשעת איומה 

והרשע בתור אישה 
תפס מרשעת איומה 

וזה שלא ידע לשאול 
לקח את היפה מכל 
שילב ידו בתוך ידה 
וחזר איתה להגדה 
שילב ידו בתוך ידה 
וחזר איתה להגדה 

לאן הובילו הדרכים? 
היכן ארבעת האחים? 

בשיר שלנו ידידי 
אסור לשאול יותר מדי 

בשיר שלנו ידידי 
אסור לשאול יותר מדי.

ארבעה אחים / מילים ולחן: נעמי שמר

ַהַזְך,ד ַהְיאֹור  ַעל  ְקָטָנה  ֵתָבה  ָשָטה  ומם 
ַוַרְך. ָיֶפה  ֶיֶלד  ַהָקָטן  מֶֹשה  ּוַבֵתָבה 
ַשט, ַהָקָטן  מֶֹשה  ַהשֹוָבִבים,   ַהָגִלים  ַהס, 
ַהַקט. ֶזה  מֶֹשה  ִיְחֶיה,  ָחֹיה  ִיְטַּבע,  ֹלא 

ְקֵני ש ֵּבין  ִמְתַחֵּבאת  ּוִמְרָים  ַהֵתָבה  טה 
ַּבת  ָיְצָאה  ָאִחיָה.  ַעל  ׁשֹוֶמֶרת  ַהסּוף, 
ַהֵתיָבה  ֶאת  ָרֲאָתה  ַּבְיאֹור,  ִלְרֹחץ  ַּפְרֹעה 
ֶׁשָמְצָאה,  ַלִתינֹוק  ַהַמִים.  ִמן  אֹוָתה  ּוָמְׁשָתה 
ְמִׁשיִתהּו" ַהַמִים  "ִמן  ָאְמָרה:  ִּכי  מֶֹׁשה,  ָקְרָאה: 

ַהֵלילֹות?  מ ִמּכל  ַהֶזה  ַהַלְיָלה  ִנְשַתָנה  ה 
ּוַמָצה, ָחֵמץ  אֹוְכִלין  ָאנּו  ַהֵלילֹות  ֶשּבָכל 
ְיָרקֹות, ְשָאר  אֹוְכִלין  ָאנּו  ַהֵלילֹות  ֶשּבָכל 
ֶשּבָכל ַהֵלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּביִלין ֲאִפילּו ּפַעם אָחת,
ְמֻסּבין, ּוֵבין  יֹוְשִבין  ּבין  אֹוְכִלין  ָאנּו  ַהֵלילֹות  ֶשּבָכל 

ַהַלְיָלה ַהֶזה  ּכּולֹו ַמָצה! 
ַהַלְיָלה ַהֶזה  ּכּולֹו ָמרֹור! 

ַהַלְיָלה ַהֶזה  ְשֵתי ְפָעִמים! 
ַהַלְיָלה ַהֶזה  ֻכּוָלנו ְמֻסּבין!

הריני מוכן/ה ומזומן/ה לספר ביציאת מצרים יחד עם כל ישראל

ֹמֶשה ַּבֵתָבה / מילים: קדיש יהודה סילמן, לחן: ניסים ניסימוב

נמזוג כוס שנייה של יין
מכסים את קערת הסדר ומוזגים כוס שנייה

חכם האם אין אנו מסתקרנים ומבקשים לדעת הכל 
על כל נושא שמעניין אותנו ?

רשע האם לא היה מקרה בו הוצאנו את עצמנו מן 
הכלל ?

תם  האם אין אנו משתאים ומתפלאים למראה דבר 
שאינו ברור לנו?

שאינו יודע לשאול מי מאיתנו יידע לשאול, 
יסתקרן וירצה לדעת פרטים בנושא שאינו מבין בו 

דבר ואינו מתעניין בו ?

מכסים את המצות ומגביהים את הכוס

ָדם
ְצפְרֵדַע

ִכיִנים
ָערֹוב

ֶדֶבר
ְשִחין

ּברד
ַאְרּבה

חֶשְך
ַמּכת ּבכֹורֹות

סיפור 
המעשה 

לילדים
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ְוָאז ִנְכָנע ַּפְרֹעה ְוָׁשַלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו.

ְוִהיא ֶשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו! 
ְוִהיא ֶשָעְמָדה לִאמֹוֵתינּו ְוָלנּו! 

ֶשלא ֶאָחד ּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָלא ֶשּׁבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו
ְוַהָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא ַמִציֵלנּו ִמָיָדם

מניחים את הכוס ומגלים את המצות    
היום אתם יוצאים בחודש אביב.

ֶשלא  ָכל  אֹוֵמר:  ָהָיה  ַגְמִליֵאל  ַרּבן 
ָאַמר ְשלוָשה ְדָבִרים ֵאּלּו ּבֶפַסח, לא 

ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאלּו ֵהן:
ּפַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור.

אֹוְכִלים פ ֲאבֹוֵתינּו  ֶשָׁהיּו  ַסח 
ָהָיה  ַהִמְקָדׁש  ֶשּבית  ּבְזַמן 
ַקָים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶשּפַסח 
ֲאבֹוֵתינּו  ּבֵתי  ַעל  ַהָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא 

ּבִמְצַרים.

ַעל מ אֹוְכִלים,  שאנו  זו  ָצה 
ֶשלא  ׁשּום  ַעל  מה?  ׁשּום 
ֲאבֹוֵתינּו  ֶשל  ּבֵצָקם  ִהְסּפיק 
ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ֶשִנְגָלה  ַעד  ְלַהֲחִמיץ 

הּוא,  ּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ַהְמָלִכים,  ַמְלֵכי 
ּוְגָאָלם.

ַעל מ אֹוְכִלים,  ֶשָאנּו  ֶזה  רור 
ֶשֵמְררּו  ׁשּום  ַעל  מה?  ׁשּום 
ַהִמְצִרים ֶאת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינּו ּבִמְצַרים. 
ֶאת  ִלְראֹות  ָאָדם  ַחָיב  ָודֹור  ּדֹור  ְבָכל 
ִמִמְצַרים,  ָיָצא  הּוא  ְכִאלּו  ַעְצמֹו 
ַההּוא  ּביֹום  ְלִבְנָך  ְוִהַגְדָת  ֶשֶנֱאַמר: 
ֵלאמור, ּבֲעבּור ֶזה ָעָשה יי ִלי ּבֵצאִתי 

ִמִמְצַרים. 

לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, 
לשבח, לפאר, למי שעשה לאבותינו 
ולנו את כל הניסים האלה: הוציאנו 

לשמחה,  מיגון  לחירות,  מעבדות 
לאור  מאפילה  טוב,  ליום  מאבל 

גדול ומשעבוד לגאולה.

ניצנים נראו בארץ / מילים: מתוך שיר השירים

דיינו אלו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים   
דיינו אלו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם                            
דיינו אלו עשה באלוהיהם ולא הרג את בכוריהם                             
דיינו אלו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם                          
דיינו אלו נתן לנו את ממונם ולא קרע לנו את הים                          
דיינו אלו קרע לנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה                     
דיינו אלו העבירנו בתוכו בחרבה ולא שקע צרינו בתוכו                         
דיינו אלו שקע צרינו בתוכו, ולא סיפק צרכינו במדבר ארבעים שנה     
דיינו אלו סיפק צרכינו במדבר ארבעים שנה ולא האכילנו את המן      
דיינו אלו האכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת                          
דיינו אלו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני                       
דיינו אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה                       
דיינו אלו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל                    

דיינו. אלו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה            

ניצנים נראו, נראו בארץ
עת זמיר הגיע, עת זמיר.
ניצנים נראו, נראו בארץ

עת זמיר הגיע, עת זמיר.

כי הנה סתיו עבר, סתיו חלף הלך לו
הגפנים סמדר נתנו, נתנו ריחם.

כי הנה סתיו עבר, סתיו חלף הלך לו
הגפנים סמדר נתנו, נתנו ריחם.

כמה מעלות טובות למקום עלינו

שתיית כוס שניה

בשם הדאגה, האכפתיות והאהבה.
הנני מוכן/ה ומזומן/ה לקיים מצוות כוס שניה מארבע הכוסות - כוס האהבה. 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

ַמְמְשלֹוָתיו. ּב ִיׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו,  ְיהּוָדה  ָהְיָתה  לֵעז,  ֵמַעם  ַיֲעקב  ּבית  ִמִמְצָרים,  ִיְשָרֵאל  ֵצאת 
צאן.  ּכְבֵני   - ְגָבעֹות  ְכֵאיִלים,  ָרְקדּו  ֶהָהִרים  ְלָאחֹור.  ִיסוב  ַהַיְרֵדן  ַוָינוס,  ָרָאה  ַהָים 
ַהַיְרֵדן - ִתסוב ְלָאחֹור, ֶהָהִרים - ִתְרְקדּו ְכֵאיִלים, ְגָבעֹות - ּכְבֵני צאן.  ַמה ְלָך ַהָים ּכי ָתנּוס, 
ָמִים. ְלַמְעְינֹו   - ַחָלִמיש  ָמִים,  ֲאַגם  ַהּצּור  ַההְפִכי  ַיֲעקב.  ֱאלֹוַה  ִמְלְפֵני  ָאֶרץ,  חּוִלי  ָאדֹון  ִמְלְפֵני 
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חצה נוטלים את הידים לפני הסעודה ומברכים:ר
ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים.

וציא מצה עורך הסדר מגביה את שלוש המצות ומברךמ
ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְדָּשנּו ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָצּה.

רור כל אחד מהמסובים לוקח מרור, יש הטובלים אותו בחרוסתמ
ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְדָּשנּו ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.

ורך עורך הסדר לוקח מעט מהמצה התחתונה ומעט מרור, כורכם יחד ואומר:כ
זכר למקדש כהילל, כן עשה הילל בזמן שבית המקדש היה קיים. היה כורך פסח מצה ומרור ואוכל ביחד, 

לקיים מה שנאמר: "על מצות ומרורים יאכלהו". 

שולחן עורך כאן מתחילה סעודת החג. בתיאבון!

צפון
בגמר הסעודה, לאחר שהילדים חיפשו ומצאו את האפיקומן, מחלק עורך הסדר מן האפיקומן לכל המסובים 

ואומרים: זכר לקורבן הפסח הנאכל על השובע.  

ָבֵרְך
נמזוג כוס שלישית של יין:

בשם אביב צבעוני ומלבלב ולכבוד השומרים על הטבע מכל הלב. 
הנני מוכן/ה ומזומן/ה לקיים מצוות כוס שלישית מארבע כוסות, כוס איכות הסביבה.

נברך את ברכת המזון
מוזגים כוס לאליהו ופותחים את הדלת

סוגרים את הדלת ואומרים:
שתיית כוס שלישית

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

הלל
נמזוג כוס רביעית של יין

בשם ההוזים בהקיץ ובחלום, על ידידות אחווה ושלום, וגר זאב עם כבש בכל פינה ומקום- הנני מוכן/ה 
ומזומן/ה לקיים מצוות כוס רביעית מארבע כוסות, כוס השלום.

נרצה
נשתה כוס רביעית של יין

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

ְלָשָנה ַהָבָּאה ִבּירּוָשָלִים ַהְבנּוָיה.

אדם חוזר וקציר יומו 
צנוע הוא ודל, 

ועל גבו צרות החול 
עומסות לו כמגדל. 

ולפניו רואה פתאום 
את שתי עיניה של ביתו 

והוא אז שר, והן איתו 
שרות הללויה. 

הללויה, וזה השיר 
עולה מכל פינות העיר 

כשהאדם ושתי עיני ביתו 
שרים הללויה. 

בונה אדם את בנייניו 
מהבל וקלפים, 

יום יום טורח ועמל 
יום יום הם נטרפים. 

אבל אל מול חורבן קלפיו 
עולה השמש מעליו 

והוא אוסף אותם אליו 
ושר הללויה. 

הללויה וזה השיר 
עולה מכל פינות העיר 

כשהאדם אוסף את כל קלפיו 
ושר הללויה. 

פרושים ימי בפני האל 
יודע הוא דרכי 

וכל שירי כמו תפילות 
שולחו למרחקים. 

וכשיגיע סוף התוואי 
אנעל בשקט את חיי 
ושיר חדש צעיר וחי 

יושר הללויה. 

הללויה וזה השיר 
עוד יעלה בכל העיר 

והוא חדש והוא צעיר וחי 
ושר הללויה.

אני ומשפחתי מבקשים מאליהו הנביא...

הללויה / מילים: יענקל'ה גלפז, לחן: מני גל

שיחה 
משפחתית
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ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? 
ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ. 

ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע? 
ֱאֹלֵהינּו  ֶאָחד  ַהְּבִרית.  ֻלחֹות  ְׁשֵני  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ְׁשַנִים 

ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ. 
ְׁשלָׁשה ִמי יֹוֵדַע? 

ְׁשלָׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, 
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ

ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע? 
ָאבֹות,  ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות,  ַאְרַּבע  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ַאְרַּבע 
ּוָבָאֶרץ. ֶׁשַּבָּׁשַמים  ֱאֹלֵהינּו  ֶאָחד  ַהְּבִרית,  ֻלחֹות  ְׁשֵני 

ֲחִּמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? 
ַאְרַּבע  תֹוָרה,  חּוְמֵׁשי  ֲחִמָׁשה  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ֲחִּמָּׁשה 
ֶאָחד  ַהְּבִרית,  ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות,  ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות, 

ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ששה ִמי יֹוֵדַע? 

ששה ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי 
ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות,  ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות,  ַאְרַּבע  תֹוָרה, 

ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע? 

ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ַׁשבָתא,  ְיֵמי  ִׁשְבָעה  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ִׁשְבָעה 
ִאָמהֹות,  ַאְרַּבע  תֹוָרה,  חּוְמֵׁשי  ֲחִמָׁשה  ִמְׁשָנה, 
ֱאֹלֵהינּו  ֶאָחד  ַהְּבִרית,  ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות,  ְׁשלָׁשה 

ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? 

ְיֵמי  ִׁשְבָעה  ִמיָלה,  ְיֵמי  ְׁשמֹוָנה  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ְׁשמֹוָנה 
חּוְמֵׁשי תֹוָרה,  ֲחִמָׁשה  ִמְׁשָנה,  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ׁשבָתא, 
ַהְּבִרית,  ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות,  ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות,  ַאְרַּבע 

ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע? 

ְיֵמי  ְׁשמֹוָנה  ֵלָדה,  ַיְרֵחי  ִּתְׁשָעה  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ִּתְׁשָעה 
ִמְׁשָנה,  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ׁשבָתא,  ְיֵמי  ִׁשְבָעה  ִמיָלה, 
ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, 

ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.

ָרה ִמי יֹוֵדַע?  ֲעׂשֶָ
ַיְרֵחי ֵלָדה,  ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה  יֹוֵדַע: ֲעָׂשָרה  ֲאִני  ָרה  ֲעׂשֶָ
ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ַׁשבָתא,  ְיֵמי  ִׁשְבָעה  ִמיָלה,  ְיֵמי  ְׁשמֹוָנה 
ִאָמהֹות,  ַאְרַּבע  תֹוָרה,  חּוְמֵׁשי  ֲחִמָׁשה  ִמְׁשָנה, 
ֱאֹלֵהינּו  ֶאָחד  ַהְּבִרית,  ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות,  ְׁשלָׁשה 

ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ַאַחד ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? 

ֲעָׂשָרה  ּכֹוְכַבָּיא,  ָׂשר  עַָ ַאַחד  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ָעָׂשר  ַאַחד 
ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה 
חּוְמֵׁשי  ֲחִמָׁשה  ִמְׁשָנה,  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ַׁשָּבָתא,  ְיֵמי 
ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות,  ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות,  ַאְרַּבע  תֹוָרה, 

ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יודע? 

ָׂשר  ָׂשר ִׁשְבַטָיא, ַאַחד עַָ שנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֵנים עֶָ
ְׁשמֹוָנה  ֵלָדה,  ַיְרֵחי  ִּתְׁשָעה  ִדְּבַרָיא,  ֲעָׂשָרה  ּכֹוְכַבָּיא, 
ִמְׁשָנה,  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ַׁשבָתא,  ְיֵמי  ִׁשְבָעה  ִמיָלה,  ְיֵמי 
ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, 

ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ָׂשר ִמי יֹוֵדַע?  ְׁשלָׁשה עֶָ

ְׁשֵנים  ִמַּדָיא.  ָעָׂשר  ְׁשלָׁשה  יֹוֵדַע:  ֲאִני  ָעָׂשר  ְׁשלָׁשה 
ִדְּבַרָיא,  ֲעָׂשָרה  ּכֹוְכַבָּיא,  ָׂשר  עַָ ַאַחד  ִׁשְבַטָיא,  ָׂשר  עֶָ
ְיֵמי  ִׁשְבָעה  ִמיָלה,  ְיֵמי  ְׁשמֹוָנה  ֵלָדה,  ַיְרֵחי  ִּתְׁשָעה 
ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה,  ִמְׁשָנה,  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  ַׁשָּבָתא, 
ַהְּבִרית,  ֻלחֹות  ְׁשֵני  ָאבֹות,  ְׁשלָׁשה  ִאָמהֹות,  ַאְרַּבע 

ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.

עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל, ואמרו אמן.

חג שמח!

הצעות למשחקים לליל הסדר

בינגו פסח
כל  למלא   המשתתפים  על  מועד.  מבעוד  המושגים  את  ולגזור  המשתתפים  כמספר  משחק  לוחות  לצלם  יש 
ומי  באקראי  מושג  ישלוף  המשחק  מנחה  המצורפות.  המילים  רשימת  מתוך  לפסח  הקשור  במושג  משבצת 

שבלוחו המושג יסמן אותו. המנצח הוא זה שהשלים שורה או לוח שלם.

רשימת המושגים בעמוד הבא...
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יציאת
מצרים

מצה

פסח

חג 
האביב

אהרון

קערת
פסח

חירות

עבדות

ארבע 
קושיות

חג 
המצות

כרפס

זרוע

חרוסת

ביצה 
קשה

יוכבד

משה

מרים

חמץ

סדר 
פסח

מכות 
מצרים

ארבעת 
הבנים

עבדים

גאולה

הגדה

תיבת 
גומא

ארבע 
כוסות

ארבע 
אמהות

שלושה 
אבות

אחד 
אלוהינו

ניסן

לוחות 
הברית

חג 
גדיא

ירושלים 
הבנויה

פרעה

שלח נא 
את עמי

מבוך משה ולוחות הברית

תפזורת הסדר חפשו את המילים הבאות:
אביב
חסה
חזרת

עשרת המכות
פריחה

מצה
ביצה קשה

אפיקומן
משה בתיבה

יאור

מרור
נקי

זרוע
חרוסת
מצרים

ביעור חמץ
 הגדה

בכל דור ודור
מרים
אליהו

דיינו
כרפס
פסח

חג גדיא
דם

דבר
שחין
ערב

חושך

ת ו  כ  מ  ה  ת  ר  ש  ע  מ 

ת ר  ז  ח  צ  ג  ע  פ  ש  א 

ב א  נ  ס  ד  ה  ר  ה  ז  פ 

ה ש  ק  ה  צ  י  ב  ר  ה  י 

מ ב  י  ז  ח  ת  ו  ו  א  ק 

צ כ  י  ה  י  ע  ט  ו  ח  ו 

ר ל  ב  י  ב  א  ר  ו  ר  מ 

י ד  ה  כ  ת  ס  ו  ר  ח  נ 

ם ו  צ  מ  ח  ר  ו  ע  י  ב 

ד ר  כ  ל  ו  ה  י  ל  א  מ 

י ו  מ  ש  ג  פ  ס  פ  ר  כ 

י ד  מ  ד  ו  ס  נ  י  ח  ש 

נ ו  ה  ב  פ  ח  ם  ע  ס  נ 

ו ר  צ  ר  א  י  ד  ג  ד  ח 
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משחק רביעיות
הוראות להכנת המשחק:

יש  הכרטיס  של  העליון  בחלקו  הבאה-  הדוגמה  לפי  הרביעיות  כרטיסי  את  למלא  עליכם 
מכן  ולאחר  המשפחה  מתוך  הראשון  המושג  את   לכתוב  יש  מתחת  הנושא,  את  לכתוב 
בכרטיסים אחרים את המושגים השני, השלישי והרביעי. לכל נושא, משפחה של ארבעה 
מושגים, כל אחד על כרטיס אחר. שימו לב! יש לכתוב בכל פעם מושג אחר במלבן המודגש.

מילים מבולבלות

רעיונות למשפחות מושגים. מומלץ וכדאי לחשוב על רעיונות נוספים!
ארבעת הבנים- חכם, תם, רשע, שאינו יודע לשאול.

שמות החג- פסח, מצות, אביב, חירות.
ארבע כוסות- כוס ראשונה, כוס שניה, כוס שלישית, כוס רביעית.

ארבע קושיות- הלילה הזה כולו מצה, הלילה הזה כולו מרור, הלילה הזה מטבילין שתי פעמים, 
הלילה הזה כולנו מסובין.

קערת הפסח- זרוע, כרפס, חרוסת, ביצה.
חד גדיא- גדי, חתול, כלב, שור.

שירים לחג- בצאת ישראל, שמחה רבה, דומם שטה, משה הכה בסלע.
ארבע אמהות- שרה, רבקה, רחל, לאה.
מכות מצרים- דם, צפרדע, כינים, ברד.

אחד מי יודע- אחד אלוהינו, שני לוחות הברית, שלושה אבות, ארבע אמהות.

מבוך
במהלך השנה אנו אוכלים מאכלים שונים. לקראת פסח נהוג לערוך ביעור חמץ. 

ִעברו במבוך וִאספו בדרככם את כל חתיכות החמץ.

סוחרת
הציב
עוזר
צמה

חתרז
חדאימ עדיו

רמור
כספר
שמה
ביתה
ממיר
יוהאל
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hiburim@holonet.org.il חיבורים חולון בטלפון  03-6533401/3  או  במייל  

"חיבורים חולון" הינה יוזמה עירונית משותפת לעיריית חולון, רשת קהילה ופנאי וקרן אבי חי שייעודה עיסוק בזהות יהודית-
ישראלית כסדר יום יישובי.

אנו פועלים במרחב הקהילתי במטרה לחזק את החיבורים האישיים בין תושבות ותושבים ולהעמיק את תחושת השייכות 
של היחיד לזהותו האישית ולמעגלים הסובבים אותו. 

ופנאי. קהילה  רשת  של  בצהרונים  פועלת  כעת,  בידיכם  מחזיקים  אתם  ממנה  שדוגמא  וירחים",  "ערכים  תוכנית 
התוכן הקצר שבחרנו עבורכם, מטרתו לחבר בין הדורות סביב שולחן הסדר. מצוות "והגדת לבנך ובתך..." מאתגרת אותנו , 
המבוגרים, לספר לילדים את סיפורו של עם ישראל. כיצד מספרים סיפור כל כך רחוק בשנים באופן שיעניין את הצעירים? 
כיצד מספרים סיפור עתיק כך  שיהיה רלוונטי ואקטואלי ושנוכל ללמוד ממנו לקחים לימינו אנו? ובכלל, איך משאירים את 

כולם ערים???

הסדר. שולחן  סביב  משמעותית  משפחתית  וחוויה  שמח  חג  לכולכם  מאחלים  אנו 

מטרותחזון
היהודית- בתרבות  בית  בני  ירגישו  וילדיה  העיר  תושבי 

ישראלית, יבחרו את מקומם בה ויעצבו את דרכם.

פרטים,  התושבים–  בין  ההדדית  הערבות  העמקת 

משפחות, קבוצות וקהילות, כערך יסוד בתרבות היהודית.

הישראלית  לחברה  לעיר,  והאחריות  השייכות  העמקת 

ולעם היהודי.

קיום מסגרות מגוונות למפגש, לימוד ושיח בנושא תרבות 

יהודית-ישראלית, המכוונות למגוון קהלים.

יצירת סינרגיה ועבודה מערכתית של גופים וארגונים בעיר 

יום  המחויבים לקידום התרבות היהודית-ישראלית כסדר 

יישובי.

העיר חולון רואה בתרבות היהודית-ישראלית רבת 

הפנים, תחום מרכזי בצביונה החברתי-ערכי.

מרחב  לעיצוב  שותפים   ומוסדותיה  העיר  תושבי 

בין  מפגש  ומעודד  המאפשר  משותף  קהילתי 

זהותם  את  החווים  וקהילות  קבוצות  פרטים, 

היהודית-ישראלית במגוון דרכים.

שיח  לימוד,  יתקיימו  המשותף  הקהילתי  במרחב 

וכבוד  ועשייה המבוססים על אמון הדדי, פתיחות 

לאוצר התרבות הישראלית והיהודית לדורותיה.

קשר: צרו  אנא  הסדר,  את  עברתם  איך  לנו  לספר  או  חולון"  "חיבורים  פעילות  על  עוד  לשמוע  אתכם  מעניין  אם 


