
קדש

החגים מתרוממים מעל המישור של 
ימי החול, כמו ההרים המתרוממים 

מעל המישור של האדמה.
ח"נ ביאליק

!





* כרפס

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.





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.

מסיפורי יהודי עיראק: מעשה בעבד שהיה למלך
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מגיד
הא לחמא 

עניא





* מגיד
 מה

נשתנה

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.





?
מגיד
עבדים
היינו

שאלה למשתתפים
ְלמה אתם משועבדים היום? 

ניתן לשיר או להשמיע את השיר 
'כולנו עבדים' של ברי סחרוף.





*
מגיד
לספר 

ביציאת 
מצרים

הניחו דפים מבעוד מועד על שולחן 
הסדר והזמינו את המשתתפים לצייר 

את יציאת מצרים. 





?
מגיד

ארבעה 
הבנים

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. 





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.
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מגיד
ארמי 

אובד אבי





?
מגיד
 והגדת
לבנך

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.





* מגיד
 עשר

המכות

משחק הפנטומימה
שני מתנדבים מקבלים בכל פעם פתק 

עם שם של מכה אחת, וצריכים להעביר 
אותה בפנטומימה לקהל.





* מגיד
פסח, מצה 

ומרור

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.





*  מחפשים את האפיקומן!צפון
אפשר לתת רמזים כמו 'חפש את המטמון'.





!הלל

שירו יחד שיר הללויה והודיה

הללויה )לעולם( 
מילים: שמרית אור, 

לחן: קובי אושרת

הללויה )אדם חוזר 
וקציר יומו(

מילים: יעקב גלפז, 
לחן: עמנואל גלס

 ַהְללּו-ָיּה
ְבִצְלְצֵלי-ָשַׁמע

מילים: מן המקורות, 
לחן: עממי חסידי

תודה
מילים: עוזי חיטמן,

לחן: קויומציס 
סטאברוס




