שם:

הַ ג ָָּּדה
שֶ ל

פֶ סַ ח
1

ְקעָּ ַרת הַ סֶ ֶדר

איפה אני?

מצאו :מרור ,זרוע ,ביצה ,כרפס ,חזרת ,חרוסת.

מה חסר לדעתכם/ן בקערה? למה? ציירו:
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סמָּ ני הַ סֶ ֶדר
קַ דׁש ְּורחַ ץ
כ ְַרפַ ס יַחַ ץ
מַ גיד ַר ְחצָּ ה
מוֹציא מַ צָּ ה
מָּ ר ֹור כ ֹורְך
ׁשֻׁ לְ חָּ ן עוֹרְך
צָּ פּון בָּ רְך
הַ לל נ ְרצָּ ה
3

קַ דׁש
בָּ רּוְך אַ תָּ ה ה' ,אֱלהינּו מֶ לְֶך הָּ עו ָּלם
בוֹרא פְ רי הַ גֶפֶ ן

ְּורחַ ץ
כ ְַרפַ ס
בָּ רּוְך אַ תָּ ה ה' ,אֱלהינּו מֶ לְֶך הָּ עולָּם
בוֹרא פְ רי הָּ א ֲָּדמָּ ה

יַחַ ץ
4

מַ גיד
ַארעָּ א ְדמצְ ָּרים.
הָּ א ל ְַחמָּ א עַ ְניָּא די ֲאכָּלּו ַאבְ הָּ תָּ נָּא בְ ְ
כָּל דכְ פין ייתי וְ ייכֹל ,כָּל דצְ ריְך ייתי וְ יפְ סַ ח.
ַארעָּ א ְדי ְש ָּראל.
הָּ ׁשַ תָּ א הָּ כָּא ,לְ ׁשָּ נָּה הַ בָּ ָאה בְ ְ
הָּ ׁשַ תָּ א עַ בְ די ,לְ ׁשָּ נָּה הַ בָּ ָאה בְ ני חוֹרין.
להיות עני זה ...ציירו:

אם הייתי עני/יה ,הייתי מרגיש/ה....ציירו:

איך אפשר לעזור לעניים ,לגרים ולזרים להרגיש טוב?
ציירו:
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מַ ה נ ְשתַ נָּה הַ ַל ְילָּה
הַ זֶה מכָּל הַ לילוֹת ?
דברים חדשים שלמדתי ,עשיתי או חוויתי מאז פסח בשנה
שעברה:

מה הייתי רוצה לשנות בעולם או בעצמי?

ׁשֶ בְ כָּל הַ לילוֹת ָאנּו אוֹכְ לין חָּ מץ ּומַ צָּ ה ,הַ ַל ְילָּה הַ זֶה  -כֻׁל ֹו מַ צָּ ה!
ׁשֶ בְ כָּל הַ לילוֹת ָאנּו אוֹכְ לין ְׁשָאר י ְָּרקוֹת - ,הַ ַל ְילָּה הַ זֶה מָּ רוֹר!
ׁשֶ בְ כָּל הַ לילוֹת אין ָאנּו מַ ְטבילין אֲפילּו פַ עַ ם אֶ חָּ ת - ,הַ ַל ְילָּה הַ ֶזה
ְׁשתי פְ עָּ מים!
ׁשֶ בְ כָּל הַ לילוֹת ָאנּו אוֹכְ לין בין יו ְֹׁשבין ּובין ְמסֻׁבין - ,הַ ַל ְילָּה הַ זֶה
ֻׁכלָּנּו ְמסֻׁבין!
ָארץ ,עת זָּמיר הגיעַ  ,עת זָּמיר.
נצָּ נים נ ְראּו נ ְראּו בָּ ֶ
כי-הנה סְ תָּ ו ,עָּ בָּ ר ,סְ תָּ ו חָּ לַף הָּ לְַך ל ֹו -
הַ גְ פָּ נים סְ מָּ ַדר נָּתְ נּו ,נָּתְ נּו ריחָּ ם .שיר השירים ב ,לחן :נחום היימן
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עֲבָּ דים הָּ יינּו לְ פַ ְרעֹ ה בְ מצְ ָּרים
דברים שמכריחים אותי לעשות למרות שאני לא אוהב/ת...

אילו יכולתי לעשות כל היום רק מה שמתחשק לי ,הייתי...

...וְ כָּל הַ מַ ְרבֶ ה לְ סַ פר ביציַאת מצְ ַרים הֲרי זֶה ְמׁשֻׁבָּ ח!
הדמות האהובה עליי בסיפור יציאת מצרים היא ___________________________
כי_________________________________________________________

ציירתי אותה:
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ארבעת הבנים ,ארבע הבנות
חָּ כָּם מָּ ה הּוא אוֹמר? חכמה מה היא אומרת?

ָּרׁשָּ ע מָּ ה הּוא אוֹמר?
רשעית מה היא אומרת?
תָּ ם מָּ ה הּוא אוֹמר? תמה מה היא אומרת?

וְ ׁשֶ אינ ֹו יוֹדעַ ל ְׁשאוֹל? ושאינה
יודעת לשאול?
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ארבעה אחים  /נעמי שמר
ביום בהיר ונהדר
יצאו מתוך ההגדה
חכם ותם רשע גדול –וזה שלא ידע לשאול

וכשארבעת האחים
יצאו לנוע בדרכים
מיד ,מכל ארבע רוחות ,פרחים הגיעו וברכות.
וְ היא ׁשֶ עָּ ְמ ָּדה ַלאֲבוֹתינּו וְ לָּנּו,
ׁשֶ ֹּלא אֶ חָּ ד בלְ בָּ ד עָּ מַ ד עָּ לינּו לְ כַלוֹתנּו,

פגש חכם בחכמה

אֶ לָּא ׁשֶ בְ כָּל דוֹר וָּדוֹר עו ְֹמדים עָּ לינּו
לְ כַלוֹתנּו,

נשא התם את התמה
והרשע ,בתור אשה ,לקח מרשעת איומה.

וְ הַ קָּ דוֹׁש בָּ רּוְך הּוא מַ צילנּו מי ָָּּדם .

וזה שלא ידע לשאול,
תפס את היפה מכל,
שילב ידו בתוך ידה ,וחזר עימה להגדה.

לאן הובילו הדרכים
את כל ארבעת האחים?
בשיר שלנו ,ידידי ,אסור לשאול יותר מדי....
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וְ הג ְַדתָּ לְ בנְָך  ,והגדת לבתך
אספר סיפור משפחתי שאני אוהב/ת במיוחד.
ציירתי אותו:
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א ֲַרמי אֹ בד ָאבי
אני נולדתי ב_______________
אמא /אבא נולד/ה ב_______________
סבא /סבתא נולד/ה ב_________________
וההורים שלהם נולדו ב____________________

נצייר אילן יוחסין:
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עֶ שֶ ר מַ כוֹת

איפה אני?
ַארבֶ ה ,חֹ ׁשֶ ך ,מַ כַת
ָּדם ,צְ פַ ְרדעַ  ,כנים ,עָּ רוֹבֶ ,דבֶ רְׁ ,שחין ,בָּ ָּרדְ ,
בְ כוֹרוֹת.
12

עֶ שֶ ר ברכות
ציירו עשרה דברים שהם ברכה בחיינו:
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ַדיינּו

אלּו הוֹציָאנּו ממצְ ַרים וְ ֹלא עָּ שָּ ה בָּ הֶ ם ְׁשפָּ טיםַ ,דיינּו.
אלּו עָּ שָּ ה בָּ הֶ ם ְׁשפָּ טים ,וְ ֹלא עָּ שָּ ה באֹלהיהֶ םַ ,דיינּו.
אלּו עָּ שָּ ה באֹלהיהֶ ם ,וְ ֹלא הָּ ַרג אֶ ת בְ כוֹריהֶ ם ,דַ יינּו.
אלּו הָּ ַרג אֶ ת בְ כוֹריהֶ ם וְ ֹלא נָּתַ ן לָּנּו אֶ ת מָּ מ ֹונָּםַ ,דיינּו.
אלּו נָּתַ ן לָּנּו אֶ ת מָּ מ ֹונָּם וְ ֹלא קָּ ַרע לָּנּו אֶ ת הַ יָּםַ ,דיינּו.
אלּו קָּ ַרע לָּנּו אֶ ת הַ יָּם וְ ֹלא הֶ עֱב ָּירנּו בְ תוֹכ ֹו בֶ חָּ ָּרבָּ ה ,דַ יינּו.
אלּו הֶ עֱב ָּירנּו בְ תוֹכ ֹו בֶ חָּ ָּרבָּ ה וְ ֹלא ׁשקַ ע צָּ רנּו בְ תוֹכוֹ ,דַ יינּו.
ַארבָּ עים ׁשָּ נָּה,
אלּו ׁשקַ ע צָּ רנּו בְ תוֹכ ֹו וְ ֹלא ספק צָּ ְרכנּו בַ מ ְדבָּ ר ְ
ַדיינּו.
ַארבָּ עים ׁשָּ נָּה וֹלא הֶ אֱכילָּנּו אֶ ת הַ מָּ ן,
אלּו ספק צָּ ְרכנּו בַ מ ְדבָּ ר ְ
ַדיינּו.
אלּו הֶ אֱכילָּנּו אֶ ת הַ מָּ ן וְ ֹלא נָּתַ ן לָּנּו אֶ ת הַ ׁשַ בָּ ת ,דַ יינּו.
אלּו נָּתַ ן לָּנּו אֶ ת הַ ׁשַ בָּ ת ,וְ ֹלא ק ְרבָּ נּו לפְ ני הַ ר סינַיַ ,דיינּו.
אלּו ק ְרבָּ נּו לפְ ני הַ ר סינַי ,וְ ֹלא נָּתַ ן לָּנּו אֶ ת הַ תו ָֹּרה ,דַ יינּו.
אלּו נָּתַ ן לָּנּו אֶ ת הַ תו ָֹּרה וְ ֹלא הכְ ניסָּ נּו לְ אֶ ֶרץ י ְש ָּראל ,דַ יינּו.
אלּו הכְ ניסָּ נּו לְ אֶ ֶרץ י ְש ָּראל וְ ֹלא בָּ נָּה לָּנּו אֶ ת בית הַ בְ ח ָּירה ,דַ יינּו.
ונוסיף משלנו:
אלּו _______________________וְ ֹלא _________________ַ ,דיינּו.
אלּו _______________________וְ ֹלא __________________ַ ,דיינּו.
אלּו _______________________וְ ֹלא __________________ַ ,דיינּו.
אלּו _______________________וְ ֹלא __________________ַ ,דיינּו.
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פֶ סַ ח ,מַ צָּ הּ ,ומָּ רוֹר
פֶ סַ ח :הדבר האהוב עלי באביב הוא...

מַ צָּ ה  :מה אני אוהב/ת למרוח על המצה?

מָּ רוֹר :האוכל הכי מר בעיני הוא...
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בְ כָּל דוֹר וָּדוֹר
נצייר את המשפחה שלנו:
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הַ לְ לּו ָּיה
הַ לְ לּוהּו בְ צלְ צְ לי ׁשָּ מַ ע ,הַ לְ לּוהּו בְ צלְ צְ לי תְ רּועָּ ה
כֹ ל הַ נְׁשָּ מָּ ה ְתהַ לל יָּּה ,הַ לְ לּו ָּיה!

בְ צאת י ְש ָּראל ממצְ ָּרים

תהלים קיד

ְהּודה לְ קָּ ְדׁש ֹו
בְ צאת י ְש ָּראל ממצְ ָּרים בית ַיעֲקֹ ב מעַ ם ֹלעז /הָּ יְתָּ ה י ָּ
י ְש ָּראל מַ ְמ ְׁשלוֹתָּ יו  /הַ יָּם ָּרָאה וַ יָּנֹ ס הַ י ְַרדן יסֹב לְ ָאחוֹר
 /הֶ הָּ רים ָּר ְקדּו כְ אילים גְ בָּ עוֹת כבְ ני צֹאן  /מַ ה לְ ָך הַ יָּם
כי תָּ נּוס הַ י ְַרדן תסֹב לְ ָאחוֹר הֶ הָּ רים ת ְר ְקדּו כְ אילים
ָארץ מלפְ ני אֱלוֹּהַ
גְ בָּ עוֹת כבְ ני צֹאן  /מלפְ ני ָאדוֹן חּולי ֶ
ַיעֲקֹ ב /הַ הֹ פְ כי הַ צּור ֲאגַם מָּ ים חַ לָּמיׁש לְ מַ עְ יְנ ֹו מָּ ים.

ַר ְחצָּ ה
בָּ רּוְך אַ תָּ ה ְי ָּי אֱֹלהינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם,
אֲׁשֶ ר ק ְדׁשָּ נּו בְ מצְ וֹתָּ יו וְ צּוָּנּו עַ ל נְטילַת י ָָּּדים.

מוֹציא מַ צָּ ה
ָארץ.
בָּ רּוְך אַ תָּ ה ְי ָּי אֱֹלהינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם הַ מוֹציא לֶחֶ ם מן הָּ ֶ
בָּ רּוְך אַ תָּ ה ְי ָּי אֱֹלהינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם ,אֲׁשֶ ר ק ְדשָּ נּו בְ מצְ וֹתָּ יו
וְ צּוָּנּו
עַ ל אֲכילַת מַ צָּ ה.
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מָּ ר ֹור
בָּ רּוְך אַ תָּ ה ְי ָּי אֱֹלהינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם ,אֲׁשֶ ר ק ְדשָּ נּו בְ מצְ וֹתָּ יו וְ צּוָּנּו
עַ ל אֲכילַת מָּ רוֹר.

כ ֹורְך
זכֶר לְ מ ְק ָּדׁש כְ הלל .כן עָּ שָּ ה הלל בזְ מַ ן ׁשֶ בית הַ מ ְק ָּדׁש
הָּ יָּה קַ יָּם :הָּ יָּה כוֹרְך פסח מַ צָּ ה ּומָּ רוֹר וְ אוֹכל בְ יַחַ ד ,לְ קַ ים
ּומרֹרים יֹאכְ לֻׁהּו.
מַ ה ׁשֶ ֶנאֱמַ ר :עַ ל מַ צוֹת ְ

ׁשֻׁלְ חָּ ן עוֹרְך
מה אוכלים במשפחה שלי
בפסח?
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צָּ פּון
מצאו את האפיקומן:

בָּ רְך
תהלים קכו

ׁשיר הַ מַ עֲלוֹת בְ ׁשּוב ְי ָּי אֶ ת ׁשיבַ ת ציוֹן הָּ יינּו כְ חֹ לְ מיםָ .אז ימָּ לא ְשחוֹק פינּו
ֹאמרּו בַ גוֹים הגְ דיל ְי ָּי ַלעֲשוֹת עם אלֶה .הגְ דיל ְי ָּי ַלעֲשוֹת
ּולְ ׁשוֹננּו רנָּה ָאז י ְ
עמָּ נּו הָּ יינּו ְשמחיםׁ .שּובָּ ה ְי ָּי אֶ ת ְׁשביתנּו ַכאֲפיקים בַ ֶנגֶב .הַ ז ְֹרעים בְ ד ְמעָּ ה
בְ רנָּה י ְקצֹרּו .הָּ לוְֹך ילְך ּובָּ כֹ ה נֹ שא מֶ ׁשֶ ְך הַ ז ַָּרע בֹא יָּבוֹא בְ רנָּה נֹ שא ֲא ֻׁל ֹמתָּ יו.
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הַ לל
הוֹדּו ַל ְי ָּי כי טוֹב כי לְ ע ֹולָּם חַ סְ ד ֹו.
יֹאמַ ר נָּא י ְש ָּראל כי לְ ע ֹולָּם חַ סְ ד ֹו.
ֹאמרּו נָּא בית ַא ֲהרֹן כי לְ ע ֹולָּם חַ סְ ד ֹו.
י ְ
ֹאמרּו נָּא י ְראי ְי ָּי כי לְ ע ֹולָּם חַ סְ ד ֹו.
י ְ

נ ְרצָּ ה
לְ ׁשָּ נָּה הַ בָּ ָאה בירּוׁשָּ לָּים הַ בְ נּויָּה!

מה הייתי רוצה שיקרה עד פסח הבא?
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אֶ חָּ ד מי יוֹדעַ ?
אֶ חָּ ד מי יוֹדעַ  ,אֶ חָּ ד אֲני יוֹדעַ ..
ָארץ:
אֶ חָּ ד אֱֹלהינּו ׁשֶ בַ שָּ מַ ים ּובָּ ֶ
ְׁשנַים מי יוֹדעַ ְׁ ,שנַים אֲני יוֹדעַ .
ָארץ:
ְׁשני לֻׁחוֹת הַ בְ רית .אֶ חָּ ד אֱֹלהינּו ׁשֶ בַ שָּ מַ ים ּובָּ ֶ
ְׁשלׁשָּ ה מי יוֹדעַ ְׁ ,שלׁשָּ ה אֲני יוֹדעַ .
ְׁשלׁשָּ ה ָאבוֹת,
ַארבַ ע אמָּ הוֹת,
ְ
חּומׁשי תו ָֹּרהׁ ,ששָּ ה ס ְדרי מ ְׁשנָּהׁ ,שבְ עָּ ה יְמי ׁשַ בַ תָּ אְׁ ,שמ ֹונָּה יְמי
חֲמשָּ ה ְ
מילָּה ,ת ְׁשעָּ ה י ְַרחי ל ָּדה ,עֲשָּ ָּרה דבְ ַריָּאַ ,אחַ ד עָּ שָּ ר כוֹכְ בַ יָּאְׁ ,שנים עָּ שָּ ר
ׁשבְ טַ יָּאְׁ ,שלׁשָּ ה עָּ שָּ ר מ ַדיָּא.

חַ ד ג ְַדיָּא ,חַ ד ג ְַדיָּא

ְדזַבין אַ בָּ א בתְ רי זּוזי ,חַ ד ג ְַדיָּא ,חַ ד ג ְַדיָּא.
וְ ָאתָּ א ׁשּונ ְָּרא וְ ָאכְ לָּה לְ ג ְַדיָּאְ ,דזַבין אַ בָּ א בתְ רי זּוזי ,חַ ד
ג ְַדיָּא ,חַ ד ג ְַדיָּא.
וְ ָאתָּ א כַלְ בָּ א וְ נָּׁשַ ְך לְ ׁשּונ ְָּראְ ,דָאכְ לָּה לְ ג ְַדיָּאְ ,דזַבין אַ בָּ א
בתְ רי זּוזי ,חַ ד ג ְַדיָּא ,חַ ד ג ְַדיָּא.
חּוט ָּרא וְ הכָּה לְ כַלְ בָּ אְ ,דנָּׁשַ ְך לְ ׁשּונ ְָּראְ ,דָאכְ לָּה
וְ ָאתָּ א ְ
לְ ג ְַדיָּאְ ,דזַבין אַ בָּ א בתְ רי זּוזי ,חַ ד ג ְַדיָּא ,חַ ד ג ְַדיָּא..
חּוט ָּראְ ,דהכָּה לְ כַלְ בָּ אְ ,דנָּׁשַ ְך לְ ׁשּונ ְָּרא,
נּורא וְ שָּ ַרף לְ ְ
וְ ָאתָּ א ָּ
ְדָאכְ לָּה לְ ג ְַדיָּאְ ,דזַבין אַ בָּ א בתְ רי זּוזי ,חַ ד ג ְַדיָּא ,חַ ד ג ְַדיָּא.
חּוט ָּראְ ,דהכָּה לְ כַלְ בָּ אְ ,דנָּׁשַ ְך לְ ׁשּונ ְָּרא,
נּוראְ ,דשָּ ַרף לְ ְ
וְ ָאתָּ א מַ יָּא וְ כָּבָּ ה לְ ָּ
ְדָאכְ לָּה לְ ַג ְדיָּאְ ,דזַבין אַ בָּ א בתְ רי זּוזי ,חַ ד ג ְַדיָּא ,חַ ד ג ְַדיָּא.
חּוט ָּראְ ,דהכָּה לְ כַלְ בָּ א,
נּוראְ ,דשָּ ַרף לְ ְ
וְ ָאתָּ א תו ָֹּרא וְ ׁשָּ תָּ ה לְ מַ יָּאְ ,דכָּבָּ ה לְ ָּ
ְדנָּׁשַ ְך לְ ׁשּונ ְָּראְ ,דָאכְ לָּה לְ ג ְַדיָּאְ ,דזַבין אַ בָּ א בתְ רי זּוזי ,חַ ד ג ְַדיָּא ,חַ ד ג ְַדיָּא.
חּוט ָּרא,
נּוראְ ,דשָּ ַרף לְ ְ
וְ ָאתָּ א הַ ׁשוֹחט וְ ׁשָּ חַ ט לְ תו ָֹּראְ ,דשָּ תָּ ה לְ מַ יָּאְ ,דכָּבָּ ה לְ ָּ
ְדהכָּה לְ כַלְ בָּ אְ ,דנָּׁשַ ְך לְ ׁשּונ ְָּראְ ,דָאכְ לָּה לְ ג ְַדיָּאְ ,דזַבין אַ בָּ א בתְ רי זּוזי ,חַ ד
ג ְַדיָּא ,חַ ד ג ְַדיָּא.
וְ ָאתָּ א מַ לְ אָּ ְך הַ מָּ וֶת וְ ׁשָּ חַ ט לְ ׁשוֹחטְ ,דׁשָּ חַ ט לְ תו ָֹּראְ ,דשָּ תָּ ה לְ מַ יָּאְ ,דכָּבָּ ה
חּוט ָּראְ ,דהכָּה לְ כַלְ בָּ אְ ,דנָּׁשַ ְך לְ ׁשּונ ְָּראְ ,דָאכְ לָּה לְ ג ְַדיָּאְ ,דזַבין
נּוראְ ,דשָּ ַרף לְ ְ
לְ ָּ
אַ בָּ א בתְ רי זּוזי ,חַ ד ג ְַדיָּא ,חַ ד ג ְַדיָּא.
וְ ָאתָּ א הַ קָּ דוֹׁש בָּ רּוְך הּוא וְ ׁשָּ חַ ט לְ מַ לְ אַ ְך הַ מָּ וֶתְ ,דׁשָּ חַ ט לְ ׁשוֹחטְ ,דׁשָּ חַ ט
חּוט ָּראְ ,דהכָּה לְ כַלְ בָּ אְ ,דנָּׁשַ ְך
נּוראְ ,דשָּ ַרף לְ ְ
לְ תו ָֹּראְ ,דשָּ תָּ ה לְ מַ יָּאְ ,דכָּבָּ ה לְ ָּ
לְ ׁשּונ ְָּראְ ,דָאכְ לָּה לְ ג ְַדיָּאְ ,דזַבין אַ בָּ א בתְ רי זּוזי ,חַ ד ג ְַדיָּא ,חַ ד ג ְַדיָּא.
21

*
כתיבה ועיצוב :גלית כהן קדם

קהילת קודש וחול בחולון
התנועה ליהדות מתקדמת [רפורמית]
www.kholon.org
holon.kehila@gmail.com
450-3301477
פייסבוק :קודש וחול בחולון
*
תודה לתניא ציון-וולדקס על ההשראה והרעיונות לשאלות.

22

