
1 

 

 

 

ישן-סדר חדש  

 מדריך הכנה לסדר

 

אולי יותר מכל חג אחר, חג הפסח מזמן לנו המון שאלות: מעבר לארבע הקושיות אנו שואלים את 
, מחד ,לתכנים המסורתיים של החגראוי עצמינו כיצד נעניק לחג משמעות; כיצד ניתן מקום 

כיצד נביא ; עכשויותו יותעל מנת להעניק לחג משמעויות רלוונט , מאידך,כיצד נחדש ונתחדשו
תיישבו כך שי -טיברהטקס והנ -צדדים שקיימים בכל חגהאת שני באופן הנכון לנו את לידי ביטוי 

.יםיליברל ישראלים-הודיםעם עולם הערכים שלנו כי  

רעיונות לשיח הדרכה בסיסית לטקסים המסורתיים של ליל הסדר לצד בקובץ שלפניכם נציע 
יים אותם ניתן טקסטים מודרנ . בנוסף, תמצאו בוהחג נושאים שמזמןלחן החג בהקשר לסביב שו
של ערכי , אשר מאפשרים נקודת מבט ליברלית ואוניברסלית טקסטים המסורתייםצד הלהוסיף ל

 החג.

י לזכור שההגדה של פסח המסורתית היא אוסף של טקסטים מדרשיים על סיפור יציאת כדא
אל קובץ של הצעות שונות להתייחס אליו כ ןן ניתעל כ; מצריים שהתגבש לאורך מאות שנים

. אנו נפעל כהמשך למסורת חז"ל ונציע לעיבוי הסיפור ואינו בהכרח מבקש להיקרא מילה במילה
מתייחסים אל הסוגיות המעסיקות אותנו בדורנו ה -את המדרשים שלנו, שכפי שעשו הם

.ומטעינות את החגים העתיקים בתוכן חדש  

על הערכים  ,שבו סיפור יציאת מצריים וליל סדר משמעותי, ערב פסחם לכם חג ילמאחאנו 
שיח משמעותי ורלוונטי סביב שולחן החג. , יגרההמסורתיים והמודרניים שבו  

 חג שמח!

 טובה בירנבאום וצוות האי.סי.סי

 

 

 

 

 

 

 

 / הרהורי ליל הסדר

 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

 נשתנה כל לילה, בלי לשמוע תשובה. מה

 כמו שעון מעורר שתקתוקו מרגיע ורדים

 מה נשתנה, הכל ישתנה. השינוי הוא האלוהים.

 

 

2017 זפסח תשע"  
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 שמחה רבה אביב הגיע פסח בא
 לחן: ידידיה אדמון מילים: יפה בלהה

 

 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 כיסי באגוזים.

 
 שמחה רבה...

 

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

 
 שמחה רבה...

 
 וכוס גדולה, וכוס גדולה אימי תביא

יה לאליהו הנביא.לאל  
 

 שמחה רבה...
 

 

 

 איך יודעים שבא אביב?

 מילים ולחן: דתיה בן דור
 

  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!

 

 

 

ָכל" אֹות ָאָדם ַחיָב ָודֹור ּדֹור בְּ מֹו ֶאת ִלרְּ ִאּלּו ַעצְּ ַריִם יָָצא הּוא כְּ תָ  ֶשנֱֶאַמר:. ִמִמצְּ ִהַגדְּ ִבנְָּך וְּ  ַביֹום, לְּ

ֵצאִתי, ִלי יְּהָוה ָעָשה, זֶה ַבֲעבּור:  ֵלאמֹר ַההּוא ָריִם, בְּ )משנה, פסחים(" ִמִמצְּ  
  

 ההורה אין. עמו בני תולדות את לבן לספר: ראשונה ממדרגה חיונית משימה  רהההו בפני מציבה היהדות

, מטען  לבנו להעניק כדי לעשות לו שניתן כל עושה הוא. זה בידע הילד יעשה מה להכתיב יכול, כמובן

 זכות כל אין להורים. לאו אם, בתוכנן וישתמש המזוודות את הבן יפתח אם לקבוע ממנו נשגב אולם

. חייו ימי כל ירדפוהו אשר, בילד כרונותיז להטבעת לדאוג חייבים הם. הבן של עתידו וךלת לחדור

. אבינו אברהם עם החלו תולדותיו כי ההכרה -רבים דורות בן מטען היא לבן מעניקים שהם הירושה  

םהרב דוד הרטמן, זיכרונות וערכי  

  איך יודעים שבא אביב?

  מסתכלים סביב סביב

  ואם רואים המון ידים חרוצות

  נושאות סלים כבדים עם יין ומצות,

 ואם שרים "שמחה רבה
 אביב הגיע, פסח בא"

  אז יודעים שבא אביב,

 אז יודעים שבא אביב!
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:ני הסדרימחמישה עשר ס  

ׁש      ּוְרַחץ  ַקדֵּ

 ַכְרַפס      ַיַחץ

יד      ַרְחָצה  ַמגִּ

יא      ַמָצה  מוֹצִּ

ְך  ָמרוֹר      כוֹרֵּ

ְך ְלָחן עוֹרֵּ  ׁשֻׁ

ְך  ָצפּון      ָברֵּ

ְרָצה  ַהלֵּל      נִּ
 הצעה:

ניף בכל שלב את הסימן בו אנו אוחזים. אפשר לתלות את הול סדרלהכין שלטים עם סימני הניתן 

 .י/ להסיר או להציג אותוהרלוונטהשלטים סביב החדר ובכל פעם להצביע על השלט 

 

ׁש  המוזגים כוס ראשונ  ַקדֵּ

ַהָסָבה ׁשֹותיםמקדשים על היין ו ֹרב ּכֹוס ראשונה בְּ  

ידיים ללא ברכה יםלוטנ      ץחַ ְר    

כרפס במי מלח יםלובטס     פַ ְר כַ   

.אפיקומןול לומחביאים את בחלק הגד המצה האמצעית לשני חלקים שאינם שוויםאת  וציםח       ץחַ יַ   

 

  :לאחר שבירת המצה נקודה לשיחה

?הייתי רוצה לתקן , חברתי או אישי,איזה שבר  

: לפעילות הצעה  

 מאות שנים: שלנו משחק תפקידים קטן שנהוג במסורת בעזרתשלב בערב ניתן לעורר את הילדים  בכל

(, נכנסים לחדר הילדים מתלבשים כנוודים )סדינים לבנים, כאפיות, שקים על הכתפיים, סנדלים

 ומתקיים דיאלוג בינם לבין האורחים האחרים:

מאין באתם? -  

ממצריים -  

ולאן אתם הולכים פניכם? -  

לירושלים -  

'להמשיך את הדיאלוג באופן מאולתר: איזו צידה לקחתם לדרך? מה קרה במצריים? וכו מכאן ניתן  
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ידגִּ מַ   

 מוזגים כוס שנייה

ָיא ִדי ֲאָכלּו ָמא ַענְּ ָעא  ָהא ַלחְּ ַארְּ ָהָתָנא בְּ ַאבְּ

ָרִים.  ִמצְּ  דְּ

ַסח.  ִיפְּ ִריְך ֵייֵתי וְּ ֵייֹכל, ָּכל ִדצְּ ִפין ֵייֵתי וְּ  ָּכל ִדכְּ

ָרֵאל. ִישְּ ָעא דְּ ַארְּ ָׁשָנה ַהָבָאה בְּ  ָהַׁשָתא ָהָכא, לְּ

ֵני חֹוִרין.  ָׁשָנה ַהָבָאה בְּ ֵדי, לְּ ָהַׁשָתא ַעבְּ  

זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ 

 מצרים.

 כל הרעב יבוא ויאכל,  כל הנצרך יבוא ויפסח

 השנה כאן, בשנה הבאה בארץ ישראל.

 השנה עבדים, בשנה הבאה בני חורין

 

?באילו אופנים אנו יכולים לסייע לנזקקים בכל ימות השנה ולא רק בפסח נקודה לשיחה:  

 

 

הרב ישראל סלנטר היה נוהג, כמו רבנים רבים אחרים, 

לים והפועלות שהיו מכינים את המצות להשגיח בעצמו על הפוע

בעיר מגוריו. הוא היה נוכח בשעת הלישה ובשעת האפייה, 

 בודק שהכול יתנהל לפי ההלכה על כל פרטיה ודקדוקיה.

שנה אחת חלה הרב ישראל בערב הפסח, ולא יכול היה 

 ללכת בעצמו למאפיה. שלח את תלמידיו במקומו. 

 לפני שהלכו למאפיה שאלו אותו: 

למדנו רבנו, באיזה דברים עלינו להיות זהירים ביותר "י 

 ולדקדק באפיית המצות"?

 השיב הרב ישראל: "הוו זהירים ביותר 

שלא לגעור בה  –באישה ְשָלַשה את העיסה במאפיה  

 ולא לגרום לה צער. עניה זו אלמנה היא.

 

 ,הרב ישראל סלנטר היה מייסד תנועת המוסר, ליטא

19המאה ה  

  

הגדה ישראלית",  -לה הזה"הלי :מתוך  

 בעריכת מישאל ונעם ציון
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ילוֹת?  ָכל ַהלֵּ ה מִּ ְשַתָנה ַהַלְיָלה ַהזֶּ  ַמה נִּ

ִלין ָחֵמץ ּוַמָצה,  ָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוכְּ בְּ  ׁשֶׁ

ה  ָלה ַהזֶׁ ּכּולֹו ַמָצה!  -ַהַליְּ  

ָרקֹות,  ָאר יְּ ִלין ׁשְּ ָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוכְּ בְּ  ׁשֶׁ

ה ָמרֹור!ַהַליְּ  ָלה ַהזֶׁ  

ָחת,  ִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם אֶׁ נּו ַמטְּ ָכל ַהֵלילֹות ֵאין אֶׁ בְּ  ׁשֶׁ

ָעִמים!  ֵתי פְּ ה ׁשְּ ָלה ַהזֶׁ  ַהַליְּ

ֻסִבין,  ִבין ּוֵבין מְּ ִלין ֵבין יֹוׁשְּ ָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוכְּ בְּ  ׁשֶׁ

ֻסִבין! ה ֻּכָלנו מְּ ָלה ַהזֶׁ  ַהַליְּ

.שאול שאלות שמעסיקות אותם ביום יוםלדים ולכלל המסובים להמשיך וניתן לאפשר ליל :הצעה  

?או: מה ארצה לשנות השנה ?מה נשתנה אצלי השנה מן השנה שעברה נקודה לשיחה:  

 

:הצעות לפעילות קלילה סביב השולחן 2  

 

 משחק ה'מה נשתנה'

 להתבונן היטב /תעל המתנדב בוחרים מתנדב/ת.

ר פרטים. בשולחן ולנסות לזכור כמה שיות  

מן החדר והמסובים משנים פרט  צא/תת יו/המתנדב

 של משנים מיקום או מסירים חפץ, מוסיפים חפץ -אחד בשולחן

.מסוים ץחפ  

עליו/ה להתבונן בשולחן  ,/ת חוזר/תדבכשהמתנ 

פרטי לבוש של מקד את המשחק בניתן ל. ולומר מה נשתנה

רהיטים בחדר וכו'מיקום המסובים,   

 

 משחק ה'למה'

וע שיהודים אוהבים לשאול על כל דבר 'למה'...יד  

במשחק ה'למה' בוחרים שני מתנדבים. המתנדב/ת 

הראשון/ה אומר/ת משפט כלשהו. המתנדב השני שואל 

ועליו  . שוב הוא נשאל 'למה?'ועל הראשון לענות ?'למה'

'לשרוד' עד  /המצליח /היאלענות. יש לספור כמה שאלות הוא

. לאחר מכן מתחלפים המתנדבים /ה כבר מה לענותשאין לו

./תמנצח -יותר שאלות /ה'ששרד' מיבתפקידיהם.   
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ם ְצָריִּ ינּו ְלַפְרֹעה ְבמִּ ים ָהיִּ ִאלּו ֹלא ֲעָבדִּ טּוָיה. וְּ רֹוַע נְּ ָיד ֲחָזָקה ּוִבזְּ , ַוּיֹוִציֵאנּו יי ֱאֹלֵהינּו ִמָשם בְּ

ת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמצְּ  ָבִדים ָהִיינּו הֹוִציא ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא אֶׁ ֻׁשעְּ ֵני ָבֵנינּו מְּ ָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּובְּ

ת ַהתֹוָרה ִעים אֶׁ ֵקִנים, ֻּכָלנּו יֹודְּ בֹוִנים, ֻּכָלנּו זְּ ָרִים. ַוֲאִפילּו ֻּכָלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָלנּו נְּ ִמצְּ ֹעה בְּ ַפרְּ , לְּ

ַסֵפר  ָוה ָעֵלינּו לְּ ָכל ַהמַ בִּ ִמצְּ ַרִים. וְּ ֻׁשָבחיִציַאת ִמצְּ ה מְּ ַרִים ֲהֵרי זֶׁ ַסֵפר ִביִציַאת ִמצְּ ה לְּ בֶׁ .רְּ  

 

יה ושמה ''מייפלאואר'', ובה אנגלים שקצו בחברה ובמשטר ישנה הפליגה לעולם החדש אנ 300 -לפני כ"

האנגלי, וחיפשו חוף שומם לחלוטין להתנחל בו ולהקים עולם חדש; הם נחתו ב... אמריקה והיו ראשוני 

של ארץ ואומה זו. היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה )ועל כן כל ילד  המייסדים והבונים

אמריקאי יודע שם זה מבית אביו, בית ספרו ועוד(. אבל תאב אני לדעת אם יש אנגלי אחד היודע בדיוק 

כמה  -מבוגר -ואף -יום ושעת הפלגת אנייה זו, וכמה אמריקאים יודעים זאת, מה יודע ילד אמריקאי

ים היו באנייה זו, שמות משפחותיהם, מה לבשו, מה אכלו, מה מסלול הפלגתם ומה אירע להם כל אנש

הדרך, ממה ניזונו וכיצד שתו מים, היכן הנקודה בה עלו על חוף הארץ שייסדו אבותיו אלה, ובה הוא גר 

 היום בזכותם?

'', יצאו היהודים ממצרים, לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה קודם הפלגת ''מייפלאואר -והנה

אבותיו יצאו -יודע בדיוק; אבות -באמריקה, רוסיה הסובייטית, בתימן ובגרמניה -כל ילד יהודי בעולם

מתניהם חגורים ומקלם בידם, הם אכלו  -ממצרים בעלות השחר של החמישה עשר בניסן, מה לבשו?

שנה; אכלו  40עות וקורותיהם במשך ימים לים סוף, הוא גם מכיר את מסלול המס 7מצות והגיעו אחרי 

מן ושליו ושתו מים מבאר מרים, הגיעו לארץ דרך הירדן מול יריחו, ואף שמות משפחותם לבית אבותם 

יצטט מן החומש. עד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו שבעה ימים מחמישה עשר בניסן, 

מיום שיצאו לגולה ואילך, והם מסיימים בשני ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים 

-מאמרים; "השנה אנו עבדים, לשנה הבאה בני חורין" השנה עדיין בגולה, לשנה הבאה בירושלים, בארץ

 ישראל, כך טיבם של יהודים..."

1947דוד בן גוריון בנאומו באו"ם,   

 

כל אדם שמבקש את ארץ "ישנו משהו בנשמה שזועק לחופש. ישנו משהו עמוק עמוק בתוך נפשו של 

אך  כנען. אנשים אינם יכולים להסתפק במצרים, ובשלב כלשהו הם נעמדים וזועקים להגיע לארץ כנען...

החירות לעולם אינה ניתנת לאדם באופן וולונטרי. המשעבד שולט עליך... הוא לעולם לא יוותר על כך 

... החירות לעולם אינה ניתנת על מגש מעצמו. אז שלא יהיו לכם אשליות כאשר אתם יוצאים לשם הבוקר

מי שרוצה לצאת ממצרים, צריך להתכונן להרגיש הרבה שרירים כואבים.  של כסף, זה אף פעם לא קל...

החירות לעולם אינה מושגת בקלות. היא מושגת בעבודה קשה והיא מושגת בעמל; היא מושגת בשעות של 

ממצרים: לפני שתגיעו לכנען יהיה לכם ים סוף זהו הסיפור הארוך של היציאה  ייאוש ושל אכזבה.

לחצות, יהיה את הלב הכבד של פרעה להתעמת אתו, ויהיו הרי הרוע וגבעות הגורל שבמדבר להתמודד 

יש בני ענקים בארץ. מה שיפה זה שיש כמה אנשים שהיו כבר  -ואפילו כשתגיעו לארץ המובטחת  ."עמם

י יָכֹול נּוַכל  -ת שיש בני ענקים בארץ המובטחת. הם ריגלו שם וקבעו: "למרו ָעֹלה נֲַעֶלה ְויַָרְשנּו אָֹתּה כִּ

     ָלּהם!"

1957מרטין לותר קינג,   
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ְבָרה תוָֹרה ים דִּ ד ַאְרָבָעה ָבנִּ גֶּ אֹול.ְכנֶּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְּ ָחד ׁשֶׁ אֶׁ ָחד ָתם, וְּ אֶׁ ָחד ָרָׁשע, וְּ אֶׁ ָחד ָחָכם, וְּ . אֶׁ  

ַאף ַאָתה ֱאָמר לֹו ָמה הּוא אֹוֵמר?  ָחָכם ם? וְּ כֶׁ תְּ ר ִצָּוה יי ֱאֹלֵהינּו אֶׁ ָפִטים ֲאׁשֶׁ ַהִמׁשְּ ַהֻחִקים וְּ ַמה ָהֵעדֹות וְּ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן. ִטיִרין ַאַחר ַהפֶׁ ַסח: ֵאין ַמפְּ כֹות ַהפֶׁ ִהלְּ  ּכְּ

ם  ָרָׁשע ם? ָלכֶׁ הֹוצִ  -ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹזאת ָלכֶׁ ִפי ׁשֶׁ ֹלא לֹו. ּולְּ ָלל ָּכַפר וְּ מֹו ִמן ַהּכְּ ת ַעצְּ יא אֶׁ

ָרִים. ִלי  ֵצאִתי ִמִמצְּ ה ָעָשה יי ִלי בְּ ֱאֹמר לֹו: ַבֲעבּור זֶׁ ת ִשָניו וֶׁ ֵהה אֶׁ ַאף ַאָתה ַהקְּ ִעָקר. וְּ ֹלא לֹו. ִאילּו  -בְּ וְּ

ָאל.  ָהָיה ָׁשם, ֹלא ָהָיה ִנגְּ

ָת ֵאָליו: בְּ  ָתם ָאַמרְּ ָרִים, ִמֵבית ֲעָבִדים.ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ֹזאת? וְּ ק ָיד הֹוִציָאנּו יי ִמִמצְּ ֹחזֶׁ  

ְׁשאוֹל  ַע לִּ ינוֹ יוֹדֵּ אֵּ ה ָעָשה יי ִלי  -ְוׁשֶּ ָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַבֲעבּור זֶׁ ִבנְּ ָת לְּ ִהַגדְּ נֱֶׁאַמר: וְּ ַתח לֹו, ׁשֶׁ ַאתְּ פְּ

ָרִים. ֵצאִתי ִמִמצְּ  בְּ

 
ָחד ָתם  אלתרמן נתן /אֶּ

 
 ה ָאֵפס. ֻּכָלנּו ֲחָכִמים.ַהִמין ַהזֶׁ 

ָתם. ל סְּ ה ֹלא ָמָשל שֶׁ ה ָהָיה זֶׁ אֶׁ  ַאְך ַּכִנרְּ
ַהֲאִמין ָכְך לְּ ה בְּ  ַּכּיֹום אּוַלי ָקשֶׁ

ָחד ָתם  …ֲאָבל ָהָיה ֵאי ַפַעם אֶׁ
 

ן ֵאי ִמֹגשֶׁ  מּוָזר ָהָיה ָהִאיש. ָּכל ַעם יֹוצְּ
ַעִין, ִתים בְּ ַהמֹופְּ ת ָהאֹותֹות וְּ  ָראּו אֶׁ

ת ת, ָראּו אֶׁ ֹחשֶׁ ַחש ַהנְּ ת נְּ אֶׁ  ַהַמּכֹות וְּ
לּו ַמִים  ָנזְּ ָהִרים שֶׁ ת הֶׁ  –ָראּו אֶׁ

 
ָעִמים ִנפְּ ִדים ּכְּ  ָבִראשֹוָנה ָהיּו עֹומְּ

ה ַהָיעֶׁ ִחים ַהִסיר וְּ  …ּוִמָּיָדם צֹונְּ
ַבע ַהָּיִמים ה טֶׁ סּו: זֶׁ  ֲאָבל ִחיש ַקל ָתפְּ

ה. ָכְך ָיאֶׁ ה וְּ ָכְך ָנאֶׁ ָרם וְּ ה ִסדְּ  זֶׁ
 

ֵססָאֵכן ֵמֵעת צֵ  ץ ַרַעמְּ רֶׁ ת אֶׁ  אָתם אֶׁ
ִחילּו ֵהם תֹוִהים  ִהתְּ
ֵאין בֹו ֵנס.  ַעל יֹום שֶׁ

 ֲאָבל ֹלא ֵכן ָהִאיש ַהָלז ָהַאָגִדי
ָהִתי. ַפַחת ַהקְּ ֵני ִמשְּ ָנה ִעם בְּ ר ִנמְּ  ֲאשֶׁ

 
ה ַהגּוץ ַהָתם ת זֶׁ אֹות אֶׁ  ָצִריְך ָהָיה ִלרְּ

חֹון ֵעיָניו ת ִפתְּ אֶׁ  וְּ
ִהָקַרע ַהָים  - – -…בְּ

עֹוד גּופֹו סֹוֵמר ָהם ִהִביט ּובְּ ִנדְּ  הּוא ּכְּ
 –הּוא ָאַמר ” ַמה ֹזאת?“ַרק 

 ִּכי ָתם ַמהּו אֹוֵמר?..
 

ֵאיִלים ד ּכְּ גֶׁ דּו ִמנֶׁ  ַאף ֵעת ָהִרים ָרקְּ
ַעט ָיָצא ִמן ַהֵּכִלים. הּוא ִּכמְּ ִרים שֶׁ  אֹומְּ

קּו ִציּוד ר ִחלְּ ֵני ָשֵרי ֵמאֹות ֲאשֶׁ  ּושְּ
הּוא רּו שֶׁ  …ִדֵבר ֲאִפלּו ִצּיֹונּות ִספְּ

 
ל ָזן?  ָאֵכן, ַמה ַנֲאִריְך ִמִלים ִמַזן אֶׁ
ָמן מֹו ִמחּוץ ַלזְּ  …ָתלּוש ָהָיה ָהִאיש ּוכְּ

ָראּו – -  ַאך ִאלּוֵלא ָראּו ֵעיָניו ַמה שֶׁ
ָּיַדע, ִאלּוֵלא ָיַדע ִלבֹו ַמה שֶׁ  וְּ

הּור ִהרְּ ַהֲעלֹות ֲאִפלּו בְּ ה לְּ  ָקשֶׁ
ָהָיה ִנשְּ   ָאר ִמָּכל ַהַהָגָדה.ַמה שֶׁ

 
 ימתוך הטור השביע

אנשים: סוגי ארבעה ישנם  

יודע שהוא יודע אינו אך שיודע זה   

אותו הער ,ישן הוא   

יודע שאינו יודע אינו אך יודע שאינו זה   

ממנו התרחק, טיפש הוא   

יודע שאינו ויודע יודע שאינו זה   

אותו למד, ילד הוא   

יודע שהוא ויודע שיודע זה   

בותיו.בעק לך, מלך הוא   

סיני פתגם  

 

,היודע שהוא רשע אוהב אני את הרשע "  

 יותר מצדיק היודע שהוא צדיק. 

מכל הוא הרשע הרואה עצמו צדיק,  והגרוע  

כשלוקחים אותו לגיהינום,  ואפילו  

אותו לשם  הוא חושב שלוקחים  

".השרויות בגיהינום כדי שהוא יגאל משם את הנשמות  

19רים בפולין בתחילת המאה המחשובי האדמו", החוזה מלובלין  
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הרבה ד"ר דליה מרקסהרבה תמר דובדובני ו/  ארבע בנותכנגד   

 
  כנגד ארבע בנות דברה תורה:

  אחת חכמה, אחת כועסת, אחת תמה ואחת שאינה יודעת לשאול.
 

  מה היא אומרת? חכמה
          ?"םמה העדות והחוקים והמשפטים אשר הורישו אבותינו ואמותינו לכ"

  על שום שאמותינו היו גם הן עדות לאותו הנס. -אף אתם אמרו לה: ''עדות'' 

יָך" )תהלים  -''חוקים''  יָחה ְבֻחקֶּ על שום שניתנו לנו חוקים לשוח בצלם ולהשיח בהם, שנאמר: "וְָאשִׂ

 (.48קיט, 

 ו מחויבים בהם.שאנ יוב ותיקון, ט רשנות מתחדשת,פ ירה,ש לים,ימ על שום: -''משפטים'' 

  מה היא אומרת? כועסת

 ?"מה העבודה הזאת לנו"

  אף אתם פרשו ידיכם לקראתה ואמרו לה:

  גם לך חלק בליל יציאת מצרים הזה,

  שנאמר: "בשכר נשים צדקניות ... נגאלו ישראל ממצרים" )בבלי, סוטה יא(

  ראוי לו שיישמע מתרונן בשירת החירות, וגם קולך

ְמחֹֹלת" )שמות טו, שנאמר על מרים הנ ים ּובִׂ יָה ְבֻתפִׂ ים ַאֲחרֶּ צֶּאןָ ָכל ַהנָשִׂ    (.20ביאה: " וַתֵּ

  מה היא אומרת? תמה

 ?"מה זאת"

  ואמרתם אליה: "בכל דור ודור חיב אדם

  לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".

ת  -''אדם''  ָבה ְבָרָאם...וַיְִׂקָרא אֶּ   (.2ְשָמם ָאָדם" )בראשית ה, כל אדם, שנאמר: "זָָכר ּונְקֵּ

  ''עצמו'' מה טעמו? לכל אחד ואחת מאתנו מצרים,

  שאותה אנו מצווים להכיר,

  שאותה אנו מצווים לצאת,

   שאותה אנו מצווים להוציא מקרבנו.

  שאינה יודעת לשאול

י" )ישעיה  יָראִׂ י ַאל תִׂ ימִׂ ְך... ָהרִׂ י ַבכַֹח קֹולֵּ ימִׂ ב" )שיר 9מ, אתם פתחו ואמרו לה: "ָהרִׂ ְך ָערֵּ ( "כִׂי קֹולֵּ

  (. כוחנו ייגרע וימעט שיחנו בלעדיך.14השירים ב, 

ְך כִׂי ַחג יה'' ָלנּו " נּו נֵּלֵּ ְבָקרֵּ נּו ְבצֹאנֵּנּו ּובִׂ ְבנֹותֵּ ְך ְבָבנֵּינּו ּובִׂ נֵּינּו נֵּלֵּ ְזקֵּ ינּו ּובִׂ נְָערֵּ   (9)שמות י,  "בִׂ

 כי שותפים כולנו ביציאת מצרים.

  חירותנו מי ייתן ובשמחת

 נהיה קשובים לקולות כל באי עולם.

 

 הצעה למשחק

 מכינים מראש קוביית משחק ומסכמים כי: -וקובייה בנים הארבע

 ;המציאו דמות =6; נתון לבחירתך =5שאינו יודע לשאול;  =4תם;  =3רשע; = 2= חכם; 1

 /תע"י אחד /הכל משתתף/ת בתורו/ה זורק/ת את הקובייה ועונה על שאלה שנשאל

 כין שאלות מראש. היה. ניתן להמציא שאלות במקום, ניתן ליהמשתתפים כדמות שעל הקוב
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 מילים ולחן: נעמי שמר         ארבעת האחים

 

 ביום בהיר ונהדר 

 יצאו מתוך ההגדה 

 חכם ותם רשע גדול 

 וזה שלא ידע לשאול 

 

 וכשארבעת האחים 

 יצאו לנוע בדרכים 

 מיד מכל ארבע רוחות 

ו וברכות פרחים הגיע  

 

 

 פגש חכם בחכמה 

 אהב התם את התמימה 

 והרשע בתור אישה 

 תפס מרשעת איומה 

 

 וזה שלא ידע לשאול 

 לקח את היפה מכל 

 שילב ידו בתוך ידה 

 וחזר איתה להגדה 

 

 

 

 לאן הובילו הדרכים? 

 היכן ארבעת האחים? 

 בשיר שלנו ידידי 

 אסור לשאול יותר מדי 

 

 

 

 

 

 

 ניסנבוים יצחק הרב \ תורה דיברה דורות ארבעה כנגד

 

 כנגד ארבעה דורות דיברה תורה: אב, בן, נכד ונין.

 מסמל את הדור הישן, ישראל סבא, אשר אורח חייו וחזותו מעידים על יהדותו. –חכם 

את   מסמל את הדור השני. הרשע הוא בנו של החכם. בבית אביו החכם התחנך לתורה וספג –רשע 

ית אך התפקר, הפך לכופר בעיקר, והוא גם מתגרה בדור הישן בשאלות קנטרניות אווירת הבית המסורת

 בנוסח: מה העבודה הזאת לכם?

מסמל את הדור השלישי. התם בנו של הרשע ונכדו של החכם. בבית הסבא הוא רואה את חיי  –תם 

כך? מהם כל  שאלת התם: מה זאת? למה סבא נוהג כך ואבא אינו נוהג –המסורת, וכולו תמיהה ושאלה 

 המנהגים שסבא עושה ואבא אינו עושה?

מסמל את הדור הרביעי. בנו של התם, נכדו של הרשע ונינו של החכם. כאשר נולד  –שאינו יודע לשאול 

הנין, סבא חכם כבר לא היה בחיים, בבית אביו התם ובבית סבו הרשע לא ידעו ולא הכירו חיי מסורת 

ע, שנולד מנוכר, אף אינו יודע מה ועל מה לשאול, הוא בבחינת יהודית, והוא הבן שלא ראה ולא שמ

 'שאינו יודע לשאול'.

את פתח לו". דווקא אצל דור זה, שאינו מכיר את  –באה ההגדה להורות לנו "ושאינו יודע לשאול 

המסורת כלל, דווקא אצלו טמון הסיכוי שישוב לשורשים. לא התם, ובוודאי לא הרשע, אך דור בני 

 שאינו יודע מה ועל מה לשאול, אצלו טמון הסיכוי.הבנים, 

?איתו האם אתם מסכימיםדעתכם על הרעיון של הרב יצחק ניסנבוים?  מה נקודה לשיחה:
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י ֲעבוָֹדה ָזָרה ָלה עוְֹבדֵּ ְתחִּ נֱֶׁאַמר )יהושע כד(:  מִּ ָבנּו ַהָמקֹום ַלֲעֹבָדתֹו, ׁשֶׁ ָׁשיו ֵקרְּ ַעכְּ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, וְּ

ר  ַרח ֲאִבי "ַוֹיאמֶׁ ם ֵמעֹוָלם, תֶׁ בּו ֲאבֹוֵתיכֶׁ ר ַהָנָהר ָיׁשְּ ֵעבֶׁ ָרֵאל: בְּ ל ָּכל ָהָעם, ֹּכה ָאַמר יי ֱאֹלֵהי ִישְּ הֹוֻשַע אֶׁ יְּ

ר ַהָנָהר ָואֹוֵלְך אֹותוֹ  ָרָהם ֵמֵעבֶׁ ת ַאבְּ ם אֶׁ ת ֲאִביכֶׁ ַקח אֶׁ דּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ָואֶׁ ָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיַעבְּ  ַאבְּ

ָכל  ֵעשָ בְּ ֵתן לְּ ת ֵעָשיו. ָואֶׁ אֶׁ ת ַיֲעֹקב וְּ ָחק אֶׁ ִיצְּ ֵתן לְּ ָחק, ָואֶׁ ת ִיצְּ ֵתן לֹו אֶׁ עֹו ָואֶׁ ת ַזרְּ ה אֶׁ בֶׁ ָנַען, ָוַארְּ ץ ּכְּ רֶׁ ו אֶׁ

ָרִים". דּו ִמצְּ ַיֲעֹקב ּוָבָניו ָירְּ ת ֹאתֹו, וְּ ׁשֶׁ ת ַהר ֵשִעיר ָלרֶׁ  אֶׁ

  בן/ת חורין?כחש/ה  עבד? מתי אניכמו באילו רגעים בחיי אני חש/ה  נקודה לשיחה:

לאילו דברים אנו משועבדים בחיינו? או:  

 

 עבדים / מילים ולחן: ברי סחרוף

  על נהר אספירין ישבנו

  במקומות המוכרים

  לא שומעים לא רואים

  כאילו אנחנו אוויר

  עוד מעט יגמר הסרט

  בקרוב המציאות

  התמונה מטושטשת

  והצליל לא ברור

 

  כי כולנו עבדים אפילו

  שיש לנו כזה כאילו

  פותחים פה גדול

  ומחכים לעונג הבא

  כולנו מכורים של מישהו

  שמבקש עכשיו תרגישו

  פותחים פה גדול

  ומחכים למנה הבאה

 

  חלונות ראווה יפים פה

  זה הכל למכירה

  גם אנחנו תלויים

  עם פתקי החלפה

  אז מה נעשה עם הכעס הזה

  מה יהיה עם הקנאה

  כולם רוצים להיות חופשיים

  אבל ממה אלוהים ממה? כולנו עבדים אפילו...

 

, אדם בכל היא מצרים יציאת

ושנה. שנה ובכל זמן בכל  

 בחינת בו יש ויום יום כל וגם

מצרים. ויציאת פסח  

מברסלב נחמן' ר  
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מֹו שֶׁ  ת ַהֵקץ, ַלֲעשֹות ּכְּ ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ִחַשב אֶׁ ָרֵאל, ָברּוְך הּוא. ׁשֶׁ ִישְּ ָטָחתֹו לְּ ָאַמר ָברּוְך ׁשֹוֵמר ַהבְּ

נֱֶׁאַמר: ַוֹּיא ָתִרים, ׁשֶׁ ִרית ֵבין ַהבְּ ָרָהם ָאִבינּו ִבבְּ ַאבְּ ץ ֹלא לְּ רֶׁ אֶׁ ֲעָך בְּ יֶׁה ַזרְּ ָרם, ָיֹדע ֵתַדע ִּכי ֵגר ִיהְּ ר לְּ ְַּאבְּ מֶׁ

אּו בִ  ַאֲחֵרי ֵכן ֵיצְּ ר ַיֲעֹבדּו ָדן ָאֹנִכי וְּ ת ַהגֹוי ֲאׁשֶׁ גם אֶׁ ַבע ֵמאֹות שנה. וְּ ִענּו ֹאָתם ַארְּ ם, ַוֲעָבדּום וְּ ֻכׁש ָלהֶׁ רְּ

 ָגדֹול.

 

ָלנּו!  ָדה ַלֲאבֹוֵתינּו וְּ ָעמְּ ִהיא ׁשֶׁ  וְּ

ַכלֹוֵתנּו, ׁשֶׁ  ָבד ָעַמד ָעֵלינּו לְּ ָחד ִבלְּ ֹּלא אֶׁ  

ַכלֹוֵתנּו,  ִדים ָעֵלינּו לְּ ָכל דֹור ָודֹור עֹומְּ בְּ ָלא ׁשֶׁ  אֶׁ

ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַמִציֵלנּו ִמָּיָדם.  וְּ

 

 
 

י ד ָאבִּ י ֹאבֵּ גוֹ ֲאַרמִּ ִהי ָׁשם לְּ ָעט, ַויְּ ֵתי מְּ ָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִבמְּ ַריְּ ד ִמצְּ י ָגדֹול, ָעצּום ָוָרב., ַוֵירֶׁ  

עּו נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה. ַוָירֵּ ַעננּונּו, ַוִיתְּ ִרים ַויְּ ֹאָתנּו ַהִמצְּ  

ְצַעק ת ַלֲחֵצנּו. ַונִּ אֶׁ ת ֲעָמֵלנּו וְּ אֶׁ ֵינּו וְּ ת ָענְּ א אֶׁ ת ֹקֵלנּו, ַוַּירְּ ַמע יי אֶׁ ל יי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו, ַוִּיׁשְּ אֶׁ  

נּו אֵּ ַר  ַויוֹצִּ ִתים.יי ִמִמצְּ ֹמפְּ ֹאתֹות ּובְּ ֹמָרא ָגֹדל, ּובְּ טּוָיה, ּובְּ ֹרַע נְּ ָיד ֲחָזָקה ּוִבזְּ ים בְּ  

ׁש: ַוְיִבֵאנּו ב ּוְדבָּ לָּ ַבת חָּ ָאֶרץ ַהֹזאת ֶאֶרץ זָּ נּו ֶאת הָּ קֹום ַהֶזה ַוִיֶתן לָּ ֶאל ַהמָּ  

 

 

כו דברים  

יָּה א בֹוא-ִכי ְוהָּ ָאֶרץ-ֶאל תָּ ה ֲאֶׁשר הָּ ה ָךלְ  ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ְיהוָּ ּה ַנֲחלָּ ּה ְויַָּׁשְבתָּ  ִויִרְׁשתָּ ַקְחתָּ  ב.  בָּ  ְולָּ

ל ֵמֵראִׁשית ה ְפִרי-כָּ מָּ ֲאדָּ ִביא ֲאֶׁשר הָּ ה ֲאֶׁשר ֵמַאְרְצָך תָּ ְך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ְיהוָּ ַלְכתָּ  ַבֶטֶנא ְוַשְמתָּ  לָּ -ֶאל ְוהָּ

קֹום ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהמָּ ם ְׁשמוֹ  ְלַׁשֵכן ֱאֹלֶהיָך ְיהוָּ אתָּ  ג.  ׁשָּ ִמים ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ַהֹכֵהן-ֶאל ּובָּ ֵהם ַביָּ  ְוָאַמְרתָּ  הָּ

יו ה ַהיֹום ִהַגְדִתי ֵאלָּ אִתי-ִכי ֱאֹלֶהיָך ַליהוָּ ָאֶרץ-ֶאל בָּ ה ִנְׁשַבע ֲאֶׁשר הָּ ֶתת ַלֲאֹבֵתינּו ְיהוָּ נּו לָּ ַקח ד.  לָּ  ְולָּ

ֶדָך ַהֶטֶנא ַהֹכֵהן היְ  ִמְזַבח ִלְפֵני ְוִהִניחוֹ  ִמיָּ ִניתָּ  ה.  ֱאֹלֶהיָך הוָּ ה ִלְפֵני ְוָאַמְרתָּ  ְועָּ  ֹאֵבד ֲאַרִמי ֱאֹלֶהיָך ְיהוָּ

ה ַוֵיֶרד ָאִבי ר ִמְצַרְימָּ גָּ ם ַויָּ ט ִבְמֵתי ׁשָּ ם-ַוְיִהי ְמעָּ צּום גָּדֹול ְלגֹוי ׁשָּ ב עָּ רָּ ֵרעּו ו.  וָּ נּו ַויָּ  ַהִמְצִרים ֹאתָּ

ֵלינּו ַוִיְתנּו ַוְיַענּונּו ה עָּ ה ֲעֹבדָּ ׁשָּ ה-ֶאל ַוִנְצַעק ז.  קָּ ה ַוִיְׁשַמע ֲאֹבֵתינּו ֱאֹלֵהי ְיהוָּ -ֶאת ַוַיְרא ֹקֵלנּו-ֶאת ְיהוָּ

ְנֵינּו ֵלנּו-ְוֶאת עָּ ה ַויֹוִצֵאנּו ח.  ַלֲחֵצנּו-ְוֶאת ֲעמָּ ה ְביָּד ִמִמְצַרִים ְיהוָּ קָּ א ְנטּויָּה ּוִבְזֹרעַ  ֲחזָּ ֹדל ּוְבֹמרָּ  גָּ

קֹום-ֶאל ַוְיִבֵאנּו ט.  ּוְבֹמְפִתים ּוְבֹאתֹות נּו-ַוִיֶתן ַהֶזה ַהמָּ ָאֶרץ-ֶאת לָּ ַבת ֶאֶרץ ַהֹזאת הָּ ב זָּ לָּ ׁש חָּ      . ּוְדבָּ

ה י ה ְפִרי ֵראִׁשית-ֶאת ֵהֵבאִתי ִהֵנה ְוַעתָּ מָּ ֲאדָּ ה-ֲאֶׁשר הָּ ה ִלי נַָּתתָּ ה ִלְפֵני ְוִהַנְחתוֹ  ְיהוָּ  ֱאֹלֶהיָך ְיהוָּ

ַמְחתָּ  יא.  ֱאֹלֶהיָך הְיהוָּ  ִלְפֵני ְוִהְׁשַתֲחִויתָּ  ל ְושָּ ה ְלָך-נַָּתן ֲאֶׁשר ַהטֹוב-ְבכָּ ה  ּוְלֵביֶתָך ֱאֹלֶהיָך ְיהוָּ  ַאתָּ

.ְבִקְרֶבָך ֲאֶׁשר ְוַהֵגר ְוַהֵלִוי  
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ַרים  ָלא ַהָק  -ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמצְּ ֵדי ָׁשִליַח, אֶׁ ֹלא ַעל יְּ ֵדי ָשָרף, וְּ ֹלא ַעל יְּ ָאְך, וְּ ֵדי ַמלְּ דֹוׁש ָברּוְך הּוא ֹלא ַעל יְּ

ץ ִמצְּ  רֶׁ אֶׁ כֹור בְּ ִהֵּכיִתי ָּכל בְּ ה, וְּ ָלה ַהזֶׁ ַרים ַבַליְּ ץ ִמצְּ רֶׁ אֶׁ ִתי בְּ ָעַברְּ ֱאַמר: וְּ נֶׁ מֹו, ׁשֶׁ ַעצְּ בֹודֹו ּובְּ ַרים ֵמָאָדם ִבכְּ

ָפִטים. ֲאִני יי. ה ׁשְּ ֱעשֶׁ ַרים אֶׁ ָכל ֱאֹלֵהי ִמצְּ ֵהָמה, ּובְּ ַעד בְּ  וְּ

ץ ִמצְּ  רֶׁ אֶׁ ִתי בְּ ָעַברְּ ה וְּ ָלה ַהזֶׁ ֹלא  -ַרים ַבַליְּ ָאְךמַ ֲאִני וְּ לְּ  

ַרים  ץ ִמצְּ רֶׁ אֶׁ כֹור בְּ ִהֵּכיִתי ָּכל בְּ ֹלא    -וְּ ָרףָש ֲאִני וְּ  

ָפִטים  ה ׁשְּ ֱעשֶׁ ַרים אֶׁ ָכל ֱאֹלֵהי ִמצְּ ָשִליַח.הַ ֲאִני וֹלא  -ּובְּ  

ֲאִני הּוא וֹלא ַאֵחר. -ֲאִני יי   

 

(מלים: קדיש יהודה סילמן )  משה בתיבה 

 דומם שטה תיבה קטנה

 על היאור הזך,

 ובתיבה משה הקטן,

 ילד יפה ורך.

 הס, הגלים השובבים,

 משה הקטן פה שט.

 לא יטבע, חיה יחיה

 ילד זה הקט.

 

ר ַמכוֹת שֶּ לּו עֶּ ֵאלּו ֵהן: אֵּ ַרים, וְּ ִמצְּ ִרים בְּ ֵהִביא ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמצְּ ׁשֶׁ  

ֵדַע, ִּכִנים, ֵפרְּ כֹורֹות ָדם, צְּ ְך, ַמַּכת בְּ ה, חׁשֶׁ בֶׁ ִחין, ָברד, ַארְּ ר, ׁשְּ בֶׁ ָערֹוב, דֶׁ  

ַאַח"ב. ַצ"ְך ַעַד"ׁש בְּ ם ִסָמִנים: דְּ הּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבהֶׁ  ַרִבי יְּ

 

סביב עשרת המכות:לילדים הצעות לפעילות  3   

 גזר במקום מקל

, ניתן ם לעם המצריגרנשסבל פן האכזרי של עשרת המכות ומהאם תרצו להסיט את המוקד מה

לכל מכה נמצא מקבילה  .להחליף שיטה: במקום לנקוט ב'מקל' )ענישה(, ננקוט ב'גזר' )פרס(

לדוגמא: במקום להטיל על המצרים את מכת הדם, מה הייתם  שיכולה להוות חיזוק חיובי.

ם הבארות היו מתמלאי, האגמים ואם היו מוציאים את ישראל לחופשי? היאור הםל מבטיחים

; במקום להטיל את מכת הצפרדע ניתן היה להבטיח להם מטר של בובות קרמיט/ שוקוקולה/ ב

כל הצפרדעים בממלכה היו הופכים לנסיכים וכו' וכו' כיד הדמיון הטובה על הילדים )וגם 

 המבוגרים(.

 עשר המכות בפנטומימה

טומימה. על בוחרים מתנדב/ת, המתנדב/ת בוחר/ת את אחת מעשר המכות ומציג אותה בפנ

 שאר המסובים לנחש באיזו מכה מדובר.

 עשר המכות בחפצים

אותם כשקוראים את עשר המכות.  עשרה חפצים המסמלים כל מכה ולהציג ניתן להכין מראש

צפרדע מפלסטיק וכו'  -קטשופ, מכת צפרדע -למשל: מכת דם  
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 באותה שעה 
.בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב"ה  

:אמר להם הקב"ה   
–מעשה ידי טובעים בים    

?ואתם אומרים שירה לפני  
תתקמ כי תבואילקוט שמעוני פרשת   
 )מן ההגדה הקיבוצית(

 

 
 אחזה ניצחון צהלת ודמעות ]...[ ובעוד דם בהרבה מלווה, מעיקרו ואכזרי קשה ענין היא המלחמה"

 הם אין. עצמם חמיםהלו עדת בקרב מוזרה בתופעה ויותר יותר אנו נתקלים, כן פי על אף. כולו בעם

 חוגגים שאינם אפילו ויש בחגיגתם נמסכים ותדהמה עצב של מקב ויותר, שלם בלב לשמוח יכולים

, מחירו את גם אלא, הניצחון תפארת את רק לא עיניהם במו ראו, הקדמיים בקווים הלוחמים. כלל

 עמוק הוא אף נגע ,האויב ששילם הנורא שהמחיר אני יודע. בדמם מתבוססים, ידם על נפלו חבריהם

 הכובש שמחת את לחוש הורגל ולא חונך לא מעולם היהודי שהעם, יתכן. מהם רבים של בליבם

."מעורבים ברגשות מתקבל הדבר ולכן, והמנצח  

לאחר מלחמת ששת הימיםבאוניברסיטה העברית בירושלים יצחק רבין בנאום   

 

 

 עברנו את פרעה
 מילים ולחן: מאיר אריאל

 
עיקלו לי מגבר מס הכנסה, הם  

 מס ערך מוסף, הם עיקלו לי משדר,

 חברת החשמל עיקלו לי מצבר,

-מינהל המים סתמו לי באר   

 ראיתי שאני מתדרדר למשבר, התחלתי הוזה...

 אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

 

 טעות במחשב עלתה לי מיליון,

 כספומט בלע לי יתרת חשבון,

,מזכירה אלקטרונית דחתה לי ראיון  

שיוןישופט אוטומטי שלל לי ר  

 לעורך דין מכני שלשלתי אסימון בחריץ הפה...

 אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

 

 למדתי מקצוע מועיל ונחוץ

 כדי שלא אהיה דחוק ולחוץ

 התמדתי בו, הייתי חרוץ

שלון המערכת גם כן היה חרוץ )מאוד(יברם כ  

..מצאתי את עצמי עם המקצוע בחוץ הולך ורזה.  

..אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.  

 לפעמים אני חוטף את זה באוטובוס צפוף

 או ביציאה ממגרש עת אני דרוך ודחוף,

 לפעמים ברחוב מרוב חיכוך ושפשוף,

חטוף, מרוב ביקוש לאיזה אושר  

 בגב, בצלעות, לפעמים בפרצוף, המרפק הזה...

 אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

 

 הסתובבתי קצת זמן ללא מטרה,

 ללא הגדרה וללא פשרה,

 איבדתי גובה וקצת הכרה,

 חשבתי אולי בכל זאת הגדרה,

נקרעתי על זה.. -תן תשובה חד משמעית וברורה ישת  

ת זה.אבל עברנו את פרעה, נעבור גם א  

 

 ועכשיו אני תקוע בזמן החדיש,

 ולמען האמת אני די אדיש.

 המצב אומנם ביש אך איני מרגיש,

 אין לי לב לכל החומר שהמרקע מגיש.

ואני מתבזה... -ושלטון העם שוב יורד אל הכביש   

...אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה  
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ָעֵלינּו! ַלָמקום טובות ַמֲעלות ַּכָמה  

ַרים הוִציָאנּו ִאלּו לא ִמִמצְּ ם ָעָשה וְּ ָפִטים ָבהֶׁ ַדֵיינּו., ׁשְּ   

ם ָעָשה ִאלּו ָפִטים ָבהֶׁ ם ָעָשה ולא, ׁשְּ ַדֵיינּו., ֵבאלֵהיהֶׁ   

ם ָעָשה ִאלּו לא, ֵבאלֵהיהֶׁ ת ָהַרג וְּ ם אֶׁ כוֵריהֶׁ ַדֵיינּו., בְּ   

ת ָהַרג ִאלּו ם אֶׁ כוֵריהֶׁ לא בְּ ת ָלנּו ָנַתן וְּ ַדֵיינּו., ָממוָנם אֶׁ   

ת ָלנּו ָנַתן ִאלּו לא ָממוָנם אֶׁ ת ָלנּו ָקַרע וְּ ַדֵיינּו., ַהָּים אֶׁ   

ת ָלנּו ָקַרע ִאלּו לא ַהָּים אֶׁ ֱעֵביָרנּו וְּ תוכו הֶׁ ָחָרָבה בְּ ַדֵיינּו., בֶׁ   

עֱ  ִאלּו תוכו ֵביָרנּוהֶׁ ָחָרָבה בְּ לא בֶׁ ַקע וְּ ֵרנּו ׁשְּ תוכו צֶׁ ַדֵיינּו. בְּ   

ֵרנּו ִׁשַקע ִאלּו תוכו צֶׁ לא בְּ ֵּכנּו ִסֵפק וְּ ָבר ָצרְּ ָבִעים בִמדְּ ַדֵיינּו. ָׁשָנה ַארְּ   

ֵּכנּו ִסֵפק ִאלּו ָבר ָצרְּ ָבִעים בִמדְּ ֱאִכיָלנּו ולא ָׁשָנה ַארְּ ת הֶׁ ַדֵיינּו. ַהָמן אֶׁ   

ֱאִכיָלנּו ִאלּו ת הֶׁ לא ַהָמן אֶׁ ת ָלנּו ָנַתן וְּ ַדֵיינּו., ַהַׁשָבת אֶׁ   

ת ָלנּו ָנַתן ִאלּו לא, ַהַׁשָבת אֶׁ ָבנּו וְּ ֵני ֵקרְּ ַדֵיינּו., ִסיַני ַהר ִלפְּ   

ָבנּו ִאלּו ֵני ֵקרְּ לא, ִסיַני ַהר ִלפְּ ת ָלנּו ַנַתן וְּ ַדֵיינּו.. ַהתוָרה אֶׁ   

ת ָלנּו ַנַתן ִאלּו לא תוָרההַ  אֶׁ ִניָסנּו וְּ ץ ִהכְּ רֶׁ אֶׁ ָרֵאל לְּ ַדֵיינּו., ִישְּ   

ִניָסנּו ִאלּו ץ ִהכְּ רֶׁ אֶׁ ָרֵאל לְּ לא ִישְּ ת ָלנּו ָבָנה וְּ ִחיָרה ֵבית אֶׁ ַדֵיינּו. ַהבְּ   

ברמה העולמית,  איחולים -לרשימהנוספות הייתם מצרפים  מעלות טובות לואי :לשיחה הצעה

  ?אישיתהמשפחתית או הלאומית, ה

 

 מתוך מגילת העצמאות:

ולא, פזוריו ארצות בכל אמונים לה שמר, הזרוע בכח מארצו העם שהוגלה לאחר"...   

קשר מתוך. המדינית חרותו את בתוכה ולחדש לארצו לשוב ומתקווה מתפילה חדל   

,העתיקה במולדתם ולהאחז לשוב דור בכל היהודים חתרו זה ומסורתי היסטורי   

,נשמות הפריחו ומגינים מעפילים, וחלוצים, בהמוניהם ארצםל שבו האחרונים ובדורות   

משקו על השליט והולך גדל ישוב והקימו וערים כפרים בנו העברית שפתם החיו   

ונושא הארץ תושבי לכל הקדמה ברכת מביא, עצמו על ומגן שלום שוחר, ותרבותו   

.ממלכתית לעצמאות נפשו  
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ישראל מדינת לשלום תפילה  

חסדך, ברב עליה הגן, גאולתנו צמיחת ראשית, ישראל מדינת את ברך. אלווגו ישראל צור  

בעצה ותקנם, ולנבחריה לשופטיה, לראשיה ואמיתך אורך שלח. שלומך סכת עליה ופרוש  

והנחילם קדשנו ארץ מגיני ידי חזק. והיושר החופש, הצדק בדרך ילכו למען, מלפניך טובה  

בית אחינו את לברכה נא פקד. ליושביה לםעו ושמחת בארץ שלום ונתת. וחיים ישועה  

ויעל עמו אלוהיו יהי עמנו מכל בהם ומי ציון אהבת בלבם טע. פזוריהם ארצות בכל ישראל  

מקרבנו הסר. ארצנו יושבי כל על מרוחך האצל. עליה שמך נקרא אשר עירך לירושלים  

חזון במהרה וקים. ורעות שלום, ואחווה אהבה בלבנו וטע. ורשעות קנאה, ואיבה שנאה  

".מלחמה עוד ילמדו ולא, חרב גוי אל גוי יישא לא: “נביאך  

שלב" העבודה“ סידור מתוך ישראל מדינת לשלום התפילה  

 

  נושא לשיחה:

של מדינת ישראל. מה אתם מאחלים למדינה? 68עוד מעט נחגוג את יום העצמאות ה  

מה הייתם רוצים לשנות או לשפר בה? אפשר גם )בזהירות(:  

 

 

ִליֵאל ָהָיה ַר  אֹוֵמר: ָבן ַגמְּ  

ֵדי חֹוָבתֹו,  ַסח, ֹלא ָיָצא יְּ ָבִרים ֵאלּו ַבפֶׁ לָׁשה דְּ ֹּלא ָאַמר ׁשְּ  ָּכל ׁשֶׁ

ֵאלּו ֵהן:  ַסח, ַמָצה, ּוָמרוֹר.וְּ פֶּ  

ַסח ָדׁש ָהָיה ַקָים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁש פֶּ ֵבית ַהִמקְּ ַמן ׁשֶׁ ִלים ִבזְּ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוכְּ ָפַסח ַהָקדֹוׁש ׁשֶׁ ּום ׁשֶׁ

ר ָפַסח ַעל ָבֵת  ַסח הּוא ַליי, ֲאׁשֶׁ ַבח פֶׁ ם זֶׁ תֶׁ נֱֶׁאַמר: ַוֲאַמרְּ ַרים, ׁשֶׁ ִמצְּ ני ָברּוְך הּוא ַעל ָבֵתי ֲאבֹוֵתינּו בְּ י בְּ

ת ָבֵתינּו ִהִציל. אֶׁ ַרים, וְּ ת ִמצְּ פֹו אֶׁ ָנגְּ ַרים בְּ ִמצְּ ָרֵאל בְּ  ִישְּ

ִלי ַמָצה ָלה זו שאנו אֹוכְּ ִנגְּ ַהֲחִמיץ ַעד ׁשֶׁ ל ֲאבֹוֵתינּו לְּ ֵצָקם ׁשֶׁ ִפיק בְּ ֹלא ִהסְּ ם, ַעל ׁשּום מה? ַעל ׁשּום ׁשֶׁ

ָאָלם,  ָלִכים, ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא, ּוגְּ ֵכי ַהמְּ ְך ַמלְּ לֶׁ ם מֶׁ  ֲעֵליהֶׁ

ת חַ  ָמרוֹר ִרים אֶׁ רּו ַהִמצְּ ֵמרְּ ִלים, ַעל ׁשּום מה? ַעל ׁשּום ׁשֶׁ ָאנּו אֹוכְּ ה ׁשֶׁ נֱֶׁאַמר: זֶׁ ַרים, ׁשֶׁ ִמצְּ ֵיי ֲאבֹוֵתינּו בְּ

דּו  ר ָעבְּ ת ָּכל ֲעֹבָדָתם ֲאׁשֶׁ ה אֶׁ ָכל ֲעֹבָדה ַבָשדֶׁ ֵבִנים ּובְּ ר ּוִבלְּ ֹחמֶׁ ת ַחֵייהם ַבֲעֹבָדה ָקָשה, בְּ ָמֲררּו אֶׁ ם ַויְּ ָבהֶׁ

ְך. ָפרֶׁ  בְּ

 
 הצעה לפעילות קלילה סביב השולחן:

’, אתה פסח‘באמצעות סבב: ) ח, מצה ומרורפס –שלוש קבוצות המסובים ל מחלקים את כל

קם ומחליף במהירות כל מי שבקבוצת פסח  -פסח‘ –כאשר מכריזים ’(.  וכו’ אתה מרור’ את מצה‘

ומחליפות במהירות מקום וכו'. כל המצות קמות –’ מצה‘אחר. כאשר מכריזים ’ פסח‘מקום עם   

  קבוצות 3ליותר מ םאת המסובי ולחלק להמציא קבוצות נוספות אם רוצים, ניתן*
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ָך ַביום  ִבנְּ ָת לְּ ִהַגדְּ נֱֶׁאַמר: "וְּ ְצרים, ׁשֶׁ מִּ ָצא מִּ לּו הּוא יֶּ ת ַעְצמו ְכאִּ ְראות אֶּ ְבָכל דור ָודור ַחָיב ָאָדם לִּ
ַרים".  ֵצאִתי ִמִמצְּ ה ָעָשה ה' ִלי בְּ  ַההּוא ֵלאמר, ַבֲעבּור זֶׁ

נקודה לשיחה: שתפו ב"יציאת מצריים" שלכם: חוויה או תהליך של יציאה ממצב של קושי,    

מאיזה "מצרים" אישי שלכם הייתם רוצים להשתחרר?או:  שעבוד למצב של שחרור  

 

 

 ָכל ָאָדם ָצִריך ִמְצַרִים / אמנון ריבק

 

ִתְהיֶׁה לו     ָכל ָאָדם ָצִריך שֶׁ
   ֵאיזו  ִמְצַרִים,

ָכּה ה ַעְצמו  ִמתו  שֶׁ ת מ    ִלְהיו 

  ְבָיד ֲחָזָקה,

  או  ַבֲחִריַקת ִשַנִים.

 
ָלה,  ָכל ָאָדם ָצִריך ֵאיָמה ַוֲחֵשָכה ְגדו 

 ְונֶָׁחָמה, ְוַהְבָטָחה, ְוַהָצָלה,
ל ַהָשַמִים. ֵיַדע ָלֵשאת ֵעיָניו אֶׁ  שֶׁ

  ָכל ָאָדם ָצִריך ְתִפָלה ַאַחת,
ְצלו  ַעל ַהְשָפַתִים.   ְשֵתֵהא ְשגּוָרה אֶׁ
ֵפף -  ָאָדם ָצִריך ַפעַ ם ַאַחת ְלִהְתכו 

 ָכל ָאָדם ָצִריך ָכֵתף.
 

 

 

 

 

סבו בבית הסוכה את זוכר יהודי אדם  

במקומו זוכרת והסוכה  

שזוכרת במדבר ההליכה את  

הברית לוחות אבני ואת הנעורים חסד את  

והרעב הצמא ואת הזהב עגל ואת  

מצרים. את שזוכרים  

עמיחי יהודה  

 

 

 שותים כוס שנייה

ִתְהיֶׁה לו     ָכל ָאָדם ָצִריך שֶׁ
   ֵאיזו  ִמְצַריִ ם,

ָנה ִמֵבית ֲעָבִדים, ל ַעְצמו  ִממֶׁ   ִלְגא 

ל ִמְדַבר ַהְפָחִדים,   ָלֵצאת ַבֲחִצי ַהַלִיל אֶׁ

ך ַהַמִים, ל תו  ד ַהְיֵשר אֶׁ   ִלְצע 

ָתם ִנְפָתִחים ִמָפָניו ַלְצָדִדים.   ִלְראו 

  ָכל ָאָדם ָצִריך ָכֵתף,

ֵסף, ת יו  ת ַעְצמו  יָה אֶׁ   ָלֵשאת ָעלֶׁ
  ָכל ָאָדם ָצִריך ְלִהְזַדֵקְף.

 

ִתְהיֶׁה לו     ָכל ָאָדם ָצִריך שֶׁ
   ֵאיזו  ִמְצַרִים.
   ִוירּוָשַלִים,  

ך ֱאָחד,   ּוַמָסע ָארו 

תו  ָלַעד ר או    ִלְזכ 
ת ָהַרְגַלִים.  ְבַכפו 



17 

 

   

מילים ולחן: דתיה בן דור       ים שבא אביב? איך יודע  

 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, 

ז יודעים )אז יודעים( א  

 שבא אביב )שבא אביב( 

 אז יודעים שבא אביב.

 

 איך יודעים שבא אביב? 

 מסתכלים סביב סביב 

ם חרוצות יואם רואים המון ידי  

 נושאות סלים כבדים עם יין ומצות 

  -ואם שרים "שמחה רבה" 

  "אביב הגיע, פסח בא" 

 אז יודעים )אז יודעים( 

 שבא אביב )שבא אביב( 

ז יודעים שבא אביב, א  

 אז יודעים )אז יודעים(

  שבא אביב )שבא אביב( 

אז יודעים שבא אביב.   

)"אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים"( ברכהים ידיים עם לוטנ    ַרְחָצה  

יא מברכים על המצה ברכת המוציא   מוֹצִּ  

ְך ָהעֹוָלם ַהמֹוִצי לֶׁ ץ.ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו מֶׁ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ א לֶׁ  

ואוכלים אכילת מצהמברכים על המצה ברכת     ַמָצה  

ִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָצה. ֹוָתיו וְּ ִמצְּ ָשנּו בְּ ר ִקדְּ ְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶׁ לֶׁ  ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו מֶׁ

אכילת מרור ואוכליםברכת  מברכים על המרור   ָמרוֹר  

ִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינ ֹוָתיו וְּ ִמצְּ ָשנּו בְּ ר ִקדְּ ְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶׁ לֶׁ ּו מֶׁ  

ְך כינים מעין כריך מהמצה התחתונה והמרור, מברכים ואוכליםמ   כוֹרֵּ  

ָדׁש ָהָיה ַקָיים:  ַמן שֵבית ַהִמקְּ ִהֵלל. ֵּכן ָעָשה ִהֵלל ִבזְּ ָדׁש ּכְּ ִמקְּ ר לְּ  ֵזכֶׁ

ֻלהּו".ָהָיה ּכֹוֵרְך  ֹרִרים ֹיאכְּ נֱֶׁאַמר: "ַעל ַמצֹות ּומְּ ַקֵיים ַמה ׁשֶׁ ַיַחד, לְּ אֹוֵכל בְּ ַמָצה ּוָמרֹור וְּ  

ים את האפיקומן ואוכלים אותומוצא   ָצפּון  

בעוזכר לקרבן הפסח הנאכל על הש  

ְך מברכים ברכת המזון   ָברֵּ  
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ְרַכת ַהָמזוֹן   :מתוך בִּ

ת שּוב יי אֶׁ ִמים. ִׁשיר ַהַמֲעלֹות: בְּ ֹחלְּ ִׁשיַבת ִציֹון ָהִיינּו ּכְּ  

ׁשֹוֵננּו ִרָנה. חֹוק ִפינּו ּולְּ  ָאז ִיָמֵלא שְּ

ֵמִחים. ִדיל יי ַלֲעשֹות ִעָמנּו, ָהִיינּו שְּ ִדיל יי ַלֲעשֹות ִעם ֵאלֶׁה. ִהגְּ רּו ַבגֹוִים: ִהגְּ  ָאז ֹיאמְּ

ב. ִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַבנֶׁגֶׁ ת ׁשְּ   ׁשּוָבה יי אֶׁ

ֹצרּו.ַהזֹ  ִרָנה ִיקְּ ָעה, בְּ ִדמְּ ִעים בְּ רְּ  

ְך ַהָזַרע, שֶׁ  ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵשא מֶׁ

ִרָנה ֹנֵשא ֲאֻלֹמָתיו.  ֹבא ָיֹבא בְּ

 שותים כוס שלישית

 

 מוזגים כוס של אליהו ופותחים את הדלת

ם ל ַהגוֹיִּ ָלכֹות ֲאׁשֶׁ  ְׁשֹפְך ֲחָמְתָך אֶּ ַעל ַממְּ ָדעּוָך וְּ ר ֹלא יְּ ת ֲאׁשֶׁ אֶׁ ת ַיֲעֹקב וְּ ָך ֹלא ָקָראּו. ִּכי ָאַכל אֶׁ ִׁשמְּ ר בְּ

ֵמי יי. ִמיֵדם ִמַתַחת ׁשְּ ַתׁשְּ ַאף וְּ ֹדף בְּ ָך ַיִשיֵגם. ִתרְּ ָך ַוֲחרֹון ַאפְּ מֶׁ ם ַזעְּ ֹפְך ֲעֵליהֶׁ  ָנֵוהּו ֵהַׁשמּו. ׁשְּ

 

אשר ידעוך שפוך אהבתך על הגויים  

 ועל ממלכות אשר בשמך קוראים

עם זרע יעקב בגלל חסדים שהם עושים  

 ומגינים על עמך ישראל מפני אוכליהם

 יזכו לראות סוכת בחיריך

 ולשמוח בשמחת גוייך

(16-)הוספה מאוחרת בכתב יד להגדה מן המאה ה  

 

שרים את ההלל   הלל  

 שירה:

ָרים, ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז,  ָרֵאל ִמִמצְּ ֵצאת ִישְּ  בְּ

ָרֵאל ׁשֹו, ִישְּ ָקדְּ הּוָדה לְּ ָתה יְּ לֹוָתיו.  ָהיְּ ׁשְּ  ַממְּ

ָאחֹור.  ֵדן ִיֹסב לְּ  ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס, ַהַירְּ

 )תהילים קיד(
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 תודה
 מילים: עוזי חיטמן, 

 לחן: עממי יווני

 

  תודה על כל מה שבראת

  תודה על מה שלי נתת

  על אור עיניים

  חבר או שניים

  על מה שיש לי בעולם

  על שיר קולח

  ולב סולח

  שבזכותם אני קיים

 

  תודה על כל מה שבראת

  תודה על מה שלי נתת

  על צחוק של ילד

  ושמי התכלת

  על אדמה ובית חם

  פינה לשבת

  אישה אוהבת

  שבזכותם אני קיים

 

  תודה על כל מה שבראת

  תודה על מה שלי נתת

  על יום של אושר

  תמימות ויושר

  על יום עצוב שנעלם

  תשואות אלפיים

  וכפיים

 שבזכותם אני קיים.

 

 

לשיחה:נקודה   

או: למי מהמשתתפים הערב הייתי רוצה לומר תודה?   על מה אני אומר/ת תודה הערב?   

  

  רביעיתכוס שותים 
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(:שמות פרק וכוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה, כנאמר ) 4  

ֶאְתֶכם ִמַתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים  ְוהֹוֵצאִתי  

ם ְוִהַצְלִתי  תָּ ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבדָּ  

ִטים ְגֹדִלים: גַָּאְלִתיוְ  ֶאְתֶכם ִבְזרֹוַע ְנטּויָּה ּוִבְׁשפָּ  

ַקְחִתי ֶכם ֵלאֹלִהים ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַהמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַתַחת  ְולָּ ִייִתי לָּ ם ְוהָּ ֶאְתֶכם ִלי ְלעָּ

ִים:  ִסְבלֹות ִמְצרָּ

:ואנו נמשיך ונקרא   

ָאֶרץ ְוֵהֵבאִתי ק ּוְלַיֲעֹקב ֶאְתֶכם ֶאל הָּ ם ְלִיְצחָּ הָּ ּה ְלַאְברָּ ֵתת ֹאתָּ אִתי ֶאת יִָּדי לָּ   ...ֲאֶׁשר נָּשָּ

 
 מעין כוס חמישית

 
 
 

מסיימים את הסדר בשירים ופיוטים   נרצה  

ה ַלֲעש ּכֶׁ ַסֵדר אֹותֹו ֵּכן ִנזְּ ר ָזִכינּו לְּ ֻחָקתֹו. ַּכֲאׁשֶׁ ָפטֹו וְּ ָכל ִמׁשְּ ָכתֹו, ּכְּ ִהלְּ ַסח ּכְּ ֹותֹו. ָזְך ׁשֹוֵכן ֲחַסל ִסדּור פֶׁ

ִרָנה. ִציֹון בְּ דּוִים לְּ ֵעי ַכָנה פְּ ָקרֹוב ַנֵהל ִנטְּ ַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. בְּ עֹוָנה, קֹוֵמם קְּ  מְּ

נּוָיה. ָׁשָנה ַהָבָאה ִבירּוָׁשָלִים ַהבְּ  לְּ

  היכן אני רוצה להיות בשנה הבאה? באופן סמלי או באופן פיזי.: נקודה לשיחה

 

 

 

"איש לא חשב מעולם לחפש את הארץ המובטחת במקום שבו היא נמצאת באמת, ובכל זאת היא 

קרובה כל כך! היא כאן- בתוכנו. כי כל אחד נושא בתוך עצמו חלק מהארץ המובטחת. זה נושא 

אותה בתוך ראשו, וזה בין ידיו ושלישי בחסכונותיו. הארץ המובטחת נמצאת היכן שאנו נושאים 

 אותה". 

 בנימין זאב הרצל, יומנים,1895  

 

 

אם נרצה להעניק לתפילה "לשנה הבאה בירושלים" משמעות חדשה : נקודה לשיחה

  ורלוונטית, כיצד אתם קוראים את המשפט? מה משמעותו עבורכם?
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/ שירן בן יעקב חסל סדר פסח  

   

 ֶפַסח ַמָצה ּוָמרֹור

 ּוְלַמד -ֶפַסח צא 

 ְוַדע. -ֶפַסח ּבֹוא 

  

יםְויַָדְענּו כִּ   י ָהיִּינּו ֲעָבדִּ

 וביערנו ֶאת ַהּגֹוָלה ֵמָעֵלינּו

ַפְרנּו כֹל אֹותֹו ַהַליְָלה  ְוסִּ

  

 ְוָכֵעת משַקלּו ַהַמיִּם

ּקּון ָהעֹוָלם יב תִּ ים ֶשזֶהּו ָאבִּ  ָאנּו יֹוְדעִּ

 זֶהּו אביבו ֶשל ָהָאָדם המתחדש כֹל ָשנָה

י שיבתה ֶשל ַהּיֹונָה  זֹוהִּ

 

 בשנה הבאה    

 מילים: אהוד מנור, לחן: נורית הירש

 בשנה הבאה נשב על המרפסת 

 ונספור ציפורים נודדות. 

 ילדים בחופשה ישחקו תופסת 

 בין הבית לבין השדות. 

 

 עוד תראה, עוד תראה 

 כמה טוב יהיה 

 בשנה, בשנה הבאה. 

 

 ענבים אדומים יבשילו עד הערב 

 ויוגשו צוננים לשולחן. 

ו אל אם הדרך ורוחות רדומים ישא  

 עיתונים ישנים וענן. 

 

 עוד תראה, עוד תראה... 

 

 בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים 

 מול האור הניגר הלבן 

 אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים 

 והשמש תזרח בתוכן. 

 

עוד תראה, עוד תראה..

לוואיה  

, מילים: אהוד מנור  

 לחן: בועז שרעבי

 

  הלוואי ומענן תרד עלינו קשת
  הלוואי שלעולם הזה יש תקנה...

 

  הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת

  הלוואי ולא תאבד לעד המתנה

  הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא

  הלוואי ועוד נשב בצל התאנה.

 

  הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב

  הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן

  הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב
  הלוואי הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.

 

  הלוואי ולא יישא עוד גוי אל גוי חרב

  הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה

  הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב

  הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה

 
 הלוואי שלא נכאב...
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 המסע לארץ ישראל

 מילים: חיים אידיסיס

 לחן: שלמה גרוניך

 

  הירח משגיח מעל,
  על גבי שק האוכל הדל

  המדבר מתחתי, אין סופו לפנים,
  ואמי מבטיחה לאחי הקטנים.

 
  עוד מעט, עוד קצת, להרים רגליים

  מאמץ אחרון, לפני ירושלים.
 

  אור ירח החזק מעמד,
  שק האוכל שלנו אבד

  המדבר לא נגמר, יללות של תנים,
  ואימי מרגיעה את אחי הקטנים.

 
  עוד מעט, עוד קצת, בקרוב נגאל

  לא נפסיק ללכת, לארץ ישראל.
 

  ובלילה תקפו שודדים,
  בסכין גם בחרב חדה

  במדבר דם אימי, הירח עדי,
  ואני מבטיחה לאחי הקטנים.

 
  עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום

  עוד מעט נגיע, לארץ ישראל.
 

  בירח דמותה של אימי,
  מביטה בי, אמא אל תיעלמי

  לו הייתה לצידי, היא הייתה יכולה,
  לשכנע אותם שאני יהודי.

 
  עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום

  עוד מעט נגיע, לארץ ישראל.
 

  עוד מעט, עוד קצת, להרים עיניים
 מאמץ אחרון, לפני ירושלים.

 חי
 

 מילים: אהוד מנור, 
 לחן: אבי טולדנו

 
  שמעו אחי,
  אני עוד חי

  ושתי עיני עוד נישאות לאור.
  רבים חוחי

  אך גם פרחי
  ולפני שנים רבות מספור.

 
  אני שואל ומתפלל

  טוב שלא אבדה עוד התקווה.
 

  עובר מזמור
  מדור לדור,

  כמעיין מאז ועד עולם
 

  אני שואל...
  חי, חי, חי

  כן, אני עוד חי.
  זה השיר שסבא

  שר אתמול לאבא
  והיום אני.

 
  אני עוד חי, חי, חי,

  עם ישראל חי.
  זה השיר שסבא

  שר אתמול לאבא
  והיום אני.

 
  הומים ימי חי חי

  ולילותי חי חי
  ובשמי עמוד האש עוד קם.

  אשיר בלי די, חי חי
  אפרוש ידי חי חי

  לידידי אשר מעבר ים
 

  אני שואל...
  חי, חי, חי...

 
  שמעו אחי,
  אני עוד חי

  ושתי עיני עוד נישאות לאור.
  אז כה לחי
  לכל אורחי

  ולבני המבקשים לחזור.
 

  אני שואל...

 חי, חי, חי...

 
 הצעה: שני השירים בעמוד זה עשויים לשמש גם כבסיס לשיחה. בחרו אחד מהם והתעמקו במילים.

 מהו הסיפור של העם שלנו? האם יציאת מצריים הוא מוטיב שחוזר על עצמו וימשיך לחזור על עצמו 

 לנצח? האם ניתן לשנות מציאות זו?
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עַ  י יוֹדֵּ ָחד מִּ ץ.? אֶּ ַבָשַמים ּוָבָארֶּ ינּו ׁשֶּ ָחד ֱאֹלהֵּ ַע: אֶּ י יוֹדֵּ ָחד ֲאנִּ אֶּ  

ם מִּ  עַ ְׁשַניִּ ית? י יוֹדֵּ י לֻׁחוֹת ַהְברִּ ַע: ְׁשנֵּ י יוֹדֵּ ם ֲאנִּ ץ.ְׁשַניִּ ַבָשַמים ּוָבָארֶׁ ָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶׁ . אֶׁ  

עַ  י יוֹדֵּ ַע: ְׁשלָׁשה ָאבוֹת? ְׁשלָׁשה מִּ י יוֹדֵּ ץְׁשלָׁשה ֲאנִּ ַבָשַמים ּוָבָארֶׁ ָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶׁ ִרית, אֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ , ׁשְּ  

ַע? י יוֹדֵּ ָמהוֹתַא ַאְרַבע מִּ ַע: ַאְרַבע אִּ י יוֹדֵּ ץְרַבע ֲאנִּ ַבָשַמים ּוָבָארֶׁ ָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶׁ ִרית, אֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ לָׁשה ָאבֹות, ׁשְּ , ׁשְּ  

ַע? י יוֹדֵּ ָשה מִּ י תוָֹרה ֲחמִּ ָׁשה חּוְמׁשֵּ ַע: ֲחמִּ י יוֹדֵּ ָשה ֲאנִּ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ֲחמִּ לָׁשה ָאבֹות, ׁשְּ ַבע ִאָמהֹות, ׁשְּ ָחד , ַארְּ ִרית, אֶׁ

ץ ַבָשַמים ּוָבָארֶׁ  ֱאֹלֵהינּו ׁשֶׁ

ַע? י יוֹדֵּ ה מִּ ָ שִּ ְׁשָנה ׁשִּ י מִּ ְדרֵּ ָשה סִּ ַע: ׁשִּ י יוֹדֵּ ה ֲאנִּ ָ שִּ ֵני ׁשִּ לָׁשה ָאבֹות, ׁשְּ ַבע ִאָמהֹות, ׁשְּ ֵׁשי תֹוָרה, ַארְּ , ֲחִמָׁשה חּומְּ

ץ ַבָשַמים ּוָבָארֶׁ ָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶׁ ִרית, אֶׁ  ֻלחֹות ַהבְּ

י ַׁשָבָתאׁשִּ  ְבָעה ְימֵּ ַע: ׁשִּ י יוֹדֵּ ְבָעה ֲאנִּ ַע? ׁשִּ י יוֹדֵּ ַבע ִאָמהֹות, ְבָעה מִּ ֵׁשי תֹוָרה, ַארְּ ָנה, ֲחִמָׁשה חּומְּ ֵרי ִמׁשְּ , ִׁשָשה ִסדְּ

ץ ַבָשַמים ּוָבָארֶׁ ָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶׁ ִרית, אֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ לָׁשה ָאבֹות, ׁשְּ  ׁשְּ

ַע? י יוֹדֵּ יָלהְׁשמוֹ  ְׁשמוָֹנה מִּ י מִּ ַע: ְׁשמוָֹנה ְימֵּ י יוֹדֵּ ֵׁשי ָנה ֲאנִּ ָנה, ֲחִמָׁשה חּומְּ ֵרי ִמׁשְּ ֵמי ַׁשָבָתא, ִׁשָשה ִסדְּ ָעה יְּ , ִׁשבְּ

ץ ַבָשַמים ּוָבָארֶׁ ָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶׁ ִרית, אֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ לָׁשה ָאבֹות, ׁשְּ ַבע ִאָמהֹות, ׁשְּ  תֹוָרה, ַארְּ

ְׁש  ַע? תִּ י יוֹדֵּ ְׁשָעה מִּ ָדהתִּ י לֵּ ְׁשָעה ַיְרחֵּ ַע: תִּ י יוֹדֵּ ָנה, ָעה ֲאנִּ ֵרי ִמׁשְּ ֵמי ַׁשָבָתא, ִׁשָשה ִסדְּ ָעה יְּ ֵמי ִמיָלה, ִׁשבְּ מֹוָנה יְּ , ׁשְּ

ַבָשַמים ּוָבָא ָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶׁ ִרית, אֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ לָׁשה ָאבֹות, ׁשְּ ַבע ִאָמהֹות, ׁשְּ ֵׁשי תֹוָרה, ַארְּ ץֲחִמָׁשה חּומְּ רֶׁ  

ְבַרָיאֲעָש  ַע: ֲעָשָרה דִּ י יוֹדֵּ ַע? ֲעָשָרה ֲאנִּ י יוֹדֵּ ֵמי ַׁשָבָתא, ִׁשָשה ָרה מִּ ָעה יְּ ֵמי ִמיָלה, ִׁשבְּ מֹוָנה יְּ ֵחי ֵלָדה, ׁשְּ ָעה ַירְּ , ִתׁשְּ

חָ  ִרית, אֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ לָׁשה ָאבֹות, ׁשְּ ַבע ִאָמהֹות, ׁשְּ ֵׁשי תֹוָרה, ַארְּ ָנה, ֲחִמָׁשה חּומְּ ֵרי ִמׁשְּ ץִסדְּ ַבָשַמים ּוָבָארֶׁ ד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶׁ  

ַע: י יוֹדֵּ ַע? ַאַחד ָעָשר ֲאנִּ י יוֹדֵּ ֵמי ִמיָלה,  ַאַחד ָעָשר מִּ מֹוָנה יְּ ֵחי ֵלָדה, ׁשְּ ָעה ַירְּ ַרָיא, ִתׁשְּ ַבָּיא, ֲעָשָרה ִדבְּ ַאַחד ָעָשר ּכֹוכְּ

ָנה, ֲחִמָׁשה חּומְּ  ֵרי ִמׁשְּ ֵמי ַׁשָבָתא, ִׁשָשה ִסדְּ ָעה יְּ ָחד ִׁשבְּ ִרית, אֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ לָׁשה ָאבֹות, ׁשְּ ַבע ִאָמהֹות, ׁשְּ ֵׁשי תֹוָרה, ַארְּ

ץ ַבָשַמים ּוָבָארֶׁ  ֱאֹלֵהינּו ׁשֶׁ

ְבַטָיא ַע: ְׁשנֵּים ָעָשר ׁשִּ י יוֹדֵּ י יודע? שנים ָעָשר ֲאנִּ ָעה ַירְּ ְׁשנֵּים ָעָשר מִּ ַרָיא, ִתׁשְּ ַבָּיא, ֲעָשָרה ִדבְּ ֵחי , ַאַחד ָעָשר ּכֹוכְּ

ַבע ִאָמה ֵׁשי תֹוָרה, ַארְּ ָנה, ֲחִמָׁשה חּומְּ ֵרי ִמׁשְּ ֵמי ַׁשָבָתא, ִׁשָשה ִסדְּ ָעה יְּ ֵמי ִמיָלה, ִׁשבְּ מֹוָנה יְּ לָׁשה ָאבֹות, ֵלָדה, ׁשְּ ֹות, ׁשְּ

ץ ַבָשַמים ּוָבָארֶׁ ָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶׁ ִרית, אֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ  ׁשְּ

ַע? ְׁשלָׁשה י יוֹדֵּ ַדָיא ְׁשלָׁשה ָעָשר מִּ ַע: ְׁשלָׁשה ָעָשר מִּ י יוֹדֵּ ַבָּיא, ֲעָשָרה ָעָשר ֲאנִּ ַטָיא, ַאַחד ָעָשר ּכֹוכְּ ֵנים ָעָשר ִׁשבְּ . ׁשְּ

ָנה, ֲחִמָׁשה חּו ֵרי ִמׁשְּ ֵמי ַׁשָבָתא, ִׁשָשה ִסדְּ ָעה יְּ ֵמי ִמיָלה, ִׁשבְּ מֹוָנה יְּ ֵחי ֵלָדה, ׁשְּ ָעה ַירְּ ַרָיא, ִתׁשְּ ֵׁשי תֹוָרה, ַארְּ ִדבְּ ַבע מְּ

ץ ַבָשַמים ּוָבָארֶׁ ָחד ֱאֹלֵהינּו ׁשֶׁ ִרית, אֶׁ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ לָׁשה ָאבֹות, ׁשְּ  ִאָמהֹות, ׁשְּ
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ָיא. ,ַחד ַגְדָיא ָיא,ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ ַזִבין ַאָבא ִבתְּ ָיא דְּ ַחד ַגדְּ  

ַזִבין אַ  ָיא, דְּ ַגדְּ ָלה לְּ ָאכְּ ָרא וְּ ָאָתא ׁשּונְּ ָיא.וְּ ָיא,ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ ָבא ִבתְּ  

ָיא. ָיא,ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ ַזִבין ַאָבא ִבתְּ ָיא, דְּ ַגדְּ ָלה לְּ ָאכְּ ָרא, דְּ ׁשּונְּ ָנַׁשְך לְּ ָבא וְּ ָאָתא ַכלְּ  וְּ

ָיא, ַגדְּ ָלה לְּ ָאכְּ ָרא, דְּ ׁשּונְּ ָנַׁשְך לְּ ָבא, דְּ ַכלְּ ָרא וִהָּכה לְּ ָאָתא חּוטְּ ָיא. וְּ ָיא,ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ ַזִבין ַאָבא ִבתְּ דְּ  

ַזִבין ַאָבא בִ  ָיא, דְּ ַגדְּ ָלה לְּ ָאכְּ ָרא, דְּ ׁשּונְּ ָנַׁשְך לְּ ָבא, דְּ ַכלְּ ִהָּכה לְּ ָרא, דְּ חּוטְּ ָשַרף לְּ ָאָתא נּוָרא וְּ ָיא,ַחד וְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ תְּ

ָיא.  ַגדְּ

נּו ָכָבה לְּ ָאָתא ַמָיא וְּ ֵרי זּווְּ ַזִבין ַאָבא ִבתְּ ָיא, דְּ ַגדְּ ָלה לְּ ָאכְּ ָרא, דְּ ׁשּונְּ ָנַׁשְך לְּ ָבא, דְּ ַכלְּ ִהָּכה לְּ ָרא, דְּ חּוטְּ ָשַרף לְּ ֵזי, ַחד ָרא, דְּ

ָיא. ָיא,ַחד ַגדְּ  ַגדְּ

ָבא, דְּ  ַכלְּ ִהָּכה לְּ ָרא, דְּ חּוטְּ ָשַרף לְּ נּוָרא, דְּ ָכָבה לְּ ַמָיא, דְּ ָׁשָתה לְּ ָאָתא תֹוָרא וְּ ַזִבין ַאָבא וְּ ָיא, דְּ ַגדְּ ָלה לְּ ָאכְּ ָרא, דְּ ׁשּונְּ ָנַׁשְך לְּ

ָיא. ָיא,ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ  ִבתְּ

נָ  ָבא, דְּ ַכלְּ ִהָּכה לְּ ָרא, דְּ חּוטְּ ָשַרף לְּ נּוָרא, דְּ ָכָבה לְּ ַמָיא, דְּ ָשָתה לְּ תֹוָרא, דְּ ָׁשַחט לְּ ָאָתא ַהׁשֹוֵחט וְּ ָאכְּ וְּ ָרא, דְּ ׁשּונְּ ָלה ַׁשְך לְּ

ָיא. ָיא,ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ ַזִבין ַאָבא ִבתְּ ָיא, דְּ ַגדְּ  לְּ

ָרא חּוטְּ ָשַרף לְּ נּוָרא, דְּ ָכָבה לְּ ַמָיא, דְּ ָשָתה לְּ תֹוָרא, דְּ ָׁשַחט לְּ ׁשֹוֵחט, דְּ ָׁשַחט לְּ ת וְּ ָאְך ַהָמוֶׁ ָאָתא ַמלְּ ָבא, וְּ ַכלְּ ִהָּכה לְּ , דְּ

ָאכְּ  ָרא, דְּ ׁשּונְּ ָנַׁשְך לְּ ָיא.דְּ ָיא,ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ ַזִבין ַאָבא ִבתְּ ָיא, דְּ ַגדְּ ָלה לְּ  

ַמָיא, דְּ  ָשָתה לְּ תֹוָרא, דְּ ָׁשַחט לְּ ׁשֹוֵחט, דְּ ָׁשַחט לְּ ת, דְּ ַאְך ַהָמוֶׁ ַמלְּ ָׁשַחט לְּ ָאָתא ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא וְּ ָשַרף וְּ נּוָרא, דְּ ָכָבה לְּ

כַ  ִהָּכה לְּ ָרא, דְּ חּוטְּ ָיא.לְּ ָיא,ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ ַזִבין ַאָבא ִבתְּ ָיא, דְּ ַגדְּ ָלה לְּ ָאכְּ ָרא, דְּ ׁשּונְּ ָנַׁשְך לְּ ָבא, דְּ לְּ  
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  גדי קטן גדי לבן

  ובא הכלב ונשך לחתול

  שטרף את הגדי

 שאבינו הביא

  

  דזבין אבא בתרי זוזי

  חד גדיא חד גדיא

 

  ואי מזה הופיע מקל גדול

  שחבט בכלב שנבח בקול

  הכלב שנשך את החתול

 שטרף את הגדי שאבינו הביא

  

 דזבין אבא בתרי זוזי

 חד גדיא חד גדיא

.  

 

  

 

 

 

 

 חג שמח!

של התנועה הרפורמית:ובאתר מושקע שלל רעיונות לפעילויות ומשחקים לילדים תמצאו בחוברת מצוינת   
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 גרסאות מקסימות להגדה מודרנית באנגלית תוכלו למצוא כאן:

http://www.reformjudaism.org/blog/2017/03/20/16-unique-haggadot-enliven-your-passover-

seder?utm_source=WU&utm_medium=email&utm_content=20170324&utm_campaign=Feature 

 

  ובאו המים וכיבו את האש

  ששרפה את המקל

  שחבט בכלב שנשך לחתול

  שטרף את הגדי שאבינו הביא

 דזבין אבא ...

 

  ובא השור ששתה את המים

  שכיבו את האש

  ששרפה את המקל

  שחבט בכלב שנשך החתול

  שטרף את הגדי שאבינו הביא

 דזבין אבא... 

 

  ובא השוחט ששחט את השור

  ששתה את המים

  שכיבו את האש

  ששרפה את המקל

  שחבט בכלב שנשך החתול

  שטרף את הגדי שאבינו הביא

 

  ובא מלאך המוות והרג את השוחט

  ששחט את השור

  ששתה את המים

  שכיבו את האש

  ששרפה את המקל

  שחבט בכלב שנשך החתול

  שטרף את הגדי שאבינו הביא

  דזבין אבא...

  ומה פתאום את שרה חד גדיא?

  אביב עוד לא הגיע ופסח לא בא.

  ומה השתנה לך מה השתנה?

 אני השתניתי לי השנה

 

  ובכל הלילות בכל הלילות

  שאלתי רק ארבע קושיות

  הלילה הזה יש לי עוד שאלה

 עד מתי יימשך מעגל האימה

  

  רודף הוא נרדף מכה הוא מוכה

  מתי ייגמר הטירוף הזה

  ומה השתנה לך מה השתנה?

 אני השתניתי לי השנה

  

  הייתי פעם כבש וגדי שליו

  היום אני נמר וזאב טורף

  הייתי כבר יונה והייתי צבי

  היום איני יודעת מי אני

 

  דזבין אבא בתרי זוזי

  חד גדיא חד גדיא

 

  קנה אבינו גדי בשני זוזים

 ושוב מתחילים מהתחלה.

כוח לשיחה 'רצינית' על כוס הקפה השנייה, ניתן לקרוא/ לשיר/  עוד אם הילדים כבר ישנים ולמבוגרים יש

.להאזין ולשוחח על הפרשנות העכשווית של חוה אלברשטיין לפיוט  

ןחוה אלברשטייחד גדיא/   
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