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 :'סדרה-ליל' סדר בלעשות 
 וחוויתי לכל המשפחהמסורתי  'סדר 'לילאיך נוביל 

 עורכת ומנחה: הָרָבה נטלי לסטרג'ר/  המניין המשפחתי המסורתי בכפר ורדים, חע"התשפסח ערב חג ה

 
 : 8201, חזמנים לפסח תשע"

 
 צאת הכוכבים. החל מ, 29/3/18בערב,  חמישיבדיקת חמץ: ביום  

 .  10:09 לשעה , עד30/3/18בבוקר,  , ביום שישי חמץ סוף זמן אכילת 

 .11:26עד לשעה , 30/3/18, ביום שישי בבוקר, שריפת החמץסוף זמן  

 .18:28, יום שישי, יום טוב' שבת ו'ערב חג ראשון וליל הסדר : הדלקת נרות  

 18:33, 5/4/18יום חמישי,  ערב חג שני:הדלקת נרות  

 .19:42, בשעה 7/4/18, חג הפסח  יסתיים במוצאי השבת 

 
 
 

 סדר בלי סבא
 הרבה משפחות ישראליות מספרות בערגה על ליל הסדר הנפלא שהתקיים בהנחייתו של סבא.

 "מאז שסבא נפטר עדין לא מצאנו כיצד למלא את החלל שנוצר". 
. סבא, שמפאת הסבא שאיננו. הסבא  שהתעקש לקרוא עד סוף ההגדה –ואכן הסדר הישראלי מתקיים סביב העדר גדול 

שארית כבודו נשארנו כולנו מסביב לשולחן עוד קצת. סבא, שהיווה את הקשר למסורת ושנתן לנו הרגשה שהוא שמע 
 את סיפור יציאת מצרים ממשה רבנו בכבודו ובעצמו. 

 הלילה הוא חסר. וגם אם הסדר שלו היה משעמם לעיתים וארוך, עכשיו הוא מעלה געגועים וזיכרונות טובים. יש
 כיצד נתמודד עם העובדה שהסדר של סבא הוא עכשיו הסדר שלנו...  –כיצד נמלא את מקומו  –נוסטלגיה ויש גם פחד 

אנחנו חייבים להודות יש גם תחושה של שחרור מסוים, ויכולת לנער את ההגדה ואת עצמנו וליצור משהו מחודש, סדר 
 בור ילדינו ונכדינו.שלנו. מי ייתן ונגיע גם אנחנו להיות "סבא" עם מסורת ע

 
 , קהילת 'ניגון הלב', עמק יזרעאלשי זרחי, המדרשה באורניםר' 

 
 
 

 הכח הפסיכולוגי של ליל הסדר
סיכולגיה, הפרופגאנדה והפדגוגיה פחשבתי הרבה על גאונותו של טקס ליל הסדר. שום מומחה מודרני, הבקיא בתורת ה

וא מטביע את חותמו על הילד בגיל הרך, וחודר לרבדים העמוקים גם יחד, לא היה מסוגל להמציא טקס גאוני יותר. ה
הראייה, השמיעה, הריח, המישוש, הטעם.  –ביותר של נפשו הלא מודעת. הוא פונה אל כל החושים בעת ובעונה אחת 

 ובמיוחד את הצעיר ביותר.  –הוא משתף במהלכו באופן פעיל את כל הנוכחים 
תוכן. האגדה של יציאת מצרים בתורה היא המיתוס היסודי של העם היהודי, האמצעי מתמזג עם המסר, הטקס עם ה

 ואין חזק ממנה בשפת הסמלים: בית עבדים, משה מול פרעה הרשע, משיעבוד לחירות. 
לעומת היצירה המקראית המרהיבה, ההגדה היא ספר די עלוב מבחינה ספרותית, אבל היא מלאכת מחשבת של השפעה 

דתי יכול היה לומר: שטיפת מוח(. מי שעבר את חווית הסדר בילדותו, לא ישתחרר ממנה עד -יפסיכולוגית )אדם אנט
 בתת הכרה שלו תמשיך החוויה לפעום.  –סוף ימיו. יכול הוא לכפור בעיקר, להפנות את גבו למסורת היהודית 

.... 
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 1991אורי אבנרי, מעריב, ערב פסח תשנ"א 
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 הסדר. ת /כהגדה של פסח: מדריך קצר לעור
 

  בליל הסדר משולבות מספר מצוות, חלקן מן התורה וחלקן מדברי חכמים.
יציאת את סיפור לספר  כלומר  - ""והגדת לבנך[ 2] ומצוות , אכילת מצה[ 1העיקריות מן התורה  הן ] מצוות השתי 

שתיית   ,קידוש כמים:יש גם כמה מצוות מדברי ח !הגדהקיראה ודיון ב –, או במילים אחרות מצריים לדורות הבאים
הג ההסבה לצד שמאל כדרך 'בני חורין' וכדרך וכ"כ מנ אמירת ההלל, אכילת המרור, ארבע הכוסות, כולל כוס הקידוש

 מלכים בעת ההיא.

 
 :מסורתיסדר -להציוד הנדרש לליבמחשבה תחילה:  –סוף מעשה 

במיוחד בלילה הראשון של  –ת בחג חג הפסח מכונה בתורה בשם "חג המצות", ומצוה עלינו לאכול מצו :מצות 

 , וכמובן כמות נוספת למהלך הארוחה והסדר כולו!מצות שלימות  3קערת הסדר, נדרשות חג הפסח. עבור 

לכן יש ארבע כוסות של יין, נוסיף ונשתה עוד "קידוש", אך בליל הסדר אנו  נוהגים לערוךבכל שבת וחג  יין. 

 דים, לצרכי הסדר!לחשב כמות מספקת של יין/מיץ ענבים ליל

הרי זה משובח"! ליל הסדר הוא הלילה בו אנו ממשיכים את  –"כל המרבה לספר ביציאת מצרים  הגדה. 

ההגדה היא הטקסט הבסיסי שממנה ועל פיה מתנהל הערב. דאגו כי יש מספיק יציאת מצרים. בהמסורת, ומספרים 

 הגדות לכולם!

מצות, אחת על גבי  3 -באירועי הלילה. הקערה מורכבת מ קערת ליל הסדר היא המרכיב המרכזי :קערת הסדר 

 :השניה )כנגד שלשת המעמדות בעם ישראל: כהן, לוי וישראל(, ועליהם מניחים את המצרכים הבאים

עלי חסה   -מרור ; תפוח אדמה מבושל עלי סלרי או – כרפס ;בקליפתה קשה ביצה ;עוף צלויה מאשעצם מכבש/  -זרוע

 . ,הכל לפי המנהגרסק תפוחי עץ, אגסים ואגוזים טחונים - חרוסת ;ושורש חזרת 

הניחו את שלושת המצות אחת על השניה, כאשר ביניהם אם אין בידיכם "קערת סדר", קחו כל מגש עגול, וסדרו כך : 

זרוע ה :]לפי מנהג האר"י[ , הניחו את רכיבי הקערה בסדר הבאו/או במגש נפרד על גבי המצות .תפריד מפית נייר או בד

; מתחת הזרוע, החרוסת; ]סלרי[ בצד ימין; לידו, בצד שמאל, הביצה; תחת הזרוע והביצה, באמצע, נניח את המרור

 .", בו נשתמש לאכילת ה"כורך]חסה[ מתחת הביצה, הכרפס; ותחתיהם באמצע נניח שוב מרור

 
 :הסדר כולושל ליל שלבים ה 15  - ט"ו סימני הסדר

 
 כוס ראשונהשותים , הסדר קידוש היום בפתיחת  – קדש .1
 נטילת ידיים ללא ברכה, מיד אחרי הקידוש – ורחץ .2
תפוח אדמה( טבול במי מלח )זו הטבילה הראשונה  סלרי/חסה/טועמים מעט ירק ) – כרפס .3

 משתי הפעמים המוזכרות ב"מה נשתנה"(
 המצה האמצעית )מהשלוש( ומצפין את החלק הגדול לאפיקומן בציעת – יחץ .4
בסוף המגיד, ואחרי . גוף ההגדה. זה עיקרו של הערב: מצוות "והגדת לבנך" קריאת  – מגיד .5

 כוס שנייה שותים ...-ההלל "המצרי" וברכת הגאולה
 "על נטילת ידיים" נוטלים ידיים ומברכים – רחצה .6
  מוציא לחם מן הארץ"המברכים " – מוציא .7
 צעית הפרוסהמברכים "על אכילת מצה", וטועמים מעט מהמצה העליונה והאמ  – מצה .8
 בחרוסת וטועמים )זו הטבילה השנייה(]סלרי/חסה/שורש חזרת[ טובלים מעט מרור  – מרור .9

 טועמים מהמצה התחתונה עם מעט מרור, זכר למקדש כהלל  – כורך .10
 ]סוף סוף![ הסדרליל ארוחת  – שולחן עורך .11
 ! טועמים מעט מהמצה שהייתה צפונה לאפיקומן – צפון .12
 כוס שלישית שותים, הארוחה שלאחרברכת המזון  – ברך .13
 בכוס רביעית שותים, גמר ההלל, עם ההלל הגדול וברכת השיר – הלל .14
 לשנה הבאה בירושלים! –אמירת "חסל סדר פסח כהלכתו"  – נרצה .15
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  "חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם ולפי טעמכם ולפי מסיבתכם.
 [ח.נ ביאליק] ."..הרגשה חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבההעיקר שתעשו את הכל באמונה ומתוך 

 

 מספר "כללי אצבע" להצלחת הסדר :
  
ניקיון יסודי של הבית,   –ליל הסדר הינו אירוע שדורש הכנה פיסית רבה    –  הסדר   /ת הכנה מראש של מוביל                .1

של ליל   ההכנה הרעיונית וך כל אלו אין להזניח את  התארגנות לאירוח והכנת מגוון מיני מזון ומגדנות כשרים לפסח. בת 
הסדר. פתיחת ההגדה של פסח רק פעם בשנה בעת קריאתה בליל הסדר עצמו לא מאפשרת לגוון או להחיות את הערב. 

 התכוננות מראש, ולו רק של חלק מבני המשפחה , מאפשרת גמישות מחשבתית ועיסוק עמוק יותר בתכני החג.
 
, ולפי זה לבנות את למי מיועד הסדר הסדר להחליט החלטה עקרונית    /כת  על עורך   –  " לימוד של "קהל היעד  .2

 הדגשים שיועלו בסדר באותה השנה.

  דגש על הצגות, חידונים נושאי פרסים )ממתקים בעיקר, שישקיטו   –  במשפחות בהן רב הילדים צעירים מאוד
 ערנייםקטעים שעד ארבעת הבנים בהם הילדים עודם  את הרעב של הילדים(, שירים והפעלות. ניתן לשים את הדגש על ה

 ואחר כך להמשיך בקריאה רציפה עד האוכל.  

  שימת דגש על "מה זה אומר לנו היום". להתאמץ להפוך את ההגדה   –  במשפחות של מתבגרים ומבוגרים
 לרלוונטית. לנסות ולצאת מתוך ההגדה לדיונים עמוקים על נושאים יהודיים ומוסריים.  

  להחליט מראש אילו קטעים ומסרים חשובים לנו ולמצוא דרך לשים עליהם את   –  גדולות מאוד   במשפחות
 הדגש.

 
הסדר הינה להפוך אותו למשמעותי ולא "לקעקע" תכנים   ברענון המטרה    –  הבנת המסגרת המשפחתית  .3

א לבקש רשות חשובים שהיו בו. אם למשל, בכל שנה עורך את הסדר סב המשפחה, אין לקחת ממנו את הסמכות, אל 
   !ליל הסדראחרי שמסתיים להוסיף הצגה או שתיים, או לקבל "חצי שעה בשביל הילדים". המשפחה נשארת גם 

 
על פי קהל היעד והמסגרת המשפחתית. המסלול יכול להיות "מסלול בדילוגים" )קריאת    –  " בחירת "מסלול  .4

 על חלק(, הכל לפי המשפחה ויחסה למסורת. קטעים נבחרים( או בסימן "דגשים" )קוראים את הכל אבל מתעכבים
  מסלול "חברתי", מסלול "ילדים", מסלול "ישראלי" וכיוב'.דוג' למסלולים: 

 
 :האצלת סמכויות למשתתפים  .5

במשפחות רבות נהוג כי את ההגדה קוראים כל בני המשפחה על פי תור, דבר שמוביל להשתתפות פעילה של כל 
 השתתפות זו במספר דרכים: המשתתפים בסדר. ניתן "לשדרג" 

  חלוקת קטעים מההגדה לבני המשפחה השונים על מנת שיכינו אותם מראש תוך הוספת אמירה אישית
 אקטואליה והגברת מעורבות בני המשפחה בסדר.  בים לגביהם. הדבר עשוי להוביל לסיפורים מרתקים, דיונ

  ברכה אישית או נושאית )ברכה לעם ישראל,   חלוקת ארבעת הכוסות בין ארבעה בני משפחה שיוסיפו לכל כוס
 ברכה לארץ, ברכה לכל נשות תבל וכו'( . 

  
זו ניתן לפתור   בעיה קריאת ההגדה לפני האוכל יוצרת מצוקה אמיתית של רעב וקוצר רוח.  : פתרון בעיית הרעב .6

 במספר דרכים: 

 ויכול להוות מגוון סה או סלרי או ח במי מלח שורש חזרתלהיות  מחויבהכרפס אינו  –ה"כרפס"  הרחבת מושג ,
 מתאבנים שברכתם "אדמה"  )תפו"א, ארטישוק, בטטות, חצילים וכו' (

  האש" זכר לקורבן הפסח. מנהג זה   לאכול בצהרי הפסח "על   הנוהגות ישנן משפחות    –  ארוחה דשנה קודם לחג
 עב. החג" , וכן מאפשר לקרוא את ההגדה בלי מצוקת ר לאווירת"מכניס את בני המשפחה 

  ניתן בעת ההגדה לחוד חידונים לילדים כאשר הפרסים )ופרסי הניחומים( הם גלידה,  –פרסים מתוקים לילדים
 אגוזים , ושאר דברים שיעזרו להם "למשוך" עד האוכל. למבוגרים מותר לטעום.

  אם הסדר מעניין, מהנה ומאתגר, הרעב מורגש פחות. בדוק.  –הימנעות משעמום 
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ליל הסדר הוא חג של חינוך, לילה המוקדש להעברת הסיפור שלנו לדור הבא. מתוך עם   בנותיך:ול והגדת לבניך .7
עלינו להשקיע מחשבה בדרכים לעניין אותם בתכני החג ולחבר אותם למסורת העתיקה של   /נכדינו,  היכרות עם ילדינו 

 ת הדורות.  רשרעמנו ולש
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 ]קצת על מבנה ותוכן![הזאת לכם???  ההגדה מה

 
  ארבעה חלקים, חלק לכל כוס., היא מורכבת קטעים קטעים .ה אינה חטיבה אחתההגד

 לגמר ההלל. כוס רביעית ,לברכת המזון כוס שלישית להגדה, כוס שנייה  לקידוש, כוס ראשונה

 

הפתיחה ל"מגיד". הפתיחה שלפני שתי הפתיחות. מהו לחם עוני? של עבדות; שלא תפח; לחם  . הא לחמא עניא 

"די אכלו  :עבר הווה ועתיד יו את כל דברי ההגדה. המשפטים של "הא לחמא עניא" הם תמצית הכול,שעונים על

פסח שאנו עורכים היום בשפע ובדאגה לכול; "השתא עבדי,  –לחם העוני במצרים; "כל דכפין ייתי וייכל"   –אבהתנא" 

 תקוות הגאולה לעתיד לבוא. –לשנה הבאה בני חורין" 

רב סבר שהגנות היא   :1לפי רב ולפי שמואל(, שתי פתיחות )הקדמות. להגדה ם בשבחמתחיל בגנות ומסיי 

"מתחילה עובדי עבודה זרה" והשבח הוא קבלת התורה והיותנו עם הבחירה, ושמואל סבר שהגנות היא "עבדים היינו" 

וזו של רב אחרי  והשבח הוא היציאה לחירות. שתי הפתיחות נותרו בהגדה, זו של שמואל כתשובה ל"מה נשתנה",

 ארבעת הבנים )חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול(, "והגדת לבנך".

… המדרש העיקרי פותח ב"ארמי אובד אבי" ומסתיים ב"ויוציאנו ממצרים  :המדרש העיקרי שבהגדה 

 מצרימה; הירידה ח. פסוק ה:-באותות ובמופתים". אלה הם ארבעה פסוקים מתוך "מקרא ביכורים", דברים כו, ה

. כל פסוק נקרא במלואו ואחר כך מפורק לחלקים ועל הגאולה לה'; פסוק ח: הצעקה במצרים; פסוק ז: הסבלפסוק ו:

 כל חלק נאמר מדרש קצר.

הנספחות למדרש העיקרי, מפליגות במספר המכות שלקו המצרים במצרים ועל הים: רבי  :דרשות התנאים 

ים, רבי אליעזר אומר ארבעים במצרים ומאתיים על הים, רבי יוסי הגלילי אומר עשר מכות במצרים וחמישים על ה

 עקיבא אומר חמישים במצרים וחמישים ומאתיים על הים.

בתום המגיד ולפני תחילת ההלל המצרי, שחותם את חלקו הראשון של הערב, מהללים  :פסח מצה ומרור דיינו. 

ושת הדברים שללא אמירתם לא יצאנו ידי את האל על כל הטוב שעשה לנו )דיינו(, ואז מציינים את של

 , ומפרשים כל אחד מהם.מצה ומרור ,פסחחובתנו:

קיד. הוא נקרא "מצרי" משום שפרק -ההלל שלפני "שולחן עורך" כולל את פרקי תהלים קיג :תחילת ההלל 

 נפתח במילים "בצאת ישראל ממצרים" ומספר גם על קריעת ים סוף.בתהלים  מד "קי

אחרי ברכת המזון ולפני גמר ההלל ממלאים את כוסו של  . /שפוך אהבתך על הגוייםוייםשפוך חמתך על הג 

 .ואח"כ שפוך אהבתך אליהו, פותחים את הדלת ואומרים שפוך חמתך

מכיל שלושה חלקים: המשך ההלל, הלל גדול )תהלים קלו, כ"ו פעמים כי טוב( וברכת השיר . המשכו של ההלל 

 )נשמת כל חי(.

 נקראת גם מעין שלוש. נאמרת אחרי שתיית הכוס הרביעית ולפני הנרצה. .ברכה אחרונה 

 

להגדה: "ובכן ויהי בחצי הלילה", "כי לו נאה כי לו מאוחרים שאחרי ההלל והברכה האחרונה הם נספחים  הפיוטים

 יאה", "אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב", "אחד מי יודע", "חד גדיא".

                                            
1
 לספירה. 3-ואל, דור ראשון של אמוראי בבל, מגדולי חכמי התלמוד הבבלי. חיו במאה הרב ושמ 
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 יל הסדר":סופת רעיונות להפעלת ילדים  ב"לא

  לילדים קטנים ניתן לעשות "סדר נפרד" בחלק מליל הסדר הכללי ובו ללמד   הפרדת רשויות :
 אותם את תכני החג ולהמחיז איתם הצגה, שיציגו אחר כך בסדר הכללי.

  ניתן להמחיז עם הילדים את יציאת מצרים, עשרת המכות או כל רעיון אחר. רעיון יפה   : המחזה
ופקים בדלת לבושים כאנשים שחזרו ממסע במדבר )בגדים קרועים, מקלות, הוא המחזה בה הילדים ד

 מימיות, תרמילים ומצות(. 

 הבנות )הורה, ילדים וקריין(.  4הבנים או  4 -בכלל כדאי. במיוחד ב :חלוקת תפקידים 
  :ניתן לאתר מנהגים מסורתיים שונים ו"לאמץ" אותם לסדר. לדוג' ב"דיינו" נוהגים   מנהגי עדות

י פרס ויוצאי אפגניסטן להכות זה את זה בבצל ירוק, החל מ"ולא האכילנו את המן", להזכיר את יוצא
 כפיות הטובה של בני ישראל .

  :שנה: מה   3000לפני הספירה. מאז עברו עוד    1000דיינו נגמר בסביבות שנת    תוספות לפיוט דיינו
דוג': "אילו נתן לנו את מדינת      עוד ניתן להוסיף? ברמה הלאומית / עולמית / משפחתית / אישית? 

 דיינו!!"  –ישראל ולא קיבץ את הגלויות 
  מבוגר יצא החוצה לפני פתיחת הדלת לאליהו הנביא, לבוש בהתאם,   : אליהו הנביא    -המחזה

 ויכנס כשפותחים את הדלת )להשתדל לא להבהיל יותר מדי את הילדים ...( 
 :טמון', או בכתב חידה המכוון אל אחד המסובים הגעה לאפיקומן בצורה של 'חפש את המ הפעלה

שיש בסיפור חייו משהו מעין "יציאת מצרים" אישית. אחר אכילת האפיקומן יספר עורך הסדר את 
 סיפורו של האיש, ומתנות יחולקו על לימוד זה.

 :תחרות אכילת מרור/חזרת ... )רלוונטי רק בקרב אחינו האשכנזים, תודה לאל!!( רשעות לשמה 

 אתרים רבים מציעים תפזורות, חידות וקלפי משחק להכנה בבית. גם דפי צביעה  רת וחידות:תפזו
 שניתן להכין עוד בערב החג. 

 :אתר  קלפי רביעיותwww.etze.co.il 
 

 ב' לפסח!-א' –ידון ח
 מבשר הגאולה אשר יבוא לפני המשיח ויתרץ קושיות ובעיות -א 
 מאכל בצלחת הסדר זכר לקרבן החגיגה בפסח  - ב
 ואלה הם: פסח, מצה ומרור". -מי אמר )בהגדה(: "כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו  - ג 
 אילו..." -מהו הפזמון החוזר לפיוט, שמתחיל במילים אלו: "כמה מעלות טובות למקום עלינו   - ד
 מי זאת ה"היא שעמדה"?  - ה
 מהי המצווה מן התורה שממנה התפתחה ההגדה של פסח? - ו 
 מהו הסמל לקרבן הפסח בצלחת הסדר? -ז 
 מה מבקשים מה' שישפוך על הגויים אשר לא ידעוהו? - ח 
 ביום הראשון של פסח, מתחילים להתפלל על ה ___ - ט
 מיהו זה שנסב לאחור בצאת ישראל ממצרים? - י 
 ודע?""אחד עשר מי י –מהו ה  - כ 
 מיהו זה "שביקש לעקור את הכול"? - ל 
ברק, והיו -"מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני  - מ

 מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה"... התל של בני ברק העתיקה נמצא ליד צומת כבישים ידוע. מה שמו?
 בו נגאלו ישראל ובו הם גם עתידין להיגאל?מהו החודש ש - נ 
 מי יודע? -ששה  - ס
 מהי המילה הפותחת את התשובה לשאלות הילד ב"מה נשתנה"? - ע 
 איך צריך אתה )האב( לנהוג עם הבן הרביעי שאינו יודע לשאול? - פ 
 מהו כינויו של האפיקומן בהגדה? - צ 
 מה הקשר שלהם לאות "ק"? ההגדה מסתיימת בששה מזמורי הלל מתהילים. - ק 
 "כל דכפין" פירושו: כל מי ש... - ר 
 מהי המגילה הנקראת בחג הפסח.? - ש
 גדיא?-מיהו ששתה את המים בחד - ת 

 

http://www.etze.co.il/
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 : ב' לפסח-א' תשובות

א= אליהו הנביא; ב= ביצה; ג= גמליאל; ד=דיינו; ה= ההבטחה בין הבתרים; ו=והיגדת לבנך; ז=זרוע; ח=חמתך; ט= 
פ= פתח לו; צ=   ינו;יל=לבן הארמי; מ= מסובים; נ= ניסן; ס= סדרי משנה; ע= עבדים ה  רדן; כ= כוכביא;; י= יטל

 צפון; ק=תהילים קי"ג עד קי"ח; ר=רעב;ש= שיר השירים; ת= תורא
 

 חידון - הוא והיא
  היא אחד החלקים בארוחה -. הוא הלחם שהומטר משמים 1
  בליל החגהיא ספר הנקרא  -. הוא אמירה, משפט 2
  היא עְמָלה -. הוא אחד מבני ישראל במצרים 3
  היא הסתיימה -. הוא אחד הבנים בהגדה 4
  היא אחות משה -. הוא ֶמֶרד 5
  . הוא הים שנקרע לאחר היציאה ממצרים היא סערה6
  היא אחד הסמלים )המאכלים( בקערת הסדר -. הוא שב 7
  יםהיא העונה בה יצאנו ממצר -. הוא האבא שלי 8
 אחת ממכות מצרים -היא -. הוא טמן פח 9

  היא נותנת את הפרי לנוזל שבארבעת הכוסות -. הוא איבר תנועה בגוף 10
  היא ֶשם נוסף ליבשה שעליה עברו בני ישראל בים -. הוא ההר אליו ברח אליהו הנביא 11
  היא סמל קורבן הפסח בקערת הפסח -. הוא והאחרים פיזרו ברוח 12
  היא המכה שירדה כאבנים משמים -ן בארמית . הוא ב13
  היא הארץ בה ישבו אבותינו במצרים -. הוא חלק ממוצק 14
  היא מצווה לתת לעני, גר, יתום ואלמנה -. הוא אמר דבר נכון 15
 

 לפסח:  -חידון "מי אני? " 
 . אני אחת ממכות מצרים. קצץ ראשי וזנבי ותקבל יצור עקשני. 1
 ם יכולה להיקרא: א. אדומה ב. ירוקה ג. שחורה? . איזו ממכות מצרי2
 . שתיים ממכות מצרים נכתבות באותן אותיות בסדר אחר. מה הן? 3
 . איזו מכה נתנה לחג הפסח את שמו? 4
 . ציין שמות של חמישה סוגי מצות. 5
 . מה פירוש המילה: "אפיקומן"? 6
 ? 4. אילו דברים בהגדה של פסח קשורים למספר 7
 ? חנוכהו פורים, פסחותף לחגים: . מה מש8
 מצות?  3. מה הטעמים לכך שמכינים בליל הסדר 9

 מצרים במילה : "כרפס"? . כיצד רמוז השיעבוד ב10
 דברים לא יצא". מה הם?  3.רבן גמליאל אמר: "מי שלא אמר בפסח 11
 . אני אחת ממכות מצרים. קצץ פעמיים זנבי ותקבל ביטוי חיובי. מי אני? 12
 . כנגד מה תיקנו לשתות ארבע כוסות? 13

  הוא והיא – תשובות
. ארב, 9  . אבי, אביב 8   . חזר, חזרת7  . סוף, סופה6 . מרי, מרים 5 ה. תם, תמ4 עבדה . עבד,3. הגד, הגדה 2  . מן, מנה1

 . צדק, צד15 . גוש, גושן14   . בר, ברד13 . זרו, זרוע12 . חורב, חורבה11 . גף, גפן10  ארבה
 

  : תשובות

. סוגי מצות: 5 י ישראל על בתי בנ פסח. מכת בכורות שבה ה' 4 . דבר, ברד 3 . א. דם ב. צפרדע ג. חושך  2. צפרדע, פרד 1
מנא= כלים. או אפיקו  , . מלה בארמית שפירושה: אפיקו= הוציאו6 עשירה, עבודת יד, עבודת מכונה.  שמורה, שרויה,

. המלה אור משותפת: בפסח= לב"י 8 אמהות.  4לשונות גאולה,  4כוסות,  4בנים,  4קושיות,  4. 7 קמן= הוציאו לפנינו. 
הסוגים : כהן לוי  3.א. כנגד 9 . האוריםושמחה". חנוכה= חג  אורהבפורים : ליהודים היתה בכל מושבותם"  אורהיה 

 2. 10 וישראל ב.כנגד דברי אברהם לשרה :"מהרי לושי שלוש סאים קמח סולת ". )המפגש עם המלאכים קרה בפסח ( 
ות של "כלבים ראו פיהם סגרו" כנגד ריבוא עבדו בפרך ב. כרפס ראשי תיב 60א. כרפס= אותיות ס' פרך דהיינו   רמזים:

 כוסות של פרעה 4כנגד  לשונות גאולה ב. 4.כנגד: א. . 13   . כנים, כן12. פסח, מצה, מרור. 11: לא יחרץ כלב לשונו" 
 כוסות פורענות שהקב"ה ישקה את הגויים )ירמיהו כ"ה (.  4כנגד מלכויות ד.  4שעבוד כנגד )בראשית מ( ג. 

http://www.kipa.co.il/passover
http://www.kipa.co.il/holidays/purim/
http://www.kipa.co.il/holidays/Hanukkah/
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 ים מקוצר לכבוד חג הפסח:מילון מונח

 ארבע כוסות, מצה, מרור ואפיקומן עושים בסדר מסוים. -נקרא כך כיון שאת מצוות הלילה -""ליל הסדר .1

נקראת בליל הסדר ובה מדרשים, פיוטים ושירים אודות שעבוד ויציאת מצריים. מטרת ההגדה  -הגדה של פסח .2

פור יציאת מצרים כהלכתו. לסיפור הניסים ויציאת מצרים לעזור לעורך הסדר לקיים את מצוות "והגדת לבנך" וסי

 .לדורות הבאים הסיפורבלילה הזה תוך שימוש באמצעים ויזואליים חשיבות גדולה להעברת 

שאלות ששואלים הילדים )בדרך כלל( ועניינן הבעת תמיהה על מעשים שונים הנעשים במהלך  4 -ארבע קושיות .3

 ולהתעניין. ת סקרנות היושבים ולדרבנם לשאולהסדר. הפעולות הללו נועדו לעורר א

כוסות של יין אותן שותים במהלך הסדר. חכמים קבעו את שתייתן כדי לסמל את ארבע  4 -ארבע כוסות .4

"והוצאתי" "והצלתי" "וגאלתי"  -המילים הכתובות במקרא כתיאור הבטחת האל על תהליך היציאה ממצריים

 אדום ולמי שקשה שתיית יין, יכול לשתות גם מיץ ענבים."ולקחתי". יש המקפידים דווקא על יין 

כוס יין חמישית הנמזגת לפני אמירת "שפוך חמתך" שלא שותים אותה והיא מסמלת  -כוס של אליהו הנביא .5

 את המילה "והבאתי" המדברת על הגאולה וביאת המשיח.

לפי כמות קדומה של "רבע  וזאת ] כחצי כוס חד פעמית[ סמ"ק 86מכל כוס צריך לשתות לפחות   -רביעית יין .6

 לוג".

צנון או פטרוזיליה. מטרת אכילתו לעורר את  ,תפוחי אדמה סלרי, ירק המוטבל במי מלח. נוהגים לקחת  -כרפס .7

 סקרנות הילדים לשאלות. 

נקראת גם "לחם עוני" בגלל החומרים הפשוטים מהם היא עשויה. המצה גם מתעכלת באיטיות ונותנת  -מצה .8

 אז.ישראל -בנילזמן רב. נאכלת במהלך כל ימי הפסח כדי לזכור את מצב  תחושת שובע

בליל הסדר יש מצווה מיוחדת לאכול מצה וקודם אכילתה מברכים בנוסף על הברכה הרגילה  -כזית מצה .9

"...על אכילת מצה" )בשאר ימי הפסח אסור לאכול חמץ אך אין חובה לאכול  -"המוציא לחם מן הארץ" ברכה נוספת

 גר' מהמצה. 20. יש לאכול מהמצה כמות של "כזית", דהיינו, לכל הפחות מצה(

ישראל בעלי חסה. נאכל כדי לסמל את חייהם המרים של ו/או ירק מר. נוהגים להשתמש בקלחי חזרת  -מרור .10

 בשעבוד מצרים. גם מהמרור אוכלים כמות של "כזית". 

 ישראלים טחונים ומסמל את הטיט בו השתמשו מאכל מתוק המורכב מתפוחים, תמרים, שקדים ואגוז -חרוסת .11

  במצרים במהלך עבודתם.

 על שולחן הסדר מניחים קערה ועליה הפריטים הבאים:  -קערת הסדר .12

המסמלים את שני הקרבנות שהיו נאכלים בלילה הזה בזמן שבית המקדש היה קיים,  ביצהצלויה ואו כבש של עוף זרוע 

 המסמלות את כהן לוי וישראל.מצות שלש וכמובן  חרוסת וכרפס. ,מרור כ"כ   קרבן פסח וקרבן חגיגה.

אכילת "כריך" מצה ובו מרור טבול בחרוסת זכר למנהגו של הלל הזקן שהיה כורך ואוכל יחד מצה קרבן  -כורך .13

 פסח ומרור.

בסוף ארוחת החג ומסמל את אכילת קרבן הפסח שהיה נאכל "על  תחצי מהמצה האמצעית הנאכל -אפיקומן .14

ע" בסוף הארוחה. המנהג הוא הוא שהילדים "גונבים" אותו ומנהלים מו"מ להחזרתו. גם מנהג זה התפתח מתוך השוב

 רצון להשאיר את הילדים ערניים עד לסוף ההגדה.

את ארבעת הכוסות, המצה, הכורך והאפיקומן אוכלים בהסבה, כלומר נשענים על צד שמאל )"...כולנו  -הסבה .15

אה להראות שאנו אוכלים כאנשים משוחררים המרשים לעצמם לאכול בצורה רגועה ללא מסובין"(. הישענות זו ב

פחדים ולחצים. יש הנוהגים להסב גם בכל מהלך ארוחת החג. כדאי להשתמש בכרים כדי להקל על ההסבה. ההישענות 

 היא לכיוון שמאל מכיוון שלכיוון ימין יש סכנה של חנק "שמא יקדים קנה לוושט". 


