והגדת...
לפניכם חוברת שמאפשרת שיח פתוח ואותנטי
המחבר בין ערכי החג  ,המסורת והפרט.
על מנת להגביר את מעורבותם של המשתתפים בקריאת ההגדה,
יצרנו מספר הפעלות ,שמכניסות עניין ,קלילות ומייצרות חווית
למידה והתפתחות במרחב המשותף.
לכל פעילות ,הצענו "צורות הגשה"
הרגישו חופשי לבחור וליצור את הדרך הנכונה ביותר עבורכם
ועבור השותפים ב"ליל הסדר".
שימו לב:
 .1תפסת מרובה לא תפסת ...השעה מאוחרת ,התרגשות ,עייפות
כדאי לבחור רק חלק מתוך האפשרויות בחוברת.
 .2לשחק על בטן מלאה ...מעלה את סיכויי ההנאה!

משימות אביביות
הצעות הגשה:
 .1פתקים בהגדה" :להטמין" את פתקי המשימות
מראש בתוך ההגדות .כאשר משתתף מגיע אל
המשימה ,עליו לבצעה.
 .2פתקים בקערה :בכל פעם שמישהו מסיים
להקריא קטע מההגדה ,עליו לשלוף משימה.
לפזר בין הצלחות או לקפל ו"להגיש" בקערה,
כשכל אחד מגריל משימה.
 .3משימה או קושיה) :בשילוב עם פתקי הקושיות(
כל משתתף ב"תורו" לפי סדר קריאת ההגדה
או בסבב ,בוחר בקושיה או משימה ועליו לקיימה.
 .4פתקים מעורבבים) :בשילוב עם פתקי הקושיות(
מקפלים את הפתקים ומערבבים את פתקי
המשימות עם "קושיות אישית" ועל כל משתתף
לפעול בהתאם לפתק שיצא לו.

עליך לבחור את אחד מהמשתתפים
שיברך אותך

עליך לברך את אחד המשתתפים
לפי האותיות של שמו

עליך להציג את אחת המכות בפנטומימה
ועל השאר לנחש מהי

עליך לשתף – איזה מאכל
הכי אהוב עליך בפסח?

עליך לשתף – איזו דמות היית
אם היית חי ביציאת מצריים?

עליך לומר לאחד המשתתפים בליל הסדר,
שני דברים שהוא טוב בהם במיוחד

עליך לספר על "יציאת מצריים" שלך
ב 10-מילים בדיוק

עליך לומר את  10מכות מצריים
מהסוף להתחלה

עליך לומר את  10מכות מצריים
בנשימה אחת

עליך לשתף בזיכרון מיוחד
שקשור לחג הפסח

עליך לבחור באחד משירי הפסח
ולשיר אותו

עליך להמחיז את אחת הדמויות מההגדה ועל שאר
המשתתפים לנחש מי היא

קושיות אישיות
את פתקי הקושיות ניתן לטמון מראש בתוך ההגדות,
לפזר בין הצלחות או לקפל ו"להגיש" בקערה ,כשכל
אחד מגריל קושייה.

מה נשתנה אצלי
בפסח הזה?

מהי יציאת מצריים
שלי?

מה חשוב לי להגיד?

מתי היית קצת
"משה" ולמי זה היה?

עונת הפריחה של חיי
מה קרה במהלכה?

מה הייתי שמח
"לנקות" מחיי?

עברנו את פרעה..
שתף ב"פרעה
שעברת"

מהו ה"אפיקומן"
אותו אני מחפש/ת?

מה זו בשבילי חירות?

מאיזו "עבדות" אני
רוצה להשתחרר?

איזה שיר פסח הכי
מדבר אלי ולמה?

במה ברצוני
להתחדש?

איזה בן מארבעת
הבנים היית רוצה
לפגוש ומה היית
אומרת לו?

מהי הדרך שלי לאכול
את ה"מרור" בחיי?

איזו אישיות הייתי
מזמין לשולחן החג?

מה ברצוני לבקש
מאליהו הנביא?

זמן לפרגן
ניתן למלא את שמות המוזמנים מראש,
ולחלק את הפתקים באופן אקראי ,כשכל אחד מפרגן
למי ששמו רשום בפתק שקיבל,
או להשאיר את הפתק ללא שם ,כשכל אחד בוחר למי
הוא רוצה לפרגן )אפשר כמובן יותר מאחד(
מי שמתקשה למצוא מילים ,יכול להיעזר
בדפי המילים הטובות
)ניתן להדפיס ולהניח על השולחנות(.

"בזכות נשים צדקניות נגאלו"

"בזכות נשים צדקניות נגאלו"

הבט סביבך ושתף
בא/נשים ומעשים
שבזכותם העולם טוב יותר
ל ____________
בזכותך נזכה לעתיד טוב
יותר...

הבט סביבך ושתף
בא/נשים ומעשים
שבזכותם העולם טוב יותר
ל ____________
בזכותך נזכה לעתיד טוב
יותר...

"בזכות נשים צדקניות נגאלו"

"בזכות נשים צדקניות נגאלו"

הבט סביבך ושתף
בא/נשים ומעשים
שבזכותם העולם טוב יותר
ל ____________
בזכותך נזכה לעתיד טוב
יותר...

הבט סביבך ושתף
בא/נשים ומעשים
שבזכותם העולם טוב יותר
ל ____________
בזכותך נזכה לעתיד טוב
יותר...

"בזכות נשים צדקניות נגאלו"

"בזכות נשים צדקניות נגאלו"

הבט סביבך ושתף
בא/נשים ומעשים
שבזכותם העולם טוב יותר
ל ____________
בזכותך נזכה לעתיד טוב
יותר...

הבט סביבך ושתף
בא/נשים ומעשים
שבזכותם העולם טוב יותר
ל ____________
בזכותך נזכה לעתיד טוב
יותר...

"מלמד שהיו ישראל מצוינים שם"

"מלמד שהיו ישראל מצוינים שם"

ל ____________
יש בי הערכה רבה
אליך על...

ל ____________
יש בי הערכה רבה
אליך על...

"מלמד שהיו ישראל מצוינים שם"

"מלמד שהיו ישראל מצוינים שם"

ל ____________
יש בי הערכה רבה
אליך על...

ל ____________
יש בי הערכה רבה
אליך על...

"מלמד שהיו ישראל מצוינים שם"

"מלמד שהיו ישראל מצוינים שם"

ל ____________
יש בי הערכה רבה
אליך על...

ל ____________
יש בי הערכה רבה
אליך על...

רציתי לספר לך שאתה...
אהוב
חזק
אחראי
חייכן
איכותי
חינני
אינטליגנטי
חכם
אסתטי
חם
אכפתי
חרוץ
אמין
טוב לב
אמיתי
טוב טעם
אצילי
בעל טקט
בוגר
יוזם
בטוח בעצמך
ייחודי
בעל דרך ארץ
יסודי
בעל זיכרון
יעיל
בעל חוש הומור יפה
בעל לב זהב
יציב
בעל שאיפות
יצירתי
ברוך כישרונות ישר
כובש
גאון
כן
גמיש
כריזמטי
דבק במטרות
כשרוני
דואג לזולת
לא מרכל
דייקן
לבבי
דמות לחיקוי
לומד מכל אדם
הגון
מאורגן
הגיוני
מאיר פנים
זורם
מאוזן
זריז
מושלם
חביב
מוערך
חברמן
מיוחד
חברותי
מכבד
חד עין

ממושמע
מנומס
מסודר
מסתפק במועט
מעמיק
מעריך
מפרגן
מקבל
מקסים
מקשיב
מתקתק
מתחשב
נמרץ
נעים
נקי
סבלני
סובלני
סימפטי
סלחני
עובד על עצמך
עוצמתי
בעל עין טובה
עצמאי
ערכי
פיקנטי
פלפל
פעלתני
פקח
פתוח
צנוע
קורן

קולט מהר
קליל
רגוע
רגיש
רוחני
רחמן
רך
רציני
שאפתן
שומר סוד
שומר על גבולות
בעל שכל ישר
שלו
שולט בעצמו
שם לב
שמח
שנון
שקול
שקט
תוסס
תכליתי

רציתי לספר לך שאת...
אהובה
קולטת מהר
ממושמעת
חזקה
אחראית
קלילה
מנומסת
חייכנית
איכותית
רגועה
מסודרת
חיננית
אינטליגנטית
מסתפקת במועט רגישה
חכמה
אסתטית
רוחנית
מעמיקה
חמה
אכפתית
רחמנית
מעריכה
חרוצה
אמינה
רכה
מפרגנת
טובת לב
אמיתית
רצינית
מקבלת
טובת טעם
אצילית
שאפתנית
מקסימה
בעלת טקט
בוגרת
שומרת סוד
מקשיבה
יוזמת
שומרת על גבולות
מתקתקת
בטוחה בעצמך ייחודית
בעלת שכל ישר
מתחשבת
בעלת דרך ארץ יסודית
בעלת זיכרון
שלווה
נמרצת
יעילה
שולטת בעצמה
נעימה
בעלת חוש הומור יפה
בעלת לב זהב
שמה לב
נקייה
יציבה
שמחה
סבלנית
בעלת שאיפות יצירתית
שנונה
סובלנית
ברוכת כישרונות ישרה
שקולה
סימפטית
כובשת
גאונה
שקטה
סלחנית
כנה
גמישה
עובדת על עצמך תוססת
דבקה במטרות כריזמטית
תכליתית
עוצמתית
כשרונית
דואגת לזולת
בעלת עין טובה
לא מרכלת
דייקנית
עצמאית
לבבית
דמות לחיקוי
לומדת מכל אדם ערכית
הגונה
פיקנטית
מאורגנת
הגיונית
פלפלית
מאירת פנים
זורמת
פעלתנית
מאוזנת
זריזה
פקחית
מושלמת
חביבה
פתוחה
מוערכת
חברמנית
צנועה
מיוחדת
חברותית
קורנת
מכבדת
חדת עין

בעקבות ההגדה
השאלות הבאות קשורות לקטעים מסוימים
מתוך ההגדה.
ניתן לטמון את הפתקים מראש במקומות המתאימים
בהגדה וכשמגיעים לפסוק המתאים ,פותחים את
השאלה לשיחה ולשיתוף .בעקבות ההגדה.
להכנת הפתקים :גזרו את קווי הרוחב ,כך שיווצרו 4
זוגות .קפלו כל זוג לפי הקו המקווקו והדביקו את שני
החלקים זה לזה .כך תקבלו פתק דו צדדי ,כשבצד אחד
הציטוט מההגדה ובצד השני השאלה.
שימו לב :החלק הזה הוא למיטיבי לכת ושיתוף...
זה לא מתאים לכל הרכב ..ראו הוזהרתם! 
מיועד לחובבי שיתוף או לשלב בו נכנס יין יצא סוד..

אילו דברים עדיין משעבדים
אותך ביום יום
והיית רוצה להשתחרר מהם?

עבדים היינו לפרעה
במצריים

מה מסמלים בעיניך שלושת
הדברים הללו?
כיצד הם באים לידי ביטוי
בחיים הרגילים שלנו?

"כל שלא אמר שלשה
דברים אלו בפסח
לא יצא ידי חובתו:
פסח ,מצה ומרור"

על מה היית רוצה לפסוח
בחיים שלך?

פסח

מה מתוכך הצלחת למצות?
האם הצלחת להביא לעולם
ממהותך הפנימית /משהו
שמצוי בך /כוח או רעיון
שמצאת בעצמך?

מצה

מר שלמדת לחיות איתו
או שהיית רוצה ללמוד
לחיות איתו?

מרור

מהו הדבר החשוב ביותר
שלמדת מההגדה?

צא ולמד

על אילו דברים היית רוצה
להודות בחג הזה?

"אילו הוצאנו
ממצריים ולא....
דיינו"

מה שונה אצלך בחג הזה?

מה נשתנה

בנימה אישית
כל שנה לקראת הפסח עולה השאלה — "איפה עושים את הסדר"?
החגים והמפגשים המשפחתיים טומנים בחובם
רשת ביטחון רגשית וחברתית.
לא בכדי יש המכנים אותם הימים הסודיים של הלב.
כל מי שמסב לשולחן חג מלא משפחה וחברים
מפנים מבלי משים שזוהי רשת הביטחון שלו.
אלו כפי הנראה מי שיהיו לצדו ברגעי שמחה וגם ברגעי משבר.
) דרוש כפר ,הוצאת כנרת זמורה ,עמ' (196
ליל הסדר הוא עוד הזדמנות לחוויה משמעותית קהילתית
משפחתית ואישית.
לא כולם מתברכים בשולחן חג מלא משפחה וחברים .נחשוב
עליהם ,ונקווה ששולחן החג שלנו יתברך גם בהם.
כל הזכויות לחוברת זו שמורים לחברה הישראלית על כל גווניה.
מוזמנים לשתף!
חג חירות שמח
מכון חינוך דרך כפר
בקרו אותנו בפייסבוק  -דרך כפר יוזמות חינוך

