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למי שהגיעו עד לסוף ההגדה מחכה בדף האחרון הפיוט "חד גדיא". מערך 

   השיעור יעסוק בפיוט זה ובשירים בני זמננו שנכתבו בעקבותיו.
. 

"חד גדיא" נכתב בארמית, וזו הזדמנות להכיר את המילים ואת פירושיהן 

בעברית, ולחשוב על משמעות הטקסט ועל מטרתו, בד בבד נציג בפני  

התלמידות/ים את האפשרות לבקר את הטקסט המקורי, ולהציע נקודות מבט  

אחרות (שאינן אלימות) לסיפור שמובא בו. "חד גדיא" הוא "טקסט מצטבר",  

ר כל בית חדש כולל את קודמיו בתוספת פרט חדש לעלילה: הטקסט מתאר  כלומ

שרשרת של גורמים, כשבכל שלב מגיע מישהו חזק יותר והורג את קודמו: החתול  

אכל את הגדי, הכלב נשך את החתול, המקל היכה את הכלב, האש שרפה את  

לאך המקל, המים כיבו את האש, השור שתה את המים, השוחט שחט את השור, מ

המסר הברור המוות שחט את השוחט, והקדוש ברוך הוא שחט את מלאך המוות. 

פירושים מן השיר הוא כי אלוהי ישראל הוא השולט והמנהל את העולם ואת ברואיו. 

כמייצג את עם ישראל, שאויבים רבים מאיימים עליו, ורק הגדי  נוספים רואים את

, אך גרסה 1590 -גדת פראג בהפיוט הודפס לראשונה בה .יכול לכולם אלוהים

. הסברה המקובלת היא כי מטרתו 1406 -מוקדמת שלו הופיעה בכתב יד כבר ב

 של הפיוט היא להשאיר את הילדים ערניים עד סוף הערב. 

 

 

 
 
 
. 

 

מערך לחג  -חד גדיא: גדי אחד והרבה שירים 
     הפסח  מותאם ללמידה מרחוק

Image: “Part of the series Chad Gadya” by El Lissitzky from Museum-Digital.de  
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אנחנו מציעות להכין מראש את כל הטקסטים,   םלקראת השיעור הסינכרוני

, כדי שלא להתעכב בשיעור על החלקים הטכניים, ולהיות תוהפעילויוהקישורים 

נוכחות עבור התלמידות/ים ברמת התוכן וברמה הבינאישית. נוכל לשלוח את  

  הטקסטים בווטסאפ הכיתתי, או לפתוח דרייב כיתתי, לשתף בו את כל

התלמידות/ים ולהעלות לשם מראש את כל הטקסטים הנדרשים לשיעור. שימו לב 

ל.  כמו כן ג'ימיישלשם פתיחת דרייב בגוגל נדרש שלכל תלמיד/ה תהיה כתובת 

בחלקים של פעילות בזוגות כדאי לצוות מראש את התלמידות/ים לזוגות, אלא 

רים (הציוות לזוגות אם השיעור מתנהל בזום ונשתמש בפונקציה של חלוקה לחד

 .ייעשה במצב זה על ידי הזום באופן רנדומאלי)

גם אותן כדאי להכין מראש כקובץ שיישלח  –סינכרוניות - לגבי משימות א

 לתלמידות/ים, וכדאי גם לקבוע מועד שעד אליו ישלימו את המשימה. 
 

 
 

הספריה  בארמית , ( "חד גדיאנשלח לתלמידות/ים את הקישור לפיוט " .1

 .  הלאומית וסנונית, אתר הפיוט והתפילה)

  נשאל את התלמידות/ים האם הן/ם מכירות/ים את השיר, האם שרים אותו

 אצלן/ם בליל הסדר?  

  נפרש את המילים הלא מובנות מארמית בעזרת 'הפירוש לפיוט' המופיע

 אתר. ב

  התלמידות/ים יכתבו בעבודה עצמית בעזרת הפירושים את הטקסט כולו

לות הבנה בווטסאפ או בעברית, במהלך הפעילות יוכלו לפנות אלינו בשא

 בצ'ט. 

   ?לאחר הפעילות האישית נשאל במליאה מהי לדעתן/ם משמעות השיר

 מדוע לדעתן/ם הוא נמצא בהגדה? ומה ההרגשה שהוא מעורר בהן/ם? 

   .נאפשר למספר תלמידות/ים לשתף במליאה 

   נסביר שהטקסט חותם את ההגדה, וכי הסברה היא שמטרתו להשאיר את

 רניות/ים עד סוף הערב, בדומה לאפיקומן. הילדות/ים ע

  ?נשאל האם לדעתן/ם השיר יכול "להחזיק" את הילדות/ים ערות/ים 

 .מדוע? ונבקש מכמה תלמידות/ים להביע את דעתן/ם     

 

  .חלק את התלמידות/ים לזוגות (שימו לב ב"הכנה לשיעור")נ .2

 " :של המשוררת  (אתר עונג שבת)  " חד גדיאכל זוג יקרא את הטקסט

 ). בנספחמצוי גם , (אנדה עמיר, שיישלח לכולן/ם בווטסאפ הכיתתי

  .הזוגות יתבקשו לקרוא את השיר, ולכתוב במילותיהן/ם מה קורה בשיר

 .חר מכן נבקש מאחד הזוגות לשתף בתשובותיו במליאת הכיתהלא

 הזוגות יתבקשו להמשיך ולענות על השאלות הבאות בהתייחס לשיר:  

 ?מהי האווירה בשיר? איזו הרגשה הוא מעורר •

  ?בת כמה לדעתכן/ם הדוברת בשיר •

 מדוע נכתב השיר לדעתכן/ם? •

 מספר זוגות ישתפו בתשובותיהם את כלל הכיתה. 

     מהלך השיעור

 הכנה לשיעור
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של  ) Cafe(מאתר דה מאקר " שיר הגדיכעת נשלח לתלמידות/ים עותק של " .3

 ). בנספחמצוי גם ( איציק מאגנר

 תלמידות/ים תפקידי קריאה: המספר, איציק (אני), נאטל   4-נחלק ל 

 והאב. התלמידות/ים יקראו בקול את הטקסט בתפקידים.       

   לאחר הקריאה נשאל את התלמידות/ים שוב את השאלות הבאות 

 :בהתייחס לשיר זה     

 ?מהי האווירה בשיר? איזו הרגשה הוא מעורר •

  ?הדובר בשירבן כמה לדעתכן/ם  •

 ?מדוע נכתב השיר לדעתכן/ם  •

 

 סינכרונית סביב השאלות:  - עת נשלח את התלמידות/ים למשימת כתיבה אכ .4

 במה דומים שני השירים שקראנו?  •

 מה מאפיין את הדוברים בשיר?  •

 מה מניע אותם בפעולותיהם?  •

השירים נכתבו בעקבות הפיוט "חד גדיא", האם הם דומים למקור או  •

 שונים ממנו? 

 מה המסר שלהם למול המסר של הפיוט המקורי?  •

 האם אלו שירי מחאה? מדוע? על מה הם מוחים?  •

האם הייתן/ם משאירות/ים את הטקסט המקורי בהגדה או מחליפות/ים  •

 ?אותו באחד השירים האחרים? מדוע

  בשיעור הבא נמליץ להתייחס לתשובות התלמידים/ות, ונפתח דיון 

 השוואתי על השירים השונים ועל המסרים שלהם.       

 

 

 

ולמי שמעוניינות/ים להרחיב ולהעשיר את השיעור, נציע גם את שני השירים 

  :הבאים

"של תמר   "חד גדיא

מתוך  19(עמ' ראובני 

פסח  –'סדר נשים' 

של המדרשה  תשס"ט 

ם) (מצוי גם באורני

 בנספח). 

  הגרסה של חווה ואת

 לפיוט: למילות אלברשטיין

 השיר ולכתבה אודותיו 

(בלוג הספרייה הלאומית, 

 "). הספרנים"
 

 

 

 

  :על כל אחד מהשירים נוכל לפתח דיון סביב אותן שאלות 

 מהו המסר של השיר למול המסר של הפיוט המקורי?  •

 ?האם זה שיר מחאה? מדוע? על מה הוא מוחה •

 הצעה להרחבה

 Wikimedia Commons, טרטקובר, ארכיון א' רש"לתמונה: 
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https://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/documents/hamidrasha/nashim/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%94.pdf
https://blog.nli.org.il/2chad_gadya/
https://blog.nli.org.il/2chad_gadya/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barlevi_p058_crop.jpg
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   1962פינקרפלד / חד גדיא -אנדה עמיר
  

ה  ֲהֵתְדעוּ ָמה ֶאֱעׂשֶ

ֵליל  ל -ּבְ  ֵסֶדר ֶזה?-ׁשֶ

ָדה; ל ַהַהּגָ ִדי ׁשֶ יר ַהּגְ  ַאְסּתִ

ָלל לֹא יֵַדע  ְוֶהָחתוּל ּכְ

ִדי ְולֹא יֹאְכֶלּנוּ:   ֵהיָכן ַהּגְ

ִדי ֵאיֶנּנוּ!  יָבֹוא, יֹאַמר: ַהּגְ
  

ֶלב,   ְולֹא ִיּקֹם אֹותֹו ַהּכֶ

ל, לֹא ֵאׁש אֹוֶכֶלת,  ְולֹא ַמּקֵ

ח. לֹא ַמִים, ְולֹא ׁשֹור   ַנּגָ
  

ח, ִדי ֲאִני ֶאּקַ י ֶאת ַהּגְ  ּכִ

תֹוְך ַמֲחבֹוא, יר אֹותֹו ּבְ  ַאְסּתִ

בֹוא.  ְוָכל ָרָעה לֹא עֹוד ּתָ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח שירים
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