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 מה נשתנה הסדר הזה? 
 מותאם ללמידה מרחוק מקווןמערך שיעור 

 

כנראה ישתנה בליל הסדר הזה, רוב הסיכויים שלא נחגוג עם המשפחה המורחבת, לא נשב עם כולם/ן סביב  הכל
שולחן אחד, ולא נשיר ביחד, נאכל ביחד, או נקרא ביחד עם כל המשפחה המורחבת את ההגדה כמו בכל שנה. מי 

זאת השנה, ואפילו לא בטוח שנוכל   שנהגו לקנות בגדים חדשים לכבוד החג ומתנות לבני/ות המשפחה, יתקשו לעשות
להשיג את כל המצרכים, ולהכין את כל המאכלים המסורתיים. בימים כתיקונם תקופת החגים משמחת מאוד חלק 
מהמשפחות והא/נשים, אך יכולה גם להיות טעונה ומורכבת עבור אחרות/ים: א/נשים שאינם בעלות/י משפחה, הורים 

ותחושתן/ם של א/נשים אלו השנה בזמן הקורונה עלול להיות אף קשה יותר  גרושים, קשישות/ים ועוד. מצבן/ם
 מבשנים עברו.

 

הילדות והילדים שנאלצו להסתגל  
בתקופה כה קצרה לשינויים רבים כל כך, 

יצטרכו להסתגל גם לרעיון שליל הסדר 
יהיה שונה השנה. השינוי יכול לגרום 

לחששות, לצער ולתסכול, אך שינוי יכול 
גם הזדמנות לחידוש וליצירתיות. להיות 

נוכל לעזור לילדות/ים דרך שיחה פתוחה 
על ליל הסדר השנה ודרך חשיבה 

משותפת על רעיונות יצירתיים לשמירה  
 על המסורת גם בתקופה של שינויים.

 

 אפשרלהעברת מערך השיעור 
 ZOOM, Google כגון בכלים להשתמש

Meet  מרחוק למידה' באתר . וכדומה '
 . שימוש מדריכי החינוך משרד של

 

 'א חלק
 הסדר מליל ם/להן שיש טוב בזיכרון לשתף או? הסדר בליל אוהבות  ם/הן מה בזוגות לשתף ים/מהתלמידות נבקש .

 נבקש   השיחה  בעקבות.  ם/ברגשותיהן  לשתף   ים/מוזמנות  ן/ושהם,  הסדר  ליל  את  ים/אוהבות  שלא  כאלו  גם  שיש  נאמר
: למשל ( ם/ביניהן ששונה אחד ודבר, הסדר לליל בקשר ם/להן שמשותף אחד בדבר כולה הכיתה את לשתף זוג מכל

לזוגות ולבקש  ות/(ניתן לחלק את התלמידים ).כלפיו השונים ברגשות או, עריכתו באופן, הסדר ליל של במרכיבים
 לתקשר בווטסאפ או בטלפון או להשתמש ב"חדרים" במערכת זום).  ן/מהם

 
 
 
 

 Wikimedia Commonsהגדת סרייבו, 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://pop.education.gov.il/online-learning/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarajevo_Haggadah_Ma_Nishtana.jpg
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 ים/התלמידות את נשאל הבא  בשלב : 
 שלי במשפחה הסדר בליל השנה שונה יהיה מה  ? 
 ישתנה לא מה  ? 
 הסדר ליל לקראת השנה ה/מרגיש אני מה   ? 

 

 באופן יגיבו ה/תלמיד וכל, ם/כולן של התשובות את יקראו ן/כולם, הכיתתי בווטסאפ או ט'בצ ישתפו ים/התלמידות
 באמירות  שעלו העיקריים הדברים את נאסוף. בהצעה או בהזדהות, ותמיכה בעידוד: ת/אחר ה/לתלמיד אישי

 .שעלו הרגשות  לכל מקום שייתנו מכלילות
 

 'ב חלק
 שאפשר משהו יש האם?  השנה  הסדר לליל יתרונות יש האם?  השנה הסדר בליל משמח מה : ים/התלמידות  את נשאל 

 ?ממנו להרוויח דווקא
 .  השנה הסדר ליל את לחגוג איך יצירתיים רעיונות  על לחשוב גם ם/מהן ונבקש

 

 בטבלה  לכתוב יוכלו ים/התלמידות, משותף במסמך טבלה נפתח: סינכרונית- א למשימה ים/התלמידות את  נשלח 
 ים/ התלמידות  יכתבו  אחד  בחלק:  חלקים  שני  בעלת  תהיה  הטבלה.  הסדר  ליל  שלפני  הימים  במהלך  ם/להן  שנוח  בזמן

 את  לחגוג איך יצירתיים ורעיונות הצעות: פתרונות יכתבו השני ובחלק, השנה הסדר לליל ם/בדעתן שעולים יתרונות 
 לכל נפרסם יום בכל? עם ולהרגיש בלי להיות איך או? מרחק לשמור כשצריך קירבה להרגיש איך: השנה הסדר ליל

 . כולכם של הרעיונות  את לשתף שתוכלו דרייב קובץ פתחנו. שעלו הרעיונות  את הכיתה
 

 טבלה לדוגמה:
 

לליל    יתרונות
הסדר בתקופת  

 הקורונה

 

 

 

פתרונות,  
הצעות, רעיונות 

לליל הסדר  
בתקופת  
 הקורונה

 

 

 

  
 שיצרנו לחג תכנים של רחב מגוון שכוללת, לחג דיגיטליתאינטראקטיבית  ברכה היא הזה  לפסח שלנו אחת הצעה
 לכיתה  פעילויות: כוללת הברכה. המשפחה ולכל ולתלמידים לתלמידות, ולמורים למורות: ם/עבורכן וריכזנו

 ונוח  פשוט  בברכה  השימוש.  החג  בנושא  להעשרה  רבים  תכנים  ועוד  ושירים  סיפורים,  משחקים,  ולמשפחה  הווירטואלית
 .ם/לכולן

 שמחת   את  ולהרבות   הדעת  את  להרחיב,  בה  להשתמש ,  ולמשפחות  ים/למורות  הברכה  את  להפיץ  ים/מוזמנות  ם/אתן
 ח!!שמ פסח חג לכולנו שיהיה. החג

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://docs.google.com/document/d/1wqAM88qUFG3xK0XC2keMod2lhI89KtvJW6IeqSLHXWM/edit?usp=sharing
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%a4%d7%a1%d7%97/
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  אחרת קשה מתקופה השראה ומעורר מרגש בטקסט לשתף מציעות אנחנו, הגבוהות לכיתות ועוד הצעה לפעילות 

. רבה  ואופטימיות  יצירתיות, כוח  של  מסר  בו  שיש  טקסט.  הסדר  ליל  את  לקיים  נשים/הא  התקשו  שבה)  כמובן  להבדיל(
 בתקופה  הנשים של בחייהן" הסדר" משמעות על פתוחה שיחה אחריו ולקיים הטקסט את לקרוא יוכלו ים/התלמידות

 בתקופת  השנה" הסדר" של וחשיבותו משמעותו על ובעיקר, שבשגרה בימים בחיינו" הסדר"  משמעות על, ההיא
  .הזאת בתקופה" הסדר" מ לשמר שנרצה והמהויות הערכים מהם: הקורונה

 
  שקיבלה   קטן  סידור  ִאתה  הביאה  היא.  חסידי  מבית  נערה  הייתה  –  1944  קיץ  –  לאושוויץ  עת  באותה  שהובאו  הנערות  בין"...

 חג  לפני  ספורים  ימים....ישראל  ומועדי  חגי  כל  פורטו  בו,  יד-בכתב  יהודי"  לוח"  הודבק  בפנים  העטיפה   בצד .  החסיד  מאביה
 הסחי כל  בתוך" סדר"ה את לערוך נוכל איך, חושבת היא מה, החסידית הנערה את שאלנו", לוח"ב שצוין כפי, הפסח

, שמחר חושבת שהיא, המאוחרת הערב בשעות , הנערה לנו אמרה פסח לפני יום?  לרפואה אין ומצה?  שבצריף והלכלוך
  למצות  בנוגע ואשר. בספרד האנוסים הסדר את שערכו כפי בדיוק, הלילה חצות לאחר" סדר"ה את נערוך, הסדר בליל
  אמנם  לסדר הנחוצים הדברים ושאר היין, המצות כאילו בדמיונה תחשוב אחת כל, הסדר לטקס השייכים אביזרים ושאר

. הסידור  מתוך"  הגדה"ה  את  אקרא  –  מהונגריה  הנערה  אמרה  –  אני.  בבית  הוריה  אצל  אחת  כל,  רגילות  שהיינו  כפי,  קיימים
 שותות אתן כאילו, שפתותיכן על באצבע תלקקו ואתן, הכוס על אקדש אני. בדמיונה החג נרות את תדליק מכן אחת כל

. הבוקר אור עד ארך" סדר"ה. חיי ימי לכל בזיכרוני חרות שיישאר שימורים-ליל זה היה אכן"! אמן" ותאמרו, הקידוש מיין
 מן פזמונים קטעי כמה על החסידית הנערה דילגה, באמצע נופרע שמא הפחד בגלל וכן המאוחרת השעה בגלל

: המכון ללימודי שואה, ע"ש ח. מתוך!"  . (בירושלים הבאה לשנה"ו" כהלכתו פסח סידור חסל"ב וסיימנו", ההגדה"ה
 ).קיבל  ץ"כ גולדה של עדות "והגדת לבנך, חג הפסח בשואהאיישביץ, "
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