
נּו  ּלָ ּכֻ
ין ְמֻסּבִ

הגדה לכל המשפחה

 למבוגרים, 
 לילדים

ולכולם יחד



ההגדה "כולנו מסובין" מזמנת 
סדר פסח יצירתי, ערכי וחינוכי – 

חוויה משפחתית משותפת 
לגדולים ולקטנים.

בחג הזה העניקו 
לקרובים לכם 

מתנה מסוג אחר!

ין     הגדה לכל המשפחה נוּ ְמֻסּבִ ּלָ ּכֻ



מה בהגדה?
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כוס מרים

בשנים האחרונות החלו כמה משפחות וקהילות 

לאמץ מנהג חדש בליל הסדר – להקדיש כוס 

מיוחדת למרים, כוס מלאה במים. המנהג עוד לא 

התקבע לגמרי, ולכן יש כל מיני מנהגים:
 

יש הממלאים את כוסה של מרים בתחילת הסדר, 

ויש נוהגים שכל ילדה, נערה ואישה מן המסובין 

מוזגת מעט מים למילוי הכוס; יש השותים את 

המים בשלב הזה, לאחר שתיית כוס היין השנייה, 

ואילו אחרים מזכירים את כוסה של מרים עם 

כוס אליהו, לקראת סוף הסדר. המנהג החדש הזה 

הוא עוד ביטוי ליצירתיות של עם ישראל, לרצונו 

להעשיר את מסורתו ולחירותו לעשות כן.

על כוס מרים אפשר לומר:

ים. ַמִים ַחּיִ ִביָאה, ּכֹוס ְמֵלָאה ּבְ זֹו ּכֹוס ִמְרָים ַהּנְ

ינּו ץ ְלַחּיֵ ה ְלַאּמֵ ְזּכֶ ּנִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
 

ל ִמְרָים:  כּונֹוֶתיָה ׁשֶ ֶאת ּתְ

ְמִסירּות ְוטּוב ֵלב, רְֹך ְוֶחְמָלה,

מַֹח ִטיִמית ִויכֶֹלת ַלְחּגֹג ְוִלׂשְ רּוַח אֹוּפְ

ים. ל ַהַחּיִ ִפים ׁשֶ ְרָגִעים ַהּיָ ּבָ

ים, ְהֶיה ָמקֹור ַלַחּיִ ּנִ ִים, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּוְכמֹו ַהּמַ

ׁשּות ַמְתֶמֶדת. ְלִחּיּוִנּיּות ּוְלִהְתַחּדְ
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מה למרים הנביאה 
ולמים?

מרים, אחותו של משה, איננה מוזכרת 

בהגדה המסורתית, אבל היא דמות חשובה מאוד 

בסיפור יציאת מצרים בתורה.
 

כמה וכמה פעמים בסיפור נקשרת דמותה של 

מרים למים – בהיותה ילדה שמרה מרים על אחיה 

התינוק משה בעת שָשט בתיבה על היאור, ומיד 

לאחר קריעת ים סוף פרצה מרים בשירת הודיה 

לאל וסחפה ִאתה את כל הנשים.
 

חכמים לימדו שבזכותה של מרים הופיעה באר מים 

ליד מחנה ישראל לאורך כל מסעם במדבר.
 

הם למדו זאת מסמיכות הפסוקים:
 

ם ִמְרָים" )במדבר כ, א(, ומיד אחר כך: "ְולֹא  ָמת ׁשָ "ַוּתָ

 ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה" )שם, ב(.

כלומר, כל עוד מרים חיה, זכו בני ישראל במדבר 

למים חיים, ורק אחרי שֵמתה החלו לסבול
ממחסור במים.  

שרגא וייל, מרים, 1975 <

הסברים למנהגים 
 ישנים וחדשים

ופירושים למילים 
ולמושגים מתוך ההגדה
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<  מבט אחר >

יש שתי דרכים לחיות: לחיות כאילו שום דבר 

אינו נס; לחיות כאילו הכול נס. 

)אלברט איינשטיין(

נסים
יהודה עמיחי

ָבר ִנְרֶאה ֵנס ל ָדּ ֵמָרחֹוק ָכּ

ְך רֹוב ַגם ֵנס לֹא ִנְרֶאה ָכּ ֲאָבל ִמָקּ

ְבִקיַעת ַהָיּם ַים־סּוף ִבּ ֲאִפילּו ִמי ֶשָעַבר ְבּ

ִזיַע ב ַהֵמּ ָרָאה ַרק ֶאת ַהַגּ

ֶשל ַההֹוֵלך ְלָפָניו

דֹולֹות, ְוֶאת נֹוַע ְיֵרָכיו ַהּגְ

ד, ט ָחטּוף ַלּצַ ַמּבָ ּוְלָכל ַהּיֹוֵתר, ּבְ

ִים, תֹוְך חֹוַמת ַהּמַ ַלל ְצָבִעים ּבְ ׁשְ ִגים ּבִ ּדָ

י ֵמֲאחֹוֵרי ִקירֹות ְזכּוִכית. ה ַיּמִ ִמְצּפֶ מֹו ּבְ ּכְ

ָיד ֲחָזָקה... ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים". "ַוּיֹוִצֵאנּו יי ִמִמְצַרים ּבְ

פסוק זה מזכיר שאלוהים הוציא את בני ישראל 

ממצרים בעזרת נסים.

שתפו זה את זה:

מהו נס, לדעתכם? האם יש נסים בחיינו?

האם חוויתם נס? 
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בשבילי נס הוא 

משהו על־טבעי כמו 

קריעת ים סוף.
לדעתי, כשהשמש זורחת 

וגם יורד גשם ובשמים 

נראית קשת - זה נס.

נס - זה כשאני מצליחה 

לפתור שאלה בחשבון.

זה שאתם יושבים כבר 

שעתיים בלי לריב -
 
זה נס! 

  מי מביא את הגאולה?  

על פי ההגדה, אלוהים הוציא את בני ישראל ממצרים בעצמו ולא על ידי מלאכים ושליחים. שמו של משה, המנהיג 

החשוב, מוזכר בהגדה רק פעם אחת. הדעה הרווחת היא שעורכי ההגדה חששו שיתפתח פולחן אישיות סביב 

דמותו של משה, ולכן הדגישו שאלוהים פעל לבדו. 

עם חידוש היישוב היהודי הציוני בארץ ישראל, ביקשו החלוצים להציע מסר אחר: הכוח הפועל והמשפיע בעולם 

הוא כוחם של בני האדם ולא כוחו של האל. משום כך הוסיפו החלוצים להגדות שערכו פסוקים על משה. החלוצים 

האמינו שהגאולה בימיהם היא העלייה לארץ, ההתיישבות ועבודת האדמה, ולכן הרבו להזכיר אותן בהגדותיהם. 

למשל, בהגדה של "קבוצת החוגים" )1929( כתבו כך:

"עבדים היינו להרגלי הדורות ויוציאנו רצוננו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה..."

מדברים על זה

קטעי הגות וספרות 
המאירים את ההגדה 
המסורתית באור אחר
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 שאלות לשיחה
ושאלות להתבוננות אישית

הגדה
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ָמרֹור 
לוקחים כזית מרור, טובלים אותו בחרוסת ומברכים:

ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

אוכלים את המרור בלי הסיבה, משום שהמרור הוא סמל לעבדות והסיבה מסמלת חירות.

כדי להיזכר במרירותה
של העבדות במצרים בוחרים
ירק שטעמו מר. יש הנוהגים 

לאכול חזרת, ויש הנוהגים 
 לאכול חסה ערבית, 

שהיא החזרת שבמשנה.

ּכֹוֵרְך
כורכים יחד חלק מהמצה התחתונה, מרור וחרוסת ואומרים:

נוסח הספרדים ועדות המזרח

ָרָכה. לֹא ּבְ ה ּוָמרֹור ּבְ ַמּצָ

ׁש. ָיֵמינּו ְיֻחּדַ ׁש, ּבְ ְקּדָ ֵזֶכר ַלּמִ

ָהָיה ּכֹוְרָכן ֵקן ׁשֶ ל ַהּזָ ִהֵלּ ּכְ

ַבת ַאַחת, ְואֹוְכָלן ּבְ

ֱאַמר: "ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו" )במדבר ט, יא(. ּנֶ ם ַמה ׁשֶ ְלַקּיֵ

אוכלים בהסיבה לצד שמאל.

נוסח אשכנז

ל.  ִהֵלּ ְקָדׁש ּכְ ֵזֶכר ַלּמִ
ל  ה ִהּלֵ ן ָעׂשָ ּכֵ

ְקָדׁש ָהָיה ַקָיּם: ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ה ּוָמרֹור  ַסח, ַמּצָ ָהָיה ּכֹוֵרְך ּפֶ

ַיַחד, ְואֹוֵכל ּבְ
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אל פח הזבל או אל הְדשֹונֶת )קומפוסט(. הרצפה ואחר כך לאסוף אותו, או להשליכו היישר הסביבה, אפשר לזרוק את המרור שנותר על כדי לקיים את רוח המנהג בלי לפגוע בניקיון הרצון להרחיק את המרירות מחיינו. בקערת הפסח. נראה שהמנהג הזה מסמל את שלהם, נוהגים לזרוק מהחלון את העלים שנותרו מרור, ולאחר שהכול סיימו לאכול את מנת המרור בכמה מקהילות צפון אפריקה אוכלים חסה בתור 

רות ואגוזים? טוב, אולי הגזמנו קצת,האם תוכלו לחשוב על ארבעים מיניםהנדודים של בני ישראל במדבר.    מארבעים רכיבים, כנגד ארבעים שנות יהודי פרס )איראן( נהגו להכין חרוסת  האם תוכלו למנות עשרים מינים לפחות? של ּפֵ

רות המתאימים להם, והדבר היחיד שלא הצליחו להשיג היו מצרכים להכנת אבותינו", ובכך נפתר גם עניין המרור. בשר כבש, עוף וביצים היו ג'ואל ג'וזף, "היה מר יותר מהמרירות שהייתה מנת חלקם של מצות והגדות. בסביבתם גילו עשב שלפי תיאור אחד החיילים, קהילה יהודית. ואכן, הלא ייאמן קרה: החיילים הצליחו להשיג החיילים לנסות ולקיים את הסדר כהלכתו, למרות המרחק מכל באחד הגדודים קבוצת חיילים יהודים. בהגיע ליל הסדר החליטו בשנת 1862, בזמן מלחמת האזרחים בארצות הברית, הייתה ְלֵבָנה במקום חרוסת  סיפר ג'וזף, "אך ההתבוננות בה הזכירה לנו את מטרתה".על צלחת הסדר לבנת בניין: "אמנם הלבנה הייתה קשה לעיכול", ובלבנים". בסופו של דבר מצאו החיילים פתרון יצירתי: הם הניחו להכנת המאכל דמוי הטיט שנועד להזכיר את השעבוד "בחומר חרוסת. ככל שחיפשו לא יכלו למצוא את הּפֵ
< 

ם 
גי

וה
ש נ

  י
>

 <
ר 

אח
ט 

מב
 >

<  בראש פתוח  >

כפי שב"כורך" כורכים
 את המרור והחרוסת יחד,

גם בחיים שלנו המר 
והמתוק כרוכים זה בזה 

לפעמים. 
אני נזכר/ת במצב 

שבו פגשתי את 
המר ואת המתוק 
"בחבילה אחת"…

מה זה? 
הלל הזקן 
המציא 

סנדוויץ' 
לפסח???

רק הכריך? יש רשת בתי 
קפה שלמה על שמו!

פיתח חכם כריך, ועד היום הכריך על שמו. כן , ממש כך, לפני יותר מאלף שנים 

ביני לבין עצמי
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שירים והצעות 
לפעילויות ולמשחקים

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע?
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמָשּׁ
י תֹוָרה,  ה ֻחְמֵשׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲחִמָשּׁ ֲחִמָשּׁ

הֹות,  ע ִאָמּ ַאְרַבּ
ה ָאבֹות,  לֹוׁשָ ׁשְ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ה ִמי יֹוֵדַע? ָשּׁ ִשׁ
ָנה,  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ִשׁ ָשּׁ ִשׁ

י תֹוָרה,  ה ֻחְמֵשׁ ּ ֲחִמָשׁ
הֹות, ע ִאָמּ ַאְרַבּ

ה ָאבֹות,  לֹוׁשָ ׁשְ
ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

בשיר "אחד מי יודע" הוצמד לכל ִמספר 
מושג במסורת היהודית. הפעם הראשונה 

הגדה הייתה, שהשיר הזה נדפס ּבְ
ָראג" )1590(, לצד כנראה, ב"ַהָגַדת ּפְ

השיר "חד גדיא". שני השירים האלה
לא נכתבו לחג הפסח ואינם קשורים

אליו במהותם. הם היו שירים עממיים
אהובים על מבוגרים ועל ילדים, 

וככל הנראה, הוכנסו לסוף ההגדה
כדי לעזור לילדים )ואולי גם למבוגרים( 

להישאר ֵערים.

ַנִים ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ
ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁ ְשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ה ִמי יֹוֵדַע? לֹוׁשָ ׁשְ
ה ָאבֹות, לֹוׁשָ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשְ לֹוׁשָ ׁשְ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרַבּ
הֹות,  ע ִאָמּ ע ֲאִני יֹוֵדַע. ַאְרַבּ ַאְרַבּ

ה ָאבֹות,  לֹוׁשָ ׁשְ
ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

הֹות < שרה, רבקה, רחל ולאה. ה ָאבֹות < אבות האומה: אברהם, יצחק ויעקב.  ַאְרַבּע ִאָמּ לֹוׁשָ ׁשְ
ָנה < ששת החלקים של  ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ י תֹוָרה < בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים.  ִשׁ ה ֻחְמֵשׁ ָ ֲחִמׁשּ

המשנה  )הכוללת את דברי התנאים שחיו בארץ ישראל, בעיקר בשנים 70-200 לספירה(.
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הגדה
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כל משתתף בסדר מתבקש לחשוב 
על תנועה מתאימה לאחד המושגים 

)הִמספרים( בשיר. כאשר שרים
את השיר, כל משתתף בתורו 

מראה את התנועה שחשב עליה, 
ושאר הסועדים, כמובן, מצטרפים 

אליו. לדוגמה, מי שקיבל את "שלושה 
אבות" מצביע על שלושה אבות 

היושבים מסביב לשולחן. 

איזה "מושג" יכול להתאים לכל מספר: למשל, כמה ַחּברו "אחד מי יודע" מיוחד לליל הסדר שלכם. ִחשבו 
ברחיצת הכלים? כמה קניידלך היו במרק? וכדומה.כמה משתתפים מרכיבים משקפיים? כמה ישתתפו ילדים משתתפים בסדר? כמה סבתות?
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ספירת מלאי 
 מילים: יוסי בנאי

לחן: נעמי שמר

ֲעַמִים ָים  ְמִדיָנה ַאַחת, ּפַ
ם, ַחת ּגַ ַוֲאַגם ֶאָחד ְוַקּדַ

ה, ֶמׁש ַאַחת ֲעֻגּלָ ׁשֶ
ה, ַעם ֶאָחד ָחָכם, ָמֵלא ְסֻגּלָ

לּולֹות  לֹוׁש ּגְ ֵאב רֹאׁש ֶאָחד ְוׁשָ ּכְ
ְבָעה ֵלילֹות. ה ָיִמים ְוׁשִ ָ ּשׁ ְוׁשִ

ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו, ֱאלֵֹהינּו, ֱאלֵֹהינּו
ַמִים ּוָבָאֶרץ.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

נֹות ּגֹוָלה, ִים ׁשְ דֹוָלה ֵמַאְלּפַ ה ּגְ ֲעִלּיָ
ָנִתּיֹות ְוַאַחת ְרִגיָלה.  י ֻחְפׁשֹות ׁשְ ּתֵ ׁשְ

ָלה, ל ַמּפָ חֹון, יֹום ׁשֶ ל ִנּצָ יֹום ׁשֶ
ים ְיֵמי ַמֲחָלה.  לֹוׁשִ חֹון, ׁשְ ּטָ ֶרַגע ּבִ

ִליל ְוקֹוְנֶצ'ְרטֹו ְלָחִליל  ּגָ ְלדֹור ּבַ ְטרּוְמּפֶ
ִמיל'. ֵריַסר ַאּלּוִפים ּבְ ַוֲחִצי ּתְ

ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו, ֱאלֵֹהינּו, ֱאלֵֹהינּו 
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
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ַסח ַמָצּה וָּמרֹור ַמִגּיד  | 73 |  ֶפּ

כיצד השפיע חורבן 
 

בית המקדש על חגיגת 
חג הפסח? 

חורבן בית המקדש השני הציב בפני 

היהודים אתגר גדול: כיצד להבטיח את 

המשכיותה של היהדות בלי בית המקדש 

שעמד עד כה במרכזה? 

בפסח, למשל, הייתה אכילת קורבן 

הפסח "ַעל ַמּצֹות וְּמרִֹרים" תוך כדי סיפור 

היציאה ממצרים, עיקרו של החג. ולכן 

עלתה שאלה נוקבת: מה יעשו עתה, 

משבטלו הקורבנות?

אחד הפתרונות של עורכי ההגדה היה 

לנצל את כוח הדיבור ולהנציח את 

היסודות שעמדו בעבר במוקד החג – את 

קורבן הפסח, את המצה ואת המרור – 

באמירה. פתרון זה בא לידי ביטוי בדברי 

רבן גמליאל שבליל הסדר חובה לומר 

ַסח, ַמָצּה וָּמרֹור", והוא  ה ְדָּבִרים... ֶפּ לָשׁ "ְשׁ

דוגמה לשמירת המסורת היהודית מתוך 

התאמתה למציאות חדשה.

ַסח – להעז לפעול ֶפּ

לקראת יציאתם ממצרים ֻצווּ 

ה )הוא קורבן  בני ישראל להקריב שֶׂ

הפסח(, לצבוע בדמו את מזוזות בתיהם, לצלות 

אותו ולאכול ממנו. מכיוון שבמצרים העתיקה 

נחשב הכבש אל, מעשים אלו היו עלולים 

לעורר את זעמם של המצרים, וגם לא היה 

אפשר להסתיר אותם: דם הקורבן סימן כל בית 

שהוקרב בו שה וריח הצלייה מילא את האוויר.

עם זאת, בני ישראל הוזהרו שרק מי שיעז 

ויעשה את המעשים האלה יֵצא ממצרים. 

אפשר לראות בתנאי זה תביעה להשתתף 

השתתפות פעילה ביציאה ממצרים ולהפגין 

ֵחירות. נכונות להסתכן כדי לזכות ּבְ
< 

יג
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 >

ספרו למשתתפים האחרים על 

מקרה שבו הסתכנתם

או החלטתם החלטה נועזת. 

המורה, הנה 

העבודה בנושא 

"חופשת הפסח 

שלי".
למדתי מרבן גמליאל, 

שלפעמים חשוב לתמצת 

את הדברים, כפי שהוא 

ִתְמֵצת את כל סיפור 

ההגדה בשלוש מילים – 

פסח, מצה ומרור. 

אבל ביקשתי שלושה 

עמודים שלמים, 
 

מה זה?!

מדברים על זה
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בכמה מקהילות צפון אפריקה אוכלים חסה בתור 

מרור, ולאחר שהכול סיימו לאכול את מנת המרור 

שלהם, נוהגים לזרוק מהחלון את העלים שנותרו 

בקערת הפסח. נראה שהמנהג הזה מסמל את 

הרצון להרחיק את המרירות מחיינו. 

כדי לקיים את רוח המנהג בלי לפגוע בניקיון 

הסביבה, אפשר לזרוק את המרור שנותר על 

הרצפה ואחר כך לאסוף אותו, או להשליכו היישר 

אל פח הזבל או אל הְדשֹונֶת )קומפוסט(. 

יהודי פרס )איראן( נהגו להכין חרוסת 

מארבעים רכיבים, כנגד ארבעים שנות 

הנדודים של בני ישראל במדבר.    

האם תוכלו לחשוב על ארבעים מינים

רות ואגוזים? טוב, אולי הגזמנו קצת, של ּפֵ

האם תוכלו למנות עשרים מינים לפחות? 

ְלֵבָנה במקום חרוסת 

בשנת 1862, בזמן מלחמת האזרחים בארצות הברית, הייתה 

באחד הגדודים קבוצת חיילים יהודים. בהגיע ליל הסדר החליטו 

החיילים לנסות ולקיים את הסדר כהלכתו, למרות המרחק מכל 

קהילה יהודית. ואכן, הלא ייאמן קרה: החיילים הצליחו להשיג 

מצות והגדות. בסביבתם גילו עשב שלפי תיאור אחד החיילים, 

ג'ואל ג'וזף, "היה מר יותר מהמרירות שהייתה מנת חלקם של 

אבותינו", ובכך נפתר גם עניין המרור. בשר כבש, עוף וביצים היו 

להם, והדבר היחיד שלא הצליחו להשיג היו מצרכים להכנת 

רות המתאימים  חרוסת. ככל שחיפשו לא יכלו למצוא את הּפֵ

להכנת המאכל דמוי הטיט שנועד להזכיר את השעבוד "בחומר 

ובלבנים". בסופו של דבר מצאו החיילים פתרון יצירתי: הם הניחו 

על צלחת הסדר לבנת בניין: "אמנם הלבנה הייתה קשה לעיכול", 

סיפר ג'וזף, "אך ההתבוננות בה הזכירה לנו את מטרתה".
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<  בראש פתוח  >

כפי שב"כורך" כורכים
 את המרור והחרוסת יחד,

גם בחיים שלנו המר 
והמתוק כרוכים זה בזה 

לפעמים. 

אני נזכר/ת במצב 
שבו פגשתי את 

המר ואת המתוק 
"בחבילה אחת"…

מה זה? 
הלל הזקן 

המציא 
סנדוויץ' 
לפסח???

רק הכריך? יש רשת בתי 
קפה שלמה על שמו!

כן , ממש כך, לפני יותר מאלף שנים 

פיתח חכם כריך, ועד היום הכריך על שמו. 

ביני לבין עצמי

קטעי קומיקס בכיכובם 
של ארבעה בנים ובנות
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ְרעֹה  •לקטנים שבחבורה •  ּפַ

ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים.  ל ּפַ נֵי ִאיּוִּרים ׁשֶ ינֵיֶהם.      ִלְפנֵיֶכם ׁשְ ִלים ּבֵ מֹוָנה ֶהְבּדֵ ִמְצאוּ ְלָפחֹות ׁשְ

טריוויה

ְצַרִים, ָרֵאל ִמּמִ נֵי ִישְׂ ְרחוּ ּבְ ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ  .1 
ְרּכָם? ַמה ָחַסם ֶאת ּדַ

א. ַהר ּגָבֹוּהַ        ב. יָם       ג. ַלֲהַקת ְזֵאִבים 

ְצַרִים?  ָרֵאל ִמּמִ נֵי ִישְׂ ֵאיזֹו עֹוָנה יְָצאוּ ּבְ ּבְ  .2
ָתו  ּסְ ִיץ       ד. ּבַ ּקַ ָאִביב       ג. ּבַ חֶֹרף       ב. ּבָ א. ּבַ

באיזה כלי נגינה ניגנה מרים בשירת הים?  .3 
א. חליל       ב. תוף       ג. נבל  

איזו מדינה ביֵָמינוּ אינה גובלת בים סוף?  .4
א. ישראל       ב. מצרים       ג. לוב       ד. ירדן 

1. ב
2. ב
3. ב
4. ג

•  יציאת מצרים  •
שיחה

ארבעת הבנים
פרשנות חדשה

ארבעת הבנים מייצגים ארבעה טיפוסים, ארבע מהויות. 

הקבילו את ארבעת הבנים לארבעה דברים אחרים, למשל –

•   ארבע דמויות היסטוריות

•   ארבעה רהיטים

•   ארבעה מאכלים או משקאות

•   ארבעה פיתוחים טכנולוגיים

ועוד, כיד הדמיון הטובה עליכם... 

להעשרת החוויה הפקנו גם 
חפיסת קלפי פעילות לכל 

הגילים )לרכישה בנפרד(.

פעילות

•  יישומון )אפליקציה(  •

משימה בזוגות או בשלישיות:

הציעו רעיון ליישומון )אפליקציה( לטלפון חכם שהיה 

עוזר לבני ישראל בשהותם במצרים, בצאתם ממנה או 

במסעם במדבר.

הקבוצה שתציג את היישומון המוצלח ביותר תזכה 

בפרס! 
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אתם מוזמנים להצטרף 
לסדר ייחודי, משמעותי 

ומהנה במיוחד עם 
ההגדה "כולנו מסובין"!
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קרן תל"י 
קרן החינוך למען בתי ספר תל"י - 

תגבור לימודי יהדות 

מטרת הקרן היא לפתח, לקדם 
ולהעשיר את החינוך היהודי־ציוני 

בכל בית בישראל ברוח פתוחה, 
סובלנית ופלורליסטית.


