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חג שמח וכשר
פיקוד העורף

2020
הגדת פסח לילדים

        משפחת  
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השנה נחגוג את חג הפסח בצורה קצת אחרת.
נגיף הקורונה משפיע על שגרת חיינו, 
ולכן נחגוג יחד המשפחה הגרעינית 

בצורה מצומצמת.
הכנו עבורכם הגדה של פסח 

שתלווה את הילדים בהכנות לחג 
ובמהלך סעודת החג המשפחתית.

 אנו מזמינים אתכם להדפיס אותה, 
וליצור חוויה שונה ומיוחדת לפסח.

ציידו את הילדים בצבעים.

מאחלים חג שמח וכשר
וכמובן בריאות לעם ישראל

הורים וילדים יקריםהורים וילדים יקרים
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ציירו את בני המשפחה שיחגגו איתכם את ליל הסדר השנה

מי האחראים לערוך את השולחן? 

 מי האחראים לבדיקת החמץ ולשמירה
מפני הקורונה?

 מי האחראים לבדוק שכולם שטפו ידיים היטב? 

מי האחראים להחביא את האפיקומן? 

מי האחראים לחלק הגדות?

 מי האחראים להכין את פירמידות השם? )מצורף( 

 מי האחראים להכין את הקינוח? )מצורף מתכון( 

מתכוננים לפסח

חלוקת תפקידים משפחתית
חלקו בין בני המשפחה את 

המטלות הבאות:
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הכינו פירמידות שם לשולחן החג:
גזרו סביב הציור	 
כתבו את שמות בני המשפחה	 
צבעו באווירת החג.	 
קפלו על פי הקווים כך שהשם יהיה כלפי חוץ.	 
מרחו דבק במקומות המיועדים.	 
 הניחו את הפירמידות על שולחן החג.	 

עזרים נדרשים: מספריים, דבק, צבעים
בק

ד

דבק

דבק
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מתכון לכדורי שוקולד
כשר לפסח פרווה:

מצרכים )להכנת 15 כדורים(:

  185 גרם או כוס וחצי עוגיות לפסח
     טחונות לפירורים )לא לאבקה(
  חצי כוס אגוזי מלך טחונים גס

  חצי מיכל קצפת צמחית פרווה )חצי כוס(
  115 גרם שוקולד מריר

  לציפוי - קוקוס טחון או ציפוי אחר שאוהבים.

אופן ההכנה:

מניחים בקערה שמנת וקוביות שוקולד.
ממיסים כמה שניות במיקרוגל. 

מוציאים את הקערה ומערבבים עד לבלילה חלקה,
מצננים לטמפרטורת החדר.

לאחר שהתערובת התקררה מוסיפים את
 פירורי העוגיות והאגוזים, 

מערבבים היטב עד תערובת אחידה.
בעזרת ידיים רטובות יוצרים כדורים,

מניחים על צלחת או מגש
ומכניסים למקרר עד להגשה.

בתיאבון!
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זרוע - היא שוק עוף, המזכירה לנו את הזרוע הנטויה 
בה הציל השם את אבותינו ממצרים.

מרור - הוא כל ירק שהעלים שלו מרים כמו חסה, והוא מזכיר 
לנו את העבודה המרה שעבדו אבותינו במצרים.

ביצה - ביצה קשה, לזכר קורבן החגיגה שהקריבו בבית המקדש.

חרוסת - עשויה מאגוזים מרוסקים, תפוחים, תמרים, צימוקים 
ויין. החרוסת לזכר הטיט ששימש כמלט בעבודה במצרים.

כרפס - הוא ירק גינה שהעלים והגבעולים משמשים תבלין, 
אפשר גם להשתמש בתפוח אדמה, צנון או סלרי.

פסח
שמח

זרוע

ביצה

מרור

חרוסת

כרפס חזרת

-חברו את דפי ההגדה בעזרת שדכן סיכות ביתי החל מהעמוד הבא-

בואו נתבונן בצלחת ונבין מה מונח עליה:

התאימו בין הפריטים לבין המקום הנכון שלהם בצלחת
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ַקֵדׁש
 כל המשפחה ביחד עושה קידוש על היין:

ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו. ַוִּתֶּתן 
ָלנּו יי ֱאֹלֵהינּו מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון, ֶאת יֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו ִמְקָרא ֹקֶדׁש, 

ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל  ָהַעִּמים, ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶשָך, ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון 
ִהְנַחְלָּתנּו. ָּברּוְך ַאָּתה יי, ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים.

ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְזַמן ַהֶזה.

ּוְרַחץ
ַדִים ולא ְמָבְרִכים "ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים". נֹוְטִלים ֶאת ַהַיָ

ַכְרַפס
טֹוְבִלים ַכְרַפס ָפחֹות ִמכַזית )מעט( ְבֵמי ֶמַלח, ּוְמָבְרִכים.

ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא ְפִרי ָהֲאָדָמה.

יחץ
 ההורה יִבְצַע ֶאת הַַמצָה הֶָאְמצָעִית לְִשַתיִם ומי שנבחר מחביא ֶאת הֵַחצִי הַגָדוֹל לֲָאִפיקוָֹמן.

מגיד
 ְמגַלֶה ֶאת הַַמצוֹת )מציגים אותן( ַמגְביהים ֶאת הְַקעָָרה וְאוֹ מרים בְקוֹל ָרם:

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ָכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. 
ָהַשָתא ָהָכא, ְלָשָנה ַה בָאה ְבַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל. ָהַשָתא ַעְבֵדי, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹוִרין.

לְָחן, מוֹזְגים כוֹס ֵשנִיה  ֵמִסירים את הְָקעָָרה ֵמעַל הַׁשֻ
וְכַאן הַבֵן אוֹ ֶאָחד ִמן הְַמסֻׁבִים שוֵֹאל ושרים ביחד:

 ִנְשַתָנה ַהַלְיָלה ַהֶזה ִמָכל ַהֵלילֹות?ַמה
ֶשְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצה,

ַהַלְיָלה ַהֶזה – כּולֹו ַמָצה.
ֶשְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹות, - ַהַלְיָלה ַהֶזה ָמרֹור.

ֶשבָכל ַהֵלילֹות ֵאין ֶאנּו ַמְטִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם ֶאָחת, - ַהַלְיָלה ַהֶזה ְשֵתי ְפָעִמים.
ִבין. ָלנו ְמסֻׁ ִבין, - ַהַלְיָלה ַהֶזה כֻׁ ֶשְבָכל ַהֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבין יֹוְשִבין ּוֵבין ְמסֻׁ

לְָחן. הַַמצוֹת ִתהְיֶינָה ְמגולוֹת בְִשעַת ֲאִמיַרת הַהַגָָדה.  ֵמנִיחים ֶאת הְַקעָָרה עַל הַׁשֻ

בדקו שכל בני המשפחה
שוטפים היטב את הידיים!

בחרו שיר אהוב שילווה את 
הקריאה

ילדים! השמיעו להורים
את גרסת "מה נשתנה" של פסח 

תש"ף:
מה נשתנה הסדר הזה מכל הסדרים?

שבכל הסדרים אנו פוגשים את הסבים
והדודים, הסדר הזה - כולנו נשמרים.

שבכל הסדרים אנו יושבים קרובים ורחוקים, 
הסדר הזה - כולנו שומרים מרחקים. 

שבכל החגים 
אנו יוצאים מבלים ומטיילים,
הסדר הזה - יושבים בבתים

מציירים ומשחקים.
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ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים, ַויֹוִציֵאנּו יי ֱאֹלֵהינּו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאלּו לֹא הֹוִציא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאת 
ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻׁשְעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים.

ָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפר ִביציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמְרֶבה  ָלנּו ְזֵקִנים, כֻׁ ָלנּו ְנבֹוִנים, כֻׁ ָלנּו ֲחָכִמים, כֻׁ ַוֲאִפילּו כֻׁ
ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָבח.

ָברּוְך ַהָמקֹום, ָברּוְך הּוא. ָברּוְך ֶשָנַתן תֹוָרה ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל, ָברּוְך הּוא. ְכֶנֶגד ַאְרָבָעה ָבִנים ִדְבָרה תֹוָרה.
ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול. ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד רָׁשע, ְוֶאָחד ָתם, ְוֶאָחד ׁשֶׁ

ִקים ְוַהִמְשָפִטים ֲאֶשר ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהחֻׁ
ִצָּוה יי ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאָתה ֱאָמר לֹו ְכִהְלכֹות ַהֶפַסח:

ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפַסח ֲאִפיקֹוָמן.

ָרָׁשע ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֺבָדה ַהזֹאת ָלֶכם? ָלֶכם - ְולֹא לו. ּוְלִפי 
ֶשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְכָלל ָכַפר ְבִעָקר. ְוַאף ַאָתה ַהְקֵהה ֶאת ִשָניו 

ֶוֱאמֹר לו: ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה יי ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים. ִלי - ְולֹא לו.
ִאילּו ָהָיה ָשם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל.

ָתם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה זֹאת? ְוָאַמְרָת ֵאָליו: ְבֹחֶזק ָיד 
הֹוִציָאנּו יי ִמִמְצָרִים, ִמֵבית ֲעָבִדים.

ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול - ַאְת ְפַתח לו, ֶשֶנֱאַמר: ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום  ְוׁשֶׁ
ַההּוא ֵלאמֹר, ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה יי ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים.

כנגד ארבעה בנים נוספים דיברו ההנחיות:

ָחכָם - ששוטף ידיים ושומר מרחק מכולם,

ע - שמפר את הבידוד ומסכן את הסביבה, ָרׁשָ

ָתם - שחושב: "לי זה לא יקרה",

ֵאינוֹ יוֵֹדעַ לְִשׁאוֹל - שמתבייש לשאול, אז הוא יכול  וְׁשֶׁ
לפנות לפורטל החירום הלאומי ולמצוא מידע נגיש לכולם.
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 ְמכִַסים ֶאת הַַמצוֹת וַּמגְביהִים ֶאת הַכוֹס, ושרים.
ּ עְָמָדה לֲַאבוֵֹתינוּ וְלָנוּ? ֶשלֹּא ֶאָחד בִלְבָד עַָמד עָלֵינוּ לְכַלוֵֹתנוּ, ֶאלָא ֶש בכָל דוֹר וָדוֹר עוְֹמִדים עָלֵינו וְהִיא ׁשֶׁ

לְכַלוֵֹתנוּ, וְהַָקדוֹש בָרוּךְ הוּא ַמצִילֵנוּ ִמיָָדם.

 מניחים את הַכוֹס ומגלים ֶאת הַַמצוֹת.

י ה  ו  ג  א  ה  ע  ר  פ 

ה צ  מ  ד  ל  פ  ש  ל  ס 

י א  ר  ק  כ  ע  י  ת  ח 

ג ז  ת  ד  ו  ד  י  ב  ר 

י ק  ר  נ  ג  ט  כ  ע  ו 

י צ  ו  ד  ל  ח  א  פ  ס 

נ ס  ר  ל  ב  ו  ה  ג  ת 

ה נ  מ  ו  ק  י  פ  א  ד 

חפשו את המילים: 
אפיקומן, פסח, מצה, פרעה, חרוסת, אלכוג'ל, מרור, בידוד, היגיינה

 נוֹהֲגִים לטפטף ִטָפה ִמן הכוֹס בֲַאִמיַרת ָדם וֵָאש..., עֶֶשר הַַמכוֹת ְדצ"ךְ עַד"ש בְַאח"ב, בְיַַחד.

ָדם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן.
ָדָבר ַאֵחר: ְבָיד ֲחָזָקה - ְשַתִים, ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - ְשַתִים, ּוְבמָֹרא ָגדֹל - ְשַתִים, ּוְבֹאתֹות - ְשַתִים, ּובמְֹפִתים - ְשַתִים. 

ֵאלּו ֶעֶשר ַמכֹות ֶשֵהִביא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים ְבִמְצַרים , ְוֵאלּו ֵהן:
ָדם

ְצֵפְרֵדע 
ִכִנים
ָערֹוב
ֶדֶבר

ְשִחין
ָברד

ַאְרֶבה
חֶשְך

ַמַכת ְבכֹורֹות

ַרִבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבֶהם ִסָמִנים:
ְד צ"ְך ַע ד"ׁש ְבַאח"ב.
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ַכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמקֹום ָעֵלינּו!
ַדֵיינּו. ִאלּו הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרים ְולֹא ָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים,    
ַדֵיינּו. ִאלּו ָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים, ולֹא ָעָשה ֵבאֹלֵהיֶהם,     
ַדֵיינּו. ִאלּו ָעָשה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְולֹא ָהַרג ֶאת ְבכֹוֵריֶהם,    
ַדֵיינּו. ִאלּו ָהַרג ֶאת ְבכֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן לנּו ֶאת ָממֹוָנם,    
ַדֵיינּו. ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָים,    
ַדֵיינּו. ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָים ְולֹא ֶהֱעֵביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה,   
ַדֵיינּו. ִאלּו ֶהֱעֵביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה ְולֹא ְשַקע ָצֵרנּו בתֹוכו   
ַדֵיינּו. ִאלּו ִשַקע ָצֵרנּו ְבתֹוכֹו ְולֹא ִסֵפק ָצְרֵכנּו בִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה  
ַדֵיינּו. ִאלּו ִסֵפק ָצְרֵכנּו בִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמן  
ַדֵיינּו. ִאלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמן ולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָבת,    
ַדֵיינּו. ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָבת, ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,    
ַדֵיינּו. ַתן ָלנּו ֶאת ַהתֹוָרה.    ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְולֹא ַנָ
ַדֵיינּו. ַתן ָלנּו ֶאת ַהתֹוָרה ְולֹא ִהְכ ניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל,    ִאלּו ַנָ
ַדֵיינּו. ִאלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבית ַהְבִחיָרה   

ֶפֶלת ַלָמקֹום ָעֵלינּו: ֶשהֹוִציָאנּו ִמִמְצַרים , ְוָעָשה ָבֶהם ְשָפִטים, ַעל ַאַחת, ַכָמה וַכָמה, טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמכֻׁ
ְוָעָשה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת ְבכֹוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָים, ְוֶהֱעִביֶרנו ִבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה,
ְוִשַקע ָצֵרנּו ְבתֹוכֹו , ְוִסֵפק ָצְרֵכנּו בִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָבת, ְוֵקְרָבנּו

ַתן ָלנּו ֶאת ַהתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבית ַהְבִחיָרה ְלַכֵפר ַעל ָלל ֲעֹונֹוֵתינּו. ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוַנָ

ַסח, ַמָצה, ּוָמרֹור. ַרָבן ַגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָכל שּלֹא ָאַמר ְשלָשה ְדָבִרים ֵאלּו ַבֶפַסח, לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתו, ְוֵאלּו ֵהן: פֶׁ

 ההורה ַמְראה בַיָד עַל הַזְרוֹעַ אבל לא מגביהים אוָֹתה.

ַסח ַהָקדֹוש ָברּוְך ַסח ֶשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִבְזַמן ֶשֵבית ַהִמְקָדש ָהָיה ַקָים, ַעל שּום ָמה? ַעל שּום ֶשֶפָ פֶׁ
ַסח ַעל ָבֵתי ְבני ִיְשָרֵאל הּוא ַעל ָבֵתי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרים , ֶשֶנֱאַמר: ַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח פַסח הּוא ַליי, ֲאֶשר ֶפָ

ְבִמְצַרים ְבָנְגפֹו ֶאת ִמְצַרים , ְוֶאת ָבֵתינּו ִהִציל? ַוִיֹקד ָהָעם ַוִיְשַתחוּו.

 ההורה ַמְראה ֶאת הַַמצוֹת לְַמסֻׁבִים ואוֹמרים יחד:

ַמָצה זו שאנו אוְכִלים, ַעל שּום מה? ַעל שּום ֶשלֹא ִהְסִפיק ְבֵצָקם ֶשל
ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶשִנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי
ַהְמָלִכים, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ּוְגָאָלם, ֶשֶנֱאַמר:
ֹגת ַויֹאפּו ֶאת הָבֵצק ֲאֶשר הֹוִציאּו ִמִמְצַרים עֻׁ

ַמצֹות, ִכי לֹא ָחֵמץ, ִכי ֹגְרשּו ִמִמְצַרים ְולֹא ָיְכלּו
ְלִהְתַמְהֵמה, ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעשו ָלֶהם.

 ההורה ַמְרֶאה ֶאת הֶַמָרוֹר לְַמסֻׁבִים וְאוֹמרים יחד:

ָמרֹור ֶזה ֶשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל שּום מה? ַעל שּום ֶשֵמְררּו ַהִמְצִרים ֶאת ַחֵיי ֲאבֹוֵתינּו
ְבִמְצַרים, ֶשֶנֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵייהם ַבֲעֹבָדה ָקָשה, ְבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה

ַבָשֶדה ֶאת ָכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשר ָעְבדּו בֶהם ְבָפֶרְך.

ים, ֶשֶנֱאַמר: א ִמִמְצָרַ ְבָכל דֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכִאלּו הּוא ָיֶצָ
ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאמֹר, ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה יי ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצַרים. לֹא ֶאת

ֲאבֹוֵתינּו ִבְלָבד גַאל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ֶאָלא ַאף אֹוָתנּו ָגַאל ִעָמֶהם, ֶשֶנֱאַמר:
ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשם , ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנָשַבע ַלֲאֹבֵתנּו.
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ָברּוְך אתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך העֹוָלם, ֲאֶשר ְגָאָלנּו וָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְצַרים , ְוִהִגיָענּו ַלַלְיָלה ַהֶזה
ֶלֱאָכל בֹו ַמָצה ּוָמרֹור. ֵכן יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָבִאים ִלְקָראֵתנּו

ְלָשלֹום, ְשֵמִחים ְבִבְנַין ִעיֶרָך ְוָשִשים ַבֲעבֹוָדֶתָך. ְוֹנאַכל ָשם ִמן ַהְזָבִחים ּוִמן ַהְפָסִחים ֲאֶשר ַיִגיַע ָדָמם ַעל
ָלֵתנּו וַעל ְפדּות ַנְפֵשנּו. ָברּוְך ַאָתה יי ָגַאל ִיְשָרֵאל. ִקיר ִמְזַבֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך ִשיר ָחָדש ַעל ְגאֻׁ

ָברּוְך ַאתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם בֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן.

 שוִֹתים ֶאת הַכוֹס בְהַָסבַה לְשמֹאל.

ַרְחָצה
 נוְֹטלִים ֶאת הַיַָדיִם וְּמבְָרכִים

ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו
ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים.

מֹוִציא, ַמָצה
לוקחים את המצות, אוחזים כך שהמצה החצויה נמצאת בין שתי המצות השלמות, ומברכים 

"המוציא" ו"על אכילת מצה". טובלים במלח ואוכלים בהסבה. ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָצה.

ָמרֹור
ִבים לֹוֵקַח ְכַזִית )מעט( ָמרֹור ּוַמְטִבלֹו ַבֲחרֹוֶסת, ְמָבֵרְך ְואֹוֵכל ְבִלי ַהָסָבה. ָכל ֶאָחד ֵמַהְמסֻׁ

ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.

כֹוֵרְך
ִבים לֹוֵקַח ְכַזִית )מעט( ִמן ַהַמָצה ַהְשִליִשית ִעם ְכַזִית ָמרֹור, יוצרים כריך, אֹוְכִלים ְבַהָסָבה ּוְבִלי ְבָרָכה. ואומרים: ָכל ֶאָחד ֵמַהְמסֻׁ

ֵזֶכר ְלִמְקָדש ְכִהֵלל. ֵכן ָעָשה ִהֵלל ִבְזַמן שֵבית ַהִמְקָדש ָהָיה ַקָיים: ָהָיה כֹוֵרְך ַמָצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְבַיַחד, ְלַקֵיים ַמה ֶשֶנֱאַמר: ַעל 
הּו. ַמצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכלֻׁ

ְלָחן עֹוֵרךְ אֹוְכִלים ְושותים את הסעודה הערוכה. ׁשֻׁ

הידעתם?
על פי המסורת בני ישראל נכנסו 

לארץ ישראל דרך נהר הירדן ולא דרך 
ים סוף הקרוב יותר למצרים!

מקם וצייר את בני 
המשפחה! הקפד 

לשמור על הוראות 
שמירת המרחק.



-12-

ָצפּון
אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים כזית )מעט( מהַמָצה

שהיתה צפונה )חבויה( לאפיקומן ואוכל ממנה כזית בהסבה.

ָבֵרְך
 מוֹזְגִים כוֹס שלִיִשית וְּמבְָרכִים בְִרכַת הַָמזוֹן.

לֹו ְבטּובֹו ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם כֻׁ
ְבֵחן ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבָשר ִכי ְלעֹוָלם ַחְסד ו. ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול ָתִמיד

לֹא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַבֲעבּור ְשמֹו ַהָגדֹול, ִכי הּוא
ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹכל ּוֵמִטיב ַלֹכל, ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְבִריֹוָתיו ֲאֶשר ָבָרא.

ָברּוְך ַאָתה יי ַהָזן ֶאת ַהֹכל.

נֹוֶדה ְלָך יי ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶשִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה
ְוַעל ֶשהֹוֵצאָתנּו יי ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמֵבית ֲעָבִדים, ְוַעל ְבִריְתָך ֶשָחַתְמת
ֶקיָך ֶשהֹוַדְעָתנּו, ְוַעל ַחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשחֹוַנְנָתנּו, ְבְבָשרנּו, ְוַעל תֹוָרְתָך ֶשִלַמְדָתנּו, ְוַעל חֻׁ

ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשַאָתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתִמיד, ְבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה:

ְוַעל ַהֹכל יי ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָבַרְך ִשְמָך ְבִפי ָכל
יָך ַחי ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַכָכתּוב, ְוָאַכְלָת ְוָשַבְעָת ּוֵבַרְכָת ֶאת יי ֱאֹלֵהֶ

ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ָנַתן ָלְך. ָברּוְך ַאָתה יי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון:
ַרֵחם ָנא יי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשָרַאל ַעֶמָך ְוַעל ְירּוָשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִציֹון ִמְשַכן
ְכבֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ֵבית ָדִוד ְמִשיֶחָך ְוַעל ַהַבִית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש ֶשִנְקָרא

ִשְמָך ָעָליו: ֱאֹלֵהינּו ָאִבינּו, ְרֵענּו זּוֵננּו ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו
יי ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָכל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתְצִריֵכנּוי י ֱאֹלֵהינּו, לֹא ִליֵדי ַמְתַנת ָבָשר ָוָדם

ם, ִכי ִאם ְלָיְדָך ַהְמֵלָאה ַהְפתּוָחה ַהְקד וָשה ְוָהְרָחָבה, ֶשלֹא ֵנבֹוש ְולֹא ִליֵדי ַהְלָואַתָ
ְולֹא ִנָכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשַמע ְוִיָפֵקד ְוִיָזֵכר
ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִשי ח ֶבן ָדִוד ַעְבֶדָך, ְוִזְכרֹון ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך, ְוִזְכרֹון ָכל

ַעְמָך ֵבית ִיְשָרַאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה
ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִיים ּוְלָשלֹום ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה ָזְכֵרנּו יי ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלט וָבה ּוָפְקֵדנּו

בֹו ִלְבָרָכה ְוהוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים. ּוִבְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵננּו ְוַרֵחם
ָעֵלינּו ְוהוִשיֵענּו, ִכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו,ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה.

ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים ִעיר ַהֹקֶדש ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָברּוְך ַאָתה יי בֹוֶנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשַלִים. ָאֵמן.

ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלֵכנּו ַאִדיֵרנּו בֹוְרֵאנּו ֹגֲאֵלנּו יֹוְצֵרנּו
ְקדֹוֵשנּו ְקדֹוש ַיֲעֹקב רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשָרַאל ַהֶמֶלְך ַהּט וב ְוַהֵמִטיב ַלֹכל ֶשְבָכל

יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד
 ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָצָלה ְוַהְצָלָחה, ְבָרָכה ִוישּוָעה ֶנָחָמה ַפְרָנָסה ְוַכְלָכָלה ְוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוָשלֹום

ְוָכל טֹוב, ּוִמָכל טּוב ְלעֹוָלם ַעל ְיַחְסֵרנּו.

מתח קו בין הנקודות 
על פי הסדר.
מה התקבל?
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ִמְגדֹול ְישּועֹות ַמְלכֹו ְוֹעֶשה ֶחֶסד ִלְמִשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעו ַעד עֹוָלם.

ֹעֶשה ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום
ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרַאל ְוִאְמרּו, ָאֵמן.

ִיְראּו ֶאת יי ְקדָשיו, ִכי ֵאין ַמְחסֹור ליֵרָאיו. ְכִפיִרים ָרשּו ְוָרֵעבּו, ְודְֹרֵשי יי לֹא ַיְחְסרּו
ָכל טֹוב. הֹודּו ַליי ִכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדו. פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון.

ָברּוְך ַהֶגֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח ַביי, ְוָהָיה יי ִמְבַטח ו. ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִתי, ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעו
ְמַבֶקש ָלֶחם. יי' ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן, יי ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום.

מן ְלַקֵים ִמְצוות כֹוס ְשִליִשית ֶשהּוא ְכֶנֶגד ְבשוַרת ַהְישּוָעה, ֶשַאָמר ַהָקדֹוש  ִהְנִני מּוָכן ּוְמזֻׁ
ָברּוְך הּוא ְלִיְשָרֵאל ְוגַאל ֶאְתֶכם ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְשָפִטים ְגדֹוִלים.

ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם בֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן.

שֹוִתים ְבַהָסַבת ְשמֹאל.

 מוזגים כוס רביעית, וכוס נוספת לאליהו הנביא. פותחים את הדלת לאליהו הנביא.

ְשֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהגֹוִים ֲאֶשר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשר ְבִשְמָך לֹא ָקָראּו. ִכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשמּו.
ְשֹפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרון ַאְפָך ַיִשיֵגם. ִתְרדֹף ְבַאף ְוַתְשִמיֵדם ִמַתַחת ְשֵמי יי.

סוגרים את הדלת.
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ן ְלַקים ִמְצוַות כֹוס ְרִביִעית, ֶשָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלִיְשָרֵאל ַמָ ִהְנִני מּוָכן ּוְמזֻׁ
ַקְחִתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלֱאֹלִהים. ְַלָ

ָברּוְך ַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם בֹוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן.

ְושֹוֶתה ְבַהִסיַבת ְשמֹאל

נרצה

ָקתו. ֲחסל ִסדּור ֶפַסח ְכִהְלָכתו, ְכָכל ִמְשָפטֹו ְוחֻׁ
ֵכן ִנְזֶכה ַלֲעשֹותו. ַכֲאֶשר ָזִכינּו ְלַסֵדר אֹותו  

ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. ָזְך שֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם  
ַכָנה ְפדּוִים ְלִציֹון ְבִרָנה. ְבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי   

ָלִים. ְלָׁשָנה ַהָבָאה ִבירּוַׁשָ

ָחד ִמי יֹוֵדע? אֶׁ
ָחד ֲאִני יֹוֵדע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ. אֶׁ

ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדע?
חֹות ַהְבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדע: ְשֵני לֻׁ

ֶשַבשַמים ּוָבָאֶרץ.

ְשׁלָׁשה ִמי יֹוֵדע?
חֹות ַהְבִרית, ֶאָחד  ְׁשלָׁשה ֲאִני יֹוֵדע: ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני לֻׁ

ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ

ַאְרַבע ִמי יֹוֵדע?
חות  ַאְרַבע ֲאִני יֹוֵדע: ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני לֻׁ

ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ

ֲחִמָשה ִמי יֹוֵדע?
ֲחִמָשה ֲאִני יֹוֵדע: ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, 

חֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים  ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני לֻׁ
ּוָבָאֶרץ

ה ִמי יֹוֵדע? ִׁשִשָ
ה ֲאִני יֹוֵדע: ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה,  ִׁשִשָ

חֹות ַהְבִרית, ֶאָחד  ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני לֻׁ
ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ

ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדע?
ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדע: ִשבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, 
ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני 

חֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ לֻׁ

ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדע?
ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדע: ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, 

ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע
חֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו  ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני לֻׁ

ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ

מירב

אושר

ילדים! השמיעו להורים את גרסת פסח תש"ף.
אחד מי יודע?

אחד אני יודע! אחד אלכוג'ל
שניים מי יודע?

שניים אני יודע! שני מטר שומר מרחק
שלושה מי יודע?

שלושה אני יודע! שלוש מארזי נייר טואלט
ארבעה מי יודע?

ארבעה אני יודע! ארבעה קירות
חמישה מי יודע?

חמישה אני יודע! חמישה ספרי קריאה
שישה מי יודע?

שישה אני יודע! שישה פרקי סדרה )נטפליקס(
שבעה מי יודע?

שבעה אני יודע! שבעה ימי חל"ת
שמונה מי יודע?

שמונה אני יודע! בשמונה חדשות
תשע מי יודע?

תשע אני יודע! בתשע הנחיות
עשר מי יודע?

עשר אני יודע! עשר ארוחות ביום
אחת עשרה מי יודע?

אחת עשרה אני יודע! אחת עשרה שעות מסך
שתים עשרה מי יודע?

שתים עשרה אני יודע! שתים עשרה רחיצות )ידיים(
שלוש עשרה מי יודע?

שלוש עשרה אני יודע! שלוש עשרה שעות שינה
ארבעה עשר מי יודע?

ארבעה עשר אני יודע! ארבעה עשר ימי בידוד
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ִתְׁשָעה ִמי יֹוֵדע?
ִתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדע! ִתְשָעה ַיְרחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה

חֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני לֻׁ

ָרה ִמי יֹוֵדע? ֲעָׁשֶ
ָרה ֲאִני יֹוֵדע! ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, ִתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ֲעָׁשֶ

חֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשַמים ּוָבָאֶרץ ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני לֻׁ

ַאַחד ָעָשר ִמי יֹוֵדע?
ָשר כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, ִתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַאַחד ָעָשר ֲאִני יֹוֵדע! ַאַחד ַעָ
חֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני לֻׁ

ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ

ְׁשֵנים ָעָשר ִמי יודע?
ָשר כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, ִתְשָעה ַירֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ָשר ִשְבַטָיא, ַאַחד ַעָ שנים ָעָשר ֲאִני יֹוֵדע! ְשֵנים ֶעָ

ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני
חֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ לֻׁ

ָשר ִמי יֹוֵדע? ְׁשלָׁשה ָעֶׁ
ָשר כֹוְכַבָיא, ֲעָשָרה ִדְבַרָיא, ָשר ִשְבַטָיא, ַאַחד ַעָ ְׁשלָׁשה ָעָשר ֲאִני יֹוֵדע! ְשלָשה ָעָשר ִמַדָיא. ְשֵנים ֶעָ

ִתְשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְבָעה ְיֵמי ַשָבָתא, ִשָשה ִסְדֵרי ִמְשָנה, ֲחִמָשה חּוְמֵשי תֹוָרה, ַאְרַבע
חֹות ַהְבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבָשַמים ּוָבָאֶרץ ִאָמהֹות, ְשלָשה ָאבֹות, ְשֵני לֻׁ

ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא

ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא.
ְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא. ָאָתא ׁשּוְנָרא ְוַאָ

ְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַג דָיא,ַחד ְוָאָתא ַכְלָבא ְוָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדַאָ
ַגְדָיא.

ְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי ְוָאָתא חּוְטָרא וִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדַאָ
זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא.

ְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ְוָאָתא נּוָרא ְוָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדַאָ
ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד גְדָיא.

ְכָלה ְלַגְדָיא, ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדַאָ
ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא.

ְוָאָתא תֹוָרא ְוָשָתה ְלַמָיא, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָש רף ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא,
ְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא. ְדַאָ

ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוָשַחט ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָיא, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה
ְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא. לַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדַאָ

ת ְוָשַחט ְלשֹוֵחט, ְדָשַחט ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָיא, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהכה ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהָמוֶׁ
ְכָלה ְלַגְדָיא, ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא. ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדַאָ

ְוָאָתא ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְוָשַחט ְלַמְלַאְך ַהָמֶות, ְדָשַחט ְלשֹוֵחט, ְדָשַחט ְלתֹוָרא, ְדָשָתה ְלַמָיא, ְדכָבה
ְכָלה ְלַגְדָיא, ְלנּוָרא, ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדִהָכה ְלַכְלָבא, ְדָנַשְך ְלשּוְנָרא, ְדַאָ

ְדַזִבין ַאָבא ִבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַגְדָיא,ַחד ַגְדָיא.
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אנו מזמינים אתכם לשיר שירים ברוח החג יחד עם בני המשפחה:

הללויה
גלי עטרי

מילים: שמרית אור
לחן: קובי אושרת

הללויה לעולם,
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה

הלב מלא בהמון תודה
והולם גם הוא - איזה עולם נפלא. 
הללויה עם השיר, הללויה על יום 

שמאיר, הללויה על מה שהיה, 
ומה שעוד לא היה - הללויה. 

הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
והענבלים הגדולים

יהדהדו בהמון צלילים
ואתנו הם יאמרו, הללויה.

הללויה עם השיר
הללויה על יום שמאיר
הללויה על מה שהיה

ומה שעוד לא היה - הללויה
הללויה ישראל

הללויה הלב מתפעל
ממדינה קטנה, בודדה,

היית בן ליל לאגדה
ואלייך שבנו מקצווי תבל

הללויה שאי ברכה
יום הולדת הוא יום הבטחה

של מולדת ועם ותקוה
נשיר לך באהבה

הללויה
הללויה על הכל

הללו על מחר ואתמול
הללויה, ותנו יד ביד

ושירו מלב אחד - הללויה

שמחה רבה
עממי

מילים: יפה בלהה
לחן: ידידיה אדמון

שמחה רבה, שמחה רבה , אביב הגיע, פסח 
בא! שמחה רבה, שמחה רבה , אביב הגיע, 

פסח בא! תפרו, תפרו, תפרו לי בגד עם 
כיסים . מילאו, מילאו, מילאו כיסי באגוזים. 

שמחה רבה...
שאול אשאל, שאול אשאל ארבע קושיות
שתה אשתה, שתה אשתה ארבע כוסות.

שמחה רבה...
וכוס גדולה, וכוס גדולה אימי תביא

לאליה לאליהו הנביא .
שמחה רבה...

הלואי יבוא, הלואי יבוא, הלואי יסור
יראה אותי, יראה אותי כל כך הדור

עבדים היינו
עממי

לחן: פוסט ולסקי שלום

עבדים היינו, היינו
עתה בני חורין, בני חורין

עבדים היינו
עתה, עתה בני חורין

עבדים היינו
עתה עתה בני חורין

בני חורין . עתה עתה בני חורין
בני חורין
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פסח 2020 חוגגים אחרת
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פסח 2020 חוגגים אחרת

גזרו את החלקים לפי הקווים, הדביקו את הפאזל השלם על דף חדש, צבעו את הפאזל.


