
הערה כללית: שילבנו מנהגי� שוני�, וכל אחד ינהג כמנהגו וכאשר יורנו ִלבו 

מנהגי�, שירי� ושערי דמיו�מה עושי�תמצית הרעיו�השלב

התכנסות ופתיחה - כוס ראשונה - קידוש

סיפור יציאת מצרי� – כוס שנייה – ברכת הגאולה 

מגיד - ההגדה

 מוזגי� כוס ראשונה - מתו� תודעה של חרות ועשירות נוהגי� שאי� אד� מוזג לעצמו אלא כל אחד מוזג לרעהו.

התכנסות

קדש

מתאספי� ומתכוונני� אל 
מהל� הסדר. 

קידוש היו�

שרי� את סימני הסדר בכל 
מיני מנגינות. 

קידוש על היי�.  
שותי� כוס ראשונה בהסבה.

הקשיבו ללחני� של סימני הסדר.

מקדשי� את הזמ� ואת ההתכנסות.

נהוג לרחו� ידיי� לפני טבילה של רוחצי� ידיי� (ללא ברכה). הכנה לאכילת הכרפסורח�
מאכל במשקה, ובכלל להכי� את 
הידיי� שהולכות להיות פעילות 

לאור� כל הערב.

הלילה הזה יש לנו זמ�,כרפס
אוכלי� מתאבני� 

כמנהג עשירי� שזמנ� בידיה�.

אוכלי� כרפס טבול במי� 
לימו� / מי מלח / חומ�
בורא פרי האדמה 

יש הנוהגי� להרחיב את התחנה 
הזו של המתאבני� במיני ירקות 

במטבלי�. 

יח�
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חציית המצה האמצעית מתו� 
השלוש. הפרשת חלק לטובת 
האפיקומ�, המסמל את קרב� 

הפסח, שייאכל בתו� הסעודה.

מגלי� את המצה המרכזית, 
וחוצי� אותה בצורה לא שווה 
(ראו בעמודה השמאלית). את 

החלק הגדול, שנשמר 
לאפיקומ�, עוטפי� במפית, וא� 

יש ילדי� קטני� נוהגי� 
להחביא (ראו בהמש�).

חוצי� את המצה בצורת האות ה', 
הממחישה את ההבדל הדק שיש 

בי� אותיות חמ� ומצה (ההבדל 
הקט� שבי� האותיות ח/ ה). חציית 

המצה מרמזת ג� על חציית י� סו�, 
השיא של יציאת מצרי�.

פתיחה - 
הא לחמא עניא 

פתיחה לסיפור יציאת מצרי�. 
מתרכזי� בסמל העיקרי של 
החג – המצה, המסמלת את 

העבדות והאפשרות לחירות. 

עור� הסדר מגביה את המצה 
הקטנה / מגלה את כל המצות.

שרי� את המילי�: "בבהילו 
יצאנו ממצרי� הא לחמא עניא 

בני חורי�".

יהודי מרוקו נוהגי� שעור� הסדר 
מסובב את הקערה סביב הראש 
של כל משתת� ושרי� יחד את 

המילי�: "בבהילו יצאנו ממצרי� 
הא לחמא עניא בני חורי�". 

לפי מנהג יהודי אשכנז מגלי� את 
המצות ומגביה� את הקערה.

הכנהשירהאכילהשתייהפעולהקריאה בנעימהברכהמקרא:

מהל� �סדר 

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=4310#2,20,8037,111
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=690#1,13,2168,181
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=4310#2,23,50393,18
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=346#2,20,798,111
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מכניסי� את הילדי� לסיפור, הצגה ספונטנית 
ויצירתיות והומור – אל הסדר. 

ילדי� (ע� מבוגר אחראי...) יוצאי� להתחפש לבני ישראל היוצאי� 
ממצרי�. הילדי� חוזרי� לחדר, מציגי� את בני ישראל ההולכי� 

במדבר (אפשר לחלק תפקידי�: משה, אהר�, מרי� וכו') ומבקשי� 
מעור� הסדר לארח אות�... מכא� תמשיכו כיד הדמיו� הטובה עליכ�.

זמ� להחביא את האפיקומ� ולמזוג כוס שנייה.

מנהגי�, שירי� ושערי דמיו�מה עושי�תמצית הרעיו�השלב

מעוררי� את הילדי� ואת כל מה נשתנה
הנוכחי� לשאול שאלות ולעורר 

את הסיפור. 

הילדי� או הילדי� 
שבתוכנו שרי� את מה נשתנה.

אחרי השירה, יש הנוהגי� לאכול 
כא� ביצה קשה, זכר למעגל 

החיי� המשתנה, ללידה מחודשת, 
לקרב� חגיגה שהיו מקריבי� 

לשמחת החג וכ� על מנת להרגיע 
מעט את התיאבו� לטובת קריאת 

ההגדה... לכל המעוניי�. 

מבואות 
ופתיחות 

לסיפור 

מעוררי� את חשיבות הסיפור, 
ומחברי� אותו לזמ� הזה לכל 

אחד ואחת.

קוראי� ודורשי� את קטעי 
ההגדה שעוסקי� בחשיבות 

הסיפור: עבדי� היינו / מעשה 
בר' אליעזר / ארבעה בני� 

מספרי� את סיפור 
יציאת מצרי� דר� הגבהה 

ודיבור על שלושת הסמלי� 
המרכזיי� של הסדר. אפשר 

לוותר על הגבהת קורב� הפסח. 

נוהגי� לקרוא בסבב, כל פסקה 
בידי מישהו אחר, והוא ג� מוזמ� 

לפרש אותה. 

תשובה 
ראשונה: מדרש 

יציאת מצרי� 

דורשי� את הסיפור ההיסטורי 
מאברה� אבינו ועד יציאת 

מצרי�. 

תשובה שניה: 
פסח מצה ומרור

אחרי הסיפור המדרשי הכללי 
דורשי� את סמלי החג, רגע 

לפני שנאכל אות�...

קוראי� ודורשי� את קטעי 
ההגדה המספרי� את מהל� 

יציאת מצרי�. 
לאור� ההגדה סימני הסדר, 
ובעיקר המצות והיי�, משמשי� 

ככלי עזר לספר את הסיפור 
(מפורט בהגדה).

תנו דעתכ� על סיפורי יציאת 
מצרי� אישיי� ומשפחתיי� 
(למשל סיפורי עלייה לאר�).

יש מנהגי� לגלות את המצות / 
להגביה את הכוס וכדו' בקטעי� 

מסוימי�. המנהגי� לרוב מפורטי� 
בהגדות ואפשר להוסי� עליה�. 
באזכור של מכות מצרי� נוהגי� 

לטפט� מעט יי� מ� הכוס במקביל 
לאזכור של כל מכה.

א� יש צור� לקצר, יש המדלגי� על 
קטעי המדרש ואומרי� רק את 

פסוקי התורה. 
בסיו� הפרק הזה נוהגי� לשיר את 

הפיוט דיינו.

כמבוא לחלק הזה, נוהגי� היהודי� 
הספרדי� לשיר את הפיוט אמוני� 

ִערכו שבח 
וקוראי� יחד את הפיסקאות על 

פסח מצה ומרור.

מברכי� את ברכת הגאולה
ושותי� כוס שנייה בהסבה.

הללויה
וברכת הגאולה 

הלל והודיה על יציאת מצרי� 
ועל הגאולה.

הקשיבו למנגינות שונות למזמור
בצאת ישראל ממצרי�. 

הכנהשירהאכילהשתייהפעולהקריאה בנעימהברכהמקרא:

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=347#3,138,789,162
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=352#25,77,2149,127
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=219#5,51,296,22
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=4197#2,20,7864,111
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=41#7,135,1148,343
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מנהגי�, שירי� ושערי דמיו�מה עושי�תמצית הרעיו�השלב

אכילה טקסית – מצה - מרור - חרוסת

סעודת החג – כוס שלישית – ברכת המזו� 

מביאי� לשולח� / מחלקי� מצה לכל משתת�.

רחצה

מוציא מצה

הכנה לאכילת המצה.

מברכי� ואוכלי� בכוונה את סמל החרות של הסיפור 
(מצה). נוטלי� את שלוש המצות (שתיי� שלמות והחצי הקט� של 
המצה השנייה שחצינו בתחילת הסדר ביניה�). עור� הסדר מבר� 

על כול� ברכה ראשונה – המוציא לח� מ� האר�.
לאחר מכ� הוא מניח את המצה שלישית (נשתמש בה עוד מעט 
לכור�) ומבר� על האחת וחצי הנותרות – על אכילת מצה. הוא 

מחלק לכול�, ואוכלי� את המצה בכוונה. 

נוטלי� ידיי�. 
על נטילת ידיי�.

מחלקי� לכול� חלק 
מהאפיקומ� (משלימי� לכזית) 

ואוכלי�.

נוהגי� שכל משתת� אוכל כמות 
שמקבילה לכזית מצה (כ-30 גר�).

משלימי� במצה נוספת לחלק 
הסמלי שחילק עור� הסדר. 

נית� ג� לחלק מצות "רטובות" למי 
שיש קושי ע� ְיֵבשות.

מברכי� ואוכלי� בכוונה את סמל העבדות של הסיפור מרור
(מרור וחרוסת). כל אחד טובל חתיכת מרור (כזית) בחרוסת, מבר� 

ואוכל. 

החרוסת ג� מזכירה וג� ממתיקה 
את זיכרו� המרירות, זיכרו� 

העבדות ורווחת החירות ג� יחד. 

יש הנוהגי� שמי שעד כא� ישב סעודת החגסו� סו� הגענו לאוכל.שולח� עור�
בהסבה על כרית סביב שולח� נמו� 

עובר לשבת סביב שולח� גבוה, 
הערו� מראש לסעודה.

אקורד הסיו� של הסעודה – צפו�
אכילת אפיקומ� – זכר לקרב� 

פסח 

א� יש ילדי�, כא� פודי� מה� את 
האפיקומ�... מחלקי� מעט לכל 

אחד.

מברכי� ברכת המזו� ובסופה
שותי� כוס שלישית בהסבה.

ברכת המזו�בר�

אומרי� אוכלי�: ועכשיו סנדווי�' עבדות וחרות, כל כור�
העולמות מתחברי� לסיפור אחד. כל אחד מרכיב סנדווי�' (חלק 

מהמצה התחתונה, מצה מחולקת לשניי� , מרור וחרוסת). אומרי� 
את הכוונה המופיעה בהגדה, ואוכלי�. 

החלק של הטקס מגיע לשיאו.
אחרי שסיפרנו ודרשנו, אוכלי� 
עכשיו את כל מרכיבי הסיפור. 

מביאי� לשולח� / מחלקי� לכל משתת� מרור (עלה חסה) + מצה נוספת לטובת הכור�.

הכנהשירהאכילהשתייהפעולהקריאה בנעימהברכהמקרא:
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מנהגי�, שירי� ושערי דמיו�מה עושי�תמצית הרעיו�השלב

הלל, שירי� ופיוטי� – כוס רביעית – הלל והודיה 

הקשיבו לחלק ההלל בסו� שירת הגאולה הגדולה הלל
ההקלטה של הסדר.

קוראי� בנעימה את ההלל, 
ההלל הגדול ונשמת כל חי.

מברכי� את ברכת השיר
ושותי� כוס רביעית.

חותמי� את הסדר ברצ� חופשי נרצה
של שירי� ופיוטי�. 

חג פסח, חרות ואביב שמח
מצוות ”הזמנה לפיוט“ ואתר הפיוט והתפילה

שרי� ורוקדי�
שירי� ופיוטי� - חד גדיא, אחד 

מי יודע וכו׳ כטוב לבכ� ביי�.
ראו רשימת המלצות בעמוד 4  

יש הנוהגי� לשיר כא� את מגילת 
שיר השירי�, לחגוג את החיבור 
והזוגיות המתחדשת בי� הקב"ה 

לישראל ובי� אד� לאד�.

הכנהשירהאכילהשתייהפעולהקריאה בנעימהברכהמקרא:

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=4310#2,20,8037,111
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.aspx#query=any,contains,%D7%A4%D7%A1%D7%97&query=facet_local6,exact,%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D&indx=31
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/results.aspx#query=any,contains,%D7%A4%D7%A1%D7%97&query=facet_local6,exact,%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D&indx=31
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=6401#1,13,12284,11
https://www.snunit.k12.il/
http://old.piyut.org.il/
https://www.snunit.k12.il/



