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תוכן עניינים



מש

משפחתיסדר פסח

צירפנו לכם.ן הצעות לפעילות 
שתתווסף לליל הסדר המסורתי, קטעי 
דיון ומחשבה, שירים ואפילו הצעות 
מקוריות להטמנת וחיפוש האפיקומן. 

 אנחנו מאמינים.ות שההצעות 
 יכולות להעשיר את השיח המשפחתי. 

מאחלים סדר מעניין, מהנה וטעים!



 כשחושבים על זה, ליל הסדר הוא בעצם כמו פעולה משפחתית אחת ארוכה המחולקת 
לפרקים. אנשים שונים לומדים בדרכים שונות ובדיוק כמו שבפעולות שלנו יש זמנים שונים 
גם   - בו הכל  יש  זהו ערב משפחתי מגוון מאין כמוהו.  גם בשולחן הסדר.  כך  ומגוונים 
קוראים בעברית ובארמית, גם קמים ונוטלים ידיים )לפעמים מברכים ולפעמים לא( אוכלים, 
שותים ארבע כוסות, שרים ואפילו יושבים בצורה קצת שונה )הסבה.( וזה עוד לפני שהזכרתנו 
את החוויה שלא קורית באף ארוחה משפחתית, שגרתית או חגיגית, והיא החבאת האפיקומן 
ומציאתו בסוף הערב. זו הזדמנות נפלאה ללמוד בצורה חווייתית ומשחקית וליהנות ביחד 

מערב שבו כל רגע שונה מזה שלפניו!

וגדולים,  קטנים  קידוש.  נעשה  פה  מפקד,  זה  אצלנו  בהתכנסות,  מתחיל  הסדר  ליל   
נעמוד מסביב לשולחן, נביט אחד בשני, נראה שכולם כאן ונפתח את הערב בצורה חגיגית 
וטקסית. כמו במפקד, זה גם זמן טוב לשים לב מי לא הגיע להיות עימנו. ואכן, יכול להיות 
שחלק מהאהובים.ות שלנו לא איתנו בגלל שהם בבידוד או בקבוצת סיכון ולכן מומלץ שלא 
ייפגשו עם אחרים. אבל תוכלו לחשוב עליהם ולנסות לצרף אותם בשיחה/וידאו אם המנהג 

המשפחתי שלכם מאפשר זאת.

 "כל דכפין ייתי ויכול. כל דצריך ייתי ויפסח" משמעות המילים בארמית היא: "כל הרוצה 
יש הזמנה להצטרף אלינו  ויפסח." בקטע הפותח את ההגדה  יבוא  ויאכל. כל הצריך  יבוא 
לשולחן הסדר. אנחנו בעצם לא יכולים להרגיש בני ובנות חורין כל עוד יש מישהו ששרוי 
במצוקה. שולחן החג שלנו, הבית שלנו, הלב שלנו )כמו השבטים שלנו( הם מקום לכולם 

ולכולן ואנחנו לא שוכחים להזמין ולהשאיר להם מקום.

 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ליל הסדר מאורגן ומתוכנן סביב שאילת שאלות 
והילדות  הילדים  את  ולעודד  לגרות  כדי  שונות  פעולות  עושים  הסדר  במהלך  )קושיות.( 
לשאול מדוע הדברים קורים באופן הזה? וכך המבוגרים.ות יוכלו לספר להם את סיפור יציאת 
"והגדת  היא  בפסח  החשובות  מהמצוות  אחת  למעשה,  ועניין.  רצון  סקרנות,  מתוך  מצרים 
לבנך )ובתך(." יש משפחות שנוהגות אפילו להמחיז את יציאת מצרים ולהשתמש במתודה 

תיאטרלית כדי להמחיש את הסיפור ולהוסיף מימד נוסף של הנאה.

ונעסוק בו לא מעט בליל הסדר הוא הרעיון של מהפך  דבר נוסף שחוזר על עצמו בהגדה 
במהירות - בני ישראל יצאו בבת אחת מעבדות מוחלטת לחירות. רגע אחד הם היו במציאות 
קשה ומייאשת ורגע אחרי המצב התהפך לטובה. נוכל ללמוד מכך שגם כאשר לא נעים ועצוב, 

חשוב להמשיך להאמין ולקוות עד שהרע יהפוך לטוב והחושך יהפוך לאור.

ליל הסדר
והתפיסה החינוכית של תנועת הצופים



קריאה ושיח: בין חמץ להחמצה
 מאות שנים המתין עם ישראל ליום הגדול שבו ישתחרר מעול העבדות. והנה, 

כשסוף-סוף הגיע היום, נדרש עם ישראל לקום ולצאת מיד, עכשיו ממש, כי בעוד 
רגע תחמוק ההזדמנות – המצרים יגיעו והרגע יוחמץ. סיפור יציאת מצרים מלמד 
אותנו לא להחמיץ הזדמנויות, אך זוהי משימה קשה מאוד. לרוב, בשלב כלשהו 

בחיים אנו נכבלים בשגרת היום-יום והופכים איטיים וכל שינוי, ולו הקטן ביותר, 
הופך לעניין מורכב- עד שבוחנים את ההזדמנות, עד שבודקים אותה ומחליטים 
 opportunity ומתארגנים, חלון ההזדמנויות נסגר. פירושה המקורי של המילה

 )=הזדמנות( הוא ‘האונייה בנמל’. לעתים, עד שאדם מוצא עצמו מוכן 
לעלות לאונייה – היא כבר שבה ללב ים, ומי יודע מתי תשוב לעגון בחוף.

 הרב יעקב נגן ר”מ בישיבת ההסדר עתניאל

ובנימה קצת רוחנית, פסח- חג האביב, חג החירות. 

בחג הפסח אנו שואלים: מה נשתנה? האם זה הזמן להשתנות? לבדוק מה ממשיך איתנו ומה 
אנחנו משאירים מאחור? לצאת לחירות פנימית, לוותר קצת על החמץ, האגו שלנו, ולחפש 
את המצה, הצניעות והפשטות שבתוכנו. למה דווקא בפסח מנקים? את מה מנסים להוציא 

ולזרוק? האם הניקיון החיצוני הוא רק תירוץ והניקיון הפנימי הוא הנחוץ?  

ומציאת  היצרים  על  האגו,  על  התגברות  לחירות:  יציאה מעבדות  אותנו  מלמד  החג  סיפור 
איזונים חדשים בחיים שלנו והזדמנות לנקות גם מבפנים

 ניתן לקיים שיתוף משפחתי:

• אלו דברים אנו לא רוצים להחמיץ?

• מה אני רוצה לנקות מעצמי בהזדמנות הזאת?
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קריאה ושיח: 
ארבעה בנים - כנגד ארבעה בנים דיברה תורה: אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד 

שאינו יודע לשאול.

 

ֶאָחד ָּתם / נתן אלתרמן

"ָּתם ַמה הּוא אֹוֵמר: ַמה ּזֹאת?"

ַהִּמין ַהֶּזה ָאֵפס. ֻּכּלָנּו ֲחָכִמים.

ַאךְ ַּכּנְִרֶאה ָהיָה ֶזה לֹא ָמָשל ֶשל ְסָתם.

ַּכּיֹום אּולַי ָקֶשה ְּבָכךְ לְַהֲאִמין

ֲאָבל ָהיָה ֵאי ַפַעם ֶאָחד ָּתם…

מּוָזר ָהיָה ָהִאיש. ָּכל ַעם יֹוְצֵאי ִמּגֶֹשן

ָראּו ֶאת ָהאֹותֹות וְַהּמֹוְפִתים ְּבַעיִן,

ָראּו ֶאת ַהַּמּכֹות וְֶאת נְַחש ַהּנְחֶֹשת,

ָראּו ֶאת ֶהָהִרים ֶשּנְָזלּו ַמיִם –

ָּבִראשֹונָה ָהיּו עֹוְמִדים ְּכנְִפָעִמים

ּוִמּיָָדם צֹונְִחים ַהִּסיר וְַהיֶָעה…

ֲאָבל ִחיש ַקל ָּתְפסּו: ֶזה ֶטַבע ַהּיִָמים

ֶזה ִסְדָרם וְָכךְ נֶָאה וְָכךְ יֶָאה.

ָאֵכן ֵמֵעת ֵצאָתם ֶאת ֶאֶרץ ַרַעְמֵסס

ִהְתִחילּו ֵהם ּתֹוִהים

ַעל יֹום ֶשֵאין ּבֹו נֵס.

ֲאָבל לֹא ֵכן ָהִאיש ַהּלָז ָהַאּגִָדי

ֲאֶשר נְִמנָה ִעם ְּבנֵי ִמְשַּפַחת ַהְּקָהִתי.

ָצִריךְ ָהיָה לְִראֹות ֶאת ֶזה ַהּגּוץ ַהָּתם

וְֶאת ִּפְתחֹון ֵעינָיו

ְּבִהָּקַרע ַהיָם…

ָצִריךְ ָהיָה לְִראֹות ֵּכיָצד, ִמְּבלִי לָמּוש

ִהִּביט ַּבּיָם ַהּנָס,

ְּכִאּלּו ֶזה ִחּדּוש...



ַהִּתְמהֹוני!ִ ְׁשֵכנָיו ָראּו אֹותֹו רֹוגֵש

ֲאִפיּלּו ַּכֲאֶׁשר

נִגְלָה ַעּמּוד ָהֵאש...

ְּכִאּלּו לֹא יָָדע וְלֹא ָׁשַמע ְּבֵעֶרך

ֶׁשַעּמּוד ֵאׁש ַמּגִיַע לְָכל ִאיׁש ַּבֶּדֶרך!

הּוא ְּכנְִדָהם ִהִּביט ּוְבעֹוד ּגּופֹו סֹוֵמר

ַרק "ַמה ּזֹאת?" הּוא ָאַמר –

ִּכי ָתם ַמהּו אֹוֵמר?..

ּגַם ַאַחר ָּכך, ִּבְהיֹות ַהּצּור לֲַאגַם ַמיִם,

עֹוד לֹא ֻהְרּגַל ָהִאיש)!(

ָּפַער הּוא ׁשּוב ֵעינַים.

ּוְבלִי ֲחקֹר ִאם נֵס ּגָדֹול הּוא אֹו ָקָטן

הּוא ַמיִם ָּכל ַהּיֹום ָׁשַאב ִּכְבכֹור ָׂשָטן.

ַאף ֵעת ָהִרים ָרְקדּו ִמּנֶגֶד ְּכֵאילִים

אֹוְמִרים ֶשהּוא ִּכְמַעט יָָצא ִמן ַהֵּכלִים.

ּוְשּנֵי ָשֵרי ֵמאֹות ֲאֶשר ִחּלְקּו ִציּוד

ִסְּפרּו ֶשהּוא ִדֵּבר ֲאִפיּלּו ִצּיֹונּות…

ָאֵכן, ַמה נֲַאִריךְ ִמּלִים ִמַּזן ֶאל ָזן?

ָּתלּוש ָהיָה ָהִאיש ּוְכמֹו ִמחּוץ לְַזָמן…

- - ַאך ִאּלּולֵא ָראּו ֵעינָיו ַמה ֶשָראּו

וְִאּלּולֵא יַָדע לִּבֹו ַמה ֶשּיַָדע,

ָקֶשה לְַהֲעלֹות ֲאִפיּלּו ְבִהְרהּור

ַמה ֶשָהיָה נְִשָאר ִמָּכל ַהַהּגָָדה.

 

בשירו של נתן אלתרמן, 'אחד תם', הוא הופך את ההיררכיה של הבנים בהגדה: 

המאורעות,  של  ה'טבעיים'  ההסברים  כל  את  מכיר  הוא  כ'תם'.  למעשה  מתגלה   – החכם 
אבל אינו מבין את המאורעות לעומקם; ואילו התם – הוא החכם האמיתי. התכונה העיקרית 
שמציינת את התם היא יכולת ההשתוממות. ההשתוממות 'שאינה ניתנת להיבטל' )כדבריו 
של מרטין בובר( היא שורשו של הצורך למסור את מה שאירע לדורות הקודמים. בזכותו של 
התם נשמרים לדורות הבאים הזיכרונות ומשמעותם. ההגדה, אוצר הזיכרון הקולקטיבי של 

העם היהודי, היא פרי הראייה ה'תמימה'...



מתוך שיגרה הציבור הולך ונאטם כלפי המשמעות המקורית, האמיתית, של המאורעות, ורק 
יחיד 'מוזר' ו'תמהוני', ממשיך לשמור על פתיחות מתמדת כלפיה.

אהוד לוז, 'מקרא בשניים משירי 'העת' של אלתרמן'

            שיח- נקודות למחשבה משותפת: 

• האם קיים מכנה משותף לארבעת האחרים? אם כן, מהו?

• למה לדעתכם.ן יש "ו" לפני כל אחד – " ואחד רשע ואחד תם"..

• ערכו סבב התייחסות לפרשנות של השיר "אחד תם" של נתן אלתרמן

 

האזנה ושיח-  מהי עבדות היום?
אגדת הפסח עוסקת ביציאה לחופשי ובחופש. כחלק מהשיח בנושא נרצה לבחון איך חופש 
וחופשיות מתחברים אלינו ולכל אחד מבני ובנות המשפחה: כאן ועכשיו. נאזין או נקרא את 

השיר של ברי סחרוף ולאחריו נשוחח בעזרת השאלות. 

     נקשיב לשיר של ברי סחרוף- עבדים
לחצו כאן

מילות השיר
על נהר אספירין ישבנו

במקומות המוכרים

לא שומעים לא רואים

כאילו אנחנו אוויר

עוד מעט יגמר הסרט

בקרוב המציאות

התמונה מטושטשת

והצליל לא ברור

כי כולנו עבדים אפילו

שיש לנו כזה כאילו

פותחים פה גדול

https://www.youtube.com/watch?v=2LH8kvivV-A


ומחכים לעונג הבא

כולנו מכורים של מישהו

שמבקש עכשיו תרגישו

פותחים פה גדול

ומחכים למנה הבאה

חלונות ראווה יפים פה

זה הכל למכירה

גם אנחנו תלויים

עם פתקי החלפה

אז מה נעשה עם הכעס הזה

מה יהיה עם הקנאה

כולם רוצים להיות חופשיים

אבל ממה אלוהים ממה

כי כולנו עבדים אפילו

שיש לנו כזה כאילו

פותחים פה גדול

ומחכים לעונג הבא

כולנו מכורים של מישהו

שמבקש עכשיו תרגישו

פותחים פה גדול

ומחכים למנה הבאה

נשאל ונפתח לשיח משפחתי: 

• למה ברי סחרוף התכוון?

• האם אתם מסכימים עם ברי סחרוף שאנחנו עבדים היום?

• איפה אתם מרגישים שאתם לא חופשיים?

• מה גורם לנו להיות לא חופשיים? למה אנחנו מכורים?



 צפייה ושיח- בידוד הקורונה- 
ואיך הוא משפיע על החופש שלנו? 

              נצפה בסרטון של דיסני עם דיבוב על בידוד הקורונה 

לחצו כאן

אחרי שנצפה בסרטון- נשאל את חברי וחברות המשפחה-

• מה הכי חסר לכם בתקופה הזו של הקורונה?

• למה אתם מתגעגעים? לאיזה חופש? חופש לעשות מה?

• האם המצב של הסגר דווקא מייצר במקומות מסוימים חופש מדברים שהגבילו אותנו בעבר?

תרצו  דברים  ואילו  לקדמותם?  שיחזרו  תרצו  דברים  אילו  תיגמר-  הזו  שהתקופה  אחרי   • 
   שדווקא יהיו אחרים ממה שהיו?

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7QOwh0MPXk&feature=youtu.be


האפיקומן – בגרסה צופית
הילדים  את  לשמור  היא  הסדר  בליל  האפיקומן  וחיפוש  החבאת  של  המטרות   אחת 
לגרום  יכול  ומה  הסדר,  ליל  ועל  הפסח  חג  על  שאלות  לשאול  להם  ולגרום  וערניים   ערים 
חיפוש  להפוך את  כדי  רעיונות  הנה שני  צופיות?  יותר מקצת  ילדים  וסקרנות אצל  לעניין 

האפיקומן להרפתקה!

1. מפות: 

והיא  בנפשם(  יותר  לצעירים  )או  יותר  צעירים  לילדים  בעיקר  מותאמת  זו  פעילות 
יחד. הרעיון הוא להכין מראש מפת אוצר שתוביל  מצוינת כדי לגרום לכל הילדים לעבוד 
מדויקת  יחסית  שתהיה  גם  האוצר,  במפת  להשקיע  חשוב  האפיקומן.  של  המחבוא  למקום 
להסתובב,  לילדים  מותר  בהם  הבית  חלקי  את  לפחות  או  הבית  חלקי  כל  את   ותכלול 
להוסיף  הנייר,  קצוות  את  קצת  לשרוף  אפשר   - אמיתית  אוצר  מפת  כמו  שתיראה   וגם 
ועוד.  למשל(  העתיקה  במצרים  הפירמידות  של  בציורים  להשתמש  )נסו  מתאימים  ציורים 
האפיקומן.  את  לחפש  כדי  יחד  עובדים  כולם  הילדים  אחת,  אוצר  מפת  רק  שיש   בגלל 
להשמיע  להתחיל  יכולים  הם  המתאים  הרוח  למצב  נכנסים  ממש  הילדים  שאם  לב   שימו 
לא  עוד  אם   - במכוון  שלא  החג  שירי  שאר  על  להשפיע  עלול  וזה  פיראטים  של   קולות 

שרתם את "חד גדיא" כמו פיראטים, אולי הגיע הזמן

2. מנעולים וחידות: 

הכניסו  קצת.  העלילה  את  לסבך  אפשר  בוגרים,  יותר  קצת   לילדים 
למצוא  רק  צריכים  לא  הילדים  עכשיו  קוד.  המשלב  מנעול  עם  לתיבה  האפיקומן   את 
חידות  כיתבו  לפתיחתה.  שיוביל  המספרים  צירוף  את  לגלות  גם  אלא  התיבה   את 
שייפתח  לקוד  חשבון(  קצת  עם  )ביחד  הילדים  את  שיובילו  וההגדה  פסח   בנושא 
את התיבה. בדרך זו אפשר גם לבחון את הידע של הילדים על החג ולא רק את יכולות הניווט 

שלהם.



מה
תנועת הצופים העבריים בישראל ע״רלמשפחהערכה צופית




