
 בס"ד       

 מתוך ההגדה של פסח -"והיא שעמדה"-יחידת הוראה

 מדריכה ארצית-מנחה מחוזית מחוז דרום ויעל נדלר -אדלה שקליםמבוסס על יחידה שהוכנה ע"י 

 

 

ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינו   ֶׁ  ְוָלנו   ְוִהיא ש 

ְלָבד ָעַמד ָעֵלינו   ָחד ב ִ ֹא אֶׁ ל  ֶׁ ֹוֵתנו   ש   ְלַכל 

ֹור ָכל ד  ב ְ ֶׁ א ש  ָ ל  ֹוֵתנו   ָודֹור אֶׁ  עֹוְמִדים ָעֵלינו  ְלַכל 

יֵלנו   ְך הו א ַמצ ִ רו  דֹוש  ב ָ ָדם ְוַהק ָ  ִמי ָ

 

 המקורות היהודיים עולם השיח: 

נפרד מהמורשת התרבותית היהודית -: קריאת טקסטים מן המקורות היהודיים כחלק בלתי7בהלימה להישג  מטרות:

 ותוך עמידה על ייחודם הלשוני.

 מתוך ההגדה של פסח. -"והיא שעמדה" :הטקטס המרכזי

 י"ב ) פרקים הנלמדים בכתה ג'( -ספר שמות  פרקים א טקסטים נלווים:

 ברוך שומר הבטחתו לישראל –קטע ההגדה  

 מתוך האתר : "הזמנה לפיוט", יעקב שוואקי ויונתן רזאל...()לחנים שונים של הקטע  

יל חג הפסח. אני ממליצה להתחיל ללמד את היחידה מיד ראת  קריאת ההגדה  בלהכנה לק הקשרים לימודיים:

כשחוזרים מחופשת פורים, הקישור לנס ההצלה מגזרתו של המן הרשע יוצר חיבור עמוק יותר לעובדה שהקב"ה מציל 

 אותנו בכל דוד ממי שרוצה לכלותינו.

 דגשים:

דתיות והן לקידום מטרות  -יותהעיסוק בטקסטים הלקחים מההגדה של פסח חשוב ביותר לקידום מטרות חינוכ* 

בשפה. מאחר והמצווה המרכזית בפסח היא "והגדת לבנך" יש מקום לערוך בכיתה "הכנה לליל הסדר", הכוללת בין 

רבדים המרכזיים יאה והבנה של הכתוב בהגדה. בהיבט השפה, בהגדה של פסח באים לידי ביטוי ארבעת הרהיתר גם ק

וטים מהתורה(, לשון חז"ל )ציטוט דברי חז"ל(, לשון ימי הביניים )פיוטים( לשון המקרא )ציט של השפה העברית:

 ולשון ימינו )הוראות למהלך הסדר(. 



מעין דבר  -סח"-* רצוי להשלים את היחידה הזו ודומות לה במהלך בו המורה מלווה את התלמידים בהכנת "דבר פה

הצגת דרך: -)ציון 1דבורה בהלימה להישג מס' תורה הקשור לתוכן ההגדה. יש בכך משום קידום מטרות בשפה ה

וכן הזדמנות לגרום  ...(לנושא, לנמען ולנסיבות הדברים וצורתם תוך התאמת תוכן בשיחה, בדיון בהרצאה רעיונות

 לתלמידים למעורבות רבה יותר במהלך קריאת ההגדה בליל הסדר. 

 

 מטרות בתחום התוכן:

 ם מהמקורות היהודיים הנלמדים בכיתהזיהוי תופעות ייחודיות של הלשון בטקסטי. 

 חשיבות ההכרות עם ההיסטוריה של עם ישראל, משמעות האמונה בקב"ה. 

 

 מטרות בתחום השפה:

 :קריאה

  .קריאה שוטפת, מדויקת ומוטעמת של טקסטים מהמקורות היהודיים הנלמדים בכיתה 

 מהמורשת התרבותית  הבנת הנושאים, הרעיונות והמסרים העולים מהקריאה בטקסטים, שהם חלק

 היהודית.

 זיהוי רכיבי מבנה בולטים בטקסט והבנת תפקידם. 

  לשון:

 .הבנת המושג "שורש" ותפקידו מבחינת משמעות המילים הנגזרות ממנו 

 .זיהוי תופעות ייחודיות בלשון 

 הכרת תפקידיהן של מילות הקישור )אלא( ודרכי השימוש בהן למטרות הבנה והפקה של טקסטים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבנה היחידה:



לשיקול האם לערוך את הפעילות בקריאה קולית על המורה ם. יריאלהלן הם מודולהמהלכים הדידקטיים המוצעים 

האם להתחיל  -וק במילה הראשונה "והיא"עליה לשקול מתי כדי לעסלפני הפעילויות להבנת הטקסט או לאחר מכן. 

 ת הבנה עמוקה יותר.  ישנבנהנלמדת לאחר את זה "כחידה"  את המפגש עם הקטע במילה הראשונה או להשאיר

שואה,  -מומלץ לקשר בין הוראת הקטע 'והיא שעמדה' לבין סיפורי הצלה של משפחות התלמידים בדורות האחרונים

מלחמות, עליה מארצות ערב, גירוש ספרד, עליה כדי למנוע נישואי תערובת ועוד. קישור זה יוצר חיבור רגשי ומעמיק 

ת ההבנה. את כתיבת סיפורי ההצלה אפשר לעשות לפני הוראת היחידה או בסיומה עפ"י שיקול דעתה של המורה א

 ובהתאם להרכב הכיתה.

 

 אוכלוסיית התלמידים.  רקע שלללמד את יחידת ההוראה בהתחשב ב יש לשקול באיזו שכבת גיל* 

 

 שיעור ראשון:

דות מהבית ולערוך תערוכת הגדות בכיתה. חשוב לתת ביטוי רצוי לבקש מהילדים להביא הג -* פעילות מקדימה

 בסביבה הלימודית לתוכן הנלמד.

 

 השמעת שני לחנים )לפחות ( לקטע "והיא שעמדה" מההגדה.: שירה משותפת תוך פתיחה חוויתית

 הזמנה לפיוט: ולחן נוסף  אתר זמרשת-לחן מסורתי

  לחן מסורתי בהשמעת יצחק מאיר

 אתר יוטיוב -לחן: יונתן רזאל, יעקב שוואקי

לאחר השמעת הלחנים השונים בכיתה ניתן לשאול את התלמידים: מה הרגשתם כששמעתם את הלחנים השונים? מה 

 ההבדל בניהם? איזה רגשות מעורר כל אחד מן הלחנים?

 

 היכן ניתן למצוא את הטקסט? לחפש את הטקסט בהגדות שבכיתה. -שיחה 

 רה? ( כיצד קוראים אותו בבית? )קריאה? שי -

ה ר יְּ ֱאַמר: ַויֹאמֶׁ נֶׁ תֹו, שֶׁ קֹום ַלֲעֹבדָּ נּו ַהמָּ בָּ יו ֵקרְּ שָּ ַעכְּ יּו ֲאבֹוֵתינּו, וְּ ה הָּ רָּ ה זָּ ֵדי ֲעבֹודָּ ה עֹובְּ ִחלָּ יָּ ִמתְּ ַמר יְּ ם, ֹכה אָּ עָּ ל הָּ ל כָּ ֹוֻשַע אֶׁ

ַרח ֲאִבי ַאבְּ  ם, תֶׁ ם ֵמעֹולָּ בּו ֲאבֹוֵתיכֶׁ שְּ ר יָּ הָּ ר ַהנָּ ֵעבֶׁ ֵאל: בְּ רָּ ת ֱאֹלֵהי ִישְּ ַקח אֶׁ אֶׁ דּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. וָּ חֹור, ַוַיַעבְּ ם ַוֲאִבי נָּ הָּ רָּ

חָּ  ת ִיצְּ ֵתן לֹו אֶׁ אֶׁ עֹו וָּ ת ַזרְּ ה אֶׁ בֶׁ ַארְּ ַען, וָּ נָּ ץ כְּ רֶׁ ל אֶׁ כָּ אֹוֵלְך אֹותֹו בְּ ר וָּ הָּ ר ַהנָּ ם ֵמֵעבֶׁ הָּ רָּ ת ַאבְּ ם אֶׁ ת ַיֲעֹקב ֲאִביכֶׁ ק אֶׁ חָּ ִיצְּ ֵתן לְּ אֶׁ ק, וָּ

ֵעשָּ  ֵתן לְּ אֶׁ ו. וָּ ת ֵעשָּ אֶׁ ִיםוְּ רָּ דּו ִמצְּ יו יָּרְּ נָּ ַיֲעֹקב ּובָּ ת ֹאתֹו, וְּ שֶׁ רֶׁ ת ַהר ֵשִעיר לָּ  .ו אֶׁ

ַמה שֶׁ  ת ַהֵקץ, ַלֲעשֹות כְּ רּוְך הּוא ִחַשב אֶׁ דֹוש בָּ ַהקָּ רּוְך הּוא. שֶׁ ֵאל, בָּ רָּ ִישְּ תֹו לְּ חָּ טָּ רּוְך שֹוֵמר ַהבְּ ִרית בָּ ִבינּו ִבבְּ ם אָּ הָּ רָּ ַאבְּ ַמר לְּ אָּ

ִרים תָּ ם ַארְּ ֵבין ַהבְּ ִענּו ֹאתָּ דּום וְּ ם, ַוֲעבָּ הֶׁ ץ לֹא לָּ רֶׁ אֶׁ ֲעָך בְּ יֶׁה ַזרְּ ֹדע ֵתַדע ִכי ֵגר ִיהְּ ם, יָּ רָּ ַאבְּ ר לְּ ֱאַמר: ַויֹאמֶׁ נֶׁ ה. , שֶׁ נָּ ַבע ֵמאֹות שָּ

דֹול ֻכש ּגָּ אּו ִברְּ ַאֲחֵרי ֵכן ֵיצְּ ֹנִכי וְּ ן אָּ ר ַיֲעֹבדּו דָּ ת ַהּגֹוי ֲאשֶׁ ַגם אֶׁ  .וְּ

ִהיא שֶׁ  ה ַלאֲ וְּ דָּ מְּ נּועָּ לָּ ד בֹוֵתינּו וְּ ַהקָּ ַכלֹוֵתנּו, וְּ ֵלינּו לְּ ִדים עָּ דֹור עֹומְּ ל דֹור וָּ כָּ בְּ א שֶׁ לָּ ַכלֹוֵתנּו, אֶׁ ֵלינּו לְּ ַמד עָּ ד עָּ בָּ ד ִבלְּ חָּ לֹא אֶׁ ֹוש שֶׁ

ם רּוְך הּוא ַמִציֵלנּו ִמיָּדָּ  .בָּ

 ים יחד כהד ולם קוראכ -לבצע קריאת הד אפשר , לאחר מכןקריאת הטקסט מתוך ההגדה ע"י המורה

 .תרגול בזוגות של קריאה קולית )העברת משוב ע"י עמיתים(לקריאת המורה או 

  חשובה מאד הקראת הטקסט בתוך ההקשר, זה מסייע בהבנתו ולא קריאתו כטקסט מנותק העומד בפני

 עצמו.

 ."התייחסות למילה הראשונה : "והיא 

http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=405
http://www.piyut.org.il/textual/349.html
http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=17941
http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=17941
http://www.youtube.com/watch?v=OrCS1i5U6xI


 פיעה בקטע.: כתוב לפחות פירוש אחד למילה הראשונה המומשימה יחידנית

 מי זאת היא ) אזכור(  למי  הכוונה ? התלמידים מעלים השערות. -

 ניתן לתת רמז:  -

 מה משמעות "ו' החיבור" ? -

 מה משמעות "היא" בלשון נקבה?  -

: ניתן להציע לתלמידים להסתכל הפירושים באגדות שברשותם ולנסות לראות למי הכוונה במילה בכיתות גבוהות -

 'היא'.

 ים: חשיפה למס' פירוש -

ארבע מאות שנה.  שֵיצאו ממצרים לאחרבברית בין הבתרים 'היא' זו ההבטחה שהבטיח הקב"ה לישראל  .א

 "ברוך שומר הבטחתו לישראל...". הבטחה זו נזכרה בקטע הקודם

 "."והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם –המשך הפיוט  מה שעמד לאבותינו הוא  .ב

 למידים לעיון בפיוט "אחד מי יודע" והשלמה ע"פ האותיות: התייחסות למילה "והיא" כנוטריקון. הפניית הת .ג

  ששה סדרי משנה. -ו' -

 חמישה חומשי תורה  -ה' -

 עשרת הדברות-י' -

 ה' אחד.-א' -

 

 המצורפים בסוף היחידה. בכיתות גבוהות ניתן לתת לתלמידים לעיין בדברי הפרשנים

 ?מי ביקש לכלותינו

 נתחיל את התשובה בקטע ההמשך מן ההגדה:

ן ִבֵק ֵצא  בָּ לָּ ִרים וְּ כָּ א ַעל ַהזְּ לָּ ַזר אֶׁ ֹעה לֹא גָּ ַפרְּ ִבינּו. שֶׁ ַיֲעֹקב אָּ ֲאַרִמי ַלֲעשֹות לְּ ן הָּ בָּ ַמד ַמה ִבֵקש לָּ ת ַהֹכל, ּולְּ ש ַלֲעקֹור אֶׁ

גֹוי ּגָּ  ם לְּ ִהי שָּ ט, ַויְּ עָּ ֵתי מְּ ם ִבמְּ ר שָּ גָּ ה ַויָּ מָּ ַריְּ ד ִמצְּ ִבי, ַוֵירֶׁ ֱאַמר: ֲאַרִמי ֹאֵבד אָּ נֶׁ בשֶׁ רָּ צּום וָּ  .דֹול, עָּ

ניתן לתת לתלמידים לעשות זאת בעצמם  איזה אנשים/ עמים נוספים רצו לכלותינו? המורה תערוך רשימה על הלוח.

 בדף העבודה המצורף בסוף היחידה.

 

ַכלֹוֵתנּו האם אתם מסכימים עם הטענה ש:  ֵלינּו לְּ ִדים עָּ דֹור עֹומְּ ל דֹור וָּ כָּ  "?"בְּ

 דיון מסכם:

ת לעובדה שלתופעה אחת יש פירושים שונים. היכן אנו מכירים את השיח הזה? פירושי חז"ל לתורה וכו'. התייחסו

 )דגש על כך שאין "נכון, לא נכון"(.

 
 :לשיעורי בית משימה לתלמידים

 סימון המילים עם השורש ע.מ.ד. )שעמדה, עמד, עומדים(.

 מה פירוש המילים? 

 שיעור שני:

 לה נחפש?שימוש במילון: איזו מי

 התייחסות לפירושים השונים של המילה במילון: אלו מבין הפירושים מתאים להקשר שלנו? -

 התייחסות לצירופים עם המילה "עמד".  -



 :שיבוץ   צירופי המילים בתוך משפטים נתונים

 המורה _____________________ שנסיים את המשימה לפני שנצא להפסקה.

 תפילת נעילה.רותי _____________ ולא ישבה ב

 בנס בגבעון השמש ____________________.

 חנן ___________________ ולא העתיק מחברו גם כשהמורה יצא מהכיתה בזמן הבחינה.

 דני הבטיח לא לספר לאמא מה קרה והוא אכן _________________________.

 המוכר _______________________ ולא הסכים לעשות לי הנחה.

בדיבורו, עמד בניסיון, עמד מידים מתקדמים: העשרת הביטויים עם המילה "עמד" )עמד בבחינה, עמד משימה לתל

 , עמד על המקח, עמד על דעתו...(מלכת

 

 פירוש בהקשר שלנו: 

 "שעמדה", "עמד עלינו לכלותינו" , "עומדים עלינו" 

 אבחנה בין משמעות חיובית )שעמדה( לבין משמעות שלילית )עמד עלינו (

 שימוש במילון/משפחת המילים.-ירוש "לכלותינו"פ

 כליון( -)בכיתות טובות אפשר להזכיר את שם בנו של אלימלך ונעמי

 

 המורה כותבת את כל הקטע על הלוח ומבקשת מהתלמידים לזהות מילים המסתיימות ב"נו" 

 דיון בתופעה של כינויים חבורים )לאבותינו, לכלותינו, מצילנו(. 

 פרק את הכינוי החבור בשתי מילים.לתת לתלמידים ל

 

 ? מה המשמעות? )הבעיות  המשותפות  לכל עם ישראל לאורך הדורות( .בקטע על מי מדובר: דיון

 התייחסות למבנה הקטע:

 התאמה בין הכותרת לבין החלק המתאים בטקסט/שימוש בצבעים: -אפשרות א'

 הבטחת ה' לעם שראל

 תיאור האויבים

 תשועת ה'

 

עָּ  ִהיא שֶׁ ה ַלֲאבֹוֵתינּווְּ דָּ נּו מְּ לָּ   וְּ

ֵלינּו ַמד עָּ ד עָּ בָּ ד ִבלְּ חָּ לֹא אֶׁ ַכלֹוֵתנּו שֶׁ   לְּ

דֹור ל דֹור וָּ כָּ בְּ א שֶׁ לָּ ַכלֹוֵתנּו אֶׁ ֵלינּו לְּ ִדים עָּ   עֹומְּ

רּוְך הּוא ַמִציֵלנּו דֹוש בָּ ַהקָּ ם וְּ   ִמיָּדָּ

 

 משימת התאמה/או  חלוקת הקטע לחלקים השונים.

 הכתה לקבוצות שירה כשכל קבוצה עונה לחברתה  חלוקת  -אפשרות ב'

 קבוצת ההבטחה -קבוצה א' .

 תיאור האויבים. -קבוצה ב'

 אפשר שאת החלק הזה ישירו כולם יחד כדי לחזק את מימד האמונה בה' ובתשועתו. -תשועת הקב"ה-קבוצה ג'

 



 התייחסות למילת הקישור "אלא". -בחלק המתאר את האויבים

 לפני המילה "אלא" לבין הכתוב אחריה?  מה הקשר בין הכתוב -

 התייחסות ל"אלא" כמילת ניגוד.

 

 בחירה: דיון או עבודה בקבוצות

 פרעה, יום השואה......(-המן, פסח-אנטיוכוס, פורים-מילוי טבלה: )שם החג, שם האויב...., ( למשל: חנוכה -

 מדוע צריך לעסוק/ללמוד היום מה קרה בעבר ?   -

 ?קטע זה משמעותי גם לגבי הדור שלנו כםהאם לדעת -

 מה עלינו  לעשות בימינו  כדי להביא לתשועה? משמעות קיום מצוות, תפילה -

 

הצגת שאלה: כיום יש הטוענים שיש לנו מספיק בעיות עם האויבים של ימינו ולא צריך לחזור כל פעם על מה שהיה 

 בעבר. מה דעתך? )בהתחשב בידע קודם אודות הבעת דעה(

 מכל תלמיד לכתוב שתובה המתחילה במילים : לפי דעתי..... מפני ש/מאחר ש.... לבקש

 זו הזדמנות מצוינת לעבוד בכיתה על הבעת דעה מנומקת.

 

כל תלמיד צריך לשאול את הוריו על נס הצלה מעם אחר שאירע במשפחתם ולכתוב פרטים על אותו  שיעורי בית: 

 ? וכו'מתי זה קרה? מה קרה? מי ניצל? ממי -הנס

 

 שיעור שלישי:

 כתיבת סיפור הצלה משפחתי

לתת לתלמידים להפוך את המידע לסיפור אישי בהנחיה של המורה, המורה תבדוק ותתקן את התוצרים  ואז כל 

תלמיד יקבל את הדף הבא שבו הוא יכתוב את הסיפור בצורה מיטבית. את הדפים בהם הסיפורים המיטביים ניתן 

 על קיר בכיתה.לאגד בחוברת או לתלות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 שקרה לאחד מבני משפחתך.הצלה מעם אחר ספר כאן על נס 

 

 ֹשם הסיפור: _________________________________________

 כתב:_____________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ו'-פירושים בהם יכולים לעיין תלמידי כיתות ה'

 פרשת שמות דף קכח/ב  -ספר ישמח משה 

 .והוא משולל הבנה כי לא פירש מה היא זה שעמדה לאבותינו ולנו .. והיא שעמדה לאבותינו ולנו

 שבולי הלקט סדר פסח סימן ריח ספר 



הבטחת הגאולה שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו בין הבתרים  ,אחי ר' בנימין רשוהיא שעמדה לאבותינו ולנו. פי

ובבבל ובמדי וביון והיא העומדת לנו  היא אותה ההבטחה שעמדה לאבותינו במצריםכשהראה לו השעבוד וגליות 

כן הראה לו הגאולה: שלא אחד בלבד עמד עלינו. כלומר  ,שהראה לו השעבוד וכשם.. שאז הראה לו כל הגליות ,באדום

ח אותה הגזירה של גליות ואלא בכל דור ודור עומדים עלינו להרע לנו ולכלותינו בכ ,לא המצרים בלבד עמדו להרע לנו

 והקב"ה מצילנו תמיד מידם כאשר הבטחנו: ,שנגזרו בין הגזרים

 ה ד"ה ברוך שומר ספר אבודרהם סדר ההגדה ופירוש

ממצרים וכאלו  והיא שעמדה לאבותינו ולנו כלומר אותה הבטחה של בין הבתרים עמדה לאבותינו ולנו ויצאו הם

יצאנו אנחנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו וכו' והקב"ה מצילנו מידם כדי להראות השגחתו בישראל מקים להם בכל דור 

 אויבים ומציל אותם מידם. 

 רמזי פסח  -על מועדים פר תפארת שלמה ס

את מצרים )איוב ט, יא(. דהנה אמנם גדול כח הנס של יצי"העושה גדולות עד אין חקר נסים ונפלאות עד אין מספר"

בכל דור ודור מתנוסס ממנו בזמן  ם כן. כי אם מהנס ההוא הנה גאת מצרים,הנס של יצי השלא על העת ההוא לבד הי

. וזהו )תהלים ס, ו( "בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל"ו )ראש השנה יא, א( כמו שאמר ,נסים הרבה לישראל ,ההוא

לשון השפעה להצמיח מהם עוד נפלאות  ",זכר עשה לנפלאותיו "והוא שכתוב )שם קיא, ד( "נתת ליראיך נס להתנוסס"

שבכל דור ודור  ,עומד גם לנואת מצרים כנס של יציוצה לומר, . רוזהו שנאמר והיא שעמדה לאבותינו ולנוהרבה. 

)שמות  ה שכתוב. וזאת מצריםהנס של יצי ל ידיוהקב"ה מצילנו מידם בימים ההם בזמן הזה ע ,עומדים עלינו לכלותנו

כי ... לימימה בכל שנה ושנה ,להשפיע במועדה מהימים האלו ",ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה"יג, י( 

 נפלאות אין מספר כנ"ל:מהנס הזה נעשה ממנו ג"כ אח"כ ניסים ו

  -שערי שמחה

עצם העובדה שבכל דור ודור עמדו עלינו לכלותנו היא שעמדה לאבותינו ושמרה עליהם שלא ישכחו את יהדותם ולא  

 יתבוללו בין העמים.

 ?" מתייחסת אל הנאמר לפניה או אל מה שנאמר לאחריהוהיא*לפי פירוש זה האם המילה "

 .הרב עדין שטינזלץ

לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו  דה. . . והיא הברית וההבטחה הזו של ה' שעמדה ותמכהוהיא שעמ

 לכלותינו, כפרעה בשעתו. 

אלא שבכל דור דור עומדים עלינו אויבים השונים לכלותינו, והקדוש ברוך הוא שומר את הברית וההבטחה ומצילנו 

 מידם.

 

 ל פסח, ליקט וערך הרב אילן אלסטר:רעיונות מההגדה ש -מתוך:" "והגדת לבנך" 

יש מפרשים מילים אלו "והיא שעמדה לאבותינו ולנו" , שהכוונה להבטחה של ה' להוציא את עם ישראל ממצרים 

 , וכן ההבטחה לדורות "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם " היא שעמדה לאבותינו ולנו .

 

יקון : ו= ששה סדרי משנה . ה= חמשה חומשי תורה. י = עשרת הדברות , א= יש הסבר נוסף בכוון זה : והיא נוטר

קיום המצוות ולימוד התורה , והאמונה בה' הם שעמדו לאבותינו בכל הדורות  –ה' אחד. ורוצה לומר : התורה 

 ובכל הצרות.

]=את ם בכתב פ : "איני מבקש ליתנה לה"ה למשה על התורה שבע"ז, א( שאמר הקב"וכן כתוב בשמות רבה )מ

שאומות העולם עתידים לשלוט בהם וליטול אותה מהם ויהיו בזויים באומות ,  ימפני שגלוי לפנ התורה שבע''פ[

אלא המקרא אני נותן להם בכתב , והמשנה והתלמוד וההגדה אני נותן להם על פה שאם יבואו אומות העולם 

 וישתעבדו בהם יהיו מובדלים מהם ".



מהיהודי את ביתו את רכושו , אפילו את התפילין שלו והטלית שלו. אפשר לשרוף ספרי אפשר לקחת לשון אחר :

 תורה אך אי אפשר לקחת את פנימיותו של יהודי "וחיי עולם נטע בתוכנו"

פ , והתורה הנצחית הזאת היא שעמדה לאבותינו ולנו בכל "אומר הטור אורח חיים סי' קל'ט זו תורה שבעוכן 

 הדורות.

 "והיא שעמדה לאבותינו ולנו" , הכוס הזאת שאנחנו מחזיקים בשעת אמירה זו   ף :יש הסבר נוס

 היא שעמדה ועזרה לנו להחזיק מעמד במשך כל שנות גלותנו.

דר עם ישראל בגלות. חכמים תוכם נו ובין אומות העולם אשר ביוכוונת הדברים : כוס היין היא שהפרידה בינ

 .מהם , ולא נטמע חלילה בין הגוייםיה לנו חיבור עאסרו לנו לשתות מיינם כדי שלא יהי'

חוד של עם ישראל אשר מקדש ייין מסמל את היהכוס על היין נאמר ''ויין ישמח לבב אנוש" ,  :ועוד אפשר לומר 

לשמוח למרות ויודע  על כוס יין בכל שבת ומועד , ונותן משמעות מיוחדת לחגים ולעבודת ה' בכלל. עם ישראל ידע

בארץ ישראל ובמדינת ישראל בימים  התמודד בכל מצבי החיים בגלות הארוכה , וגם בזמן הזה םמהיהקשיים ע

 קשים אלו .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד                                                                                           

 מתוך הגדת פסחפיוט  –" והיא שעמדה "                        

 דף עבודה                                         

 הכינה: רחל שר

 למי הכוונה במילה הפותחת את הפיוט : " והיא " ? –שערו  .1

 כתבו השערה לכל רמז . –לפניכם מספר רמזים 

 __________________________: _______ההשערה   .הרמז : וו' החיבור  (א



 ' = ________ ה' =__________ י' =_____ א' =_______הרמז : אקרוסטיכון  ו (ב

 ____________________________________ההשערה : _________

 

 חלקים .לפניכם כותרות המתאימות לכל חלק , מתחו קו בין כותרת לחלק  3 -בקטע  .2

 המתאים.    

 והיא שעמדה לאבותינו ולנו    

 

 תשועת ה'

 לותנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכ

אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו 

 לכלותנו 

 

 הבטחת ה' לעם ישראל 

 והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם 

 

 תיאור האויבים 

 א( מהו הפועל החוזר המופיע בפיוט ? __________  .3

 _____________. _____________ ב( העתיקו אותו בצורותיו השונות : _________ 

 ______________מהו השורש של הפועל ?   (ג

 

 לדף העבודה מצורף צילום של הערך " עמד " מתוך מילון "אבן שושן". .4

 העתיקו את הפירוש המתאים  לענייננו_________________________________    

 

 בפיוט מופיעה מילת ניגוד . .5

 מהי ?_____________ (א

 לצורך מה השתמש המחבר במילה זו ?  (ב

 ___________________________כדי להנגיד בין ____________ 

.א( מה פירוש המילה  "לכלותנו " בהקשר של הפיוט ? 6

_______ _________________________________________________________ 

 ב( מהו השורש של המילה "לכלותנו"?____________________  

 צמדים הבאים .לשורש זה  בכל אחד מה שאינה שייכת ג ( סמנו ופרשו את המילה  

יָּה  לָּ יָּה  ____________________________________ –כְּ  ִכלְּ

לות  לות ______________________________________ –כְּ  כָּ

 מיכלים _____________________________________ –מכלים 

 



 . השוו בין הרוצים לכלותנו בדורות השונים.  7 

 

  המושווים

 

 תבחינים

 ם()קריטריוני

 

 חג הפסח

 

 חג החנוכה

 

 חג הפורים

 

יום 

 השואה

 

 

מי רצה 

 לכלותנו? 

     

 

כיצד רצה 

 לכלותנו ?

     

 

מה הייתה 

 התוצאה?

     

. מה דומה ומה שונה בין הדורות השונים? 8

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 ___. מה המסקנה?________________________________________________________9

_______________________________________________________________________ 


