
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,גננות יקרות

רואים את . הטבע תבמציאות של רצוא ושוב בין סגר לשגרה, בין הבית לגן, אנו חשים את התחדשו

           הירגזי,  ציוציי שומעים  את... והשקד, השיטה, כליל החורשיופי הפריחה, מריחים את 

 הטבע צוהל בכל פה......הצופיתו הפשוש

 ברכת האילנותבהבנה יתרה את מצוות הילדים יקיימו ביע את התפעלותינו מיופיו של הטבע, ככל שנ

ת / סושני עצי מאכל בפריחה לברכת האילנות. כדאי להזמין את השכנים מהמרפנחפש   בחודש ניסן.

 גדר להצטרף לברכה.מעבר ל

 נכיר ונזדהה סיפור יציאת מצרים, . נלמד את מחומש שמות הוראה אתן בוחרות יחידותבימים אלו 

 בניסים הגדולים.ושמחה בעם דמותם של משה, אהרון ומרים ליצירת הציפיה ליציאה ממצרים 

ְתַקֶדׁש ָחג" " ְהֶיה ָלֶכם ְכֵליל הִּׁ יר יִּׁ  הפיוטיםו שירת ההלל בשמחה, שירי החג ,פרק ל()ישעיהו ַהשִּׁ

 . ליל הסדרלקראת  , מצטרפים למכלול הפעולותהעוברים מדור לדור

,  "מן המיצר,  ""אודך כי עניתני",  "אלי אתה ואודך" :  (באתר "בואו לגני") פיוטיםת לימוד הטרמה

 יוסיפו לשותפות הילד בשמחת ליל הסדר. "ד מי יודעאח", "בצאת ישראל"

סימני ליל והתרגשות בערב זה. לה ה גדוילציפיתתרום  למידה מטרימה של סימני הסדר ומשמעותם 

 חזרהם בגדר , כל אלו הדמגילחלקו הראשון של ליל הסדר הוא הכנה הסדר הם רצף משמעותי כש

 מנכיח את המהות לפיה "והגדת לבנך"טן. המשתתפים למגדול ועד ק על מסורת שנחקקת בלב

יות והאגוזים באים לעורר ושהילדים הם קהל היעד העיקרי! המחזות, הצפנת האפיקומן וחיפושו, הק

                                                                                )ויקרא כג, מג(."למען ידעו דורותיכם"שותפים  לגרום לילדים להיותעניין, להעניק תפקיד, 

 

 בס"ד ניסן תשפ"א

 דוד גרוסמן

https://gani.piyut.org.il/page/18878?lang=he
https://gani.piyut.org.il/page/18881?lang=he
https://gani.piyut.org.il/page/18882?lang=he
https://gani.piyut.org.il/page/34238?lang=he
https://gani.piyut.org.il/page/34239?lang=he


 

 

 

 

בברכת חג כשר ושמח, מלא שירה 
 ואורה, ובריאות טובה.  

 אסתר חטב

 מפקחת ארצית קדם יסודי חמ"ד

 טעמים, ריחותב ומעשים. אווירה ספוגה הוא מופע שלם הכולל צירוף של מילים, מנגינותליל הסדר  

החג המיוחדים. מאכלי ניחוח , , קול חצייתןהמצות אכילתטעם המצה, המרור, החרוסת, רעש  .קולותו

. לא זיכרון תנוצרחוויה רב חושית שיוצרת ומופע שלם של חושים: ראיה, שמיעה, ריח, מישוש וטעם. 

 ".?"מה זאתולו רק השאלה  -הזיכרון מלווה בתודעה שלמה, אבל יישאר ממנו משהותמיד 

 

ב עצמו, רובעלקראת ליל הסדר  הפעולות .(רב סעדיה הגאון)"אחרי הפעולות נמשכים הלבבות", 

חזרה מחודשת של בני כל דור על מעשה אבות.  כל פרט ומעשה מלא זיכרונות ומשמעויות. מזמנים 

מצה...  בכל דור ודור נדרשים ההרמת הכוס והורדתה, גילוי המצה וכיסויה, פתיחת הדלת, שבירת 

ספר ביציאת מצרים כל אותו הבנות לשוב ולדבר על שיעבוד וגאולה, להוסיף ולו הבנים ,האבות

וכל הרוצה לשאול מוזמן. נעודד את הילדים לשאול שאלות, לשיר את ארבעת הקושיות מתוך ה הליל

ְבֵני ְבַרק,ההגדה, לספר על החכמים " ין בִּ יֵדיֶהם  ..ֶשָהיּו ְמֻסבִּ יַע ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַעד ֶשָבאּו ַתְלמִּ גִּ ַרבֹוֵתינּו, הִּ

יַאת ְשמַ  יתְזַמן ְקרִּ                                                                                                   "מעשה בחמשת החכמיםלחוברת " קישור  "!ע ֶשל ַשֲחרִּ

  

  .חשוב להיוועץ בילדים ולשמוע את הצעותיהם לקיום המצווה, קמחא דפסחא

 קדם יסודי.ניתן למצוא באתר מנהל החינוך הדתי   הפסח י פעילויות ושיח לחגסרטונ

 האגרת נכתבה בהשראת ההגדה של פסח, עם פירוש הרב עדין שטיינזלץ זצ"ל                                             
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https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aharon036.pdf
https://edu.gov.il/sites/Hemed/kdam-yesodi/hag-li/Pages/pesach.aspx

