
מדינת ישראל
משרד החינוך

תרבות יהודית - ישראלית לכיתות ג-ד 

הסדר בליל הסדר כל מה על השיעור נושא

סבן איריס המורה עם



משותף זיכרון יצירת הסדר ליל

חלק א:
נזכיר – מהו ליל הסדר ומה מאפיין אותו?•
נבחן את ליל הסדר כטקס שיש לו זמן, פעולות חוזרות, קהילה •

משותפת ומשמעות- לספר ביציאת מצרים.
נשאל – איך יוצרים זיכרון לסיפור משותף?•



משותף זיכרון יצירת הסדר ליל

ב חלק
הבנים• ארבעת על מדרש מההגדה הקטע את נלמד
נוספות• דמויות הבנים לארבעת נוסיף
הסדר• ליל בשולחן להציג שתוכלו ביצירה נסיים
הבנים• ארבעת על שלנו המשותף ללימוד הסדר ליל בין נקשור



שנתחיל לפני רגע

 הגדה של
פסח



מהו ליל הסדר?

 ַקֵּדׁש. ּוְרַחץ. ַּכְרַּפס.

 יַַחץ. ַמגִיד. ָרְחָצה.

 מֹוִציא ַמָּצה. ָמרֹור.

 ּכֹוֵרךְ. ֻׁשלְָחן עֹוֵרךְ.

ָצפּון. ָּבֵרךְ. ַהּלֵל. נְִרָצה

?אלו פעולות ומנהגים אתם מכירים או יודעים שנוהגים לערוך בליל הסדר
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כוסות ארבע

נשתנה מה

אפיקומן

יודע מי אחד

שלמרור טעימה הכי החרוסת
סבתא

מצות



טקס הוא הסדר ליל

  :קרדיט

מתקיים פעם בשנה
 בזמן מוגדר 

מורכב מפעולות
 לפי סדר 

משותף לקהילה
 רחבה 

יש לו משמעות
 ומטרה 



משותף בזמן משותף טקס הסדר ליל

 יהודים רבים מכל העולם מתכנסים
 בערב פסח, יד בניסן, לחגוג את ליל

.הסדר
 חשבו על אירועים נוספים

 בהם אתם מתכנסים
 בזמן מסוים יחד. כתבו

 .אותם לפניכם
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 .אותם לפניכם



משותפים טקסים

 על מה אתם
 ?חשבתם

 טקסים בבית ספר
 כמו: טקס ליום

זכויות האדם

ארוחה משפחתית
ביום שישי 

 חגים בלוח השנה
 העברי כמו: ראש
 השנה, שבועות,

 פורים ועוד



ליל הסדר – כשמו כן הוא
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ליל הסדר – על מה ולמה?
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 מה המשמעות של
 כל הפעולות האלה?
?על מה כל הסדר
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יוצאים ממצרים – איך משמרים סיפור?

"...
וְָאַמְר

 ָּ ְלִבנְָך ֲעָבִדים ָהיִינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָריִם וַּיֹוִציֵאנּו יְהוָה ִמִּמְצַריִם ְּביָד ֲחָזָקה׃ת

וַ
"...ִֵּּתן יְהוָה אֹותֹת ּומְֹפִתים ְּגדִֹלים וְָרִעים ְּבִמְצַריִם ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל־ֵּביתֹו ְלֵעינֵינּוי

(דברים, פרק ו, פסוקים כ-כא)
 דברים במדבר ויקרא  שמות בראשית 



זמן לאורך סיפור מספרים איך
שייזכר כדי מצרים יציאת סיפור את לספר מציעים אתם איך

לדורות



זמן לאורך סיפור מספרים איך
שייזכר כדי מצרים יציאת סיפור את לספר מציעים אתם איך

לדורות





מקשיב מי תלוי
סיפורים לזכור ושלו שלה הדרך את יש ואחת אחד לכל

ששומע למי והדרך הסיפור את להתאים כדאי לכן



מצרים יציאת סיפור זיכרון משמרים איך

ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה תֹוָרה: 
ֶאָחד ָחָכם,

וְֶאָחד ָרָׁשע, 
וְֶאָחד ָּתם, 

וְֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול.

 ?איפה זה מופיע

?למה דווקא ארבעה

?למה דווקא בנים



חכם שאלה

ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר?:
"ָמה ָהֵעדֹות וְַהֻחִּקים 

וְַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' 
ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם?".

 
וְַאף ַאָּתה ֱאמֹור לֹו ְּכִהְלכֹות 

ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר 
ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן.

:שאלה מספר 1
 מהיכן השאלה

?לקוחה



חכם שאלה

ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר?:

"...ִּכי יְִׁשָאְלָך ִבנְָך ָמָחר ֵלאמֹר 
ָמה ָהֵעדֹת וְַהֻחִּקים 

וְַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' 
ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם…"

דברים, פרק ו פסוק כ



רשע שאלה

ָרָׁשע, ָמה הּוא אֹוֵמר?:
"ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהּזאֹת ָלֶכם?". 

ָלֶכם – וְֹלא לֹו. 
ּוְלִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל - ָּכַפר ְּבִעָּקר. 

וְַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִׁשּנָיו וֱֶאמֹור לֹו: "ַּבֲעבּור ֶזה 
ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָריִם", ִלי וְֹלא־לֹו. ִאּלּו 

ָהיָה ָׁשם, ֹלא ָהיָה נְִגָאל: 

:שאלה מספר 2
?מהיכן השאלה לקוחה



רשע שאלה

ָרָׁשע, ָמה הּוא אֹוֵמר?:
 

"וְָהיָה ִּכי יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבנֵיֶכם 
ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם"

(שמות, פרק יב, פסוק כו)



תם שאלה

ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר?: "ַמה ּזאֹת?" 
וְָאַמְרָּת ֵאָליו: "ְּבחֹוֶזק יָד הֹוִציָאנּו ה' 

ִמִּמְצַריִם ִמֵּבית ֲעָבִדים".

:שאלה מספר 3
 מהיכן השאלה

?לקוחה



תם שאלה

ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר?:

"וְָהיָה ִּכי יְִׁשָאְלָך ִבנְָך ָמָחר 
ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת?"

(שמות, פרק יג, פסוק יד)



לשאול יודע שאינו מענה

וְֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול – ַאְּת ְּפַתח 
לֹו, ֶׁשּנֱֶאַמר: "וְִהַּגְדָּת ְלִבנְָך ַּבּיֹום 

ַההּוא ֵלאמֹר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' 
ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָריִם".

 אין שאלה רביעית. אלא ציווי:
 להגיד ולספר את סיפור

 יציאת מצרים. ההגדה
 שאנחנו מכירים מגיעה

.מהמילים: להגיד, לספר



לשאול יודע שאינו מענה

וְֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול – 

 "וְִהַּגְדָּת ְלִבנְָך ַּבּיֹום ַההּוא 
ֵלאמֹר"

(שמות, פרק יג, פסוק ח)



שונים טיפוסים בנים ארבעה

    חזרה של ארבעה פסוקים דומים במקרא
 יוצרת פרשנות נפלאה (מדרש) שמאפשרת

 למידה לכל ילד

 עיבוד מודרני מתוך הגדת שיק מאת ארתור שיק לדמויות
ארבעת הבנים, לודז', 1934

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%96'


שונים טיפוסים בנים ארבעה



רבים לשומעים התאמה

כדי ליצור זיכרון משותף שהוא גם אישי לאורך זמן, 
יש להתאים את המענה לשואלים ולחוגגים. 

 אם הסיפור מתאים לכל מיני שומעים, בעלי אופי שונה, כך קל יותר
 .לזכור אותו ולהמשיך ולספר אותו



בנות ארבע

למה לדעתכם הוסיפו בנות?•
על אלו בנות אתם הייתם חושבים?•

.יש הגדות שחידשו והוסיפו להגדה גם... ארבע בנות
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רבים לשומעים התאמה

חשבו על 4 סגנונות של ילדים או אנשים שאתם מכירים. 
תנו להם שם ואפיון מיוחד.



רבים לשומעים התאמה
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להגדה הבנים ארבעת את יוצרים

:חומרים ליצירה
4 כוסות חד פעמיות•
טושים•
צבעי גואש•
דף •
דבק•
מקלות ארטיק או מקלות •

שיפודים
מדבקות – לא חובה •

 מה תבחרו ליצור– בנים או בנות
?או גם וגם

?איך הם יראו ולמה



להגדה הבנים ארבעת את יוצרים

צבעו את ארבע הכוסות בצבעים שונים או בצבע אחד •
שתרצו.

על דף, ציירו ארבעה טיפוסים שונים. אם נתתם להם שמות •
מראש כפי שנתבקשתם קודם, יהיה לכם פשוט לחשוב איך 
לצייר אותם. אתם יכולים להיצמד לבנים מההגדה או ליצור 

לכם טיפוסים חדשים כמו: ההססן, הלהטוטן, תולעת 
הספרים ועוד... כיד הדמיון הטובה עליכם.



הסדר בליל הבנים ארבעת

גזרו את הפרצופים והדביקו אותם על גבי מקל הארטיק או •
השיפוד. 

צרו חור קטן בתחתית הכוס והשחילו את מקל הארטיק לתוכה. •
קשטו את הכוס במדבקות, באופן שתרצו.•

הא לכם ארבעה טיפוסים שונים איתם אתם יכולים לשאול שאלות 
על חג הפסח בזמן ליל הסדר, אלו יצטרפו ויוסיפו לאווירת החג.



זמן לאורך סיפור מספרים איך נסכם בואו
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 ּכֹוֵרךְ. ֻׁשלְָחן עֹוֵרךְ.
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הסדר בליל הסדר כל מה על

 הקטע מההגדה על ארבעת הבנים מאפשר לנו לחשוב
 על דרכים שונות לזכור וללמד את הסיפור המשותף על

.יציאת מצרים ולהתאימו לזמן שלנו



הסדר בליל הסדר כל מה על

רכיבי הסדר השונים: סימני הסדר, קערת הסדר, קטעי 
ההגדה מטרתם לגרום לילדים ולשותפים לשאול 

ולחקור על אודות החג גם בזמן הנוכחי. 

?כיצד אתם תוסיפו משלכם על פסח בליל הסדר

 הגדה
 ישראלית

 הגדה
 חילונית

 הגדה
... הגדה קיבוצית

gmund Forst and Sidney Benjamin Hoenig,  כריכת הגדה לפסח, מאוסף  Yeshiva University Museum מתוך ויקישיתוף1.

הגדה של פסח, קיבוץ גבעת ברנר, מאוסף ארכיון התמונות של קק"ל, מתוך ויקישיתוף2.



מדינת ישראל
משרד החינוך

בשידור שצפיתם תודה
מטח ע״י החינוך משרד עבור הופק

shutterstock/com הכלל :איורים ונחלת


