
שער ראשון

שער שני

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

ארבעה שערים ארבע כוסות

מה נשתנה - אצלי?

יש שנוהגים לשאול אחרי 'מה נשתנה' את כל בני המשפחה: 'מה נשתנה 
אצלי השנה?'. כל אחד מספר לשאר המשתתפים על דבר אחד שהשתנה 
בחייו מאז ליל הסדר הקודם. זוהי דרך טובה לציין 'שינויים' בלילה הזה, וגם 

דרך טובה להתעדכן בחיי האנשים הקרובים לכם.

"ְוִעָּקר ַהְּתִפיָּלה, ֶׁשַעל ָיָדּה ִנְסָלח ֶהָעוֹון ְוִנּצֹוִלין ֵמַהחֹוַלַאת
הּוא ָּבא ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנּתֹוֵסף ָׁשֵכן ִמִּיְׂשָרֵאל

ִּכי ָכל ַמה ֶּׁשִּנּתֹוֵסף ָׁשֵכן ִמִּיְׂשָרֵאל
ִנְתַרֶּבה ְוִנְתַּגֵּדל ַהְּתִפיָּלה ִּבְמאד ְמאד

ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהִּקּבּוץ ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל
ִּכי ָכל ַמה ֶּׁשִּנְתַקְּבִצין ְוִנְתַרִּבין ְּביֹוֵתר ַנְפׁשֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבַיַחד

ִנְתַרֶּבה ְוִנְתַּגֵּדל ְּביֹוֵתר ְמאד ְמאד ֵּבית ַהְּתִפיָּלה…"

)ר' נחמן בליקוטי מוהר"ן ח'(

"והגדת לבנך" - פעילות לילדים/ות:
1. נשחק "מה נשתנה" בתנועה - כל המשתתפים/ות עושים 
תנועה אחת )אפשר בישיבה בשולחן(. הילד/ה מוריד/ה את 

הראש ואחד המשתתפים משנה את התנועה. 
על הילד/ה לגלות "מה נשתנה"...

2. על הילדים/ות לספר על כל מה ששונה הלילה מכל הלילות 
)או מה ששונה השנה משנים אחרות(. 

כוס  לתוך  שייאסף  בנקודה/ממתק  מזכה   - שונה  דבר  כל 
השינויים אותה יקבלו בסוף הסדר.

בכל דור ודור 
חייב אדם להראות )ספרד( / 
לראות )אשכנז( את עצמו 

כאילו הוא יצא ממצרים

אנו מבקשים שאת ההרגשה האצילית הזו, של עצמאות רוחנית, תיטע כל 
אם עבריה בילדה. בענווה, אך גם בכובד ראש ומתוך תפילה, אנו מבקשים 
ילדי  של  אוזניהם  את  נזהם  בל  זו.  תחושה  ולהבטיח  לסייע  עברי  אב  מכל 
ישראל בהתייחסות להישגים ארציים וליריבות חומרית. תחת זאת ניתן לילד 
ושכרה  לגופניות  התכחשות  על  הא-לוהים  דברי  את  אביו  משפתי  לשמוע 
המתוק - התענוגות המתוקים אף יותר, תענוגות הדעת והלב, שאם לא יוצקו 
באדם מילדותו, לא יוכלו להיכנס ללבו ולקנות בו שליטה בשנים שיבואו אחר 
כך. בכישרון ובאופן מלבב יוכל מוסר האב לסייע לתורת האם, ולהאיר את 
המלאכה הברוכה - ויחד עם זאת מלאת המתחים, מלאכת לימוד צאצאיהם 
לאציליים  ולהפוך  לטהר  ובכך  ואדם,  א־לוהים  לפני  הנכונה  העמדה  מהי 

ולרוחניים את לבם ואת דעתם של הילדים.

 The Women of Israel, Egyptian Captivity and Jocheved, מרת גרייס אגילר 
p. 144, D. Appleton, New-York, 1889 )מתורגם(

"והגדת לבנך" - פעילות לילדים/ות:
איך נראה את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים? 

בעזרת המחשות והמחזה, שיהפכו את יציאת מצרים מסיפור 
בהגדה להרפתקה מרתקת וחווייתית! אפשר להמחיז את כל 
הסיפור, החל ממשה בתיבה וכלה בקריעת ים סוף והמחשה 

של עשרת המכות בעזרת חפצים.

מה נשתנה הלילה הזה מכל הפסחים? 
תוספות להגדת הסדר, לימים האלו, בזמן הזה

מהו הכוח המשותף שלנו? ומה נוכל 
לעשות למען שכנינו?

ערבות הדדית לשכן מישראל

נטיעת ההרגשה האצילית של עצמאות רוחנית בילד



שער שלישי 

שער רביעי 

בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים

היאורה  הילוד  הבן  כל  ואמר  פרעה  שגזר  וכיון  היה,  הדור  גדול   - "עמרם 
תשליכוהו )שמות א' כ"ב(, אמר עמרם ולריק ישראל מולידים! מיד הוציא 

את יוכבד ופירש עצמו ממנה. עמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהן.
על  אלא  גזר  לא  שפרעה  פרעה,  משל  קשה  "גזרתך  מרים:  בתו  לו  אמרה 
הזכרים ואתה על זכרים ונקבות, פרעה רשע הוא וגזירתו ספק מתקיימת ספק 

אינה מתקיימת, אבל אתה צדיק וגזירתך מתקיימת…"
נשותיהן..  והחזירו  ישראל  כל  עמדו  והחזיר את אשתו,  )עמרם(  הוא  עמד 

)וכך הולידו עמרם ויוכבד אח למרים - את משה(  
מעובד לפי תלמוד בבלי, סוטה י"ב

שיר לבת / אתי אנקרי

קחי את החופש שביקשתי לעצמי,
את הכנפיים לציפור שבנפשי,

תקרתך שמים, 
לרגלייך אדמה,

את תטבלי גופך במים 
כשייבש לך בנשמה.

קחי את הדרך שבאה לקראתך,
תראי איך היא עוברת ומשנה הליכתך.

וכשאת אוהבת היי נאמנה,
לקול שגוהה בך, שגוהה בך.

קחי את החופש שביקשתי לעצמי,
את הכנפיים לציפור שבנפשי.

ואם את הולכת לא תהיה זאת עזיבה,
כל העולם הוא בית לציפור במעופה.

 מתוך שירי סוף הדרך/ לאה גולדברג

ַלְמֵדִני, ֱאֹלַהי, ָּבֵרך ְוִהְתַפֵּלל
ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל ֹנַגּה ְפִרי ָּבֵׁשל,

ַעל ַהֵחרּות ַהֹזאת: ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלְנֹׁשם,
ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהָּכֵׁשל.

ַלֵמד ֶאת ִׂשְפתֹוַתי ְּבָרָכה ְוִׁשיר ַהֵּלל
ְּבִהְתַחֵּדׁש ְזַמְּנָך ִעם ֹּבֶקר ְוִעם ֵליל,

ְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי ַהּיֹום ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום.
ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרֵּגל.

נהפוך את האפיקומן ממרחב תחרותי למשתף 
תמונה  נדפיס  או  נצייר  החג  לפני  ומחבר: 
גדולה של המיקום של האפיקומן )או מפה / 
כתב חידה למקום שבו יוחבא(, ולכל ילד ניתן 

חלק או חלקים ממנו. 
על מנת לפתור את החידה יש צורך בחלקים 
של כולם/ן - וכמובן שגם הפרס יהיה לכולם/ן.

"והגדת לבנך" - פעילות לילדים/ות:

"והגדת לבנך" - פעילות לילדים/ות:

שירי אביב 
שמחה רבה )בלהה יפה( 

"שמחה רבה, שמחה רבה / אביב 
הגיע, פסח בא"...

פנה הגשם )מתתיהו שלם( 
"פנה הגשם, הלך הלך לו / ענן רקיע 

חלף הלך לו…."

שירי הלל
הללויה )שמרית אור( 

"הללויה לעולם / הללויה ישירו כולם / 
במילה אחת בודדה…."

הללויה )יעקב גלפז( 
"אדם חוזר וקציר יומו / צנוע הוא ודל / 

ועל גבו צרות החול…"

תודה )עוזי חיטמן( 
"תודה על כל מה שבארת / תודה על 

מה שלי נתת / על אור…"

שירי תקווה  
חי )אהוד מנור( 

"שמעו אחיי / אני עוד חי / ושתי עיני עוד 
נישאות לאור…"

הלוואי )אהוד מנור( 
"הלוואי - ומענן תרד עלינו קשת / הלוואי 

- שלעולם הזה יש תקנה!..."

בשנה הבאה )אהוד מנור( 
"בשנה הבאה נשב על המרפסת / ונספור 

ציפורים נודדות…" 

על כפיו יביא )יורם טהר-לב( 
"ברחובנו הצר / גר נגר אחד מוזר / הוא 

יושב בצריפו…"

1. נכין מראש כרטיסיות עם דמויות או מושגים מההגדה )פרעה, משה, מרים, מכת 
צפרדע וכו'(, המסובים רואים והילד לא. בכל פעם על הילד/ה לשאול עד 10 שאלות 

של כן/לא כדי לנחש במה מדובר, והמשתתפים/ות עונים על השאלות. 
2. נבחר שיר ונמציא לו תנועות או נמחיז אותו יחד )אחד מי יודע, חד גדיא, וכו'(.

3. חידות של מספרים בהגדה

לא נפסיק לשיר

ילדה בת שש והמשך הקיום היהודי

תודתנו לרב מישאל ציון מכותבי ההגדה "הלילה הזה הגדה ישראלית"
מיזם זה הינו הודות לשיתוף פעולה של 'רשות הרבים', החברה למתנ"סים ועיריית ירושלים


