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סדר פסח משפחתי 
ליל הסדר הוא אחד מעמודי התווך של המסורת היהודית. זהו זמן 

התכנסות משפחתי וקהילתי. מתאספים, מתחבקים ומספרים יחד את 
הסיפור המכונן של העם - סיפור יציאת מצרים. 

הגדת ליל הסדר בגרסתה המוקדמת ביותר המופיעה במשנה מדגישה 
את עיקרו של ערב זה - סיפור יציאת מצרים ומשמעותו. ההגדה מלווה 

ברעיונות מעוררי סקרנות ועניין בקרב הילדים. מאז, במשך מאות שנים 
עד ימינו, התפתחה ההגדה לנוסח המוכר לנו היום הכולל מדרשים, 

שירים וסמלים. 

השנה נקלענו למצב ייחודי. רובנו נחוג את הסדר בחוג המשפחה 
המצומצמת )או בזום(, ונתקשה לקיים את הסדר המסורתי המוכר לנו. 
בהגדת הפסח של 'אסיף – חג ישראלי' ביקשנו לשלב בין מרכיבי הסדר 

העיקריים לבין חידושים המותאמים לילדים ולמצב הנוכחי. הדגשנו את 
ההיבט העיקרי של הערב - 'והגדת לבנך'. 

אנו מזמינים אתכם להתכונן לערב החג: 

חשבו עם הילדים, על מסורות משפחתיות אהובות שתרצו לקיים, 
והתאימו אותן למעמד הנוכחי.

הכינו עם הילדים קישוטים ומאכלים לחג. 

קיימו פעילות עשר מכות משפחתיות: כנסו את המשפחה והעלו על 
הכתב את הדברים המטרידים ביותר בבית )הנזילה הקבועה במקלחת, 
הכלב שנובח בלילה ומעיר וכו'(. בליל הסדר הקריאו גם אותן לצד עשר 

מכות מצרים, בתקווה שגם הן תחלופנה כליל!

לפעילויות לפתיחת הסדר המשפחתי ולתכנים נוספים, היכנסו לאתר 
.www.asif.org.il :שלנו

חג חירות שמח ומיוחד לכם!

פֶַּסח
ַעם ׁשוֵֹמר

נִים אֶת יוֹם ךְ אַלְפֵי ָשׁ בְֶּמֶשׁ
צֵאתוֹ ִמבֵּית עֲבִָדים.

עְבּוּד, וְֶדֶרךְ כָּל ְמִחלּוֹת ַהִשּׁ
ָמד וְַהפְָּרעוֹת ָהאִינְְקוִיזִיצְיָה, ַהְשּׁ

ה בְּלִבָּּה נוֵֹשׂאת ָהאָֻמּ
אֶת ַהגַּעְגּוּעִים לַחֹפֶׁש

יק בְּזִכָּרוֹן ַעִתּ
ר כֻּלּוֹ ֻמפְנֶה לְִקַראת ֶהָעִתיד. אֲֶשׁ

ֵמאָבוֹת אֶל בָּנִים, ֶדֶּרךְ כָּל ַהדּוֹרוֹת,
י נְִמַסר דְּבַר יְצִיאַת ִמצְַריִם כְּזִכָּרוֹן אִיִשׁ

ּ ֵדֶּהה. ּ ַמְחוִיר וְאֵינֶנּו ר אֵינֶנּו אֲֶשׁ
אֵיזֶה יֵצֶר ֵחרוּת עָמֹק ָטבוַּע בְּלֶב ַעם,

יָּכוֹל ָהיָה בַּאֲבִיב יָָמיו לִיצֹר ֶשׁ
יְצִיָרה כָּזֹאת וְלְִמסֹר אוָֹתּה ִמדּוֹר לְדוֹר.

ברל כצנלסון



ָאִביב
כִּי ִהנֵּה ַהּסְָתו עָבַר,
ַהגֶּׁשֶם ָחלַף ָהלַךְ לוֹ.
ּ בָאֶָרץ ַהנִּצָּנִים נְִראו

עֵת ַהזִָּמיר ִהגִּיעַ
.ּ ַמע בְּאְַרצֵנו וְקוֹל ַהּתוֹר נִׁשְ

אֵנָה ָחנְָטה פַגֶּיָה ַהּתְ
ּ ֵריחַ. וְַהגְּפָנִים ְסָמַדר נְָתנו

ׁש  ַקּדֵ
נמזוג כוס ראשונה, היא כוס האביב, ונברך:

ֶפַתח ַחג ַהֵחרוּת. ַמִים ְוִלְתנוַּבת ָהָאֶרץ, ּבְ ה, ְלִבְרּכַת ׁשָ בוָּאה ֲחָדׁשָ נַת ּתְ א ִלְשׁ ָ ּכֹוס ִנׁשּ

וְּרַחץ 

ּכְַרּפַס 
נטעם מפרי האדמה, ונאמר: 

ְוִיְהיֶה ֶזה ֶרֶמז  ן  ִיּתֵ ִריַחת ָהָאִביב. ִמי  ּפְ ית  ְרּפַס ֶזה, ַעל ׁשוּם ָמה? ַעל ׁשוּם ֵראׁשִ ּכַ
ל ֵחרוּת וִּמְפּגָׁש, ִלְבלוּב ְוַאֲהָבה. ְליִָמים ׁשֶ

גֶּׁשֶם ָחלַף וְּסָתו עָבַר וְַהכֹּל בְּעִּתוֹ נוֹצָר
ם! לוֹם גֶֶּשׁ לֵךְ לְׁשָ

וָיִים ְּ ּ ד ּ ֵריַח בְּגִנּוֹת דּוִֹדים – וְָחלְפו דּוָּדאִים נְָתנו
לוֹם ַטל! בֹּוא בְּׁשָ

ָ ּ אֲָסֶמיך פֵלִים וָּמלְאו ָׂאָת ׁשְ ֵמֵריַח ֵמיֶמיךָ נָש
ם! לוֹם גֶֶּשׁ לֵךְ לְׁשָ

ַּר ָמחוֹת וּפְִרי עֵץ ָהָדר עֵת יְעֻד ְׂ נָעִים ש
לוֹם ַטל! בּוֹא בְּׁשָ
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יַַחץ 
נחצה את המצה האמצעית. נעטוף את חציה כאפיקומן. ]הורים: החביאו 

בזמנכם הפנוי[

ְך ָאנוּ  ת ַהּלֶֶחם ְוִלְטמֹן ֶאת ַמֲחִציָתּה ְלֵעת ַהּצֶֹרךְ, ּכָ ָעִני ַהּנֹוֵהג לֲַחצֹות ֶאת ּפַ ּכֶ
יֵמינוּ ּגֹוָרלָם  ּגַם ּבִ ל ֲאבֹוֵתינוּ ְוִאּמֹוֵתינוּ, ְוֶאת ֵאּלֶה ׁשֶ ִזְכרֹונֵנוּ ֶאת ָעְניַם ׁשֶ ַמֲעִלים ּבְ

ַפר ֲעלֵיֶהם: לֹא ׁשָ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּכָל ָרֵעב יָבֹוא ְויֹאַכל, ּכָל  ָאְכלוּ ֲאבֹוֵתינוּ ּבְ ֵזהוּ לֶֶחם ָהעִֹני ְוָהִעּנוּי, ׁשֶ
נָה  ָ נָה ֲעָבִדים, לַּשׁ ָ ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל. ַהּשׁ ָאה ּבְ נָה ַהָבּ נָה ּכָאן, לַּשָׁ ָ ִנְצָרְך יָבֹוא ְוִיְפַסח. ַהּשׁ

נֵי חִֹרין. ָאה ּבְ ַהּבָ

ָהא לְַחָמא ַעְניָא 
ִדי ֲאָכלוּ ַאְבָהָתנָא 
ַאְרָעא ְדִמְצָרִים.  ְבּ

ל ִדְכִפין יֵיֵתי ְויֵיכֹל,  ָכּ
ל ִדְצִריְך יֵיֵתי ְוִיְפַסח.  ָכּ

ָרֵאל.  ַאְרָעא ְדִישְׂ ָאה ְבּ נָה ַהָבּ א ָהָכא, ְלָשׁ ָהַשָתּ
נֵי חֹוִרין. ָאה ְבּ א ַעְבֵדי, ְלָשנָה ַהָבּ ָהַשָתּ

ַמגִּיד
נָה הַלַּיְלָה הַזֶּה ִמכָּל הַלֵּילוֹת?  ַתּ ַמה נְִּשּ

ּלֹו ַמָצּה! ה ּכֻ ְילָה ַהֶזּ ילֹות ָאנוּ אֹוְכִלין ָחֵמץ וַּמָצּה - ַהלַּ ָכל ַהלֵּ ֶשְבּ
ה ָמרֹור!  ְילָה ַהֶזּ ָאר ְיָרקֹות - ַהלַּ ילֹות ָאנוּ אֹוְכִלין ְשׁ ָכל ַהלֵּ ֶשְבּ

ָעִמים!  י ְפּ ֵתּ ה ְשׁ ְילָה ַהֶזּ ַעם ַאַחת - ַהלַּ יִלין ֲאִפּלוּ ַפּ ילֹות ֵאין ָאנוּ ַמְטִבּ ָכל ַהלֵּ ֶשְבּ
ין! נו ְמֻסִבּ לָּ ה ֻכּ ְילָה ַהֶזּ ין - ַהלַּ ִבין וֵּבין ְמֻסִבּ ין יֹוְשׁ ילֹות ָאנוּ אֹוְכִלין ֵבּ ָכל ַהלֵּ ֶשְבּ

ָדִרים? נָּה ַהּסֵֶדר ַהּזֶה ִמּכָל ַהּסְ ּתַ ַמה ִנׁשְ

ִדים! ּלָם ְמֻבּדָ ים וֵּבין ּדֹוִדים - ַהּלְַילָה ַהּזָה ּכֻ ין ַסּבִ ִבין ּבֵ ָדִרים ָאנוּ יֹוׁשְ ָכל ַהּסְ ּבְ ׁשֶ

אביב  •  קדש  •  ורחץ  •  כרפס  •  יחץ  •  מגיד



ָרה ַהּתֹוָרה:  ּבְ ִנים וָּבנֹות ּדִ ָעה ּבָ נֶגֶד ַאְרּבָ ּכְ
אֹל. ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ה ְוֶאָחד ׁשֶ ּמָ ע, ַאַחת ּתַ ַאַחת ֲחָכָמה, ֶאָחד ָרׁשָ

ַסח?' ַהּפֶ ַחג  ּבְ ים  ְמֻצוִּ ָאנוּ  ׁשֶ ים  ְוַהֻחּקִ ְצוֹות  ַהּמִ ֵהן  'ָמה  ָחְכָמה:  ּבְ ׁשֹוֶאלֶת  ת  ּבַ ׁשֶ  ּכְ
ַסח, ֵמָהִראׁשֹונָה ְוַעד ָהַאֲחרֹונָה.  ִדים אֹוָתּה ֶאת ּכָל ִהְלכֹות ַהּפֶ ְמלַּמְ

ְכלָל?' ַסח ּבִ ֲעִריַכת ֵסֶדר ּפֶ ַעם ּבַ עוּת: 'ָמה ַהּטַ ִרׁשְ ן ׁשֹוֵאל ּבְ ּבֶ ׁשֶ  ּכְ
ְצַרִים. ה ּכָזוֹ, ָסֵפק ִאם ָהיָה יֹוֵצא ִמּמִ ִגיׁשָ י ּבְ עֹוִנים לֹו ּכִ

ם?' ְתִמימוּת: 'ָמה ָקָרה ׁשָ ת ׁשֹוֶאלֶת ּבִ ּבַ ׁשֶ  ּכְ
ֵאְרעוּ  ים ְוַהּנְִפלָאֹות ׁשֶ ׁשוּת ַעל ַהּנִּסִ ִהְתַרּגְ ִרים לָּה ּבְ  ְמַסּפְ

ְצַרִים. ָרֵאל ִמּמִ נֵי ִישְׂ יְָּצאוּ ּבְ ׁשֶ ּכְ

ַתח לֹו'.  ֵאלָה? 'ַאּתְ ּפְ ֵאינֹו ׁשֹוֵאל ַאף ׁשְ ים ִעם ַהיֶּלֶד ׁשֶ  וָּמה עֹושִׂ
ְמיֹונוֹ. עֹוֵרר ֶאת ּדִ יְּ ְך ׁשֶ ּפוּר ּכָ ִרים לֹו ֶאת ַהּסִ ְמַסּפְ

נָּה ַהּלְַילָה ַהּזֶה ִמּכָל ַהּלֵילֹות?  ּתַ ֱאֶמת ִנׁשְ ָאז ַמה ּבֶ

ְצַרִים. ָרֵאל ִמּמִ נֵי ִישְׂ ר ֶאת ִסּפוּר ְיִציַאת ּבְ נֹּאַכל, ְנַסּפֵ ּלְַילָה ַהּזֶה, ִלְפנֵי ׁשֶ ּבַ

וַיֵֶּרד ִמצְַריְָמה
ָהיְָתה בָּאֶָרץ  ַהיִָּמים  ַהגְּדוֹלָה בְּאֶֶרץ כְּנַעַן. בְּאוָֹתם  פְַּחּתוֹ  ִמׁשְ ַחי עִם   ּ יַעֲקֹב אָבִינו
יָרּה  ל יַעֲקֹב לְאֶֶרץ ִמצְַריִם ַהעֲׁשִ פְַּחּתוֹ ׁשֶ ל ָהָרעָב ַהכָּבֵד, יְָרָדה ִמׁשְ בַּצֶֹּרת ָקׁשָה. בְּׁשֶ

בְָּמזוֹן.
ֶמלֶךְ  בְִּמצְַריִם  עָלָה  אֶָחד  יוֹם  ְמאוֹד.  וְִהְתַחזְָּקה  יַעֲקֹב  ִמׁשְפַַּחת  גְָּדלָה  בְִּמצְַריִם, 
עְבֵּד  ׁשִ כֵּן  עַל  לְטוֹנוֹ.  בְּׁשִ  ּ יְִמְרדו יַעֲקֹב(  )בְּנֵי  ָראֵל  ְׂ יִש ׁשֶבְּנֵי  ׁש  ָחׁשַ ׁשֶ פְַּרעֹה,  בְּׁשֵם 

אוָֹתם כַּעֲבָָדיו.

יָד ֲחָזָקה וִּבְזרֹוַע  ם ְבּ ִמְצָרִים, ַויֹּוִציֵאנוּ ְייָ ֱאלֵֹהינוּ ִמָשּׁ ֲעָבִדים ָהִיינוּ ְלַפְרעֹה ְבּ
ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנוּ וָּבנֵינוּ  רוְּך הוּא ֶאת ֲאבֹוֵתינוּ ִמִמּ דֹוׁש ָבּ ְנטוּיָה. ְוִאּלוּ לֹא הֹוִציא ַהָקּ

נוּ ְנבֹוִנים,  לָּ נוּ ֲחָכִמים, ֻכּ לָּ ִמְצָרִים. ַוֲאִפּלוּ ֻכּ ִדים ָהִיינוּ ְלַפְרעֹה ְבּ ְעָבּ וְּבנֵי ָבנֵינוּ ְמֻשׁ
יִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל  ר ִבּ נוּ יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעלֵינוּ ְלַסֵפּ לָּ נוּ ְזֵקִנים, ֻכּ לָּ ֻכּ

ח. ָבּ יִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשׁ ר ִבּ ה ְלַסֵפּ ְרֶבּ ַהַמּ

נֵי חִֹרין.  ה ּבְ ֲעָבִדים ָהִיינוּ, ַעּתָ
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נטעם מן המרור, ונאמר:

ְצִרים ֶאת ַחיֵּי ֲאבֹוֵתינוּ ְוִאּמֹוֵתינוּ  ְררוּ ַהּמִ ּמֵ ָמרֹור ֶזה, ַעל ׁשוּם ָמה? ַעל ׁשוּם ׁשֶ

חֶֹמר וִּבְלֵבִנים.  ֶרךְ, ּבְ ֲעבֹוַדת ּפָ ִמְצַרִים ּבַ ּבְ

עְָמָדה וְהִיא ׁשֶ
עְבּוּד, אַךְ זִכְרוֹן ַהבְִּרית ׁשֶאֱלִֹהים כַָּרת עִם אֲבוֵֹתיֶהם  ִ ַחת עֹל ַהּשׁ ּ ּתַ ָראֵל נֶאֱנְקו ְׂ בְּנֵי יִש
י בְּאְַרצָם.  ּ לְעַם ָחפְׁשִ אַבְָרָהם, יִצְָחק וְיַעֲקֹב נַָטע בֶָּהם אֱמוּנָה, כִּי יוֹם יָבוֹא וְיַַהפְכו

ְמָרה עַל רוָּחם אֵיָתנָה. אֱמוּנָה זוֹ עְָמָדה לִזְכוָּתם וְׁשָ

ָעְמָדה לֲַאבֹוֵתינוּ ְולָנוּ. ְוִהיא ׁשֶ
ְלַבד ָעַמד ָעלֵינוּ ְלַכּלֹוֵתנוּ, ּלֹא ֶאָחד ּבִ ׁשֶ

ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעלֵינוּ ְלַכּלֹוֵתנוּ, ּבְ ֵאלָא ׁשֶ
ילֵנוּ ִמיָָּדם. רוְּך הוּא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

יָצה ּבֵ

נטעם מן הביצה, ונאמר:
ֵביָצה  נוּ. ּכְ נֵי ַעּמֵ ל ּבְ ּבֵיָצה זו,ֹ ַעל ׁשוּם ָמה? ַעל ׁשוּם ֲעִמיָדָתם ָהֵאיָתנָה ׁשֶ

ָרֵאל  נֵי ִישְׂ קוּ ּבְ ְעּבוּד, ִהְתַחּזְ ִ ְך ַהּשׁ ּנְִמׁשַ ָכל ׁשֶ ְך ּכְ לֶת, ּכָ ֶ ּשׁ ִהיא ִמְתּבַ ָכל ׁשֶ ה ּכְ ָ ְתַקּשׁ ַהּמִ
ְמרוּ ַעל ַאְחדוָּתם.  רוָּחם ְוׁשָ ּבְ

בְּיָד ֲחזָָקה וּבִזְרוֹעַ נְטוּיָה
נּוֹלַד  כְּׁשֶ יעַ.  וּמוֹׁשִ כְַּמנְִהיג  מֹׁשֶה  אֶת  לֶָהם  לַח  וְׁשָ עַּמוֹ  וְעַת  ׁשַ אֶת  ַמע  ׁשָ ָהאֵל 
מֹׁשֶה, ָרצְָתה אִּמוֹ יוֹכֶבֶד לְַהצִּילוֹ. ִהיא ֵהנִיָחה אוֹתוֹ בְֵּתבָה עַל גְַּדת ַהיְּאוֹר, ְמַקוָּה 
ַהגְּדוֹלָה ִהצִּיבָה לִׁשְמֹר עָלָיו. בַּת פְַּרעֹה, אֲׁשֶר יְָרָדה  יִּּמָצֵא, וְאֶת ִמְריָם אֲחוֹתוֹ  ׁשֶ

ַהּמַיִם, ָחְמלָה עָלָיו,  ִמן  ינוֹק  ַהּתִ לְִרחֹץ בַּנָָּהר, ָמׁשְָתה אֶת מֹׁשֶה 
וְֶהְחלִיָטה לְגְָדלוֹ כִּבְנָּה ַהנִָּסיךְ. 

בְּסִבְלוָֹתיו.  עַּמוֹ  אֶת  וְָראָה  פְַּרעֹה  אְַרמוֹן  אֶת  יָצָא  בָּגַר,  מֹׁשֶה 
עַּמִי',  אֶת  לַּח  'ׁשַ וְָדַרׁש:  פְַּרעֹה  לַּמֶלֶךְ  פָּנָה  הוּא  ָהאֵל  לִיחוּת  בִּׁשְ
לֵַּח אֶת עֲבָָדיו. אֱלִֹהים צִיֵּד אֶת מֹׁשֶה בְּאוֹתוֹת  אַךְ פְַּרעֹה ֵסֵרב לְׁשַ
כְנֵעַ אֶת  וּבְמוֹפְִתים, וְֵהִטיל עַל ַהּמִצְִרים ַמכָּה אַַחר ַמכָּה כְֵּדי לְׁשַ

לֵַּח אֶת ָהעָם. פְַּרעֹה לְׁשַ

מגיד



ר הַּמַכּוֹת ׁשֶהֵבִיא הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא עַל הַּמִצְִרים בְִּמצְַריִם )נהוג לטבול  ֶׂ ּ עֶש אֵלּו
את האצבע בכוס היין האישית ולמנות את המכות בזילוף יין על הצלחת( 

כֹורֹות.  ְך - ַמּכַת ּבְ ה - חֹׁשֶ ָרד - ָאְרּבֶ ִחין - ּבָ ֶבר - ׁשְ נִּים - ָערֹב - ּדֶ ַע - ּכִ ם - ְצַפְרּדֵ ּדָ

ם יֹצְאִים בְּחֶֹדׁש הָאָבִיב הַיּוֹם אַּתֶ
ָראֵל,  ְׂ ל בְּנֵי יִש יֶהם ׁשֶ בְּלֵיל ַהפֶַּסח פְָּקָדה ַמגֵּפָה ָקׁשָה אֶת אֶֶרץ ִמצְַריִם. ַרק עַל בָּּתֵ
ּ. ַרק לְאַַחר ַמכָּה זוֹ נִכְנַע פְַּרעֹה  ּ בְָּדם, פְָּסָחה ַהּמַגֵּפָה, וְַהבָּנִים לֹא נִפְגְּעו אֲׁשֶר ֻסּמְנו
ּ ְמעַט צֵיָדה  ּ ַמצּוֹת, אְָספו ּ וְֵהכִינו ָראֵל ִמֲהרו ְׂ י. בְּנֵי יִש ָראֵל לַָחפְׁשִ ְׂ לַּח אֶת בְּנֵי יִש וְׁשִ

ּ ִמּמִצְַריִם. ֶֶּרךְ וְנְִמלְטו לַד

ּ הֵן  ּ בְּפֶַסח לֹא יָצָא יְֵדי חוֹבָתוֹ, וְאֵלּו לוֹׁשָה דְּבִָרים אֵלּו לֹּא אַָמר ׁשְ  כָּל ׁשֶ
)כל המשפחה אומרת יחד(: 

ַסח, ָמָצה וָּמרֹור ּפֶ
כֹורֹות.  ַמּכַת ּבְ י ֲאבֹוֵתינוּ ְוִאיּמֹוֵתינוּ ּבְ ּתֵ ְסָחה ַעל ּבָ ּפָ ּגֵָפה ׁשֶ ּפֶַסח ְלֵזֶכר ַהּמַ

ֵצָקם ְללֶֶחם.  יַח ּבְ יקוּ ְלַהְתּפִ י לֹא ִהְסּפִ ָאפוּ ּכִ ּצֹות ׁשֶ מצה ְלֵזֶכר ַהּמַ
ִמְצַרִים.  ֵרר ֶאת ַחיֵּי ֲאבֹוֵתינוּ ְוִאּמֹוֵתינוּ ּבְ ּמֵ ְעּבוּד ׁשֶ ִ מרור ְלֵזֶכר ַהּשׁ

ח ִמְריָם הַנְּבִיאָה אֶת הַּתֹף בְּיָָדּה וְִתקַּ
 ּ עָבְרו ָראֵל  ְׂ יִש בְּנֵי  נַיִם.  לִׁשְ נִבְַקע  וְַהיָּם   ּ ַמּטֵהו אֶת  מֹׁשֶה  ֵהִרים  ַהיָּם  אֶל  בְַּהגִּיעָם 
ָראֵל בְִּרקּוִּדים וְּמחוֹלוֹת  ְׂ ּ בְּנֵי יִש בַּיַּבָּׁשָה בְּתוֹךְ ַהיָּם, וְַהּמַיִם לֶָהם כְּחוָֹמה. אָז יָצְאו

ְרָתה עֲלֵיֶהם.  ְמָחה גְּדוֹלָה ׁשָ ִׂ ל ִמְריָם ַהנְּבִיאָה, וּש בְַּהנְָהגָָתּה ׁשֶ
אֶת   ּ ִקבְּלו ַרבִּים,  אְֶתגִָּרים  מוּל  ָראֵל  ְׂ יִש בְּנֵי   ּ עְָמדו בַּּמְִדבָּר  ָהאֲֻרכִּים  בִּנְדוֵּדיֶהם 

ָראֵל, אֶֶרץ זָבַת ָחלָב וְּדבָׁש. ְׂ ּ לְאֶֶרץ יִש ּ לְעַם. בְּתֹם ַהנְּדוִּדים ִהגִּיעו ַהּתוָֹרה וְָהפְכו
ֵב בָּאֶָרץ וְעַל כָּךְ נְבֵָרךְ: ַהלְלוּיָּה! ּ לַעֲלוֹת וּלְִהְתיַּשׁ גַּם בַּדּוֹרוֹת ָהאֲַחרוֹנִים זָכִינו

ית יֲַעקֹב ֵמַעם לֵֹעז, ַרִים, ּבֵ ּצְ ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִישְׂ ּבְ
לֹוָתיו ָרֵאל ַמְמׁשְ ָהְיָתה ְיהוָּדה ְלָקְדׁשוֹ, ִישְׂ

ן ִיּסֹב ְלָאחֹור. ַהיָּם ָרָאה ַויַָּנֹס, ַהיְַּרּדֵ
ְבנֵי צֹאן.  עֹות - ּכִ ַבָ ֶהָהִרים ָרְקדוּ ְכֵאיִלים, ּגְ
ּסֹב ְלָאחֹור, י ָתנוּס, ַהיְַּרֵדן - ּתִ ַמה ּלְךָ ַהיָּם ּכִ

ְבנֵי צֹאן.  עֹות - ּכִ ַבָ ְרְקדוּ ְכֵאיִלים, ּגְ ֶהָהִרים - ּתִ
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ּ הוּא יָצָא ִמּמִצְרים. בְּכָל דּור וָדור ַחיָב אָָדם לְִראות אֶת עַצְמו כְּאִלו

עְבּוּד אָָדם בְּאָָדם. ים ֵקץ לְׁשִ ִׂ נּוֹת אֶת פְּנֵי ָהעוֹלָם, לָש ּ לְׁשַ יָצָאנו
נִּיצוֹץ כָּבוֹד ִראׁשוֹן ֻהצַּת בְּלֵב ָהעֶבֶד. עָה ׁשֶ ָמַתי נוֹלְַדנוּ? בְּׁשָ

פִּילוֹ. פָּל ָהִראׁשוֹן נֶגֶד ַמׁשְ ִהְתקוֵֹמם ַהּמֻׁשְ עָה ׁשֶ ֶּגֶל? בְּׁשָ ּ אֶת ַהד ָמַתי ֲהִרימוֹנו
.ּ בְּכָל ַמעְַרכוֹת ָהאֱנוֹׁשוּת לְֵחרוּת ׁשָם ָהיִינו

ל כָּל ָהעַּמִים וְכָל ַהדּוֹרוֹת. ל ְמֻדכָּאִים, בְּכֹל "יְצִיאַת ִמצְַריִם" ׁשֶ ֵדה ֶקֶטל ׁשֶ ְׂ בְּכָל ש
ְחֶרֶרת, ּ לְֶדגֶל ַהֶחבְָרה ַהּמְׁשֻ ִּגְלֵנו ֶּגֶל עַד בּוֹא ַהיּוֹם, וְָהיָה ד ּ לֹא נַנְִמיךְ אֶת ַהד אָנו

עַד יָקוּם ָהאָָדם בְִּמלוֹא קוָֹמתוֹ, וְיְִתגַּלֶּה לְעֵין כָּל בְּאוֹר ַהנְּצִָחים ַהצָּפוּן בּוֹ,
ַּעֲתוֹ ְרָחבָה, לִבּוֹ ָטהוֹר, יָָדיו נֶאֱָמנוֹת וְַחיָּיו חֹפֶׁש וְצֶֶדק, וּכְבוֹד כָּל אָָדם רֹאׁש  ד כְּׁשֶ

פִּנָּה הוּא לֶַחבְָרה ַהנִּגְאֶלֶת.
בּוֹא יָבוֹא ַהיּוֹם ַההוּא. 

משה בילינסון, 1934

נמזוג כוס שנייה, היא כוס החירות, ונברך:
ל בְּנֵי ָהאָָדם לְכָבוֹד וּלְחֹפֶׁש.  נְבֵָרךְ עַל זְכוָּתם ַהטִּבְעִית ׁשֶ

ל אֲֵחִרים, בָּאֶָרץ וּבָעוֹלָם.  לֵָּהם וְֶשׁ ּ ַהנֶּאֱבִָקים עֲבוּר ֵחרוָּתם ׁשֶ נְבֵָרךְ אֶת אֵלּו
וְיוֹן וְַהצֶֶּדק.  עֲִמיק אֶת ְמֻחיָּבוָּתּה לְעְֶרכֵי ַהֵחרוּת, ַהׁשִ ן וְַהֶחבְָרה בִּיְשָׂראֵל ּתַ ִמי יִּתֵ

וְנֹאַמר אֵָמן.  

ָרְחָצה 
וכל המרבה ברחיצת ידיים הרי זה משובח.
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מֹוִציא ַמצָּה 
נרים את קערת המצות, ונברך:

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:  ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָדךָ וַּמְשִׂבּ
ה ְייָ ֱאלֵֹהינוּ ֶמלְֶך ָהעֹולָם ַהּמֹוִציא לֶֶחם ִמן ָהָאֶרץ. רוְּך ַאָתּ ָבּ

ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּנוּ ַעל ֲאִכילַת ַמָצּה. נוּ ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ְייָ ֱאלֵֹהינוּ ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ֲאֶשׁ רוְּך ַאָתּ ָבּ

ָמרֹור  •  ּכֹוֵרְך 
ניטול כזית מן המצה ונכרוך עמה כזית מן המרור, ונאמר:

ַבת ַאַחת, ְלַקיֵּם  ָהיָה ּכֹוְרָכן ְואֹוְכלָן ּבְ ִהּלֵל ַהּזֵָקן ׁשֶ ׁש. ְכּ יֵָמינוּ ְיֻחּדַ ׁש, ּבְ ְקּדָ ֵזֶכר לַּמִ
נֱֶּאַמר: ׳וַּמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהוּ׳.  ַמה ׁשֶ

כל אחד מכין ליושב מימינו כריך מכל הטוב שעל שולחן הסדר.

ְלָחן עֹוֵרְך ׁשֻ
בתיאבון!
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עם הקינוח

ָצפוּן 
אחרי שנמצא האפיקומן, נחלק אותו בין הסועדים, ונאמר: 

ן ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲאִפיקֹוָמן!  ִני מוָּכן וְּמֻזּמָ ִהּנְ

ֵרְך  ּבָ
נמזוג כוס שלישית, היא כוס אליהו הנביא, נפתח מעט את הדלת, ונברך:
שֹׂורֹות טֹובֹות  י, ֵאיך יָבֹוא וָּמה יִָביא, יִָביא לָנוּ ּבְ ּבִ ְשׁ ֱאִליָּהוּ ַהּנִָביא, ֱאִליָּהוּ ַהּתִ

יַבת ִציֹּון ָהִיינוּ  ׁשוֵּבינוּ ֶאת ׁשִ ֲעלֹות: ּבְ יַרת ַהּמַ ְבׁשִ ֻאּלָה. ּכִ שֹׂורֹות ַהּגְ וְּמנֲַחמֹות, ּבְ
ינוּ וְּלׁשֹונֵנוּ ִרּנָה. ָאֵמן! לֵא ְשׂחֹוק ּפִ חֹוְלִמים. ָאז ִיּמָ ּכְ

ַהּלֵל
ֲעלֹות יר ַהּמַ ׁשִ

חְֹלִמים יַבת ִציֹּון ָהִיינוּ ּכְ ׁשוּב יי ֶאת ׁשִ ּבְ
ינוּ וְּלׁשֹונֵנוּ ִרּנָה חֹוק ּפִ לֵא שְׂ ָאז ִיּמָ

יל יי לֲַעשֹׂות ִעם ֵאּלֶה ָאז יֹאְמרוּ ַבּגֹוִים ִהְגּדִ
ֵמִחים נוּ ָהִיינוּ שְׂ יל יי לֲַעשֹׂות ִעּמָ ִהְגּדִ
ּנֶגֶב ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנוּ ּכַ ׁשוָּבה יי ֶאת ׁשְ

ִרּנָה ִיְקצֹרוּ ִדְמָעה ּבְ ַהּזְֹרִעים ּבְ
ְך ַהּזַָרע א ֶמׁשֶ ָהלֹוְך יֵלְֵך וָּבכֹה נֹשֵׂ

א ֲאֻלּמָֹתיו. ּבֹא יָבֹא ְבִרּנָה נֹשֵׂ

צפון  •  ברך  •  הלל  •  נרצה

נמזוג כוס רביעית, היא כוס המשפחה, ונברך:
וְַהקִּבּוּצִי  י  פְַּחּתִ ַהּמְִשׁ בַּיַַּחד  ִמְתבְָּרכִים   ּ אָנו ָּאוּת,  וַד וְחֶֹסר  ְדאָגָה  ל  ׁשֶ זוֹ  בְִּתקוּפָה 
פַַּחת  ּ ְמיֲַחלִים יַַחד עִם כָּל ִמְשׁ ּ ָהְרחוִֹקים. אָנו ּ וְּמַחבְִּקים ֵמָרחוֹק אֶת אֲהוּבֵינו לָּנו ׁשֶ

לוֹם.  ל בְִּריאוּת וְׁשָ לֵוִים ׁשֶ יָּה ׁשְ ִׂ ָהאָָדם וְָהעוֹלָם לִיֵמי ׁשִגְָרה וַעֲש
בְִּמֵהָרה בְּיֵָמינוּ, אֵָמן. 

ערכו סבב ברכות שבו כל בן משפחה יברך את היושב לשמאלו.



ִנְרָצה
וָּנֵָתנוּ וְּרצֹונֵנוּ. ָכל ַכּ ִהְלָכֵתנוּ, ּכְ ַסח ּכְ ֲחַסל ִסּדוּר ֶפּ

ה לֲַעשֹׂותֹו:  ן ִנְזֶכּ ר אֹותֹו ֵכּ ֲאֶשר ָזִכינוּ ְלַסֵדּ ַכּ

נוּיָה. לִָים ַהְבּ ירוָּשׁ ָאה ִבּ נָה ַהָבּ ָ לַּשׁ
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ְַּתיָה בֶּן דּוֹר אֵיךְ יוְֹדעִים ׁשֶבָּא אָבִיב? • ד
אֵיךְ יוְֹדעִים ׁשֶבָּא אָבִיב?

כְּלִים סָבִיב סָבִיב ִמְסּתַ
אֵין עוֹד בֹּץ בַּׁשְבִילִים וְאִם רוֹאִים ׁשֶ

ּ ַהּמְעִילִים נֶעֶלְמו וְאִם רוֹאִים ׁשֶ
וְאִם פָָּרג וְגַם ַחְרצִית

ּ אְַרצִי טו לִכְבוֹד ֶהָחג ִקׁשְ
אָז יוְֹדעִים )אָז יוְֹדעִים(

ׁשֶבָּא אָבִיב )ׁשֶבָּא אָבִיב( 
אָז יוְֹדעִים ׁשֶבָּא אָבִיב. 

הללויה  •  דודו זכאי
ֹ אָָדם חוֹזֵר וְּקצִיר יוֹמו

צָנוּעַ הוּא וְַדל,
וְעַל גַּבּוֹ צָרוֹת ַהחוֹל
ָּל. עוְֹמסוֹת לוֹ כְִּמגְד
וּלְפָנָיו רוֹאֶה פְִּתאֹם

ֹ ל בִּּתו ֵתי עֵינֶיָה ׁשֶ אֶת ׁשְ
ֹ וְהוּא אָז ׁשָר, וְֵהן אִּתו

ׁשָרוֹת ַהלְלוּיָהּ.

יר ִ ַהלְלוּיָּה, וְזֶה ַהּשׁ
עוֹלֶה ִמכָּל פִּנּוֹת ָהעִיר

ֹ ֵתי עֵינֵי בִּּתו כְּׁשֶָהאָָדם וּׁשְ
ִרים ַהלְלוּיָהּ. ׁשָ

בּוֹנֶה אָָדם אֶת בִּנְיָנָיו
ֵמֶהבֶל וְּקלָפִים,

יוֹם יוֹם טוֵֹרַח וְעֵָמל
יוֹם יוֹם ֵהם נְִטָרפִים.

אֲבָל אַל מוּל ֻחְרבַּן ְקלָפָיו
ֶמׁש ֵמעָלָיו עוֹלָה ַהׁשֶ

אֵיךְ יוְֹדעִים ׁשֶבָּא אָבִיב?
כְּלִים סָבִיב סָבִיב ִמְסּתַ

וְאִם רוֹאִים ֲהמוֹן יַָדיִם ָחרוּצוֹת
ְׂאוֹת ַסלִּים כְּבִֵדים עִם יַיִן וַּמצוֹת נוֹש

ְמָחה ַרבָּה ִׂ ִרים "ש וְאִם ׁשָ
אָבִיב ִהגִּיעַ, פֶַּסח בָּא"

אָז יוְֹדעִים )אָז יוְֹדעִים(
ׁשֶבָּא אָבִיב )ׁשֶבָּא אָבִיב(

אָז יוְֹדעִים ׁשֶבָּא אָבִיב.

וְהוּא אוֵֹסף אוָֹתם אֵלָיו
וְׁשָר ַהלְלוּיָהּ.

יר ִ ַהלְלוּיָּה, וְזֶה ַהּשׁ
עוֹלֶה ִמכָּל פִּנּוֹת ָהעִיר

כְּׁשֶָהאָָדם אוֵֹסף אֶת כָּל ְקלָפָיו
וְׁשָר הלְלוּיָהּ.

ים יַָמי בִּפְנֵי ָהאֵל פְּרוּׁשִ
ְַּרכִּי יוֵֹדעַ הוּא ד

פִלּוֹת יַרי כְּמוֹ ּתְ וְכָל ׁשִ
ּ לַּמְֶרַחקִּים. לְּחו ׁשֻ

וַאי יַּגִּיעַ סוֹף ַהּתְ וּכְׁשֶ
ֶקט אֶת ַחיַּי אֶנְעַל בְּׁשֶ
יר ָחָדׁש צָעִיר וַָחי וְׁשִ

יוּׁשַר ַהלְלוּיָהּ.

יר ִ ַהלְלוּיָּה וְזֶה ַהּשׁ
עוֹד יַעֲלֶה בְּכָל ָהעִיר

וְהוּא ָחָדׁש וְהוּא צָעִיר וְַחי
וְׁשָר ַהלְלוּיָהּ.

 

שירים למי שנשאר לו כוח

אחד מי יודע
ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: 

ַמים וָּבָאֶרץ, ָשּׁ ַבּ ֶאָחד ֱאלֵֹהינוּ ֶשׁ
ִרית,  נֵי ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ

ה ָאבֹות,  לָשׁ ְשׁ
ע ִאָמהֹות,  ַאְרַבּ

י תֹוָרה,  ה חוְּמֵשׁ ֲחִמָשׁ
נָה, ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ָשּׁ ִשׁ

שמחה רבה  •  בלהה יפה
ְמָחה ַרבָּה, ִׂ ְמָחה ַרבָּה, ש ִׂ ש

אָבִיב ִהגִּיעַ, פֶַּסח בָּא!
ְמָחה ַרבָּה, ִׂ ְמָחה ַרבָּה, ש ִׂ ש

אָבִיב ִהגִּיעַ, פֶַּסח בָּא!

ּ לִי בֶּגֶד עִם כִּיִסים. פְרו פְרוּ, ּתָ פְרוּ, ּתָ ּתָ
ּ כִּיַסי בֶּאֱגוֹזִים. ִמלְּאוּ, ִמלְּאוּ, ִמלְּאו

ְמָחה ַרבָּה... ִׂ ש

יוֹת. ׁשָאוֹל אֶׁשְאַל, ׁשָאוֹל אֶׁשְאַל אְַרבַּע ֻקׁשְ
ה אְַרבַּע כּוֹסוֹת. ּתֶ ה, ׁשָתֹה אֶׁשְ ּתֶ ׁשָתֹה אֶׁשְ

ְמָחה ַרבָּה...  ִׂ ש

ָתא,  ָבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ
מֹונָה ְיֵמי ִמילָה, ְשׁ
ָעה יְַרֵחי לֵָדה, ְשׁ ִתּ

ַריָא,  ֲעָשָׂרה ִדְבּ
ַאַחד ָעָשׂר ּכֹוְכַביָּא, 
ְבַטיָא, נֵים ָעָשׂר ִשׁ ְשׁ
יָא. ה ָעָשׂר ִמַדּ לָשׁ ְשׁ
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המסע לארץ ישראל  •   חיים אידיסיס
גִּיַח ֵמעָל, ַהיֵָּרַח ַמׁשְ

ַּל, ַׂק ָהאֹכֶל ַהד עַל גַּבִּי ש
י, אֵין סוֹפו לְפָנִים ְחּתַ ַהּמְִדבָּר ִמּתַ

וְאִּמִי ַמבְִטיָחה לְאַַחי ַהקְַּטנִּים:

עוֹד ְמעַט, עוֹד ְקצָת,
לְָהִרים ַרגְלַיִם,

לַיִם. ַמאֲָמץ אֲַחרוֹן לִפְנֵי יְרוּׁשָ

אוֹר יֵָרַח, ַהֲחזֵק ַמעֲָמד,
ּ אָבַד, לָּנו ַׂק ָהאֹכֶל ׁשֶ ש

נִּים ל ּתַ ַהּמְִדבָּר לא נִגְָמר, יְלָלוֹת ׁשֶ
וְאִּמִי ַמְרגִּיעָה אֶת אַַחי ַהקְַּטנִּים:

עוֹד ְמעַט, עוֹד ְקצָת,
בְָּקרוֹב נִגָּאֵל,

ָראֵל. ְׂ לא נַפְִסיק לָלֶכֶת לְאֶֶרץ יִש

ּ ׁשוְֹדִדים ְקפו וּבַלַּיְלָה ּתָ
ָּה, בְַּסכִּין, גַּם בְֶּחֶרב ַחד

ַּם אִּמִי, ַהיֵָּרַח עִֵדי בַּּמְִדבָּר ד
וַאֲנִי ַמבְִטיָחה לְאַַחי ַהקְַּטנִּים:

עוֹד ְמעַט, עוֹד ְקצָת,
ֵם ַהֲחלוֹם, יְִתגַּׁשּ

ָראֵל. ְׂ עוֹד ְמעַט נַגִּיעַ לְאֶֶרץ יִש

ל אִּמִי ְּמוָּתּה ׁשֶ בַּיֵָּרַח ד
עָלְִמי; ַמבִּיָטה בִּי; אִּמָא, אַל ּתֵ

י, ִהיא ָהיְָתה יְכוֹלָה ִּ ּ ָהיְָתה לְצִד לו
אֲנִי יְהוִּדי. כְנֵעַ אוָֹתם ׁשֶ לְׁשַ

עוֹד ְמעַט, עוֹד ְקצָת,
בְָּקרוֹב נִגָּאֵל,

ָראֵל. ְׂ לא נַפְִסיק לָלֶכֶת לְאֶֶרץ יִש

עוֹד ְמעַט, עוֹד ְקצָת,
לְָהִרים עֵינַיִם,

לַיִם. ַמאֲָמץ אֲַחרוֹן לִפְנֵי יְרוּׁשָ

משה בתיבה •   קדיש יהודה סילמן
בָה ְקַטנָּה ָטה ּתֵ דּוָּמם ׁשָ

עַל ַהיְּאוֹר ַהזַּךְ,
בָה מֹׁשֶה ַהקָָּטן, וּבַּתֵ

יֶלֶד יָפֶה ַרךְ.

כֵלֶת וִּמלְַּמעְלָה זַֹהר ּתְ
וִּמלְַּמּטָה יְאוֹר

ַמיִם ָ ֶמׁש בַּּשׁ ֶ וְַהּשׁ
ׁשוֹפְכָה ַהְרבֵּה אוֹר.

וֹבָבִים, ַהס, ַהגַּלִּים ַהּשׁ
ָטן ׁשָט. מֹׁשֶה ַהקָּ

לֹא יִטְבַּע, ָחיֹה יְִחיֶה
יֶלֶד זֶה ַהקָּט.

בשנה הבאה  •  אהוד מנור
נָה ַהבָּאָה נֵׁשֶב עַל ַהּמְִרפֶֶּסת  ָ בַּּשׁ

וְנְִספֹּר צִפֳִּרים נוְֹדדוֹת 
ּ ּתוֹפֶֶסת  ֲחקו ַׂ יְלִָדים בְֻּחפְׁשָה יְש

דוֹת  ָׂ בֵּין ַהבַּיִת לְבֵין ַהּש
ְראֶה  ְראֶה, עוֹד ּתִ עוֹד ּתִ

כַּּמָה טוֹב יְִהיֶה 
נָה ַהבָּאָה  ָ נָה, בַּּשׁ ָ בַּּשׁ

ּ עַד ָהעֶֶרב  ילו עֲנָבִים אֲֻדּמִים יַבְׁשִ
לְָחן  ֻ ּ צוֹנְנִים לַּשׁ וְיֻגְּׁשו

ֶֶּרךְ  ּ עַל אֵם ַהד או ְׂ וְרוּחוֹת ְרדוִּמים יִּש
נִים וְעָנָן  עִּתוֹנִים יְׁשָ

ְראֶה...  ְראֶה, עוֹד ּתִ עוֹד ּתִ
נָה ַהבָּאָה נִפְרֹשֹ כַּפּוֹת יַָדיִם  ָ בַּּשׁ

מוּל ָהאוֹר ַהנִּגָּר, ַהלָּבָן 
פְרֹשֹ בְּאוֹן כְּנָפַיִם  אֲנָפָה לְבָנָה ּתִ

זְַרח בְּתוֹכָן  ֶמׁש ּתִ ֶ וְַהּשׁ
ְראֶה ... ְראֶה, עוֹד ּתִ  עוֹד ּתִ

הלוואי  •  אהוד מנור 
ּ ֶקׁשֶת ֵרד עָלֵינו ַהלְוַאי וְּמעָנָן ּתֵ
קָּנָה לָּעוֹלָם ַהזֶּה יֵׁש ּתַ ַהלְוַאי ׁשֶ

ַהלְוַאי וְָהאָָדם יְִהיֶה ָרחוּם עַד עֶֶרב
יֵּׁש ִסכּוּי אֶָחד לָאֲַהבָה. ַהלְוַאי ׁשֶ

לֹּא נִכְאָב וְאִיׁש אִָחיו יֹאַהב ַהלְוַאי ׁשֶ
עֲֵרי גַּן עֵֶדן ּ ׁשוּב ׁשַ ַהלְוַאי וְיִפְָּתחו

ּ ִמזְָרח וַּמעֲָרב ַהלְוַאי וְיְִתַמזְּגו
ּ כָּאן כְֶּקֶדם. ׁש יֵָמינו ֵּ ַהלְוַאי וּנְַחד

ַהלְוַאי וְיוֹם יִצְַמח ִמּתוֹךְ סוּפָה גּוֹעֶׁשֶת
נָה ַהלְוַאי וְלֹא ּתֹאבַד לָעַד ַהּמַּתָ

ׁשֶא ֶּ ֶׂב ד ַהּמְִדבָּר יַצְִמיַח עֵש ַהלְוַאי ׁשֶ
אֵנָה. ַהלְוַאי וְעוֹד נֵׁשֵב בְּצֵל ַהּתְ

נרצה
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להצטרפות לתפוצת הוואטסאפ שלנו וקבלת תכנים לחגים במשפחה 
חפשו אותנו בגוגל: 'אסיף - חג ישראלי'.
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החלטנו להצטרף אל מכון שיטים – ארכיון החגים הקיבוצי ואל אסיף – חג ישראלי 
ביצירת הגדה זו עבור חברי התנועה הקיבוצית, מתוך תחושת קשר עמוק לקיבוץ, 

אנשיו ומורשתו התרבותית. חברי המחנות העולים, בתנועת הנוער ובתנועת הבוגרים 
- קיבוצי המחנכים, פועלים בימי החג ובימי החול לשימור וחידוש הרוח הקיבוצית 

ולהבאת הבשורה הגדולה שלה לכל חלקי החברה הישראלית באופן חי, רלוונטי 
ומעורר. גם בימים מורכבים אלו, ערכי הקיבוץ, הערבות ההדדית, האחריות על 

גורל העם והחברה, הדאגה לכל איש ואישה, רלוונטיים מתמיד ואנו פועלים ברוחם 
במגוון פעילויות: קייטנות לילדי הצוותים הרפואיים ועובדים חיוניים אחרים, סיוע 

לאוכלוסיות מוחלשות, התגייסות למשימות חקלאיות ומגוון פעילויות מקוונות לבני 
נוער וילדים. 

דווקא בעת זו של ריחוק חברתי, אנו מאמינים שחשוב שנחגוג, גם אם באופן שונה. 
אנו מקווים שהגדה זו תסייע ליצור חג משמעותי ומקרב, להתחמם באורו של היחד, 

לחוש את מקומנו בשותפות הגורל של העם ולהאמין כי יכול נוכל לה. עלה נעלה!

 הגדת הפסח הקיבוצית, היא מרכיב מרכזי וייחודי בכל שנותיה של התנועה הקיבוצית.
 סדר פסח השנה הופך משפחתי ואין בו משום וויתור על הקהילתיות 

שהיא מהערכים המרכזיים בחברה הקיבוצית.
 התנועה הקיבוצית שמחה להגיש לכם, סדר פסח ביתי 

אשר הופק במשותף עם מכון שיטים- ארכיון החגים הקיבוצי.
 מאחלים לכם ולכן חג שמח

ממטה התרבות של התנועה הקיבוצית  

חברי קיבוצי המחנכים של המחנות העולים   •

חברי תנועת הנוער המחנות העולים   •

• • •


