ה הג הגד הגדה מגניבה משלנו!
מרכז הדרכה מטה אשר
** ניתן לחלק את הפעילות לשני מפגשים -הכנה ,וארוחת החג עצמה!**
מטרות:
.1
.2
.3
.4

חיזוק הקשר ליהדות.
למידה אודות החג ומנהגיו.
יצירת הגדה אלטרנטיבית רלוונטית לקבוצה.
גיבוש הקבוצה מתוך חוויה משותפת.

מהלך:
הקבוצה מתחלקת לצוותים ,כאשר כל צוות אחראי לשכתב חלק אחר מההגדה ולהתאימו לקבוצה /
ליישוב  /לחברה הישראלית .השכתוב נעשה תוך כדי לימוד ודיון (כרטיסיות לצוותים – נספח א').
בהתאם למס' החניכים בקבוצה בוחרים צוות שיהיה אחראי על ארוחת החג ויחלק לחניכים מי מביא מה,
וצוות שיכין את האווירה לליל הסדר הקבוצתי.
הצוותים:
 .1צוות  4הכוסות :מכין  4ברכות.
 .2צוות  11המכות.
 .3צוות הלחמא עניא.
 .4צוות סיפור יציאת מצרים.
 .5צוות אחד מי יודע.
אופציות לצוותים נוספים (בהתאם למס' ולמידת אקטיביות החניכים):
 .1צוות מוסיקה שיעבד את אחד משירי החג.
 .2צוות דרמה שימחיז את אחד הסיפורים.
 .3צוות פרסום.
רשימת ציוד:
 .1כרטיסיות לצוותים.
 .2דפים ועטים\ מחשב
 .3חומרי יצירה וקישוט

נספח א'
צוות  4הכוסות
חשבו על  4ברכות לקבוצה .הברכות יכולות להיות בחרוזים ,בצורת שיר הייקו ,חמשיר ,או כל דרך
יצירתית אחרת .כתבו את הברכות לאחר שחשבתם ודיברתם על השאלות הבאות:
 איזה חוויות הקבוצה עברה השנה? האם ההרכב האנושי השתנה? מה המטרות של הקבוצה להמשך השנה? מה המקום של המדריכים ביחס לקבוצה?צוות  01המכות
קראו את הקטע המקורי של עשרת המכות מתוך ההגדה המסורתית:
אֵ ּלּו עֶ שֶ ר מַ ּכוֹת שֶ הֵ בִ יא הַ ָּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמ ְצ ִרים בְ ִמ ְצ ַרים ,וְ אֵ לּו הֵ ן:

ָּדם ,צפַ רדעּ ,כִ נִ ים ,עָּ רוֹבֶ ,דבֶ רְ ,ש ִחין ,בָּ ָּרדַ ,א ְרבֶ ה ,ח ֶֹשְך ,מַ ַּכת בְ כוֹרוֹת
הּודה הָּ יָּה נוֹתֵ ן בָּ הֶ ם ִסמָּ נִיםְּ :דצַ "ְך עַ ַד"ׁש בְּ ַאחַ "ב.
ַרבִ י יְ ָּ
ַרבִ י יוֹסֵ י הַ גְ לִ ילִ י אוֹמֵ רִ :מנַיִ ן אַ ָּתה אוֹמֵ ר שֶ לָּקּו הַ ִמ ְצ ִרים בְ ִמ ְצ ַרים עֶ ֶשר מַ ּכוֹת וְ עַ ל הַ יָּם לָּקּו חֲ ִמ ִשים
ֹלהים ִהוא ,וְ עַ ל הַ יָּם מה
ֹאמרּו הַ חַ ְרטֻ ִמים אֶ ל פַ ְרעֹה :אֶ ְצבַ ע אֱ ִ
מַ ּכוֹת ? בְ ִמ ְצ ַרים מַ ה הּוא אוֹמֵ ר? וַ י ְ
הּוא אוֹמֵ ר? וַ י ְַרא יִ ְש ָּראֵ ל אֶ ת הַ יָּד הַ גְ ֹדלָּה אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה יי בְ ִמ ְצ ַרים ,וַ יִ ְיראּו הָּ עָּ ם אֶ ת יי ,וַ יַאֲ ִמינּו בַ יי
ּובְ משֶ ה עַ בְ דוֹּ .כַמָּ ה לָּקּו בְ אֶ ְצבַ ע? עֶ שֶ ר מַ ּכוֹת .אֱ מוֹר מֵ עַ ָּתה  :בְ ִמ ְצ ַרים לָּקּו עֶ ֶשר מַ ּכוֹת וְ עַ ל הַ יָּם לָּקּו
חֲ ִמ ִשים מַ ּכוֹת.
ַרבִ י אֱ לִ יעֶ זֲר אוֹמֵ רִ :מנַיִ ן שֶ ּכָּ ל מַ ּכָּה ּומַ ּכָּה שֶ הֵ בִ יא הַ ָּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמ ְצ ִרים בְ ִמ ְצ ַריִ ם הָּ יְ ָּתה
ַארבַ ע מַ ּכוֹת? שֶ נֶאֱ מַ ר :יְ שַ ּלַח בָּ ם חֲ רוֹן אַ פוֹ ,עֶ בְ ָּרה וָּ זַ עַ ם וְ צָּ ָּרהִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ ֵכי ָּרעִ ים .עֶ בְ ָּרה -
שֶ ל ְ
ַארבַ ע .אֱ מוֹר ֵמעַ ָּתה  :בְ ִמ ְצ ַרים לָּקּו
ַאחַ ת ,וָּ זַ עַ ם ְ -ש ַתיִ םְִ ,וצָּ ָּרה  -שָּ לשִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָּרעִ ים ְ -
ַארבָּ עִ ים מַ ּכוֹת וְ עַ ל הַ יָּם לָּקּו מָּ אתַ יִ ם מַ ּכוֹת.
ְ
ַרבִ י ע ֲִקיבֶ א אוֹמֵ רִ :מנַיִ ן שֶ ּכָּ ל מַ ּכָּה ומַ ּכָּה שהֵ ביִ א הַ ָּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא על הַ ִמ ְצ ִרים בְ ִמ ְצ ַרים הָּ יְ ָּתה
שֶ ל חָּ מֵ ש מַ ּכוֹת ? שֶ נֶאֱ מַ רְִ :י ַשּלַח בָּ ם חֲ רוֹן אַ פוֹ ,עֶ בְ ָּרה וָּ זַ עַ ם וְ ַָּצ ָּרהִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵ י ָּרעִ ים .חֲ רוֹן אַ פ ֹו-
ַארבַ עִ ,מ ְשלַחַ ת מַ לְ אֲ כֵי ָּרעִ ים  -חָּ מֵ ש .אֱ מוֹר מֵ עַ ָּתה :
ַאחַ ת ,עֶ בְ ָּרה ְ -ש ַתיִ ם ,וָּ זַ עַ ם  -שָּ לוש ,וְ צָּ ָּרה ְ -
בְ ִמ ְצ ַרים לָּקּו חֲ ִמ ִשים מַ ּכוֹת וְ עַ ל הַ יָּם לָּקּו חֲ ִמ ִשים ּומָּ אתַ יִ ם מַ ּכוֹת.
כתבו את עשרת המכות הרלבנטיות לקבוצה אחרי שחשבתם על השאלות הבאות:
 באיזה קשיים נתקלה הקבוצה עד עכשיו? איזה קשיים צפויים לה בעתיד? מה היה המשבר הגדול ביותר בו הקבוצה נתקלה (מכתהבכורות של הקבוצה)?

צוות הלחמא עניא
קראו את הקטע המקורי מההגדה המסורתית
ֵיתי וְ יִ פְ סַ ח.
ֵיתי וְ יֵיכֹלּ ,כָּ ל ִד ְצ ִריְך י ֵ
ַארעָּ א ְד ִמ ְצ ָּריִ םּ .כָּל ִדכְ פִ ין י ֵ
הָּ א ל ְַחמָּ א עַ נְ יָּא ִדי אֲ כָּלּו ַאבְ הָּ תָּ נָּא בְ ְ
ַארעָּ א ְדיִ ְש ָּראֵ ל .הָּ שַ ָּתא עַ בְ ֵדי ,לְ ָּשנָּה הַ בָּ ָאה בְ נֵי חו ִֹרין.
הָּ שַ ָּתא הָּ כָּא ,לְ ָּשנָּה הַ בָּ ָאה בְ ְ
ובעברית:
זהו לחם העוני ,שאכלו אבותינו בארץ מצרים .כל רעב יבוא ויאכל ,כל נצרך יבוא ויפסח.
השנה כאן ,לשנה הבאה בארץ ישראל .השנה עבדים ,לשנה הבאה בני חורין.
-

איך הקטע מתחבר לחיים שלכם?
מה מצב החברה הישראלית מבחינת הרעב והעוני?
איך זה משפיע עליכם? האם אתם מרגישים את זה?
איך זה צריך להיות? מהי החברה האידיאלית בעיני הקבוצה?
כתבו קטע שמדבר על מצב החברה הישראלית ועל הקשר שלו
לחייכם .נקטו עמדה!

צוות סיפור יציאת מצרים:
כתבו את סיפור יציאת מצרים של הקבוצה על פי חוויות שעברתם ,קשיים שנתקלתם בהם ,שינויים
שהקבוצה עברה .רצוי להמחיז ולהציג בצורה משעשעת והומוריסטית.

צוות אחד מי יודע
קראו את הקטע מתוך ההגדה המסורתית:

אֶ חָ ד ִמי יוֹדֵ עַ ?

ָארץ.
אֶ חָ ד אֲ נִ י יו ֵֹדעַ  :אֶ חָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ בַ שָּ מַ ים ּובָּ ֶ
ְּׁשנַיִ ם ִמי יו ֵֹדעַ ?
ָארץ.
ְּׁשנַיִ ם אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ְ :שנֵי לֻחוֹת הַ בְ ִרית .אֶ חָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ בַ שָּ מַ ים ּובָּ ֶ
לׁשה ִמי יוֹדֵ עַ ?
ְּׁש ָ
ָארץ
לׁשה אֲ נִי יו ֵֹדעַ ְ :שלשָּ ה ָאבוֹתְ ,שנֵי לֻחוֹת הַ בְ ִרית ,אֶ חָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ֶשבַ ָּש ַמים ּובָּ ֶ
ְּׁש ָ
ַארבַ ע ִמי יוֹדֵ עַ ?
ְּ
ָארץ
ַארבַ ע ִאמָּ הוֹתְ ,שלשָּ ה ָאבוֹתְ ,שנֵי לֻחוֹת הַ בְ ִרית ,אֶ חָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ֶשבַ ָּשמַ ים ּובָּ ֶ
ַארבַ ע אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ְ :
ְּ
חֲ ִמ ָשה ִמי יוֹדֵ עַ ?
לשה ָאבוֹתְ ,שנֵי לֻחוֹת הַ בְ ִרית ,אֶ חָּ ד
ַארבַ ע ִאמָּ הוֹתְ ,ש ָּ
חּומשֵ י תו ָֹּרהְ ,
חֲ ִמ ָשה אֲ נִי יו ֵֹדעַ  :חֲ ִמשָּ ה ְ
ָארץ
אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ בַ שָּ מַ ים ּובָּ ֶ
ִׁש ִ ָשה ִמי יוֹדֵ עַ ?
לשה ָאבוֹתְ ,שנֵי לֻחוֹת
ַארבַ ע ִאמָּ הוֹתְ ,ש ָּ
חּומ ֵשי תו ָֹּרהְ ,
ִׁש ִ ָשה אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ִ :ששָּ ה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּה ,חֲ ִמשָּ ה ְ
ָארץ
הַ בְ ִרית ,אֶ חָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ בַ שָּ מַ ים ּובָּ ֶ
ִׁשבְּ עָ ה ִמי יוֹדֵ עַ ?
לשה
ַארבַ ע ִאמָּ הוֹתְ ,ש ָּ
חּומ ֵשי תו ָֹּרהְ ,
ִׁשבְּ עָ ה אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ִ :שבְ עָּ ה יְ מֵ י שַ בָּ תָּ אִ ,ששָּ ה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּה ,חֲ ִמ ָּשה ְ
ָארץ
ָאבוֹתְ ,שנֵי לֻחוֹת הַ בְ ִרית ,אֶ חָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ בַ שָּ מַ ים ּובָּ ֶ
ְּׁשמוֹנָה ִמי יוֹדֵ עַ ?
חּומ ֵשי תו ָֹּרה,
ְּׁשמוֹנָה אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ְ :שמ ֹונָּה יְ מֵ י ִמילָּהִ ,שבְ עָּ ה יְ מֵ י שַ בָּ תָּ אִ ,ש ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּה ,חֲ ִמ ָּשה ְ
ָארץ
ַארבַ ע ִאמָּ הוֹתְ ,שלשָּ ה ָאבוֹתְ ,שנֵי לֻחוֹת הַ בְ ִרית ,אֶ חָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ֶשבַ ָּשמַ ים ּובָּ ֶ
ְ
ִת ְּׁשעָ ה ִמי יוֹדֵ עַ ?
ִת ְּׁשעָ ה אֲ נִ י יו ֵֹדעַ ִ :ת ְשעָּ ה י ְַרחֵ י ל ֵָּדהְ ,שמ ֹונָּה יְ מֵ י ִמילָּהִ ,שבְ עָּ ה יְ מֵ י ַשבָּ תָּ אִ ,ש ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּה ,חֲ ִמ ָּשה
ָארץ
ַארבַ ע ִאמָּ הוֹתְ ,שלשָּ ה ָאבוֹתְ ,שנֵי לֻח ֹות הַ בְ ִרית ,אֶ חָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ֶשבַ ָּש ַמים ּובָּ ֶ
חּומשֵ י תו ָֹּרהְ ,
ְ
ֲש ָרה ִמי יוֹדֵ עַ ?
ע ֶָ
ֲש ָרה אֲ נִ י יו ֵֹדעַ  :עֲשָּ ָּרה ִדבְ ַריָּאִ ,ת ְשעָּ ה י ְַרחֵ י ל ֵָּדהְ ,שמ ֹונָּה יְ מֵ י ִמילָּהִ ,שבְ עָּ ה יְ ֵמי ַשבָּ תָּ אִ ,ש ָּשה ִס ְד ֵרי
ע ֶָ
ַארבַ ע ִאמָּ הוֹתְ ,שלשָּ ה ָאבוֹתְ ,שנֵי לֻחוֹת הַ בְ ִריתֶ ,אחָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו
חּומ ֵשי תו ָֹּרה ְ ,
ִמ ְשנָּה ,חֲ ִמשָּ ה ְ
ָארץ
שֶ בַ שָּ מַ ים ּובָּ ֶ
ַאחַ ד עָ ָשר ִמי יוֹדֵ עַ ?
ַאחַ ד עָ ָשר אֲ נִי יו ֵֹדעַ ַ :אחַ ד ַָּעשָּ ר ּכוֹכְ בַ יָּא ,עֲשָּ ָּרה ִדבְ ַריָּאִ ,ת ְשעָּ ה י ְַרחֵ י ל ֵָּדהְ ,שמ ֹונָּה יְ ֵמי ִמילָּהִ ,שבְ עָּ ה
לשה ָאבוֹתְ ,שנֵי לֻחוֹת
ַארבַ ע ִאמָּ הוֹתְ ,ש ָּ
חּומשֵ י תו ָֹּרהְ ,
יְ מֵ י שַ בָּ תָּ אִ ,ששָּ ה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּה ,חֲ ִמשָּ ה ְ
ָארץ
הַ בְ ִרית ,אֶ חָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ בַ שָּ מַ ים ּובָּ ֶ
ְּׁשנֵים עָ ָשר ִמי יודע?
שנים עָ ָשר אֲ נִי יו ֵֹדעַ ְ :שנֵים ֶָּעשָּ ר ִשבְ טַ יָּאַ ,אחַ ד ַָּעשָּ ר ּכוֹכְ בַ יָּא ,ע ֲָּש ָּרה ִדבְ ַריָּאִ ,ת ְשעָּ ה י ְַרחֵ י ל ֵָּדה,
לשה
ַארבַ ע ִאמָּ הוֹתְ ,ש ָּ
חּומ ֵשי תו ָֹּרהְ ,
ְשמ ֹונָּה יְ מֵ י ִמילָּהִ ,שבְ עָּ ה יְ מֵ י שַ בָּ תָּ אִ ,ששָּ ה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּה ,חֲ ִמ ָּשה ְ
ָארץ
ָאבוֹתְ ,שנֵי לֻח ֹות הַ בְ ִרית ,אֶ חָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ בַ שָּ מַ ים ּובָּ ֶ
לׁשה ֶָע ָשר ִמי יוֹדֵ עַ ?
ְּׁש ָ
לׁשה עָ ָשר אֲ ִני יו ֵֹדעַ ְ :שלשָּ ה עָּ שָּ ר ִמ ַדיָּאְ .שנֵים ֶָּעשָּ ר ִשבְ טַ יָּאַ ,אחַ ד ַָּע ָּשר ּכוֹכְ בַ יָּא ,ע ֲָּש ָּרה ִדבְ ַריָּא,
ְּׁש ָ
חּומ ֵשי תו ָֹּרה,
ִת ְשעָּ ה י ְַרחֵ י ל ֵָּדהְ ,שמ ֹונָּה יְ מֵ י ִמילָּהִ ,שבְ עָּ ה יְ מֵ י שַ בָּ תָּ אִ ,ש ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּה ,חֲ ִמ ָּשה ְ
ָארץ.
ַארבַ ע ִאמָּ הוֹתְ ,שלשָּ ה ָאבוֹתְ ,שנֵי לֻחוֹת הַ בְ ִרית ,אֶ חָּ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ֶשבַ ָּשמַ ים ּובָּ ֶ
ְ
כתבו את אחד מי יודע של הקבוצה.

