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 נספח א'

 

 הכוסות 4צוות 

רוזים, בצורת שיר הייקו, חמשיר, או כל דרך ברכות לקבוצה. הברכות יכולות להיות בח 4חשבו על 

 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? -

 

 

 המכות 01צוות 

 המקורי של עשרת המכות מתוך ההגדה המסורתית:קראו את הקטע 

 
רּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים  ְבִמְצַרים, ְוֵאלּו ֵהן:  דֹוש בָּ  ֵאּלּו ֶעֶשר ַמּכֹות ֶשֵהִביא ַהקָּ

ם רֹוב, ִּכִנים, צַפרדע, דָּ ד, בָּ ְשִחין, ֶדֶבר, עָּ  ְבכֹורֹות  ַמַּכת, ֹחֶשְך, ְרֶבה, ַארָּ
 

ה ִנים:  ַרִבי ְיהּודָּ ֶהם ִסמָּ יָּה נֹוֵתן בָּ ַאַח"ב. הָּ ַצ"ְך ַעַד"ׁש בְּ   דְּ
 

ה  אֹוֵמר ֶשלָּקּו ַהִמְצִרים  ְבִמְצַרים  ֶעֶשר ַמּכֹות ְוַעל ַהיָּם לָּקּו ֲחִמִשים  ַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי אֹוֵמר: ִמַנִין ַאתָּ
ְרֻטִמים ֶאל ַפְרֹעה: ֶאְצַבע ֱאֹלִהים  ִהוא, ְוַעל ַהיָּם מה ַמּכֹות ? ְבִמְצַרים  ַמה הּוא  אֹוֵמר? ַוֹיאְמרּו ַהחַ 

ם ֶאת יי, ַוַיֲאִמינּו עָּ ה יי ְבִמְצַרים, ַוִייְראּו הָּ שָּ ֵאל ֶאת ַהיָּד ַהְגֹדלָּה ֲאֶשר עָּ ַביי  הּוא  אֹוֵמר? ַוַיְרא  ִיְשרָּ
ה לָּקּו ְבֶאְצַבע? ֶעֶשר ַמּכֹות. ה : ְבִמְצַרים  לָּקּו ֶעֶשר ַמּכֹות  ְוַעל ַהיָּם לָּקּו   ּוְבמֶשה ַעְבדֹו. ַּכמָּ ֱאמֹור ֵמַעתָּ

 ֲחִמִשים  ַמּכֹות. 
 

רּוְך הּוא ַעל ַהִמְצִרים  ְבִמְצַרִים דֹוש בָּ ה ֶשֵהִביא ַהקָּ ה ּוַמּכָּ ל ַמּכָּ ה   ַרִבי  ֱאִליֶעֲזר  אֹוֵמר: ִמַנִין ֶשּכָּ ְיתָּ הָּ
ה ֶשל ַאְרַבע ַמּכֹות?   ִעים. ֶעְברָּ ה, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ רָּ ַזַעם ְוצָּ ה וָּ ם ֲחרֹון ַאפֹו, ֶעְברָּ  -ֶשֶנֱאַמר: ְיַשַּלח בָּ

ַזַעם  ה   -ַאַחת, וָּ רָּ צָּ ִעים  -ְשַתִים, ִוְ לש, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ ה : ְבִמְצַרים  לָּקּו  -שָּ ַאְרַבע. ֱאמֹור ֵמַעתָּ
ִעים ַמּכֹות  ְועַ  אַתִים ַמּכֹות. ַאְרבָּ קּו מָּ  ל ַהיָּם לָּ

 
יְ  רּוְך הּוא על ַהִמְצִרים  ְבִמְצַרים  הָּ דֹוש בָּ ה  שֵהבִיא ַהקָּ ה וַמּכָּ ל ַמּכָּ ה ַרִבי  ֲעִקיֶבא  אֹוֵמר: ִמַנִין ֶשּכָּ תָּ

ה, רָּ ַזַעם ְוַצָּ ה וָּ ם ֲחרֹון ַאפֹו, ֶעְברָּ ַשַּלח בָּ ֵמש ַמּכֹות ? ֶשֶנֱאַמר: ִיְ ִעים. ֲחרֹון ַאפוֹ  ֶשל חָּ  -ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ
ה  ַזַעם   -ַאַחת, ֶעְברָּ ה  -ְשַתִים, וָּ רָּ לוש, ְוצָּ ִעים   -שָּ ה :  -ַאְרַבע, ִמְשַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ ֵמש. ֱאמֹור ֵמַעתָּ חָּ

אַתִים ַמּכ קּו ֲחִמִשים  ּומָּ  ֹות. ְבִמְצַרים  לָּקּו ֲחִמִשים  ַמּכֹות  ְוַעל ַהיָּם לָּ
 
 

 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 )מכת  -
 הבכורות של הקבוצה(?

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 צוות הלחמא עניא

 ה המסורתיתקראו את הקטע המקורי מההגד

 
ל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְויִ  ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ּכָּ ִים. ּכָּ א ְדִמְצרָּ נָּא ְבַאְרעָּ תָּ לּו ַאְבהָּ א ַעְניָּא ִדי ֲאכָּ א ַלְחמָּ ְפַסח. הָּ

ָאה ְבֵני חֹוִרין. נָּה ַהבָּ א ַעְבֵדי, ְלשָּ ַשתָּ ֵאל. הָּ א ְדִיְשרָּ ָאה ְבַאְרעָּ נָּה ַהבָּ א, ְלשָּ כָּ א הָּ ַשתָּ  הָּ
  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:

ם שנתקלתם בהם, שינויים כתבו את סיפור יציאת מצרים של הקבוצה על פי חוויות שעברתם, קשיי

 שהקבוצה עברה. רצוי להמחיז ולהציג בצורה משעשעת והומוריסטית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 צוות אחד מי יודע

 קראו את הקטע מתוך ההגדה המסורתית:
 

 ֶאָחד ִמי יוֵֹדַע? 
ָאֶרץ.  ֶאָחד  ַמים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ  ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאחָּ

 
ַניִ   ִמי יֹוֵדַע?  םׁשְּ

ַנִים ָאֶרץ.   ׁשְּ ַמים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ  ֲאִני יֹוֵדַע: ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית. ֶאחָּ
  

לָׁשה  ִמי יוֵֹדַע?  ׁשְּ
לָׁשה  ָאֶרץ   ׁשְּ ַמים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ ה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאחָּ  ֲאִני יֹוֵדַע:  ְשלשָּ

 
בַ   ע ִמי יוֵֹדַע? ַארְּ

ַבע  ָאֶרץ  ַארְּ ַמים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ ה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאחָּ הֹות,  ְשלשָּ  ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַבע ִאמָּ
 

 ֲחִמָשה ִמי יוֵֹדַע? 
הֹות,  ְשלשָּ  ֲחִמָשה  ה, ַאְרַבע ִאמָּ ה חּוְמֵשי תֹורָּ ד ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמשָּ ה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאחָּ

ָאֶרץ  ַמים ּובָּ  ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ
 

ה  ִמי יוֵֹדַע?   ִׁשִשָ
ה  ה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות  ִׁשִשָ הֹות,  ְשלשָּ ה, ַאְרַבע ִאמָּ ה חּוְמֵשי תֹורָּ ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמשָּ ֲאִני יֹוֵדַע: ִששָּ

ד ָאֶרץ  ַהְבִרית,  ֶאחָּ ַמים ּובָּ  ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ
  

ָעה ִמי יוֵֹדַע?   ִׁשבְּ
ָעה  ה   ִׁשבְּ הֹות,  ְשלשָּ ה, ַאְרַבע ִאמָּ ה חּוְמֵשי תֹורָּ ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמשָּ א, ִששָּ תָּ ה ְיֵמי ַשבָּ ֲאִני יֹוֵדַע: ִשְבעָּ

ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ  ָאֶרץ ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאחָּ  ַמים ּובָּ
  

מוָֹנה ִמי יוֵֹדַע?   ׁשְּ
מוָֹנה  ה,  ׁשְּ ה חּוְמֵשי תֹורָּ ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמשָּ א, ִששָּ תָּ ה ְיֵמי ַשבָּ ֲאִני יֹוֵדַע: ְשמֹונָּה ְיֵמי ִמילָּה, ִשְבעָּ

ד ֱאֹלֵהינּו  ה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאחָּ הֹות,  ְשלשָּ ָאֶרץ ַאְרַבע ִאמָּ ַמים ּובָּ  ֶשַבשָּ
  

ָעה ִמי יוֵֹדַע?   ִתׁשְּ
ָעה  הִתׁשְּ ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמשָּ א, ִששָּ תָּ ה ְיֵמי ַשבָּ ה, ְשמֹונָּה ְיֵמי ִמילָּה, ִשְבעָּ ה ַיְרֵחי ֵלדָּ  ֲאִני יֹוֵדַע: ִתְשעָּ

ה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחוֹ  הֹות,  ְשלשָּ ה, ַאְרַבע ִאמָּ ָאֶרץ חּוְמֵשי תֹורָּ ַמים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ  ת ַהְבִרית,  ֶאחָּ
  

ָרה  ִמי יוֵֹדַע?  ֲעֶשָ
ָרה ה ִסְד   ֲעֶשָ א, ִששָּ תָּ ה ְיֵמי ַשבָּ ה, ְשמֹונָּה ְיֵמי ִמילָּה, ִשְבעָּ ה ַיְרֵחי ֵלדָּ ה ִדְבַריָּא, ִתְשעָּ רָּ ֵרי ֲאִני יֹוֵדַע:  ֲעשָּ

ה ה חּוְמֵשי תֹורָּ ד ֱאֹלֵהינּו ִמְשנָּה, ֲחִמשָּ ה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאחָּ הֹות,  ְשלשָּ , ַאְרַבע ִאמָּ
ָאֶרץ  ַמים ּובָּ  ֶשַבשָּ

  
 ַאַחד  ָעָשר ִמי יוֵֹדַע? 

ה, ְשמֹונָּה ְימֵ ַאַחד  ָעָשר  ה ַיְרֵחי ֵלדָּ ה ִדְבַריָּא, ִתְשעָּ רָּ ר ּכֹוְכַביָּא, ֲעשָּ שָּ ה ֲאִני יֹוֵדַע:  ַאַחד ַעָּ י ִמילָּה, ִשְבעָּ
ה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות  הֹות,  ְשלשָּ ה, ַאְרַבע ִאמָּ ה חּוְמֵשי תֹורָּ ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמשָּ א, ִששָּ תָּ ְיֵמי ַשבָּ

ָאֶרץ  ַמים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ  ַהְבִרית,  ֶאחָּ
  

ֵנים ָעָשר ִמי יודע?   ׁשְּ
ה, ֲאִני יֹוֵדַע:   ָעָשר  שנים  ה ַיְרֵחי ֵלדָּ ה ִדְבַריָּא, ִתְשעָּ רָּ ר ּכֹוְכַביָּא, ֲעשָּ שָּ ר ִשְבַטיָּא, ַאַחד ַעָּ שָּ ְשֵנים ֶעָּ

הֹות,  ְש  ה, ַאְרַבע ִאמָּ ה חּוְמֵשי תֹורָּ ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמשָּ א, ִששָּ תָּ ה ְיֵמי ַשבָּ ה, ִשְבעָּ ה  ְשמֹונָּה ְיֵמי ִמילָּ לשָּ
ָאֶרץ ָאבֹות, ְשֵני ֻלחוֹ  ַמים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ  ת ַהְבִרית,  ֶאחָּ

  
ָשר ִמי יוֵֹדַע?   לָׁשה  ֶעָ  ׁשְּ
לָׁשה  ָעָשר  ה ִדְבַריָּא,  ׁשְּ רָּ ר ּכֹוְכַביָּא, ֲעשָּ שָּ ר ִשְבַטיָּא, ַאַחד ַעָּ שָּ ר ִמַדיָּא. ְשֵנים ֶעָּ שָּ ה  עָּ ֲאִני יֹוֵדַע:  ְשלשָּ

ה,  ה ַיְרֵחי ֵלדָּ ה, ִתְשעָּ ה חּוְמֵשי תֹורָּ ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ֲחִמשָּ א, ִששָּ תָּ ה ְיֵמי ַשבָּ ְשמֹונָּה ְיֵמי ִמילָּה, ִשְבעָּ
ָאֶרץ ַמים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ ה  ָאבֹות, ְשֵני ֻלחֹות ַהְבִרית,  ֶאחָּ הֹות,  ְשלשָּ  .ַאְרַבע ִאמָּ

 
 כתבו את אחד מי יודע של הקבוצה.


