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לֵיל ַהֵסֶדר ּבָא

ּבְבַָקָשה לְַהְדּבִיק ְתמּונָה.

ְתמּונָה ֶשלִי עִם חֵפֶץ ֶשָקשּור לְפֶסַח

 ִלְפֵני ַהֵסֶדר ַמְדִליִקים ֵנרֹות ּוְמָבְרִכים:

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' 
ֱא־ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ּבְִמצְוֹוָתיו 
וְצִּוָנּו לְַהְדלִיק נֵר 

)ֶשל ַׁשּבָת וְ( ֶׁשל יֹום טֹוב.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה' 
ֱא־ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ֶׁשֶהֱחיָנּו וְִקּיְָמנּו וְִהּגִיעָנּו
לַּזְַמן ַהּזֶה.

דוגמה



© iTaLAM.ORG 2

ִׂשְמָחה ַרּבָה - ּפֶַסח ּבָא

ּבְבַָקָשה לְַהְדּבִיק ֶאת ְשמֹות ַהַחג ֶשּבִַשיר.

ִׂשְמָחה ַרּבָה, ִׂשְמָחה ַרּבָה
ָאבִיב ִהגִיעַ - ּפֶסַח ּבָא.

 ַהגָָדה ַמצֹות

ְקעָָרה ֶשל ּפֶַסח

ּכֹוס ֶשל ֵאלִיָהּו

יַיִן וְַאְרּבָע ּכֹוסֹות

ּבְבַָקָשה לִצְּבֹועַ.

ַדף ְמצֹוָרף

דוגמה
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ַהְקעָָרה ֶשל ּפֶַסחִׂשְמָחה ַרּבָה - ּפֶַסח ּבָא

זְרֹועַ

ֲחרֹוֶסת

ּבֵיצָה

ּכְַרּפָס

ֲחזֶֶרת

ָמרֹור

ְּבבַָקָשה לְַהְדּבִיק ַמְדּבֵקֹות ּבַָמקֹום ַהַמְתִאים ּבְַקעָָרה. 

ָמה יֵש עַל ַהְקעָָרה ֶשל ּפֶסַח?

ּבְבַָקָשה לְַסּפֵר לִַמְשּפָָחה.
...

ַדף ְמצֹוָרף

דוגמה
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ּבְבַָקָשה לִָשיר עִם ְתנּועֹות יַָדיִים ַמְתִאימֹות.

ַמצָהמֹוצִיא

ּכֹוֵרְךָמרֹור

שּולְָחן עֹוֵרְך

ּבֵָרְךצָפּון

נְִרצָהַהלֵל

ּוְרַחץַקֵדש

יַַחץּכְַרּפָס

ָרְחצָהַמגִיד

ֵסֶדר ַהֵסֶדר

ְלַהְדִּביק

ק
ּבי

ַהְד
ְל

ק
ּבי

ַהְד
ְל

ּבְבַָקָשה לְַׂשֵחק.

ְמסְַדִרים ֶאת ַהסִיָמנִים לְפִי ַהסֵֶדר.
שֹוֲאלִים ִחידֹות ּבְּפַנְטֹוִמיָמה עַל ַהסִיָמנִים ֶשל סֵֶדר ַהסֵֶדר.

 .

ַדף גְזִיָרה ּבְסֹוף ַהחֹובֶֶרת

דוגמה



ּכְַרּפָס

יַַחץ

ַמגִיד

ָרְחצָה

מֹוצִיא

ַמצָה 

ָמרֹור

ּכֹוֵרְך 

צָפּון 

ּבֵָרְך 

ַהלֵל

שּולְחָן 
עֹוֵרְך

נְִרצָה
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ּוְרַחץ

ַקֵדשַקֵדש 
ַקֵדש עֹוִשֹים קִידּוש עַל יַיִן

ּבְבַָקָשה לְהְַדּבִיק ֶאת ְשמֹות הַחַג שֶּבַקִידּוש.

ּבְבַָקָשה לְצַיֵיר ּכֹוס ִראשֹונָה וְלִכְתֹוב 1.

1
ִראשֹוָנה ּכֹוס

וֲַאנִי שֹוֵאל

עַכְָשיו שֹוִתים ּכֹוס 
ִראשֹונָה. עֹוד ּכַָמה 
ּכֹוסֹות שֹוִתים ּבְלֵיל 

ַהֵסֶדר?   

ַדף ְמצֹוָרף

ָּברּוְך ַאָתה ה'
ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָגֶפן.
ָּברּוְך ַאָתה ה'

ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ֲאֶשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם
ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלשֹון
ְוִקְדָשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו

ַוִתֶתן ָלנּו ה' ֱא-ֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה,
)ַשָּבתֹות ִלְמנּוָחה( ּומֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה

ַמִנים ְלָׂשׂשֹון, ַחִגים ּוְזְ
ֶאת יֹום )ַהַשָּבת ַהֶזה

ְוֶאת יֹום( ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה
ְזַמן ֵחרּוֵתנּו
ִמְקָרא ֹקֶדש

ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים...

דוגמהּכֹוס ַיִין ִמְסַּפר ___



ּכְַרּפָס

יַַחץ

ַמגִיד

ָרְחצָה

מֹוצִיא

ַמצָה 

ָמרֹור

ּכֹוֵרְך 

צָפּון 

ּבֵָרְך 

שּולְחָן 
עֹוֵרְך

ַקֵדש 

ּוְרַחץ

ַהלֵל

נְִרצָה
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ּוְרַחץ רֹוֲחצִים יַָדיִים

אֲנַחְנּו נֹוטְלִים יַָדיִים אֲבָל ֹלא...

ּבְבַָקָשה לִצְּבֹועַ ֶאת ַהנַטְלָה. 

ּבְבַָקָשה לַעֲזֹור לְגִילָה לְהָבִיא ֶאת הַנַטְלָה לְסַּבָא.

ּוְרַחץ

ּבְבַָקָשה לְַסּפֵר לִַמְשּפָָחה.
...

דוגמה



יַַחץ

ַמגִיד

ָרְחצָה

מֹוצִיא

ַמצָה 

ָמרֹור

ּכֹוֵרְך 

צָפּון 

ּבֵָרְך 

ַהלֵל

שּולְחָן 
עֹוֵרְך

נְִרצָה

ַקֵדש 

ּוְרַחץ
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ּכְַרּפָס

ּבְבַָקָשה לַעֲזֹור לְגִילָה לְהָבִיא ֶאת הַנַטְלָה לְסַּבָא.

ּכְַרּפָס

ֵמי ֶמַלח

ּכְַרּפָס אֹוכְלִים יֶֶרק ִמּפְִרי ָהֲאָדָמה

ּבְלֵיל ַהסֵֶדר  .1
ֲאנְַחנּו טֹובְלִים  .2

3.  ּבְַמיִם עִם ֶמלַח.
ָמה ְמבְָרכִים?  .4

עַל ָמה עֹוד ְמבְָרכִים "ּבֹוֵרא ּפְִרי ָהֲאָדָמה"?

ּבְבַָקָשה לִכְתֹוב ּולְַהְדּבִיק ּכְַרּפָס.

ּבְבַָקָשה לְַהְדּבִיק ֶאת ַהּבְָרכָה.

ּבְבַָקָשה לְַסּפֵר לִַמְשּפָָחה.
...

ַדף ְמצֹוָרף

ַדף ְמצֹוָרף

דוגמה
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יֵש לִגְזֹור ֶאת ַהסִיָמנִים ֶשל ַהסֵֶדר ּולְַהְדּבִיק עַל ַמְקלֹות ֶשל ַאְרטִיק.
יֵש לִגְזֹור ֶאת ַהַמעֲטָפָה, לִצְּבֹועַ, לְַהְדּבִיק עַל ַהּכִיס ּבְעַמּוד 4  ּולְַהכְנִיס ֶאת סִיָמנֵי ַהסֵֶדר לַּכִיס. 

ֵסֶדר ַהֵסֶדר: לְעַמּוד 4

ֵסֶדר ַהֵסֶדר

ַדף גְזִיָרה 

יֵש לִגְזֹור ֶאת ַהֵחצִי ַהגָדֹול ֶשל ַהַמצָה לֲָאפִיקֹוָמן.
יֵש לִגְזֹור אֶת הְַתמּונָה, לְהְַדּבִיק עַל הַּכִיס ּבְִשלֹוָשה צְָדִדים ּבְעַמּוד 8  ּולְהַכְנִיס אֶת חֲצִי הַמַצָה לַּכִיס. 

יַַחץ: לְעַמּוד 8

ֲאפִיקֹוָמן

דוגמה



שֹוֲאלִים, ְמַׂשֲחִקים ּוַמצִיגִים ּבְיַַחד

עַמּוד 3
ְקעָָרה ֶשל ּפֶַסח

שֹוֲאלִים ִחידֹות עַל ַהְדבִָרים ֶשיֵש ּבְַקעָָרה. לְדּוגְָמה:
ָמה לָבָן? ָמה ּבְצּוַרת ֵאלִיּפְָסה?

ָמה אֹוכְלִים ּכְֵדי לִזְּכֹור ֶשלִבְנֵי יְִׂשָרֵאל ָהיָה ַרע וַָמר?

עַמּוד 4
ֵסֶדר ַהֵסֶדר

1. ְמַסְדִרים ֶאת ַהִסיָמנִים לְפִי ַהֵסֶדר.
2. ֶאָחד ַהִמְשַתְתפִים ֵמִרים ֶאָחד ִמִסיָמנֵי ַהֵסֶדר ּוְשָאר   

    ַהִמְשַתְתפִים ַמצִיגִים ּבְּפַנְטֹוִמיָמה ֶאת ַהְתנּועָה ַהַמְתִאיָמה. 

עַמּוד 19
צָפּון

1. ַהיְלִָדים ְמנֲַחִשים ּבְֶאְמצָעּות ְשֵאלֹות וְִשימּוש ּבְמּוְׂשגֵי יַַחס: ָהֲאפִיקֹוָמן עַל  
    ַהַחלֹון? ָהֲאפִיקֹוָמן ִמַתַחת לַשּולְָחן? ָהֲאפִיקֹוָמן לְיַד ַהּכִיֵסא? ּוִמי ֶשֶהְחּבִיא ֶאת   

    ָהֲאפִיקֹוָמן עֹונֶה ״ּכֵן״ אֹו ״ֹלא״.
2. ִמְׂשחָק: ״חַם״ אֹו ״ַקר״ - הַיְלִָדים ְמחַּפְִׂשים ֶאת הֲָאפִיקֹוָמן ּוִמי ֶשהֶחְּבִיא אֹותֹו  

    עֹוזֵר לָהֶם עַל יְֵדי ֲאִמיַרת ״חַם״ )ּכְֶשִמְתַקְרבִים לֲָאפִיקֹוָמן( וְ״ַקר״ )ּכְֶשִמְתַרֲחקִים(. 

עַמּוד 11
ַמגִיד: 10 ַהַמּכֹות

1. ְמַסְדִרים ֶאת ַהַמּכֹות לְפִי ַהֵסֶדר.
2. ֶאָחד ַהִמְשַתְתפִים ַמצִיג ּבְּפַנְטֹוִמיָמה ֶאת ַאַחת ַהַמּכֹות וְַהְשָאר צְִריכִים     

    לְנֵַחש ָמִהי ַהַמּכָה. לְדּוגְָמה, 
    צְפְַרֵדעַ - קֹופְצִים; ּכִינִים - ְמגְַרִדים ֶאת ַהגּוף; ָדם - ַמצְּבִיעִים עַל ַמֶשהּו ָאדֹום. 

3. שֹוֲאלִים: ֵאיפֹה יֵש עֹוד ִמְסּפִָרים ּבַַהגָָדה ּוָמֶהם?
    לְדּוגְָמה, ַהִמְסּפַר 4: 4 ּבָנִים, 4 ּכֹוסֹות, 4 ִאָמהֹות וְעֹוד.

עַמּוד 12
ַמגִיד: ּפֶַסח, ַמצָה ּוָמרֹור

ַמצִיגִים-
"ּבְכָל דֹור וָדֹור ַחיָיב ָאָדם 

לְִראֹות ֶאת עַצְמֹו ּכְִאילּו הּוא 
יָצָא ִמִמצְַרים". ּבְעֵדֹות שֹונֹות 
נָהּוג ֶשַהיְלִָדים לֹובְִשים ּבְגִָדים 

ְמשּוָמִשים, ָׂשִמים ַתְרִמיל עַל ַהגַב, 
יֹוצְִאים ֵמַהּבַיִת, דֹופְִקים עַל ַהֶדלֶת 

וְעֹונִים לְַשֵאלֹות ֶשל ַהְמבּוגִָרים: 
ֵמֵאיפֹה ּבָאֶתם?

ִמִמצְַריִם
לְָאן ַאֶתם הֹולְכִים?

לִירּוָשלַיִם
ּולְבַסֹוף ּכּולָם ָשִרים:

לְָשנָה ַהּבָָאה ּבִירּוָשלַיִם ַהּבְנּויָה. 

עַמּוד 9
ַמגִיד: ָמה נְִשַתנָה?

ְמַשְתפִים ֶאת ַהִמְשַתְתפִים: 
ָמה ִהְשַתנָה ַהָשנָה ֵאצֶל ּכָל ֶאָחד?

עַמּוד 24
ֶאָחד ִמי יֹוֵדעַ

1. ְמכִינִים ִמסְּפִָרים לִפְנֵי לֵיל ַהסֵֶדר. ְמחַלְקִים לְכָל ִמְשַתֵתף ִמסְּפָר ֶאחָד אֹו  
    ּכַָמה ִמסְּפִָרים, וְהּוא ָשר ּכְֶשַמגִיעִים לִַמסְּפָר ֶשלֹו.
2. ָשִרים ֶאת ַהִשיר ּבְלִיוּוי ְתנּועֹות יַָדיִים ַמְתִאימֹות.

לְעַמּוד 4 לְעַמּוד 10לְעַמּוד 2 לְעַמּוד 23לְעַמּוד 12לְעַמּוד 11לְעַמּוד 10לְעַמּוד 9

לִפְָרטִים נֹוָספִים 

דוגמה




