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 ַקֶדׁש
ֶפן ִרי ַהגָּ עֹולָּם בֹוֵרא פְּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  .בָּ

נּו  מָּ רֹומְּ ם וְּ ל עָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ עֹולָּם, ֲאֶשר בָּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

נּו יי ֱאֹלֵהינּו יו. ַוִתֶתן לָּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ִקדְּ ל לָּשֹון וְּ ה מֹוֲעִדים  ִמכָּ ַאֲהבָּ בְּ

ַמן  שֹון, ֶאת יֹום ַחג ַהַמּצֹות ַהֶזה, זְּ שָּ ַמִנים לְּ ה, ַחִגים ּוזְּ חָּ ִשמְּ לְּ

נּו  אֹותָּ תָּ וְּ ַחרְּ נּו בָּ ִים. ִכי בָּ רָּ א ֹקֶדש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמצְּ רָּ ֵחרּוֵתנּו  ִמקְּ

ה ּו חָּ ִשמְּ ֶשָך בְּ דְּ ַעִמים, ּומֹוֲעֵדי קָּ ל הָּ תָּ ִמכָּ נּו. ִקַדשְּ תָּ ַחלְּ שֹון ִהנְּ שָּ בְּ

ַקֵדש ה יי, מְּ רּוְך ַאתָּ ַמִנים בָּ ַהזְּ ֵאל וְּ רָּ  .ִישְּ

נּו ַלְזַמן  נּו ְוִהִגיעָּ נּו ְוִקְימָּ עוֹלָּם, ֶשֶהֱחיָּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

 .ַהֶזה

 שותים כוס ראשונה בהסבה

 

 

 

 

 

 ּוְרַחץ
 נוטלים ידיים. לא מברכים.
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 ַכְרַפס
ס  ם מעטטֹוְבִלי חֹות ִמְכזַּיִת]כְַּרפַּ ח,  [פָּ  ומברכים:ְבֵמי ֶמלַּ

ה מָּ ֲאדָּ ִרי הָּ עֹולָּם, בֹוֵרא פְּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  .בָּ

 

 

 
 

 

 

 

 

 יַָחץ
 עורך הסדר לוקח את המצה האמצעית, חוצה אותה לשניים ומחביא את החלק האמצעי לאפיקומן
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יד  ַמגִּ

 
 

 

ם ה וְאֹוְמִרים ְבקֹול רָּ רָּ ְקעָּ ְגִביִהים ֶאת הַּ ּצֹות, מַּ מַּ ִכּסּוי ֵמהַּ  :מֹוִריִדים ֶאת הַּ

ִפין ייֵתי  ל ִדכְּ ִים. כָּ רָּ ִמצְּ א דְּ עָּ ַארְּ נָּא בְּ תָּ הָּ לּו ַאבְּ יָּא ַדי ֲאכָּ א ַענְּ מָּ א ַלחְּ הָּ

שָּ  א, לְּ כָּ א הָּ ַשתָּ ַסח. הָּ ִיפְּ ִריְך ייֵתי וְּ ל ִדצְּ ייֹכל, כָּ א וְּ עָּ ַארְּ ָאה בְּ נָּה ַהבָּ

ֵני חֹוִרין ָאה בְּ נָּה ַהבָּ שָּ ֵדי, לְּ א ַעבְּ ַשתָּ ֵאל. הָּ רָּ ִישְּ  .דְּ

ן,  לוקחים את ְלחָּ שֻּׁ ל הַּ ה ֵמעַּ רָּ ְקעָּ  הַּ

  .כֹוס ֵשנִי םמֹוְזִגי

 :כולם שרים

 נְִּׁשַתַנה ָמה

ֵלילֹו ֶזה ִמכָּל הַּ ה הַּ יְלָּ לַּ נָּה הַּ ה נְִשתַּ   -תמַּ

  ;ּצָּה ֵמץ ּומַּ ֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין חָּ  ֶשְבכָּל הַּ

ֶזה  ה הַּ יְלָּ לַּ ּצָּה –הַּ  ?!כֻּׁלֹו מַּ

 

  ;קֹות ֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשָאר יְרָּ  ֶשְבכָּל הַּ

ֶזה  ה הַּ יְלָּ לַּ רֹור –הַּ  ?!מָּ

  ם עַּ ְטִביִלין, ֲאִפילּו פַּ ֵלילֹות ֵאין ָאנּו מַּ ֶשְבכָּל הַּ
ת;   ֶאחָּ

ה יְלָּ לַּ ֶזה  הַּ ִמים –הַּ  ?!ְשֵתי ְפעָּ

 

  ֵלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵבין יֹוְשִבין ּוֵבין ֶשְבכָּל הַּ
ֶזה  ה הַּ יְלָּ לַּ ִבין; הַּ ִבין –ְמסֻּׁ נּו ְמסֻּׁ  ?!כֻּׁלָּ
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פּור יַאת סִּ ְצַריִּם יְצִּ  מִּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכין שי בריל -משה בתיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכינו בית ניצן -משה ליד הסנה

 

 

 

 

 
 בית דרור -שלומק'ה ארנון -הכין -משה ואהרון עומדים לפני פרעה
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ים ְצַריִּם ְלַפְרעֹה ָהיִּינּו ֲעָבדִּ  ְבמִּ

יִָּכים ֲאנְַּחנּו ם שַּ ֵאל ְלעַּ  .יְִשרָּ

ם ֵאל עַּ ם הּוא יְִשרָּ עָּ נּו הָּ  .ֶשלָּ

ם עַּ מֹון ִלְפנֵי פַּ נִים הָּ ם שָּ עָּ נּו הָּ יָּה ֶשלָּ יִם הָּ  .ְבִמְצרַּ

ִמְצִרים ם נְָּתנּו הַּ עַּ נּו לָּ ה ֶשלָּ ה ֲעבֹודָּ שָּ ת -ְמאֹד קָּ  ֲעבֹודַּ

 .ֶפֶרְך

ִמְצִרים ֲאנִָּשים ִהְרִביצּו הַּ ְבדּו ְכֵדי לַּ ֶשה יֹוֵתר ֶשיַּעַּ  .קָּ

ִמְצִרים ִתינֹוקֹות ֶאת זְָּרקּו הַּ ֵאל ְבנֵי ֶשל הַּ יְאֹור יְִשרָּ  .לַּ

יָּה ֶזה ֶשה הָּ  !ְמאֹד קָּ

 

 

 
 

מסכה של פרעה. אחד מהמשתתפים לובש את המסכה. פרעה צועק על בני ישראל. מבקש פעילות: 

   מהם לעבוד קשה.

 

יר ִדים: ׁשִּ יִינּו ֲעבָּ ִדים... הָּ ה.. ֲעבָּ תָּ ה, עַּ תָּ ה, עַּ תָּ  ְבנֵי, עַּ

  ,חֹוִרין ְבנֵי, חֹוִרין

 

 אלוקינו ה' ֶאל וַנְִּצַעק
 לבקש מכולם לצעוק ביחד, לבכות להאנח.פעילות: 

 

 .קֹוֵלנּו ֶאת ה' וַיְִּׁשַמע

 עבודת פרךבני ישראל עובדים 

 בית נחשון
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 ַהַמכֹות ֶעֶשר

 ָדם

יִם מַּ יְאֹור הַּ ְפכּו בַּ ם הָּ ִמְצִרים. ְלדָּ  ִלְשתֹות יְָּכלּו ֹלא הַּ

יְאֹור ק. ֵמהַּ ֵאל ִלְבנֵי רַּ יָּה יְִשרָּ יִם הָּ  .מַּ

 

 

 

 

 

 

 

יש דם ] "לעשות פרצוף" של אדם  -צנצנת עם "דם", צנצנת עם מים. כשמצרי רוצה לשתות המחשה:

יש מים ] "לעשות פרצוף" של אדם צמא ששותה  -שרוצה מים ושתה דם[ כשישראלי רוצה לשתות

 מים טעימים[. 

 

 ְצַפְרֵדעַ 

ְרֵדִעים ֲהמֹונֵי לּו ְצפַּ יְאֹור עָּ יִם כָּל ֶאת ּוִמְלאּו ֵמהַּ  .ִמְצרַּ

ֵאזֹור ֵאל ְבנֵי ֶשל בָּ יּו ֹלא יְִשרָּ ְרֵדִעים הָּ  .ְצפַּ

 

 

 

 

 

 

 

 

. לפזר אותן בכל מקום, מה תעשה אם יש לך " גזורות מלבד ירוקצפרדעיםב" השתמשל המחשה:

  ללכת כאילו בכל מקום יש צפרדעים, צפרדע בצלחת? בכוס? בעוגה? במיטה?

 מכת דם

 אריאל סטרומברג

 מכת צפרדע

 לביא רוזנמן 
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נִּים  כִּ

יִם ְבכָּל יּו ִמְצרַּ ִמְצִרים. ִכנִים הָּ גּוף ְבכָּל ִהְתגְָּרדּו הַּ  ִלְבנֵי. הַּ

ֵאל יּו ֹלא יְִשרָּ  .ִכנִים הָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   להתגרד בכל מקום. המחשה:

 ַערֹוב

ֲחֵצרֹות ִתים לַּ בָּ ִמְצִרים ֶשל וְלַּ יֹות נְִכנְסּו הַּ כָּנֹות חַּ  ְמסֻּׁ

ֵאזֹור .טֹוְרפֹות ֵאל ְבנֵי ֶשל בָּ יּו ֹלא יְִשרָּ יֹות הָּ  .טֹוְרפֹות חַּ

 

 

 

 

 

 
הולכים כמו חיות טורפות, נוהמים כמו חיות  -חלק חיות טורפות -מתחלקים לשניים המחשה:

הולכים בשאננות ופתאום מתנפלת עליהם חיה. צריך לשים לב שהפעילות  -הם מצרים טורפות.חלק

 לא הופכת להשתוללות. אם כן רק המדריך מציג חיה טורפת.

 בית אלומה -מכת כינים

 מכת ערוב

 אלחנן שינברג
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 ֶדֵבר

ְבֵהמֹות ִמְצִרים ֶשל הַּ ת ֵמתּו הַּ ֲחלַּ ֶדֵבר ִממַּ  . הַּ

ְבֵהמֹות ֵאל ְבנֵי ֶשל לַּ ה ֹלא יְִשרָּ רָּ  .ְכלּום קָּ

 

 

 

 

 
 

הדיירים משמיעים קולות של בהמה, ]פרה, סוס, עז, חמור.[ המדריך אומר: "הפרה בריאה.  המחשה:

יש לה קול חזק. עכשיו מגיעה מכת דבר, הקול של הפרה נחלש, תחלישו את הקול.. שחלישו עוד 

להשמיע קול. אצל בני ישראל הפרות בריאות  יותר... עכשיו היא חולה מאד. אין לה בכלל כח

 וחזקות... תשמיעו קול חזק...  

 

ין  ְׁשחִּ

גּוף ִמְצִרים ֶשל הַּ ֵלא הַּ ִעים ִהְתמַּ  .כֹוֲאִבים ִבְפצָּ

 

 

 

 

 
לשחק ב"כואב לי". המדריך מראה תמונה של אף  והדיירים אומרים: "אוי! כואב לי באף",  המחשה:

 המדריך מראה תמונה של יד והדיירים אומרים "אוי כואב לי ביד".

 רמכת דב

 ניצן בית

 מכת שחין
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 ָבָרד

ד רָּ זָּק בָּ ד ְמאֹד חָּ יִם יָּרַּ ד. ְבִמְצרַּ רָּ בָּ גַּע הַּ ֲאנִָּשים פָּ  בָּ

ְבֵהמֹות ד. ּובַּ רָּ בָּ ס הַּ רַּ ח המָּ  כָּל ֶאת הָּ דֹות ֶשּצָּמַּ שָּ  .בַּ

ֵאזֹור ֵאל ְבנֵי ֶשל בָּ ד ֹלא יְִשרָּ ד יָּרַּ רָּ  . בָּ

 

 

 

 

 
 לזרוק כדורי קלקר לבנים. פעילות:

 ַאְרֶבה

גִָּבים ֲהמֹונֵי יֶֶרק כָּל ֶאת ִכְרְסמּו ֵהם. ְלִמְצִריִים ִהִגיעּו חָּ . הַּ

ה כָּל ֶאת ָאְכלּו ֵהם ח מָּ ל ֶשּצָּמַּ ֵעִצים עַּ דֹות הָּ שָּ ֵאזֹור. ּובַּ  בָּ

ֵאל ְבנֵי ֶשל יָּה ֹלא יְִשרָּ  .ַאְרֶבה הָּ

 

 

 

 

 
שקף שמצוייר עליו ענן  -תמונה בעץ עם עלים ופירות.  -תמונה א: שקפיםהמחשה בעזרת  -פעילות

 רק ענפים נשארו.   -תמונה גארבה. 

 

 -מכת ברד

 ןטיוגב בי

 -מכת ארבה

 בית אורן
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 חֶֹׁשְך

יִם ְבכָּל יָּה ִמְצרַּ . אֹור ֶקֶרן ַאף ְבִלי כֵָּבד חֶֹשְך. חֶֹשְך הָּ

חֶֹשְך ְך הַּ ה נְִמשַּ  .יִָּמים ְשלֹושָּ

ק ֵאזֹור רַּ ֵאל ְבנֵי ֶשל בָּ יָּה יְִשרָּ  .אֹור הָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לכסות את העינים במטפחות. חושך, אנחנו לא רואים אנחנו יכולים רק למשש. פעילות:

 

 ְבכֹורֹות ַמַכת

ג ה' רַּ נִים כָּל ֶאת הָּ בָּ ְבכֹוִרים הַּ יִם הַּ נִים. ְבִמְצרַּ בָּ  לַּ

ְבכֹוִרים ֵאל ְבנֵי ֶשל הַּ ה ֹלא יְִשרָּ רָּ  .ְכלּום קָּ

 

 

 

 

 

  

 בית אלה -מכת חושך

 מכת בכורות

 מתי טסלר
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 אבא של איתן קירש[ -]המילים והלחן חוברו ע"י חים קירש שיר:

כֹות ֶעֶשר ֵאלּו מַּ   :הַּ

ם וִיִהי דָּ ְרֵדעַּ , הַּ ְּצפַּ ִכנָּם הַּ  , וְהַּ

כַּת רֹוב מַּ אּו -עַּ יֹות בָּ עֹות חַּ   .רָּ

ר בָּ דָּ ְבֵהמֹות כָּל ֵמתּו בַּ ֵאל, הַּ יָּה ּוְליְִשרָּ  ְשִחין. ְמאֹד טֹוב הָּ

ק, פֹוֵרחַּ  רָּ  , קֹולֹות -בָּ

דֹות כָּל ֶאת ָאכַּל ַאְרֶבה שָּ  , הַּ

חֶֹשְך ר ִאי בַּ יָּה ֶאְפשָּ  , ִלְראֹות הָּ

ג ה' רַּ ְבכֹורֹות כָּל ֶאת הָּ ֵאל הַּ יָּה ּוְליְִשרָּ  . ְמאֹד טֹוב הָּ
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 ַהַמְׁשקֹוף ַעל ָדם

כַּת ה ְבכֹורֹות מַּ יְתָּ כָּה הָּ מַּ ַאֲחרֹונָּה הַּ ִמְצִרים הָּ  .ִקְבלּו ֶשהַּ

כַּת ִלְפנֵי ֵאל ְבנֵי ְבכֹורֹות מַּ  :ִהְתכֹונְנּו יְִשרָּ

ֲחטּו ֵהם  .ֶשה שָּ

ְרחּו ֵהם ם ֶאת מָּ דָּ ל הַּ ְשקֹוף עַּ  .מַּ

יִת נְִכנְסּו ֵהם בַּ ה כָּל יְָּצאּו וְֹלא לַּ יְלָּ לַּ  .הַּ

ה שּו ֵהם מָּ יִת עָּ  :ְבבַּ

ן ֶאת ָאְכלּו ְרבָּ ח קָּ ֶפסַּ  .הַּ

ן ֶאת ָאְכלּו ֵאיְך ְרבָּ ח קָּ ֶפסַּ  ?הַּ

ְרִמיִלים ִעם תַּ ל הַּ גַּב עַּ  .הַּ

ֵלי ִעם  .וֲַּחגֹורֹות ֲהִליכָּה נַּעַּ

ֵקל ִעם ֲהִליכָּה מַּ יָּד הַּ  .בַּ

ֶאְמצַּע ה בָּ יְלָּ לַּ יִם ֶאֶרץ ְבכָּל עֹוֵבר ה' הַּ  .ִמְצרַּ

ְבכֹורֹות כָּל ֶאת הֹוֵרג ה'  .הַּ

ֵלג ה' ל[ פֹוֵסחַּ ] ְמדַּ ִתים עַּ בָּ ֶהם ֶשיֵש הַּ ן לָּ ם ִסימָּ ל דָּ  עַּ

ְשקֹוף מַּ  .הַּ

 

המשקוף. מראים כל פעם ציר אחר ציור בית עם דם על המשקוף, ציור בית בלי דם על המחשה: 

 ושואלים: "כאן תהיה מכת בכורות?

 כולם חוגרים חגורות, על הגב צרורות, מחזיקים ביד ממקלות פעילות: 
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י  ַהַליְָלה ַבֲחצִּ

ה ְבֶאְמצַּע יְלָּ לַּ ִמְצִרים הַּ  .ִמְתעֹוְרִרים הַּ

ְבכֹוִרים ֶשכָּל רֹוִאים ֵהם  .ֵמִתים הַּ

ֲחִדים ֵהם ט ֶשעֹוד ְמפַּ ם ְמעַּ  .יָּמּותּו כֻּׁלָּ

ְרעֹה אֹוְמִרים ֵהם ח -ְלפַּ ֵהר ִתְשלַּ ם ֶאת מַּ ֵאל עַּ ! יְִשרָּ

ם לָּ נּו ִבְגלָּ  !נָּמּות כֻּׁלָּ

ְרעֹה ֵאל ִלְבנֵי אֹוֵמר פַּ  :יְִשרָּ

יִם ִמיָּד ְצאּו" ה כָּל ֶאת ְקחּו! ִמִמְצרַּ ֶתם מָּ  ּוְלכּו רֹוִצים ֶשאַּ

 !"ִמכָּאן

ֵאל ְבנֵי ּצֹאן כָּל ֶאת לֹוְקִחים יְִשרָּ ֶהם הַּ ְרכּוש וְכָּל ֶשלָּ  הָּ

ֶהם יִם וְיֹוְצִאים ֶשלָּ  .ִמִמְצרַּ

יִם יֹוְצִאים ֵהם ֵצק ֶאת לֹוְקִחים ֵהם. ִבְמִהירּות ִמִמְצרַּ בָּ  הַּ

ְרִמיִלים ְבתֹוְך תַּ ֶהם הַּ ל. ֶשלָּ ְמִהירּות ִבְגלַּ ֵצק הַּ בָּ  ֶשֵהִכינּו הַּ

 .ִלְתפֹחַּ  ִהְסִפיק ֹלא

 

 

 

 

 

 

 

 

ילּות ֶחֶדר יֹוְצִאים :ְפעִּ ְקלֹות ִעם ֵמהַּ מַּ יָּד הַּ ִרים ִסיבּוב עֹוִשים, בַּ  .וְשַּ

יר ֵאל ְבנֵי :ׁשִּ נּו כָּאן יְִשרָּ יִם, כֻּׁלָּ  כָּכָּה, ָאנּו יֹוְצִאים ִמִמְצרַּ

 .נֵֵצא כָּכָּה כָּכָּה כָּכָּה. נֵֵצא כָּכָּה כָּכָּה

 בני ישראל יוצאים ממצרים

 בית שקד
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ים ְצרִּ ים ַהמִּ  יְִּשָרֵאל ְבֵני ַאֲחֵרי רֹוְדפִּ

ֵאל ְבנֵי יִם יֹוְצִאים יְִשרָּ  . ִמִמְצרַּ

ה ַאֲחֵרי ִמְצִרים יִָּמים ְשלֹושָּ  :אֹוְמִרים הַּ

ה" מָּ ְחנּו לָּ לַּ ֵאל ְבנֵי ֶאת שָּ ו ִבְשִביֵלנּו יֲַּעבֹד ִמי? יְִשרָּ ְכשָּ  ?"עַּ

ִמְצִרים ְחִליִטים הַּ ֵאל ְבנֵי ַאֲחֵרי ִלְרדֹף מַּ   .יְִשרָּ

ִשיִגים ֵהם ֵאל ְבנֵי ֶאת מַּ ל יְִשרָּ ת עַּ  .סּוף יָּם ְשפַּ

ֵאל ְבנֵי ה יֹוְדִעים ֹלא יְִשרָּ ֲעשֹות מָּ  :לַּ

ִמְצִרים ד ִמּצַּד עֹוְמִדים הַּ יָּם ֶאחָּ ד וְהַּ ּצַּ ֵשנִי ֵמהַּ  .הַּ

ֵאל ְבנֵי  .ְלמֶֹשה צֹוֲעִקים יְִשרָּ

ֵלל מֶֹשה ה' ִמְתפַּ  . לָּ

ֵאל ִלְבנֵי אֹוֵמר ה'   :יְִשרָּ

נִיף" ֶטה ֶאת תָּ מַּ ל הַּ יָּם ֵמעַּ יָּם הַּ ע וְהַּ קַּ   !"ִלְשנַּיִם יִבָּ

 

  
משה מרים את 

מטהו וים סוף 

 נבקע לשנים
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יַעת  סּוף יָם ְקרִּ

ֶטה ֶאת ֵמנִיף מֶֹשה מַּ ל הַּ  . סּוף יָּם ֵמעַּ

ע סּוף יָּם ֶאְמצַּע. ִלְשנַּיִם נְִבקַּ ה יֵש בָּ שָּ  .יַּבָּ

ֵאל ְבנֵי ה הֹוְלִכים יְִשרָּ שָּ יַּבָּ  . בַּ

יִם מַּ ה ְכמֹו עֹוְמִדים הַּ ִדים ִמְשנֵי חֹומָּ ְּצדָּ ֶהם הַּ  .ֶשלָּ

ֵאל ְבנֵי ִגיִעים סּוף יָּם ֶאת חֹוִצים יְִשרָּ ד ּומַּ ּצַּ ֵשנִי לַּ  .הַּ

ִמְצִרים ְחִליִטים הַּ ֲעבֹר יְכֹוִלים ֲאנְַּחנּו גַּם: "מַּ ד לַּ ּצַּ ֵשנִי לַּ  הַּ

 ".סּוף יָּם ֶשל

ִמְצִרים ה הֹוְלִכים הַּ שָּ יַּבָּ ֶאְמצַּע בַּ יָּם בָּ  .הַּ

 :ְלמֶֹשה אֹוֵמר ה'

נִיף" ֶטה ֶאת תָּ מַּ ל ֶשְלָך הַּ יָּם ֵמעַּ יִם הַּ מַּ  ".יְִסְגרּו וְהַּ

ֶטה ֶאת ֵמנִיף מֶֹשה מַּ ל הַּ יָּם ֵמעַּ  .הַּ

יִם מַּ ל נְִסגִָּרים הַּ ִמְצִרים עַּ ִמְצִרים כָּל. הַּ  .טֹוְבִעים הַּ

ֵאל ְבנֵי ִמְצִרים כָּל ֶאת רֹוִאים יְִשרָּ יָּם ֵמִתים הַּ  . בַּ

ל עֹוְמִדים ֵהם ת עַּ יָּם ְשפַּ ה וְאֹוְמִרים הַּ  .ִשירָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ים.הים נסגר. המצרים טובע -נכנסים לים. משה מרים את המטההמצרים  -דגם קרטון המחשה:

בני ישראל חוצים 

  את ים סוף

 בית אבשלום
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 ּוָמרֹור ַמָצה, ֶפַסח

ִרים  בָּ ה דְּ לשָּ ל ֶשֹּלא ָאַמר שְּ יָּה אֹוֵמר: כָּ ִליֵאל הָּ ן ַגמְּ ַרבָּ

ֵאּלּו ֵהן:  תֹו, וְּ ֵדי חֹובָּ א יְּ  ֵאּלּו ַבֶפַסח, ֹלא יָּצָּ

 ,ֶפַסח

 ".פסחכולם ביחד אומרים: "

 

 

ה  ,ַמצָּ

 ". מצהביחד אומרים: "כולם 

 

 

 

רוֹר  .ּומָּ

 "מרור". כולם ביחד אומרים
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  – ֶפַסח

ן ְרבָּ ח קָּ ֶפסַּ יּו הַּ ן אֹוְכִלים ֶשהָּ ְזמַּ ש ֶשֵבית בַּ ִמְקדָּ יָּה הַּ  הָּ

יָּם ה. קַּ מָּ  ?ֶפַסח לֹו קֹוְרִאים לָּ

ח ה' ִכי סַּ ץ, ִדֵלג] פָּ פַּ ל[ קָּ ֵתי עַּ יִם ֲאבֹוֵתינּו בָּ  וְֹלא ְבִמְצרַּ

גַּע ֶהם פָּ ן בָּ ְזמַּ כַּת בַּ  .ְבכֹורֹות מַּ

 ַמָצה

ְרא ּצֹות  יםמַּ מַּ  :לכולם ואומריםֶאת הַּ

ה מָּ ּצָּה ֶאת אֹוְכִלים ֲאנְַּחנּו לָּ מַּ זֹאת הַּ  ? הַּ

ל יִם ִבְמִהירּות יְָּצאּו ֶשֲאבֹוֵתינּו ִבְגלַּ ֵצק ִמִמְצרַּ בָּ ֶהם וְהַּ  ֶשלָּ

ְחִמיץ ִלְתפֹחַּ  ִהְסִפיק ֹלא  .ּוְלהַּ

 ָמרֹור

ְראֶ  רֹור לַּ  יםמַּ מָּ  :יםם וְאֹוֵמרכולֶאת הַּ

ה מָּ רֹור אֹוְכִלים ֲאנְַּחנּו לָּ  ? מָּ

ל ִמְצִרים ִבְגלַּ ְררּו ֶשהַּ יַּי ֶאת מָּ ת ֲאבֹוֵתינּו חַּ ֲעבֹודַּ  .ֶפֶרְך בַּ

 מחזיקים ביד את הכוס

 כולם אומרים ביחד בקול:

דֹור ַחיָּב ל דֹור וָּ כָּ א  בְּ ִאּלּו הּוא יָּצָּ מֹו כְּ אֹות ֶאת ַעצְּ ם ִלרְּ ָאדָּ
ַרִים .ִמִמצְּ  

 

 מברכים:

ֶפן ִרי ַהגָּ עֹולָּם בֹוֵרא פְּ יָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יְּ רּוְך ַאתָּ .בָּ  

  בהסבה הכוס את שותים
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 רחצה
: ומברכים ידים נוטלים  

יָּ ֱאֹלֵהינּו ה יְּ רּוְך ַאתָּ יו  בָּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ עֹולָּם, ֲאֶשר ִקדְּ ֶמֶלְך הָּ
ִים דָּ ִטיַלת יָּ נּו ַעל נְּ ִצּוָּ  וְּ

 

 

 

 

 

 

 

 מוציא, מצה
 לוקחים את המצות ומברכים

 

ָאֶרץ עֹולָּם ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן הָּ יָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יְּ רּוְך ַאתָּ   .בָּ

יָּ ֱאֹלֵהינּו ה יְּ רּוְך ַאתָּ יו  בָּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ עֹולָּם, ֲאֶשר ִקדְּ ֶמֶלְך הָּ
ה נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָּ ִצּוָּ  וְּ

. אוכלים בהסבהמחלקים לכולם מצה  

 

 

 ָמרֹור
 לוקחים מרור טובלים במעט חרוסת ומברכים

 

 

יו  ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ עֹולָּם, ֲאֶשר ִקדְּ יָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
נּו  ִצּוָּ רֹורוְּ  ַעל ֲאִכיַלת מָּ
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 כֹוֵרך

 לוקחים שתי פרוסות מצה, שמים בין שתי הפרוסות מרור. אוכלים בהסבה.

 

.  

 

 

 

ְלָחן  עֹוֵרְך ׁשֻׁ
 אוכלים סעודת חג

 

 

 

 

 

 

 ָצפּון
מחלקים מהמצה האמצעית אפיקומן. בשלב הזה אפשר לחלק מתנה קטנה לכל אחד בסוף הסעודה 

 דבר חיובי שקרה איתו במהלך ה"סדר". ולציים תשובה יפה אומהדיירים שהשתתף ב"סדר" 
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 ָבֵרְך
 

ִמים ֹחלְּ ִיינּו כְּ יָּ ֶאת ִשיַבת ִציֹון הָּ שּוב יְּ חֹוק ִפינּו ִשיר ַהַמֲעלֹות בְּ ֵלא שְּ . ָאז ִימָּ
יָּ ַלֲעשֹות  ִדיל יְּ יָּ ַלֲעשֹות ִעם ֵאֶּלה. ִהגְּ ִדיל יְּ רּו ַבגֹוִים ִהגְּ שֹוֵננּו ִרנָּה ָאז ֹיאמְּ ּולְּ

ה  עָּ ִדמְּ ִעים בְּ ִביֵתנּו ַכֲאִפיִקים ַבֶנֶגב. ַהֹזרְּ יָּ ֶאת שְּ ה יְּ ֵמִחים. שּובָּ ִיינּו שְּ נּו הָּ ִעמָּ
ִרנָּה ִיקְּ  יובְּ ִרנָּה ֹנֵשא ֲאֻלֹמתָּ בֹוא בְּ ַרע ֹבא יָּ ֹכה ֹנֵשא ֶמֶשְך ַהזָּ לֹוְך ֵיֵלְך ּובָּ .ֹצרּו. הָּ   

 

רּוְך עֹולָּם ֻכּלֹו  בָּ ן ֶאת הָּ עֹולָּם, ַהזָּ יָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יְּ ַאתָּ
ל כָּ ַרֲחִמים, הּוא ֹנֵתן ֶלֶחם לְּ ֶחֶסד ּובְּ ֵחן בְּ טּובֹו בְּ ר ִכי -בְּ שָּ בָּ

ַסר  ַאל ֶיחְּ נּו וְּ ַסר לָּ ִמיד ֹלא חָּ דֹול תָּ טּובֹו ַהגָּ דֹו, ּובְּ עֹולָּם ַחסְּ לְּ
ן  דֹול, ִכי הּוא ֵאל זָּ מֹו ַהגָּ ֶעד, ַבֲעבּור שְּ עֹולָּם וָּ זֹון לְּ נּו מָּ לָּ

ל כָּ זֹון לְּ ֵנס ַלֹכל, ּוֵמִטיב ַלֹכל ּוֵמִכין מָּ ַפרְּ יו ֲאֶשר-ּומְּ ִריֹותָּ   בְּ
א רָּ ָאמּור: פֹותֵ  בָּ לכָּ כָּ ִביַע לְּ ֶדָך ּוַמשְּ צֹון-ַח ֶאת יָּ רּוְך  ,ַחי רָּ בָּ

ן ֶאת ַהֹכל יָּ ַהזָּ ה יְּ   .ַאתָּ

 
ַעל  נוֶֹדה ה, וְּ בָּ חָּ ה ּורְּ ה טֹובָּ דָּ תָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחמְּ ַחלְּ יָּ ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶשִהנְּ ָך יְּ ּלְּ

נּו ִמבֵ  ִדיתָּ ַרִים ּופְּ יָּ ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמצְּ נּו יְּ ָך ֶשהֹוֵצאתָּ ִריתְּ ַעל בְּ ִדים, וְּ ית ֲעבָּ
ַעל ַחִיים ֵחן  נּו, וְּ תָּ ַעל ֻחֶקיָך ֶשהֹוַדעְּ נּו וְּ תָּ ָך ֶשִּלַמדְּ תְּ ַעל תֹורָּ ֵרנּו וְּ שָּ תָּ ִבבְּ ַתמְּ ֶשחָּ
ל יֹום  כָּ ִמיד, בְּ נּו תָּ ֵנס אֹותָּ ַפרְּ ן ּומְּ ה זָּ ַאתָּ זֹון שָּ ַעל ֲאִכיַלת מָּ נּו, וְּ תָּ ֶחֶסד ֶשחֹוַננְּ וָּ

ל  כָּ הּובְּ עָּ ל שָּ כָּ ֵעת ּובְּ .  

ל  ִפי כָּ ָך בְּ ַרְך ִשמְּ בָּ ְך, ִיתְּ ִכים אֹותָּ רְּ בָּ ְך ּומְּ נּו מֹוִדים לָּ יָּ ֱאֹלֵהינּו ֲאַנחְּ ַעל ַהֹכל יְּ וְּ
יָּ ֱאֹלֶהיָך ַעל  תָּ ֶאת יְּ , ּוֵבַרכְּ תָּ ַבעְּ שָּ תָּ וְּ ָאַכלְּ תּוב: "וְּ ֶעד, ַככָּ ם וָּ עֹולָּ ִמיד לְּ ַחי תָּ

ה ֲאֶשר  ָאֶרץ ַהּטֹובָּ זֹוןהָּ ַעל ַהמָּ ָאֶרץ וְּ , ַעל הָּ יָּ ה יְּ רּוְך ַאתָּ ְך". בָּ נַָּתן לָּ . 

 
ַכן  ַרֶחם ַעל ִציֹון ִמשְּ ַלִים ִעיֶרָך, וְּ רּושָּ ַעל יְּ ֵאל ַעֶמָך, וְּ רָּ יָּ ֱאֹלֵהינּו ַעל ִישְּ נָּא יְּ

דֹוש שֶ  ַהקָּ דֹול וְּ ַעל ַהַבִית ַהגָּ ִשיֶחָך, וְּ ִוד מְּ כּות ֵבית דָּ ַעל ַמלְּ בֹוֶדָך, וְּ א כְּ רָּ ִנקְּ
נּו  ַוח לָּ ַהרְּ ִויֵחנּו, וְּ ַהרְּ ֵלנּו וְּ כְּ ַכלְּ ֵסנּו וְּ נְּ ֵענּו, זּוֵננּו, ַפרְּ יו. ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו, רְּ לָּ ָך עָּ ִשמְּ
ַנת  יָּ ֱאֹלֵהינּו, ֹלא ִליֵדי ַמתְּ ִריֵכנּו יְּ נָּא ַאל ַתצְּ רֹוֵתינּו. וְּ ל צָּ ה ִמכָּ ֵהרָּ יָּ ֱאֹלֵהינּו מְּ יְּ

ֹלא ִליֵד  ם וְּ דָּ ר וָּ שָּ ה בָּ דֹושָּ ה ַהקְּ תּוחָּ ֵלָאה ַהפְּ ָך ַהמְּ דְּ יָּ ם, ִכי ִאם לְּ ָאתָּ וָּ י ַהלְּ
ֶעד עֹולָּם וָּ ֵלם לְּ ֹלא ִנכָּ ה, ֶשֹלא ֵנבֹוש וְּ בָּ חָּ רְּ הָּ  .וְּ

ֹבא ,ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵקד  ַיֲעֶלה ְויָּ ִיפָּ ַמע, וְּ ִישָּ ֶצה וְּ ֵירָּ ֶאה וְּ ֵירָּ ַיִגיַע, וְּ וְּ
רֹוֵננּו ֵכר ִזכְּ ִיזָּ רֹון  וְּ ִזכְּ ֶדָך, וְּ ִוד ַעבְּ ִשיַח ֶבן דָּ רֹון מָּ ִזכְּ רֹון ֲאבֹוֵתינּו, וְּ ִזכְּ דֹוֵננּו וְּ ּוִפקְּ

ה,  טֹובָּ ה, לְּ ֵלטָּ ֶניָך ִלפְּ פָּ ֵאל לְּ רָּ ָך ֵבית ִישְּ ל ַעמְּ רֹון כָּ ִזכְּ ֶשָך, וְּ דְּ ַלִים ִעיר קָּ רּושָּ יְּ
יוֹ  לֹום, בְּ שָּ ַחִיים ּולְּ ַרֲחִמים, לְּ ֶחֶסד ּולְּ ֵחן ּולְּ   .ם ַחג ַהַמּצֹות ַהֶזהלְּ

ַחִיים הֹוִשיֵענּו בֹו לְּ ה, וְּ כָּ רָּ ֵדנּו בֹו ִלבְּ קְּ ה, ּופָּ טֹובָּ יָּ ֱאֹלֵהינּו בֹו לְּ ֵרנּו יְּ כְּ ַבר  ;זָּ ּובדְּ
הֹוִשיֵענּו, ִכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִכי ֵאל  ֵלינּו וְּ ַרֵחם עָּ ֵננּו, וְּ חָּ ַרֲחִמים חּוס וְּ ה וְּ שּועָּ יְּ

הֶמֶלְך ַחנּון  תָּ ַרחּום אָּ   .וְּ
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יו  ַרֲחמָּ , בֹוֵנה בְּ יָּ ה יְּ רּוְך ַאתָּ ֵמינּו. בָּ יָּ ה בְּ ֵהרָּ ַלִים ִעיר ַהֹקֶדש ִבמְּ רּושָּ ֵנה יְּ ּובְּ
ִים ָאֵמן לָּ רּושָּ  .יְּ

רּוְך ֵאנּו,  בָּ ֵכנּו, ַאִדיֵרנּו, בֹורְּ ֵאל ָאִבינּו, ַמלְּ ם, הָּ עֹולָּ , ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ יָּ ה יְּ ַאתָּ
ַאל, ַהֶמֶלְך ַהּטֹוב ֹגֲאֵלנּו, י רָּ דֹוש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִישְּ דֹוֵשנּו קְּ ֵרנּו, קְּ ֹוצְּ

נּו. הּוא  יֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב לָּ ל יֹום וָּ כָּ ַהֵמִטיב ַלֹכל, ֶשבְּ וְּ
ַרֲחִמי ֶחֶסד ּולְּ ֵחן ּולְּ ַעד, לְּ ֵלנּו לָּ מְּ ֵלנּו הּוא ִיגְּ נּו הּוא גֹומְּ לָּ מָּ ה גְּ לָּ ֶרַוח ַהּצָּ ם ּולְּ

ל  כָּ לֹום וְּ שָּ ַחִיים וְּ ַרֲחִמים וְּ ה, וְּ לָּ כָּ ַכלְּ ה וְּ נָּסָּ ה ַפרְּ מָּ ה ֶנחָּ ה ִוישּועָּ כָּ רָּ ה, בְּ חָּ לָּ ַהצְּ וְּ
ֵרנּו ַחסְּ עֹולָּם ַעל יְּ ל טּוב לְּ   .טֹוב; ּוִמכָּ

ן ַרֲחמָּ ֶעד הָּ ם וָּ עֹולָּ ֵלינּו לְּ לֹוְך עָּ הּוא ִימְּ .  

ן ַרֲחמָּ ַרְך ַבשָּ  הָּ בָּ ָאֶרץהּוא ִיתְּ ַמִים ּובָּ .  

ן ַרֲחמָּ ַהַדר  הָּ ִיתְּ ִחים, וְּ צָּ ֵנַצח נְּ ַעד ּולְּ נּו לָּ ַאר בָּ פָּ ִיתְּ דֹור דֹוִרים, וְּ ַתַבח לְּ הּוא ִישְּ
ִמים ֵמי עֹולָּ עֹולְּ ַעד ּולְּ נּו לָּ   .בָּ

ן ַרֲחמָּ בֹוד הָּ כָּ ֵסנּו בְּ נְּ ַפרְּ הּוא יְּ .  

ן ַרֲחמָּ אֵרנּו, הָּ בֹור ֻעֵּלנּו ֵמַעל ַּצּוָּ ֵצנּו הּוא ִישְּ ַארְּ ִמיּות לְּ הּוא יֹוִליֵכנּו קֹומְּ וְּ .  

ן ַרֲחמָּ יו הָּ לָּ נּו עָּ ן ֶזה ֶשָאַכלְּ חָּ ַעל ֻשלְּ ה ַבַבִית ַהֶזה, וְּ ֻרבָּ ה מְּ כָּ רָּ נּו בְּ ַלח לָּ הּוא ִישְּ .  

ן ַרֲחמָּ שֹורֹות  הָּ נּו בְּ כּור ַלּטֹוב, ִויַבֵשר לָּ נּו ֶאת ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא זָּ ַלח לָּ הּוא ִישְּ
מֹותטוֹ  ֶנחָּ שּועֹות וְּ   :בֹות יְּ

ן : ַרֲחמָּ ֻסִבין ַכאן הָּ ל ַהמְּ ֵרְך ֶאת כָּ בָּ הּוא יְּ .  

נּו,  ל ֲאֶשר לָּ ֶאת כָּ נּו וְּ ֶהם, אֹותָּ ל ֲאֶשר לָּ ֶאת כָּ ם וְּ עָּ ֶאת ַזרְּ ם וְּ ֶאת ֵביתָּ ם וְּ אֹותָּ
ַיֲעֹקב "ַבֹכל" ק וְּ חָּ ם ִיצְּ הָּ רָּ כּו ֲאבֹוֵתינּו ַאבְּ רְּ בָּ מֹו ֶשִנתְּ ֵכן  –"ֹכל" -ֹכל""ִמ -כְּ

ֹנאַמר: "ָאֵמן ה. וְּ ֵלמָּ ה שְּ כָּ רָּ נּו ַיַחד ִבבְּ נּו ֻכּלָּ ֵרְך אֹותָּ בָּ   ."יְּ

ה  כָּ רָּ א בְּ ִנשָּ לֹום. וְּ ֶמֶרת שָּ ִמשְּ ֵהא לְּ כּות ֶשתְּ ֵלינּו זְּ עָּ דּו ֲעֵליֶהם וְּ ַלמְּ רֹום יְּ ַבמָּ
ֵשכֶ  א ֵחן וְּ צָּ ִנמְּ ֵענּו, וְּ ה ֵמאֹלֵהי ִישְּ קָּ דָּ , ּוצְּ יָּ םֵמֵאת יְּ ָאדָּ ֵעיֵני ֱאֹלִהים וְּ ל טֹוב בְּ .  

ן :בשבת ֲחמָּ ִמים ַהרָּ עֹולָּ ַחֵיי הָּ ה לְּ נּוחָּ ת ּומְּ ִחיֵלנּו יֹום ֶשֻכלֹו ַשבָּ הּוא ַינְּ .  

ן ֲחמָּ ִבים  ַהרָּ ִחיֵלנּו יֹום ֶשֻכלֹו טֹוב, יֹום ֶשֻכּלֹו ָארֹוְך, יֹום ֶשַּצִדיִקים יֹושְּ הּוא ַינְּ
אשֵ  רָּ רֹוֵתיֶהם בְּ ַעטְּ ֶהםוְּ ֵקנּו ִעמָּ ִכינָּה, ִויִהי ֶחלְּ ֶנֱהִנין ִמִזיו ַהשְּ יֶהם וְּ .  

ן ַרֲחמָּ א הָּ עֹולָּם ַהבָּ ַחֵיי הָּ ִשיַח ּולְּ ַזֵכנּו ִלימֹות ַהמָּ הּוא יְּ .  

כוֹ  שּועֹות ַמלְּ דֹול יְּ עֹו ַעד עֹולָּם. ֹעֶשה  ,ִמגְּ ַזרְּ ִוד ּולְּ דָּ ִשיחֹו, לְּ ֹעֶשה ֶחֶסד ִלמְּ וְּ
לֹום  רּו: "ָאֵמןשָּ ִאמְּ ַאל. וְּ רָּ ל ִישְּ ַעל כָּ ֵלינּו וְּ לֹום עָּ יו, הּוא ַיֲעֶשה שָּ רֹומָּ ִבמְּ ".  

יָּ ֹלא  ֵשי יְּ ֹדרְּ ֵעבּו, וְּ רָּ שּו וְּ ִפיִרים רָּ סֹור ִליֵרָאיו. כְּ יו, ִכי ֵאין ַמחְּ ֹדשָּ יָּ קְּ ראּו ֶאת יְּ יְּ
ם  עֹולָּ יָּ ִכי טֹוב, ִכי לְּ ל טֹוב. הֹודּו ַליְּ רּו כָּ סְּ ִביַע ַיחְּ ֶדָך, ּוַמשְּ דֹו. פֹוֵתַח ֶאת יָּ ַחסְּ

צֹון ל ַחי רָּ כָּ ִייִתי ַגם  .לְּ ַטחֹו. ַנַער הָּ יָּ ִמבְּ יָּה יְּ הָּ , וְּ יָּ ַטח ַביְּ רּוְך ַהֶגֶבר ֲאֶשר ִיבְּ בָּ
ֵרְך בָּ יָּ יְּ ַעמֹו ִיֵתן, יְּ יָּ ֹעז לְּ ֶחם. יְּ ַבֶקש לָּ עֹו מְּ ַזרְּ ב, וְּ ִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעזָּ ֹלא רָּ ִתי, וְּ ַקנְּ  זָּ

לֹום   ..ֶאת ַעמֹו ַבשָּ

ֶפן ִרי ַהגָּ עֹולָּם בֹוֵרא פְּ יָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יְּ רּוְך ַאתָּ   .בָּ

ב םשֹוִתי ֲהסָּ   ה.בַּ
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  :נוהגים לפתוח הדלת, למזוג כוס )לכבודו של אליהו הנביא( ולהכריז

עּוך ְשֹפְך דָּ ָך ֶאל ַהגֹוִים ֲאֶשר ֹלא יְּ תְּ ֲחמָּ  

כֹות  לָּ ַעל ַממְּ אּו. ָּ וְּ רָּ ָך ֹלא קָּ ִשמְּ ֲאֶשר בְּ  

ֶאת נֵָּוהּו ֵהַשמּו.  ִכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב וְּ  

ָך ַיִשיֵגם.   ֶמָך ַוֲחרֹון ַאפְּ ֹפְך ֲעֵליֶהם ַזעְּ שְּ  

ֵמי  ִמיֵדם ִמַתַחת שְּ ַתשְּ ַאף וְּ ֹדף בְּ ה'ִתרְּ  
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 ַהֵלל

 

 :מוזגים כוס רביעית ואומרים הלל

 

יָּ  דוֹ  הֹודּו ַליְּ עֹולָּם ַחסְּ  .ִכי טֹוב ִכי לְּ
דוֹ  עֹולָּם ַחסְּ ֵאל ִכי לְּ רָּ  .ֹיאַמר נָּא ִישְּ

דוֹ  עֹולָּם ַחסְּ רּו נָּא ֵבית ַאֲהֹרן ִכי לְּ  .ֹיאמְּ
דוֹ  עֹולָּם ַחסְּ יָּ ִכי לְּ ֵאי יְּ רּו נָּא ִירְּ  .ֹיאמְּ

 

ב יָּּה חָּ ִני ַבֶמרְּ נָּ אִתי יָּּה, עָּ רָּ  ִמן ַהֵמַצר קָּ

ָאֳהֵלי ַצִדיִקיםקֹול ִרנָּה ִוישּועָּ  ה בְּ  

ִיל.  ה חָּ יָּ ֹעֵשָּ ִמין יְּ ה, יְּ יָּ רֹוֵממָּ ִמין יְּ ִיל. יְּ ה חָּ יָּ ֹעֵשָּ ִמין יְּ  יְּ

ֶיה, ַוֲאַסֵפר ַמֲעֵשי יָּּה.   ֹלא ָאמּות ִכי ֶאחְּ

ִני.  נָּ תָּ ֶות ֹלא נְּ ַלמָּ ַרִני יָּּה, וְּ  ַיֹסר ִיסְּ

ם, אֹוֶדה יָּּה.  חּו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאֹבא בָּ  ִפתְּ

ֹבאּו בֹו.  , ַצִדיִקים יָּ יָּ  ֶזה ַהַשַער ַליְּ

ה.  ִהי ִלי ִלישּועָּ ִני ַותְּ ָך ִכי ֲעִניתָּ  אֹודְּ

ה.  ִהי ִלי ִלישּועָּ ִני ַותְּ ָך ִכי ֲעִניתָּ  אֹודְּ

ה תָּ יְּ ֲאסּו ַהבֹוִנים הָּ ֲאסּו ַהבֹוִנים  ֶאֶבן מָּ ֹראש ִפנָּה. ֶאֶבן מָּ לְּ
ֹראש ִפנָּה.  ה לְּ תָּ יְּ  הָּ

ה ֹזאת  תָּ יְּ יָּ הָּ ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת יְּ לָּאת בְּ ה ֹזאת ִהיא ִנפְּ תָּ יְּ יָּ הָּ ֵמֵאת יְּ
ֵעיֵנינּו.  לָּאת בְּ  ִהיא ִנפְּ

ִגי יָּ נָּ ה יְּ שָּ ה בֹו. ֶזה ַהיֹום עָּ חָּ מְּ ִנשְּ ה וְּ יָּ נִָּגילָּ ה יְּ שָּ לָּה ֶזה ַהיֹום עָּ
ה בוֹ  חָּ מְּ ִנשְּ   .וְּ

 
 מחזיקים ביד כוס רביעית ומברכים:

ֶפן ִרי ַהגָּ עֹולָּם בֹוֵרא פְּ יָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יְּ רּוְך ַאתָּ  .בָּ
  שותים את הכוס בהסבה
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 ברכה אחרונה:

עֹולָּם יָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יְּ רּוְך ַאתָּ  ,בָּ
ִרי ַהֶגֶפן ַעל פְּ  ,ַעל ַהֶגֶפן וְּ

ִציתָּ ַעל  ה ֶשרָּ בָּ חָּ ה ּורְּ ה טֹובָּ דָּ ַעל ֶאֶרץ ֶחמְּ ֶדה וְּ נּוַבת ַהשָּ תְּ
ּה ֹבַע ִמּטּובָּ ִלשְּ יָּּה וְּ תָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמִפרְּ ַחלְּ ִהנְּ  וְּ

ַעל  ַלִים ִעיֶרָך וְּ רּושָּ ַעל יְּ ֵאל ַעֶמָך וְּ רָּ ַרֶחם נָּא ד' ֱאֹלֵקינּו ַעל ִישְּ
ַעל בֹוֶדָך וְּ ַכן כְּ ֶלָך ִציֹון ִמשְּ ַעל ֵהיכָּ ֶחָך וְּ בְּ  ִמזְּ

ּה  תֹוכָּ ַהֲעֵלנּו לְּ ֵמינּו וְּ יָּ ה בְּ ֵהרָּ ַלִים ִעיר ַהֹקֶדש ִבמְּ רּושָּ ֵנה יְּ ּובְּ
ֶליהָּ  ָך עָּ ֶרכְּ בָּ ּה ּונְּ ַבע ִמּטּובָּ ִנשְּ יָּּה וְּ ֹנאַכל ִמִפרְּ נָּּה וְּ יָּ ִבנְּ ֵחנּו בְּ ַשמְּ וְּ

ה ֳהרָּ טָּ ה ּובְּ ֻדשָּ  ִבקְּ
יֹום ַחג ַהַמּצ ֵחנּו בְּ ַשמְּ  ,ֹות ַהֶזהוְּ

ִרי  ַעל פְּ ָאֶרץ וְּ ָך ַעל הָּ נֹוֶדה ּלְּ ה ד' טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכל וְּ ִכי ַאתָּ
ֶפן  .ַהגָּ

ֶפן ִרי ַהגָּ ַעל פְּ ָאֶרץ וְּ ה ד' ַעל הָּ רּוְך ַאתָּ  .בָּ
ה ד' טֹוב ) ַסֵים: ִכי ַאתָּ ָאֶרץ מְּ ַעל ַיִין ּוִמיץ ֲענִָּבים ִמתֹוֶצֶרת הָּ

נֹוֶדה ּלְּ  נָּּהּוֵמִטיב ַלֹכל וְּ ִרי ַגפְּ ַעל פְּ ָאֶרץ וְּ  .ָך ַעל הָּ
נָּה ִרי ַגפְּ ַעל פְּ ָאֶרץ וְּ ה ד' ַעל הָּ רּוְך ַאתָּ  .בָּ
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 נְִּרָצה
ִרים ד שָּ  :ְביַּחַּ

ל ח ִסדּור ֲחסַּ טֹו ְככָּל ,ְכִהְלכָּתֹו ֶפסַּ תֹו ִמְשפָּ קָּ  ,וְחֻּׁ

ֵדר זִָּכינּו כֲַּאֶשר ֲעשֹותֹו נְִזֶכה ֵכן ,אֹותֹו ְלסַּ  .לַּ

ל קֹוֵמם ,ְמעֹונָּּה שֹוֵכן זְַּך ת ְקהָּ דַּ נָּה ִמי עַּ  .מָּ

רֹוב  .ְבִרנָּה ְלִציֹון פדּויִים, כַּנָּה נְִטֵעי נֵַּהל ְבקָּ

 

ירּוָׁשַליִּם ַהָבָאה ְלָׁשָנה  ַהְבנּויָה בִּ

 

 ם זפלולוט טבול רוני

  



26 
 

 

י ֶאָחד  יֹוֵדעַ  מִּ

  ַד ֲאִני יֹוֵדע ד ִמי יֹוֵדַע, ֶאחָּ  -ֶאחָּ
ד  ָאֶרץֶאחָּ ַמִים ּובָּ  .ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ

  ַַנִים ֲאִני יֹוֵדע ַנִים ִמי יֹוֵדַע, שְּ  .שְּ
ָאֶרץ ַמִים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ ִרית. ֶאחָּ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ  :שְּ

  ַה ֲאִני יֹוֵדע לשָּ ה ִמי יֹוֵדַע, שְּ לשָּ  .שְּ
ד ֱאֹלֵהינּו ִרית, ֶאחָּ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְּ לשָּ ַמִים  שְּ ֶשַבשָּ

ָאֶרץ  :ּובָּ

  ַַבע ֲאִני יֹוֵדע ַבע ִמי יֹוֵדַע, ַארְּ  .ַארְּ
ד  ִרית, ֶאחָּ ֵני לֻחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְּ לשָּ הֹות, שְּ ַבע ִאמָּ ַארְּ

ָאֶרץ ַמִים ּובָּ  :ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ

  ַה ֲאִני יֹוֵדע ה ִמי יֹוֵדַע, ֲחִמשָּ  .ֲחִמשָּ
ה,  ֵשי תֹורָּ ה חּומְּ ֵני ֲחִמשָּ ה ָאבֹות, שְּ לשָּ הֹות, שְּ ַבע ִאמָּ ַארְּ

ָאֶרץ ַמִים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ ִרית, ֶאחָּ  :ֻלחֹות ַהבְּ

  ַה ֲאִני יֹוֵדע ה ִמי יֹוֵדַע, ִששָּ  .ִששָּ
ַבע  ה, ַארְּ ֵשי תֹורָּ ה חּומְּ נָּה, ֲחִמשָּ ֵרי ִמשְּ ה ִסדְּ ִששָּ

ֵני ֻלחֹות הַ  ה ָאבֹות, שְּ לשָּ הֹות, שְּ ד ֱאֹלֵהינּו ִאמָּ ִרית, ֶאחָּ בְּ
ָאֶרץ ַמִים ּובָּ  :ֶשַבשָּ

  ַה ֲאִני יֹוֵדע עָּ ה ִמי יֹוֵדַע, ִשבְּ עָּ  .ִשבְּ
ֵשי  ה חּומְּ נָּה, ֲחִמשָּ ֵרי ִמשְּ ה ִסדְּ א, ִששָּ ֵמי ַשַבתָּ ה יְּ עָּ ִשבְּ

ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְּ לשָּ הֹות, שְּ ַבע ִאמָּ ה, ַארְּ תֹורָּ
ד ֱאֹלֵהינ ָאֶרץֶאחָּ ַמִים ּובָּ  :ּו ֶשַבשָּ

  ַמֹונָּה ֲאִני יֹוֵדע מֹונָּה ִמי יֹוֵדַע, שְּ  .שְּ
ֵרי  ה ִסדְּ א, ִששָּ ֵמי ַשַבתָּ ה יְּ עָּ ֵמי ִמילָּה, ִשבְּ מֹונָּה יְּ שְּ

ה  לשָּ הֹות, שְּ ַבע ִאמָּ ה, ַארְּ ֵשי תֹורָּ ה חּומְּ נָּה, ֲחִמשָּ ִמשְּ
ד ֱאֹלהֵ  ִרית, ֶאחָּ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ַמִים ָאבֹות, שְּ ינּו ֶשַבשָּ

ָאֶרץ  :ּובָּ
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  ַה ֲאִני יֹוֵדע עָּ ה ִמי יֹוֵדַע, ִתשְּ עָּ  .ִתשְּ
א,  ֵמי ַשַבתָּ ה יְּ עָּ ֵמי ִמילָּה, ִשבְּ מֹונָּה יְּ ה, שְּ ֵחי ֵלדָּ ה ַירְּ עָּ ִתשְּ

ַבע  ה, ַארְּ ֵשי תֹורָּ ה חּומְּ נָּה, ֲחִמשָּ ֵרי ִמשְּ ה ִסדְּ ִששָּ
ֵני ֻלח ה ָאבֹות, שְּ לשָּ הֹות, שְּ ד ֱאֹלֵהינּו ִאמָּ ִרית, ֶאחָּ ֹות ַהבְּ

ָאֶרץ ַמִים ּובָּ  :ֶשַבשָּ

  ַה ֲאִני יֹוֵדע רָּ ה ִמי יֹוֵדַע, ֲעשָּ רָּ  .ֲעשָּ
ֵמי ִמילָּה,  מֹונָּה יְּ ה, שְּ ֵחי ֵלדָּ ה ַירְּ עָּ ַריָּא, ִתשְּ ה ִדבְּ רָּ ֲעשָּ

ֵשי  ה חּומְּ נָּה, ֲחִמשָּ ֵרי ִמשְּ ה ִסדְּ א, ִששָּ ֵמי ַשַבתָּ ה יְּ עָּ ִשבְּ
ה,  ִרית, תֹורָּ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְּ לשָּ הֹות, שְּ ַבע ִאמָּ ַארְּ

ָאֶרץ ַמִים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ  :ֶאחָּ

  ַר ֲאִני יֹוֵדע שָּ ר ִמי יֹוֵדַע, ַאַחד עָּ שָּ  .ַאַחד עָּ
ַריָּא ה ִדבְּ רָּ ַביָּא, ֲעשָּ ר כֹוכְּ שָּ ה, ַאַחד עָּ ֵחי ֵלדָּ ה ַירְּ עָּ , ִתשְּ

ֵרי  ה ִסדְּ א, ִששָּ ֵמי ַשַבתָּ ה יְּ עָּ ֵמי ִמילָּה, ִשבְּ מֹונָּה יְּ שְּ
ה  לשָּ הֹות, שְּ ַבע ִאמָּ ה, ַארְּ ֵשי תֹורָּ ה חּומְּ נָּה, ֲחִמשָּ ִמשְּ

ַמִים  ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ ִרית, ֶאחָּ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ָאבֹות, שְּ
ָאֶרץ  :ּובָּ

  ר ִמי שָּ ֵנים עָּ ר ֲאִני יֹוֵדעַ שְּ שָּ ֵנים עָּ  .יֹוֵדַע, שְּ
ַריָּא,  ה ִדבְּ רָּ ַביָּא, ֲעשָּ ר כֹוכְּ שָּ ַטיָּא, ַאַחד עָּ ר ִשבְּ שָּ ֵנים עָּ שְּ

א,  ֵמי ַשַבתָּ ה יְּ עָּ ֵמי ִמילָּה, ִשבְּ מֹונָּה יְּ ה, שְּ ֵחי ֵלדָּ ה ַירְּ עָּ ִתשְּ
ַבע  ה, ַארְּ ֵשי תֹורָּ ה חּומְּ נָּה, ֲחִמשָּ ֵרי ִמשְּ ה ִסדְּ ִששָּ

ד ֱאֹלֵהינּו ִאמָּ  ִרית, ֶאחָּ ֵני ֻלחֹות ַהבְּ ה ָאבֹות, שְּ לשָּ הֹות, שְּ
ָאֶרץ ַמִים ּובָּ  :ֶשַבשָּ

  ַר ֲאִני יֹוֵדע שָּ ה עָּ לשָּ ר ִמי יֹוֵדַע, שְּ שָּ ה עָּ לשָּ  .שְּ
ר  שָּ ַטיָּא, ַאַחד עָּ ר ִשבְּ שָּ ֵנים עָּ ר ִמַדיָּא. שְּ שָּ ה עָּ לשָּ שְּ

ַריָּא, ִת  ה ִדבְּ רָּ ַביָּא, ֲעשָּ ֵמי כֹוכְּ מֹונָּה יְּ ה, שְּ ֵחי ֵלדָּ ה ַירְּ עָּ שְּ
ה  נָּה, ֲחִמשָּ ֵרי ִמשְּ ה ִסדְּ א, ִששָּ ֵמי ַשַבתָּ ה יְּ עָּ ִמילָּה, ִשבְּ

ֵני ֻלחֹות  ה ָאבֹות, שְּ לשָּ הֹות, שְּ ַבע ִאמָּ ה, ַארְּ ֵשי תֹורָּ חּומְּ
ָאֶרץ ַמִים ּובָּ ד ֱאֹלֵהינּו ֶשַבשָּ ִרית, ֶאחָּ  .ַהבְּ
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 ַגְדיָא ַחד

יָּאַחד  יָּא, ַחד ַגדְּ  ַגדְּ
יָּא יָּא, ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ א ִבתְּ ַזִבין ַאבָּ  .דְּ

  ֵרי זּוֵזי, ַחד א ִבתְּ ַזִבין ַאבָּ יָּא, דְּ ַגדְּ לָּה לְּ ָאכְּ א וְּ רָּ א שּונְּ ָאתָּ וְּ
יָּא יָּא, ַחד ַגדְּ  .ַגדְּ

  ִַזב יָּא, דְּ ַגדְּ לָּה לְּ ָאכְּ א, דְּ רָּ שּונְּ נַָּשְך לְּ א וְּ בָּ א ַכלְּ ָאתָּ א וְּ ין ַאבָּ
יָּא יָּא, ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ  .ִבתְּ

  לָּה ָאכְּ א, דְּ רָּ שּונְּ נַָּשְך לְּ א, דְּ בָּ ַכלְּ ה לְּ ִהכָּ א וְּ רָּ א חּוטְּ ָאתָּ וְּ
יָּא יָּא, ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ א ִבתְּ ַזִבין ַאבָּ יָּא, דְּ ַגדְּ  .לְּ

  ְַּכל ה לְּ ִהכָּ א, דְּ רָּ חּוטְּ ַרף לְּ שָּ א וְּ א נּורָּ ָאתָּ נַָּשְך וְּ א, דְּ בָּ
ֵרי זּוֵזי, ַחד  א ִבתְּ ַזִבין ַאבָּ יָּא, דְּ ַגדְּ לָּה לְּ ָאכְּ א, דְּ רָּ שּונְּ לְּ

יָּא יָּא, ַחד ַגדְּ  .ַגדְּ

  ה ִהכָּ א, דְּ רָּ חּוטְּ ַרף לְּ שָּ א, דְּ נּורָּ ה לְּ בָּ כָּ א ַמיָּא וְּ ָאתָּ וְּ
א  ַזִבין ַאבָּ יָּא, דְּ ַגדְּ לָּה לְּ ָאכְּ א, דְּ רָּ שּונְּ נַָּשְך לְּ א, דְּ בָּ ַכלְּ לְּ

יָּאבִ  יָּא, ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ  .תְּ

  ַרף שָּ א, דְּ נּורָּ ה לְּ בָּ כָּ ַמיָּא, דְּ ה לְּ תָּ שָּ א וְּ א תֹורָּ ָאתָּ וְּ
יָּא,  ַגדְּ לָּה לְּ ָאכְּ א, דְּ רָּ שּונְּ נַָּשְך לְּ א, דְּ בָּ ַכלְּ ה לְּ ִהכָּ א, דְּ רָּ חּוטְּ לְּ

יָּא יָּא, ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ א ִבתְּ ַזִבין ַאבָּ  .דְּ

 א ָאתָּ ה  וְּ בָּ כָּ ַמיָּא, דְּ ה לְּ תָּ שָּ א, דְּ תֹורָּ ַחט לְּ שָּ ַהשֹוֵחט וְּ
א,  רָּ שּונְּ נַָּשְך לְּ א, דְּ בָּ ַכלְּ ה לְּ ִהכָּ א, דְּ רָּ חּוטְּ ַרף לְּ שָּ א, דְּ נּורָּ לְּ

יָּא, ַחד  ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ א ִבתְּ ַזִבין ַאבָּ יָּא, דְּ ַגדְּ לָּה לְּ ָאכְּ דְּ
יָּא  .ַגדְּ

 ַחט שָּ ֶות וְּ ְך ַהמָּ אָּ א ַמלְּ ָאתָּ א,  וְּ תֹורָּ ַחט לְּ שָּ שֹוֵחט, דְּ לְּ
ה  ִהכָּ א, דְּ רָּ חּוטְּ ַרף לְּ שָּ א, דְּ נּורָּ ה לְּ בָּ כָּ ַמיָּא, דְּ ה לְּ תָּ שָּ דְּ
א  ַזִבין ַאבָּ יָּא, דְּ ַגדְּ לָּה לְּ ָאכְּ א, דְּ רָּ שּונְּ נַָּשְך לְּ א, דְּ בָּ ַכלְּ לְּ

יָּא יָּא, ַחד ַגדְּ ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ  .ִבתְּ

 רּוְך הּוא דֹוש בָּ א ַהקָּ ָאתָּ ַחט  וְּ שָּ ֶות, דְּ ַאְך ַהמָּ ַמלְּ ַחט לְּ שָּ וְּ
א,  נּורָּ ה לְּ בָּ כָּ ַמיָּא, דְּ ה לְּ תָּ שָּ א, דְּ תֹורָּ ַחט לְּ שָּ שֹוֵחט, דְּ לְּ

לָּה  ָאכְּ א, דְּ רָּ שּונְּ נַָּשְך לְּ א, דְּ בָּ ַכלְּ ה לְּ ִהכָּ א, דְּ רָּ חּוטְּ ַרף לְּ שָּ דְּ
יָּא, ַחד גַ  ֵרי זּוֵזי, ַחד ַגדְּ א ִבתְּ ַזִבין ַאבָּ יָּא, דְּ ַגדְּ יָּאלְּ  .דְּ


