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וקול התור
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ואור גדול סביב

 השמיים כבר אחרים
זמן לקרוא בשיר השירים

בגד חג חדש
ומצה בדבש

זה סימן שפסח כאן

בוא ונערוך ת'שולחן
ונשים גם אפיקומן

וארבע כוסות
ארבע קושיות

זה סימן שפסח כאן

יוצאים בחודש האביב...

ריח שיבולים ירוקות
ועוגות אגוז מתוקות

בואו נערוך את השולחן
ונשים גם אפיקומן שאלות על השיר:

* מהו חודש האביב?
* מה מסמל את בא האביב בחוויה שלך?

* בשיר נעמי שמר אומרת-
“שכשעורכים את השולחן נשים אפיקומן. בליל הסדר שלך“,

מה עושים עם האפיקומן?

”פסח כאן“
מילים ולחן: נעמי שמר יר
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ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִמְּצַרִים ְוא ָעָשׂה 
ָבֶהם ְשָׁפִטים, ַדֵּיּינּו.

ִאּלּו ָעָשׂה ָבֶהם ְשָׁפִטים, ְוא 
ָעָשׂה ֵבאֵהיֶהם, ַדֵּיּינּו.

ִאּלּו ָעָשׂה ֵבאֵהיֶהם, ְוא ָהַרג 
ֶאת ְבּכֹוֵריֶהם, ַדֵּיּינּו.

ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְבּכֹוֵריֶהם ְוא ָנַתן 
ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ַדֵּיּינּו.

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְוא 
ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ַדֵּיּינּו.

ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם ְוא 
ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבָּחָרָבה, ַדֵּיּינּו.

ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבָּחָרָבה 
ְוא ִשַׁקּע ָצֵרנּו ְבּתֹוכֹו, ַדֵּיּינּו.

ִאּלּו ִשַׁקּע ָצֵרנּו ְבּתֹוכֹו ְוא ִסֵפּק 
ָצְרֵכּנּו ַבִּמְּדָבּר ַאְרָבִּעים ָשָׁנה, 

ַדֵּיּינּו.
ִאּלּו ִסֵפּק ָצְרֵכּנּו ַבִּמְּדָבּר ַאְרָבּ־

ִעים ָשָׁנה וא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּן, 
ַדֵּיּינּו.

ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּן ְוא ָנַתן 
ָלנּו ֶאת ַהַשָׁבּת, ַדֵּיּינּו.

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָׁבּת, ְוא 
ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני[2], ַדֵּיּינּו.
ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוא 

ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ַדֵּיּינּו.
ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוא 
ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ַדֵּיינּו.

ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ְוא 
ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּית ַהְבִּחיָרה, ַדֵּיּינּו.

 

שאלות על השיר:
* מי הדוברים בשיר?

* מה דעתכם, האם הדוברים באמת היו מסתפקים בחלק מהשלבים
והיו אומרים דיינו? למה?

*בליל הסדר בבית שלך, האם שרים את השיר הזה?
מה המנגינה?

”דיינו“
מילים ולחן: מתוך המקורות יר
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מה נשתנה הלילה הזה
מכל הלילות
מכל הלילות

שבכל הלילות אנו אוכלין
חמץ ומצה, חמץ ומצה

הלילה הזה, הלילה הזה
כולו מצה.

שבכל הלילות
אנו אוכלין

שאר ירקות, שאר ירקות
הלילה הזה, הלילה הזה

כולו מרור.

שבכל הלילות
אין אנו מטבילין

אפילו פעם אחת, אפילו פעם 
אחת

הלילה הזה, הלילה הזה
שתי פעמים.

שבכל הלילות
אנו אוכלין

בין יושבין ובין מסובין
בין יושבין ובין מסובין

הלילה הזה, הלילה הזה
כולנו מסובין.

 

שאלות על השיר:
* מי הדובר בשיר?

* מה הדברים שמשתנים בליל הסדר על פי השיר? כיתבו על דף.
* בליל הסדר בבית שלך, מי שר את השיר? האם יש דברים נוספים

ששונים אצלך בערב זה?

”מה נשתנה“
מילים ולחן: מתוך המקורות יר
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שאלות על השיר:
* נהגו פעם לחלק אגוזים לילדים וילדות לפני ליל הסדר לעורר שאלות,
ניתן להשוות זאת לחלוקת סוכריות גומי לילדים לפני תחילת ליל הסדר.

מה דעתכם על הרצון לעורר שאלות, האם ולמה זה חשוב בליל הסדר?
* זוג או פרט זה משחק דומה לאבן, נייר ומספריים. מתחלקים לזוגות וכל 
צד מכריז אם הוא "זוג" (מספר זוגי) או "פרט" (מספר אי- זוגי). אומרים 

1,2,3 וכל משתתף מגלה מספר אצבעות שרוצה ביד אחת. מחשבים את כל 
האצבעות החשופות ומנצח מי שהכריז על המספר שיצא (לדוגמא, משתתף 

אחד גילה 2 אצבעות, משתתפת שנייה גילתה 3, הסכום הוא 5 וזהו "פרט"). 

האם אתם משחקים משהו דומה כיום?
* בליל הסדר בבית שלך, האם מעודדים שאילת שאלות?

אם כן, איך? אם לא, היית רוצה שיהיה?

ֶבֱּאגֹוִזים ְנַשֵׂחָקה –
ַחג ַהֶפַּסח ָבּא!

זּוג אֹו ֶפֶּרט,
זּוג אֹו ֶפֶּרט,

ָמה ֶאְצִלי ַבָּיּד?

ִאם ִנַחְשָׁתּ ּוָמָצאָת –
.ֵּהם ֻכָּלּם ֶשְׁל

א ִנַחְשָׁתּ, א ָמָצאָת – 
!ֵּתּן ִלי ֶאת ֶשְׁל

 

”באגוזים נשחקה“
מילים: יצחק אלתרמן לחן: יואל ולבה יר
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ָשׁם ְבֶּאֶרץ ַהִפּיָרִמידֹות
ֶמֶל ָעִריץ ָהָיה מֹוֵשׁל.

הּוא ִנֵגּׂש, ֶהֱעִביד ְבָּפֶר
ָקׁשֹות ָרָדה ְבִּיְשָׂרֵאל.

ּדּוָמם ָנָשׂא ָהָעם ַבֵּסֶּבל
א ָנָשׂא ֵעיָניו ָלאֹור.

ַשׁח ְגּאֹונֹו ְוַגם ִנְשַׁבּר ֻעּזֹו
א ָנָשׂא ָפָּניו ַלְדּרֹור.

ָאז ְבֶּאֶרץ ַהִפּיָרִמידֹות
ָשׁם ִגּּבֹור ְבֹּאֶמץ ָקם
ֶשְׁבֹּעז רּוחֹו ְוָחְכָמתֹו

ְדּרֹור ָוֹחֶפׁש ָקָרא ָלָעם.
 

שאלות על השיר:
* יש בשיר כמה מילים שלא כל כך מוכרות. ִנֵגּׂש, ָרָדה, ּדּוָמם וְדּרֹור. קיראו 

את השיר ונסו לפרש את המילים. כיתבו על דף את המשמעות.
* מי היה הגיבור שעליו השיר מדבר? מי סייעו לו לפעול להוציא את בני 

ישראל ממצרים?
* בליל הסדר בבית שלך, האם שרים את השיר "עבדים היינו לפרעה 

במצרים"? באיזו מנגינה?

”בארץ הפרמידות“
מילים: דוד אלדשטט לחן: עממי יידי יר
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ָפָּנה ַהֶגֶּשׁם,
ָחַלף, ָהַל לֹו.

ֲעַנן ָרִקיַע
ָחַלף, ָהַל לֹו.

ְפֵּני ֲאָדָמה
ְבּאֹור ַחָמּה

ִשֳׁבִּלים ָזְקפּו
ָראֵשׁיֶהן ַבָּקָּמה.

ְבֵּני ָהִרים ֶזה ֶאל ֶזה
ָבָּרָמה ְיׁשֹוֵררּו
ָשׁלֹום, ָשׁלֹום,
ֵהיָדד! ֵהיָדד!
ָאִביב ַהּיֹום.

ֲערּוץ ַהַנַּחל
ַגִּלּים ּבֹוֵקַע,

הֹוֶמה ַהֹחֶרׁש,
ֶחְדָוה ׁשֹוֵפַע,
מֹוִריק ַהּנֹוף:
ָשׂדֹות ָלֹרב,

ִצְבעֹוִנים ָעלּו
ְבֹּאֶדם-ֵחן ַבְּנִּקיִקים.

ָבֲּעָמִקים ִפְּרֵחי-נֹוי
ֶזה ֶאל ֶזה ְיׁשֹוֵררּו:

ָשׁלֹום, ָשׁלֹום,
ֶהָאח! ֶהָאח!
ָאִביב ַהּיֹום.

שאלות על השיר:
* השיר חוגג את המעבר מהחורף לאביב. איזה עונה אתה מעדיף?

* ָקָּמה זהו שם כולל לצמחי השדה (חיטה, תירס וכו') כשהם מגיעים לגובה 
ניכר מעל פני הקרקע ומוכנים לקציר. האם ראיתם פעם שדה בקמה?

* האביב מביא איתו אפשרויות רבות ליציאה אל הטבע. האם אתה ובני 
משפחתך אוהבים לטייל? אם כן, איפה? אם לא, מה אתם אוהבים

לעשות יחד?

”פנה הגשם“
מילים ולחן: מתתיהו שלם יר
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