לא נפסיק לשיר

”פסח כאן“
מילים ולחן :נעמי שמר
ריח שיבולים ירוקות
ועוגות אגוז מתוקות
ריח ניקיון
שתי יונים ויון
זה סימן שפסח כאן

השמיים כבר אחרים
זמן לקרוא בשיר השירים
בגד חג חדש
ומצה בדבש
זה סימן שפסח כאן

צליל של חזרות מקהלה
קול חתן וקול כלה
רוח ממדבר
והסתיו עבר
זה סימן שפסח כאן

בוא ונערוך ת'שולחן
ונשים גם אפיקומן
וארבע כוסות
ארבע קושיות
זה סימן שפסח כאן

יוצאים בחודש האביב
הבן שואל האב מקשיב
וקול התור
ושיר מזמור
ואור גדול סביב

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?
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”דיינו“
מילים ולחן :מתוך המקורות
ִאלּוּ הוֹצִ ָיאנוּ ִמ ִמּצְ ַריִם וְא ָע ָשׂה
ָב ֶהם ְש ָׁפ ִטיםּ ַ ,ד ֵיּינוּ.
ִאלּוּ ָע ָשׂה ָב ֶהם ְש ָׁפ ִטים ,וְא
אה ֶיהםּ ַ ,ד ֵיּינוּ.
ָע ָשׂה ֵב ֵ
אה ֶיהם ,וְא ָהַרג
ִאלּוּ ָע ָשׂה ֵב ֵ
ּכוֹר ֶיהםּ ַ ,ד ֵיּינוּ.
ֶאת ְב ֵ
ּכוֹר ֶיהם וְא נָ ַתן
ִאלּוּ ָהַרג ֶאת ְב ֵ
לָ נוּ ֶאת ָממוֹנָ םּ ַ ,ד ֵיּינוּ.
ִאלּוּ נָ ַתן לָ נוּ ֶאת ָממוֹנָ ם וְא
ָקַרע לָ נוּ ֶאת ַה ָיּםּ ַ ,ד ֵיּינוּ.
ִאלּוּ ָקַרע לָ נוּ ֶאת ַה ָיּם וְא
ֶה ֱע ִב ָירנוּ ְבתוֹכוֹ ֶב ָּחָר ָבהּ ַ ,ד ֵיּינוּ.
ִאלּוּ ֶה ֱע ִב ָירנוּ ְבתוֹכוֹ ֶב ָּחָר ָבה
וְא ִש ַׁקּע צָ ֵרנוּ ְבּתוֹכוֹּ ַ ,ד ֵיּינוּ.

ִאלּוּ ִש ַׁקּע צָ ֵרנוּ ְבּתוֹכוֹ וְא ִס ֵפּק
צָ ְרכֵ ּנוּ ַב ִּמ ְּד ָבּר ַאְר ָב ִּעים ָשׁנָ ה,
ַ ּד ֵיּינוּ.
ִאלּוּ ִס ֵפּק צָ ְרכֵ ּנוּ ַב ִּמ ְּד ָבּר ַאְר ָבּ־
ִעים ָשׁנָ ה וא ֶה ֱאכִ ילָ נוּ ֶאת ַה ָמּן,
ַ ּד ֵיּינוּ.
ִאלּוּ ֶה ֱאכִ ילָ נוּ ֶאת ַה ָמּן וְא נָ ַתן
לָ נוּ ֶאת ַה ַש ָׁבּתַ ,דּ ֵיּינוּ.
ִאלּוּ נָ ַתן לָ נוּ ֶאת ַה ַש ָׁבּת ,וְא
ֵקְר ָבנוּ לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י]ּ ַ ,[2ד ֵיּינוּ.
ִאלּוּ ֵקְר ָבנוּ לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י ,וְא
תּוֹרהַ ,דּ ֵיּינוּ.
נָ ַתן לָ נוּ ֶאת ַה ָ
תּוֹרה וְא
ִאלּוּ נָ ַתן לָ נוּ ֶאת ַה ָ
ִהכְ נִ ָיסנוּ לְ ֶאֶרץ י ְִשָׂר ֵאלּ ַ ,דיֵינוּ.
ִאלּוּ ִהכְ נִ ָיסנוּ לְ ֶאֶרץ י ְִשָׂר ֵאל וְא
ָבנָ ה לָ נוּ ֶאת ֵבּית ַה ְב ִּח ָירהַ ,דּ ֵיּינוּ.

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?
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”מה נשתנה“
מילים ולחן :מתוך המקורות
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?
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”באגוזים נשחקה“
מילים :יצחק אלתרמן לחן :יואל ולבה
ֶב ֱּאגוֹזִ ים נְ ַש ֵׂח ָקה –
ַחג ַה ֶפ ַּסח ָבּא!
זוּג אוֹ ֶפֶּרט,
זוּג אוֹ ֶפֶּרט,
ָמה ֶאצְ לִ י ַ ּב ָיּד?
את –
ִאם נִ ַח ְש ָ ּׁת ָוּמצָ ָ
ֵהם כֻ ּלָ ּם ֶשׁלְ ּ.
את –
א נִ ַח ְש ָׁתּ ,א ָמצָ ָ
ֵתּן לִ י ֶאת ֶשׁלְ ּ!

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
 1,2,3וכל משתתף מגלה מספר אצבעות שרוצה ביד אחת .מחשבים את כל
האצבעות החשופות ומנצח מי שהכריז על המספר שיצא )לדוגמא ,משתתף
אחד גילה  2אצבעות ,משתתפת שנייה גילתה  ,3הסכום הוא  5וזהו "פרט"(.

האם אתם משחקים משהו דומה כיום?
* בליל הסדר בבית שלך ,האם מעודדים שאילת שאלות?
אם כן ,איך? אם לא ,היית רוצה שיהיה?
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”בארץ הפרמידות“
מילים :דוד אלדשטט לחן :עממי יידי
ָשׁם ְב ֶּאֶרץ ַה ִפ ָּיר ִמידוֹת
מוֹשׁל.
ֶמלֶ ָ עִריץ ָהיָה ֵ
הוּא נִ גֵ ּשֶׂ ,ה ֱע ִביד ְב ָּפֶר
ָקשׁוֹת ָר ָדה ְ ּבי ְִשָׂר ֵאל.
דּוּמם נָ ָשׂא ָה ָעם ַב ֵּס ֶּבל
ָ
א נָ ָשׂא ֵעינָ יו לָ אוֹר.
ַשׁח גְ ּאוֹנוֹ וְגַ ם נִ ְש ַׁבּר ֻעזּוֹ
א נָ ָשׂא ָפּנָ יו לַ ְדּרוֹר.
ָאז ְב ֶּאֶרץ ַה ִפ ָּיר ִמידוֹת
ָשׁם גִ ּבּוֹר ְ ּבא ֶֹמץ ָקם
ֶש ְ ּׁבעֹז רוּחוֹ ו ְָחכְ ָמתוֹ
ְדּרוֹר ָוח ֶֹפשׁ ָקָרא לָ ָעם.

שאלות על השיר:
דּוּמם ְודּרוֹר .קיראו
* יש בשיר כמה מילים שלא כל כך מוכרות .נִ גֵ ּשָׂ ,ר ָדהָ ,
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?
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”פנה הגשם“
מילים ולחן :מתתיהו שלם
ָפּנָ ה ַהגֶ ֶּשׁם,
ָחלַ ףָ ,הלַ  לוֹ.
ֲענַ ן ָר ִק ַיע
ָחלַ ףָ ,הלַ  לוֹ.
ְפּנֵ י ֲא ָד ָמה
ְבּאוֹר ַח ָמּה
ִש ֳׁבּלִ ים זָ ְקפוּ
אש ֶׁיהן ַב ָּק ָּמה.
ָר ֵ
ְבּנֵ י ָהִרים זֶ ה ֶאל זֶ ה
ְשׁוֹררוּ
ָבָּר ָמה י ֵ
ָשׁלוֹםָ ,שׁלוֹם,
ֵה ָידד! ֵה ָידד!
ָא ִביב ַהיּוֹם.

ֲערוּץ ַהנַ ַּחל
בּוֹק ַע,
גַ ּלִ ּים ֵ
הוֹמה ַהחֶֹרשׁ,
ֶ
שׁוֹפ ַע,
ֶח ְדוָה ֵ
מוֹריק ַהנּוֹף:
ִ
ָשׂדוֹת לָ רֹב,
צִ ְבעוֹנִ ים ָעלוּ
ם-חן ַבּנְ ִּק ִיקים.
ְ ּבא ֶֹד ֵ
ָב ֲּע ָמ ִקים ִפְּר ֵחי-נוֹי
ְשׁוֹררוּ:
זֶ ה ֶאל זֶ ה י ֵ
ָשׁלוֹםָ ,שׁלוֹם,
ֶה ָאח! ֶה ָאח!
ָא ִביב ַהיּוֹם.

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

