
והגדת
לבנך

דורות שונים 
מסובים סביב 

שולחן החג 
ומייצגים סוגי 

לומדים.ות.

דרך סוגות ספרותיות 
מגוונות מספרים את 

הסיפור ההיסטורי 
של יציאת מצרים.

והגדת
לבנך

ההגדה 
נכתבה לפני שנים רבות, 

התבוננות מחודשת בין דפיה
 יכולה לחשוף

גם גישות הוראה עדכניות.



פה עשירה במדרשים, שש
במזמורי תהילים, 

באמרות חז"ל, 
בתפילות ובפיוטים.

ההגדה היא הזדמנות 
להתמודדות עם 

שפה מרתקת,  
שאינה שגורה בימינו 

ומאתגרת את 
הלומדים.ות 

והמלמדים.ות.

ּ יֵינו ַּ ָׂה בֶָּהם ׁשְפִָטים, ד ִאלוּ הוצִיָאנוּ ִמִמצְַרים וְלא עָש
פיוט, מקור לא ידוע

יְנוֹ ָמיִם ַההֹפְכִי ַהצּוּר ֲאגַם ָמיִם חַלִָּמיׁש לְַמעְ
 מזמור תהילים, קי"ד, ח'

ָהא לַחְָמא עַנְיָא ִדי ֲאכָלוּ ַאבְָהָתנָא בְַּאְרעָא ְדִמצְָריִם
מקור בארמית

יְֵמי חַיֶּיךָ ַהיִָּמים. כּל יְֵמי חַיֶּיךָ ַהלֵּילות
דברי חז"ל

צְַריִם בְּכָל דּוֹר וָדוֹר חַיָּב ָאָדם לְִראוֹת ֶאת עַצְמו כְִּאלוּ הוּא יָצָא ִמִמּ
מסכת פסחים, דף קט"ז, ב'

ָ זְכֹּר ֶאת יוֹם צֵאְתךָ ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם כֹּל יְֵמי חַיֶּיך לְַמעַן ִתּ
דברים ט"ז, ג'



יברה תורה על ארבעה בנים המייצגים מנעד דד
טיפוסי לומדים.ות בעלי אופני חשיבה, זוויות 
את  נמצא  ההגדה  דרך  שונים.  וצרכים  מבט 
אחד  לכל  להעניק  שיש  הייחודית  הגישה 

ואחת.

 שאינותםרשעחכם
יודע

לשאול



ווית הסיפור ההיסטורי מתרחשת בסדר פסח באמצעות 
מגוון פעילויות המשתמשות בחמשת החושים.    

זוהי הזדמנות להתבוננות בדרכי למידה כמענה לשונות.

עְָמָדה לֲַאבוֵֹתינוּ וְלָנוּ... וְִהיא ֶשׁ

ְּתֵרי זוּזֵי, ן ַאבָּא בִ ּי חַד גְַּדיָא, חַד גְַּדיָא, ְדּזַבִ
 חַד גְַּדיָא, חַד גְַּדיָא.

ֶאחָד ִמי יוֵֹדעַ, ֶאחָד ֲאנִי יוֵֹדעַ... ֶאחָד ֱאלֵֹהינוּ 
ַמיִם וּבָָאֶרץ: ָּשּׁ בַ ֶשׁ

נָּה ַהלַּיְלָה ַהזֶּה ִמכָּל ַהלֵּילוֹת: ַתּ ַמה נְִּשׁ

ס יַחַץ . מגִּיד ַרחְצָה . מוֹצִיא ַמצָּה   ַקֵדּׁש וְּרחַץ . כְַּרפַּ
לְחָן עוֵֹרךְ . צָפוּן בֵָּרךְ . ַהלֵּל נְִרצָה ָמרוֹר כּוֵֹרךְ . ֻשׁ

דצ"ך עד"ש באח"ב
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תיים: מפות, איורים, הגדה, קערת הסד
אמצעים חזו

שירי מנייה וספירה, מקורות מולחנים, שאילת שאלות ועוד
שירי צבירה, 

קיצורים לראשי תיבות, סימני הסדר בחרוזים ועוד



איך לעשות חינוך מצוין 
במציאות של שונות? | מעבדת 

חינוך הטרוגני, משרד החינוך  

פרקטיקות להוראה איכותית 
פורטל עובדי הוראה  

הוראה מותאמת בכיתה שלמה: 
זה אפשרי! 

הגיע זמן חינוך

פרקטיקות לקידום שטף הקריאה
משרד החינוך

זיהוי סגנון הלמידה של התלמיד
עוגן: פורטל ליקויי למידה והפרעות 

קשב וריכוז בישראל

הכלה למעשה: מוח למידה ומה 
שביניהם | עלון למדריכי ההכלה

10 רעיונות יצירתיים ללמידה 
בדרך של משחקי שאלות

הגיע זמן חינוך

הוראה דיפרנציאלית במאה ה- 21
      אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות 

בית ספרית

הצצה לכמה מההגדות שישאירו 
אתכם פעורי פה

בלוג הספריה הלאומית

מורה מספרת על מפות עתיקות 
המתארות את סיפור יציאת 

מצרים | סרטון

צא ולמדצא ולמד

https://meyda.education.gov.il/files/yesodi/alon/alon41/hetrogen.pdf
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/program/reading-fluency.pdf
https://ogen.cet.ac.il/ShowItem/292/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93
https://www.edunow.org.il/article/3414
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon7.pdf
https://bina.org.il/wp-content/uploads/סימניות-הסדר-להורדה.pdf
https://www.edunow.org.il/article/3556
https://blog.nli.org.il/pesach_haggadot/
https://www.youtube.com/watch?v=DjEpJ4-OKTU&feature=emb_title

