
 
 לקראת החג הצעות לפעילות 

 
 

הכנת שירון מקושט  - שרים ביחד ❖
אפשר  -שמחלקים לכל אחד בסדר 

לכל שיר נפרד כרטיס או חוברת אפשר 
כרטיס משתתף.ת מחלקים לכל בהגדה.  

מדקלמים ו מתי שרים אלגבי עם הנחיה 
 ועליהם להוביל את כולם!את השיר 

 
 
 

 שלחן החג: הכנת קישוטים ל – האביבחודש ניסן חג  ❖
o  פרחים לקישוט השלחן 
o  בד ישן או מספר בד-אלראנר מקישוט ,

  גליונות מחוברים
o  אפשר לניילן עם אותם פלייסמטים

 טפט שקוף
o ט בקבוקים ליין ושיק 
o .קישוט מרכזי לשלחן מחפצים מהטבע 

 
שימו לב: הצעות לטכניקות להכנת כל ההצעות הנ"ל ניתן  ❖

 למצוא באיטרנט ביו טיוב. 
 
 
 

מקושטים כרטיסי הסבר הכנת  – מה בקערה? ❖
)אפשר להעתיק מההגדה(. בקערה  לדברים

לנעוץ את הכרטיס עם שאפשר בליל הסדר 
 קיסם. 

 



 
כרטיסים מאוירים עם הכנת  – סימני הסדר ❖

בין סימני הסדר. אפשר לשחק משחק התאמה 
עם הכרטיסים. בליל הסדר אפשר תמונה ומילה 
או תמונה או מילה ועושים "משחק לחלק לכולם  

לקראת הסדר  .סדר" כדי להתחיל את הסדר
את כל הסימנים  אפשר לשחק כדי שהילדים יכירו

לך מהב .ולחפש ביו טיוב מנגינה שכולם אוהבים!
כל פעם באפשר לאסוף את הכרטיסים הסדר 

 שמסיימים אחת מהפעולות. 

 
ות לברכות נוספות אותן כתבנו כתוספת או עתמצאו הצ בהגדה שלנו ❖

כחלופה לברכה המסורתית. גם אתם יכולים לחבר ברכות ודקלומים 
 חדשים לשילוב בסדר שלכם. 

 
 

 
כמה טוב עוצרים רגע לחשוב על אנו  בתחילת הסדר ❖

לנו לחגוג ביחד, לשמוח ולאכול את מטעמי החג 
 שאינם יכולים לחגוג כמונוומזמינים את כל מי 

אנו ערים למי במיוחד בימים אלו להצטרף אלינו. 
לפני הסדר שלבד, מי שידו אינה משגת ומי שחולה. 

לבחור ארגון צדקה ולבצע אפשר וביחד עם הילדים 
למישהו סרטון או להכין כרטיס ברכה גם אונליין. אפשר צנועה תרומה 

 ., בבידוד או שמבלה לבד בביתחולה

 
ה נוהגים לפתוח את קריאת ההגדה מצפון אפריק יהודיות בקהילות ❖

. עורכי הסדר או המשתתפים הבוגרים ( 11)עמוד  בהמחזה קצרה
להכין אפשר שאולים, והילדים )מחופשים לבני ישראל( עונים.  

חיז את הסיפור בשביל הכיף ובשביל ליל הסדר. מתלבושות ולה
 החרוצים יכולים גם להכין תפאורה. אפשר גם להכין המחזה בבובות. 

 

 



 ועוד......
o  או תיק קטן  מצותלכיסוי למצות,  צלחת מיוחדתהכנת

 .מקושט לאפיקומן
o  לנסות מתכונים שונים של זה הזמן  – חרוסתמאסטר שף

 ר.בליל הסד חרוסת כדי להחליט איזה להגיש
o ?להקריא/להקשיב  - אליהו הנביא מתי יגיע מה יביא

 . .......איירכך ל וכמובן אחרביא לסיפורים על אליהו הנ
o ?בשיר וכמובן  דמויותכרטיסים עם ההכנת  – אחד מי יודע

, להצמיד את הכרטיס למקל ארטיק ובזמן השירה מי המספר
 אותו. ירים המתאים שיש לו את הכרטיס 

 

 

 


