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חג פסח שמח לכולם,
וברוכים הבאים

להגדה של פסח -
הסיפור המצויר!

לפני שנפתח את
ליל הסדר ביחד,

יש למישהו שאלות?

מתי 
אוכלים?

למה אי אפשר
 לאכול עכשיו?

שאלה טובה. 
לפני שאענה לך, 
תני גם לי לשאול 

אותך שאלה: מה אנו
 חוגגים בליל הסדר?

 ?. . חירות.

שולחן עורך
נמצא בעמוד 100.

 עוד שאלות?

לי יש!
לי יש!



נכון! הלילה אנו מנציחים 
את המסע שלנו מחרפת
 העבדות למקום של שבח

 לא-ל על חירותנו 
ועל שחרורנו משעבוד ניצחי. 

ההגדה נכתבה בשתי שפות
 עתיקות: עברית וארמית...

היא מניחה שלקורא
 יש שליטה מלאה
 במקורות המקרא 

והתלמוד...

אנחנו מחברים דור חדש להיסטוריה העשירה שלנו
באמצעות סיפור מצויר, איור הטקסט האותנטי בסגנון

קומיקס, שהוא כידוע המצאה יהודית.

כל מה שאתם צריכים כדי לנהל את
ליל הסדר נמצא כאן בכף ידכם -

מצד ימין הטקסט המקורי של ההגדה,
ומצד שמאל, סיפור מצויר שמאפשר
הקשר והבנה, שם תעברו דרך מגוון
משפחות ועדות המקיימות את הסדר.

 והכול כשר...לפסח!

כל פעם שצריך
 לקיים טקס, נגיע
וניתן לכם הוראות.

ומציגה אירועים לאורך
 4000 שנות היסטוריה

 יהודית שלא לפי
הסדר הכרונולוגי!

רגע אחד אנחנו
 בתקופת הרומאים...

אכן, היינו אמורים לאכול מיד. 
לפני 2000 שנה, בבית המקדש

 בירושלים, חגגנו את הפסח
 באמצעות קיום מצוות הקרבת

 שה כקורבן הפסח
אנחנו כמו שכתוב בספר שמות.

לא כבשים, 
נכון? 

לא, לא,
אל דאגה.

 אנחנו מוגנים...
בינתיים...

קלינק
קלינקקלינק
קלינק



לאחר חורבן בית המקדש
 הראשון ובית המקדש השני -

להתכופף!

אחר כך חזרנו 
ליציאת מצרים...

ואז בחזרה לעתיד... וכך
 הלאה למשך כל התקופות.

איך זה?

חשבתי שאני זאת
 שאמורה לשאול
 את השאלות.

את צודקת. יש לך
 עוד שאלות לסיום?

בואו נתחיל
 את ליל הסדר.

הללויה!

לא, זה
 בעמוד 89.

התעייפתי!

אי לכך, הבאנו לכם את 
אתה יודע שאף אחדההגדה של פסח.

 כבר לא משתמש 
בביטוי "אי לכך". רק שאלות, יקירתי, 

כמו למשל, ומה פירוש המילה
 הגדה? והתשובה היא...

לספר סיפור.

- פסקה עבודת הקרבנות, 
אך המשכנו לחגוג את הפסח

 כתיאטרון סביב שולחן האוכל, 
שבו משפחות משחזרות 
את ההיסטוריה שלנו. 

ואיך אנחנו עושים זאת?

על ידי זה שמעודדים
 ילדים כמוני לשאול 

שאלות? 

את כל כך
 חכמה!

ממממפ..

אבל לא רק לילדים
 יש שאלות. 

ההגדה מבלבלת
 גם את המבוגרים.



אלה
המאכלים

 הסמליים שאנו
 מניחים בקערת
 הסדר שלנו.

כאן יש
זרוע צלויה שמזכירה
לנו את קורבן הפסח
 שאלוהים ציווה אותנו

לאכול.

שם חג הפסח קשור
לקורבן הפסח, השה שהיה מוגש

כמנה העיקרית של סעודת ליל הסדר
 בירושלים בתקופת בית המקדש.
זה נראה

כמו זרוע נטויה, 
ומסמל את הקשר
הנצחי בינינו לבין

אלוהים. 

כאן יש
ביצה צלויה
זכר לקורבן

החגיגה. החזרת היא 
ירק עלים מר,
 כמו חסה.

כאן יש מרור,
 ירק שורש מר,
 ממש שורף 

הכרפסאת הפה!
הוא ירק שתפקידו 
לסמל התחדשות.
 נוהגים להשתמש
בפטרוזיליה, סלרי
או תפוח אדמה

מבושל.

ושם יש חרוסת,
שמסמלת את הטיט שממנו
היינו עושים לבנים כשהיינו

משועבדים במצרים. קיימים
מגוון מתכונים ומרקמים

לחרוסת, למשל, ערבוב תפוחים
ואגוזי מלך ביין מתוק

ותבלינים.
ואל תשכחו

את הפריטים הנוספים
שנצטרך בליל הסדר - 
ערימה של שלוש מצות, 
קערת מי מלח להטבלה,

 ויין או מיץ ענבים. 

4

קערה
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וַיְְְהִי־עֶֶרב וַיְְְהִי־בֶֹקר

י:  ִ שּׁ ִ יֹום הַשּׁ
ָמַיִם וְְהָָאֶרץ וְְכָָל־צְְבָָאם:   וַיְְְכֻלּוּ הַשּׁ

ְְבִיעִי מְְלַאכְְְּתֹו ֲאשֶׁר עָשָׂה:   וַיְְְכַל ֱאלֹהִים ּבַיֹּום הַשּׁ
ְְבִיעִי מִּכָָל־מְְלַאכְְְּתֹו ֲאשֶׁר עָשָׂה:  ּבֹת ּבַיֹּום הַשּׁ  וַיִּשְְְׁ

ְְבִיעִי, וַיְְְַקדֵּשׁ אֹתֹו:   וַיְְְבֶָרךְְְ ֱאלֹהִים ֶאת־יֹום הַשּׁ
ּכִי בֹו שָׁבַת מִּכָָל־מְְלַאכְְְּתֹו, ֲאשֶׁר־ּבָָרא ֱאלֹהִים, לַעֲשֹׂות: 

On Shabbat begin here.

אנו פותחים
את ליל הסדר עם קדש,

הכוס הראשונה מתוך ארבע
כוסות היין )או מיץ הענבים( שאותן

אנו מרימים להנצחת ארבעת השלבים
של גאולתנו: שחרור, הצלה, גאולה

והתחברות מחדש. 

מלאו
את הגביע עד הסוף.

 אתם יכולים לבקש ממישהו 
אחר למזוג לכם, כאילו אתם 

בני משפחת המלוכה 
או בני אצולה.

בחג הפסח,
אנו נוהגים להתייחס
לכל אחד כמלך.

אתה
מתכוון
כמלכה.

הרימו
את הגביעים שלכם,

 ואמרו את מילות הקידוש
לבד או ביחד:

בשבת אומרים:



7

סברי מרנן

 בָּרוּךְְְ אַּתָה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְְְ הָעֹולָם
בֹּוֵרא ּפְְִרי הַגָּפֶן.

ר בַָּחר   בָּרוּךְְְ אַּתָה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְְְ הָעֹולָם, אֲשֶׁ
נוּ בְְּמִצְְְֹוָתיו  בָּנוּ מִכָָּל עָם, וְְרֹומְְמָנוּ מִכָָּל לָשֹׁון, וְְִקדְְּשָׁ
בָּתֹות לִמְְְנוָּחה  ּתֶן לָנוּ יהוה אֱלֹהֵינוּ בְְּאַהֲבָה (שַׁ  וַּתִ

ׂשֹון, אֶת  מְְְָחה, ַחגִּים וּזְְְמַנִּים לְְׂשָ  וּ)מֹועֲִדים לְְׂשִ
בָּת הַזֶּה וְְאֶת יֹום) ַחג הַּמַצֹּות הַזֶּה  ַ  יֹום (הַשּׁ

ָרא קֶֹדשׁ   זְְמַן ֵחרוֵּתנוּ (בְְּאַהֲבָה) מְִקְְ
 זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְְְָריִם, כִּי בָנוּ 

ּתָ  ּתָ וְְאֹוָתנוּ ִקדַּשְְְׁ  בַָחְרְְ
בָּת)   מִכָָּל הָעַּמִים, (וְְשַׁ

ךָ  ְדְְשֶׁ  וּמֹועֲֵדי ָקָ
 (בְְּאַהֲבָה וּבְְְָרצֹון) 

ׂשֹון הִנְְְַחלְְְּתָנוּ. מְְְָחה וּבְְְשָׂ  בְְּׂשִ
ָראֵל וְְהַזְְּמַנִּים. בָּת וְְ)יִשְְְׂ ַ בָּרוּךְְְ אַּתָה יהוה, מְְַקדֵּשׁ (הַשּׁ

ביום חול מתחילים כאן:

בשבת מוסיפים את המילים בסוגריים
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בָּרוּךְְְ אַּתָה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְְְ הָעֹולָם, בֹּוֵרא מְְאֹוֵרי הָאֵשׁ.

 בָּרוּךְְְ אַּתָה יהוה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְְְ הָעֹולָם
ִּיל בֵּין קֶֹדשׁ לְְחֹל  הַּמַבְְְד

ְְְ ך  בֵּין אֹור לְְחֹשֶׁ

ָראֵל לָעַּמִים  בֵּין יִׂשְְְ
ה ת יְְמֵי הַּמַעֲׂשֶ שֶׁ בִיעִי לְְשֵׁ ְְ  בֵּין יֹום הַשּׁ

ַּלְְְּתָ  ת יֹום טֹוב הִבְְְד ַ ֻדשּׁ בָּת לְִקְְ ת שַׁ ַ ֻדשּׁ  בֵּין ְקְ
ּתָ ה ִקדַּשְְְׁ ת יְְמֵי הַּמַעֲׂשֶ שֶׁ ֵ בִיעִי מִשּׁ ְְ  וְְאֶת יֹום הַשּׁ
ֶתךָ. ָ ֻדשּׁ ָראֵל בְִּקְְ ּתָ אֶת עַּמְְךָ יִׂשְְְ ַּלְְְּתָ וְְִקדַּשְְְׁ  הִבְְְד
ִּיל בֵּין קֶֹדשׁ לְְקֶֹדשׁ. בָּרוּךְְְ אַּתָה יהוה הַּמַבְְְד

 בָּרוּךְְְ ַאּתָה יהוה 
 ֱאלֹהֵינוּ ֶמלֶךְְְ הָעוֹלָם

הֱֶחיָנוּ וְְִקיְְָּמנוּ וְְהִגִּיָענוּ   ׁשֶ
לַזְְַּמן הַזֶּה.

במוצאי שבת מוסיפים:

שותים בהסבת שמאל
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יש ליטול ידיים
בכיור או ליד השולחן תוך
שימוש בשתי קערות, אחת
למים נקיים ושנייה לאיסוף

המים המשומשים.

שפכו את המים שבנטלה על כל יד...

אחר כךקודם ימין...
שמאל....

כך היו
אבותינו מטהרים את
ידיהם לפני אכילת

סעודת קודש.
לא מברכים

כי הנטילה הזו היא
טקסית בלבד. אחר כך
כשניטול לפני אכילת

המצה, נברך.

כולם נוטלים
ידיים עם נטלה.
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קחו את
הכרפס שלכם -

חתיכת ירק,
כגון...

אוסלרי...   פטרוזיליה...
תפוח אדמה

ל...מבושל...
וטבלו אותו
במי מלח.

אם אין מספיק
כרפס עבור כולם בקערת 
הסדר שלכם, הגישו כמות 

נוספת.

כולם לברך,
יחד או לחוד:

למה
אתם מחכים?

 אכלו את
הכרפס.

סוף סוף!
משהו
תירגעי, לאכול!

זה בסך הכול
ירקות.

כבני מלכים
את אנו פותחים

חגיגת החירות שלנו 
במנה ראשונה,

אך טובלים אותו 
בדמעות המלוחות 

שירדו מעינינו
בתקופת עבדותנו.

   בָּרוּךְְְ אַּתָה יהוה 
 אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְְְ הָעֹולָם
בֹּוֵרא ּפְְִרי הָאֲָדמָה.
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אנחנו יוצרים ערימה
משלוש מצות שלמות שמסמלות 

את שלושת המשפחות בעם 
ישראל...

קחו את
החלק הגדול יותר ועטפו

אותו במשהו שיגן עליו כמו 
מפית או תיק מבד. מצה זו 

מכונה האפיקומן.

אנחנו מתקרבים
לחלק הבא, מגיד,

סיפור ההגדה של פסח. 
שתפו את כולם! קראו את 

הטקסט בקול יחדיו או בקשו 
מכל אחד לקרוא

קטע בתורו.
אני

ראשון!

קדימה, 
חמוד.

היו יצירתיים!
זכרו, אין דרך

לא נכונה לספר את 
הסיפור, כל עוד עושים 
את זה באופן שיאפשר 

לכולם להבין.

אנחנו
פותחים בעמוד הבא בקטע

"הא לחמא עניא" - זהו לחם העוני- 
כיוון שבתור עבדים, אין לנו זמן 
לאפשר לבצק שלנו לתפוח. 

מאוחר יותר,
אחרי שנצא לחירות, 
נאכל מצה כלחם 

הגאולה! אבל
בינתיים -

הסירו את
הכיסוי מהמצות 

ואפשרו לכולם לראות 
אותן. ישנם הנוהגים
להרים גם את כל 

קערת הסדר.

כשהילדים
לא מסתכלים, החביאו את 

האפיקומן כדי שימצאו אותו, 
ויחזירו אותו תמורת פרס, 

כמובן.

יש משפחות
שעושות ההיפך. הילדים
גונבים את האפיקומן

ומחביאים אותו. אם המבוגר
אינו מצליח למצוא אותו -
תוילדים מוכנים למסור אותו ה

החזירו אתתמורת מתנה.
החלק הקטן של המצה

לאמצע ערימת המצות, בין שתי
המצות השלמות שנשארו. את

אלה נאכל מאוחר יותר כפתיחה
לסעודה החגיגית.

הכוהנים
המשרתים
במקדש...

הלווייםהלוויים
המסייעים
והישראלים - להם...

הקהל הרחב.

כדי לבצע את
הוציאו את המצה  היחץ

האמצעית וחצו אותה לשני 
חלקים.

ללעלינו להישבר
על מנת להיבנות

מחדש.
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הָא
לְַחְְמָא עַנְְְיָא

עָא ְדְמִצְְְָריִם דִּי אֲכַלוּ אֲבָהַָתנָא בְְּאְַרְְ
 כָָּל דִּכְְְפִין יֵיֵתי וְְיֵכֻל

כָָּל דִּצְְְִריךְְְ יֵיֵתי וְְיִפְְְַסח
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מוזמן
לבוא ולאכול

איתנו.

שאכלו אבותינו...הזו היא לחם העוני...
בארץ מצרים.

כל מי שרעב...

כל מי
יבואשנצרך...

ויחגוג איתנו
את הפסח.

המצה...
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כסו את
המצות.

רגע!
אנחנו צריכים

 את קערת הסדר. 
למה אתה לוקח

אותה?

כדי לעודד אתכם,
ילדים,  לעשות בדיוק

את מה שאתם עושים -
להקשות קושיות!

יש לי
לאארבע קושיות!

חשבתי
אחרת...

הרימו את
קערת הסדר

או הסירו אותה
מהשולחן.

ּתָא הָכָא   הָשַׁ
ָראֵל עָא ְדְיִׂשְְְ נָה הַבָּאָה בְְּאְַרְְ ָ  לַשּׁ

ֵּי ּתָא עַבְְְד הָשַׁ

נָה הַבָּאָה בְְּנֵי חֹוִרין. ָ לַשּׁ
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השנה
אנחנו עדיין

כאן.
בשנה הבאה, 

הלוואי שנזכה להיות
 בארץ ישראל!

השנה
אנחנו עדיין
לא אחראים
על גורלנו.

בשנה
הבאה...

מי ייתן
ונהיה

חופשיים.
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כעת,
ר הצעירהאדם הצע האדם
ביותר שיושב
ליד שולחן
זו אני!ליל הסדר...

או קבוצה
של האנשים הצעירים

ביותר...
זה

אנחנו!

שרים או אומרים
את ארבעת הקושיות.
לא משנה באיזו שפה
אתם עושים את זה,

העיקר שתבינו.

11111111166666666

יפה, ילדים!
עכשיו החזירו

את קערת הסדר
לשולחן...

מלאו שוב
את גביעי היין

לכוס השנייה,זה לזה.
כמובן.

גלו שוב 
את המצות...

ומצאו תשובות 
לשאלותיכם

בסיפור ההגדה...

נָּה ּתַ ַמה נִּׁשְְ
הַלַּיְְְלָה הַזֶּה מִכָָּל הַלֵּילֹות

וּמַצָּה חָמֵץ  אֹוכְְלִין  ּבְְכָָל הַלֵּילֹות  ָאנוּ   שֶׁ
ּכֻלֹּו מַצָּה הַלַּיְְְלָה הַזֶּה 

ָאר יְְָרקֹות ּבְְכָָל הַלֵּילֹות  ָאנוּ אֹוכְְלִין שְְׁ  שֶׁ
מָרֹור הַלַּיְְְלָה הַזֶּה 

ּבְְכָָל הַלֵּילֹות  ֵאין ָאנוּ מְַטְְּבִילִין ֲאפִלּוּ ּפַעַם ֶאחָת  שֶׁ
ּתֵי פְְעָמִים שְְׁ הַלַּיְְְלָה הַזֶּה 

בִין וּבֵין מְְֻסּבִין  ּבְְכָָל הַלֵּילֹות  ָאנוּ אֹוכְְלִין ּבֵין יֹושְְׁ  שֶׁ
ּכֻלָּנוּ מְְֻסּבִין הַלַּיְְְלָה הַזֶּה 
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מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות!

שבכל הלילות 
אפשר לאכול 

גם חמץ
וגם מצה...

...אבל
הלילה הזה
אוכלים רק

מצה.

שבכל הלילות
אפשר לאכול אילו
ירקות שרוצים...

...אבל
הלילה הזה
 מקפידים

לאכול מרור.

שבכל הלילות
איננו נוהגים
 לטבל ירקות
במי מלח...

...אבל
הלילה
הזה...

...טובלים
פעמיים.

שבכל הלילות
אוכלים בישיבה

זקופה או נשענים
אחורה...

...אבל
הלילה הזה
 נשענים על
צד שמאל.
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ּ ֲעבִָדים הָיִינו
עֹה בְְּמִצְְְָריִם לְְפְַרְְ

ם  ָ  וַיֹּוצִיאֵנוּ יהוה אֱלֹהֵינוּ מִשּׁ
בְְּיָד ֲחזָָקה וּבִזְְְרֹועַ נְְטוּיָה.
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ובצורה עצמתית.

עבדים היינו
לפרעה במצרים.

אבל אלוהים הוציא אותנו משם בחזקה...
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דֹושׁ בָּרוּךְְְ  וְְאִלּוּ לֹא הֹוצִיא הַּקָ
 הוּא אֶת אֲבֹוֵתינוּ מִּמִצְְְַריִם
 הֲֵרי אָנוּ וּבָנֵינוּ וּבְְנֵי בָנֵינוּ 
עֹה  עְְְבִָּדים הָיִינוּ לְְפְַרְְ מְְשֻׁ

בְְּמִצְְְָריִם.
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הרי אנו...

אם הקדוש ברוך הוא
 לא היה מוציא את
אבותינו ממצרים...

ובנינו...

ובני בנינו משועבדים היינו
לפרעה במצרים.
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 וַאֲפִלּוּ 
 כֻּלָּנוּ ֲחכָמִים
 כֻּלָּנוּ נְְבֹונִים
 כֻּלָּנוּ זְְֵקנִים

 כֻּלָּנוּ יֹוְדְעִים אֶת הַּתֹוָרה
 מִצְְְוָה עָלֵינוּ לְְַסּפֵר בִּיצִיאַת מִצְְְָריִם
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עדיין מוטלת עלינו המצווה לספר 
את סיפור יציאת מצרים בכל שנה.

ואפילו...

...אם כולנו חכמים, נבונים, למודי ניסיון כזקנים,
 יודעים את הלכות התורה...


