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הגדה של פסח

איור: עמנואל
הוצאת פלפוט בע״מ

קק״ל מי יודע?

היכן יצרה קק"ל שביל טיול מיוחד 
ללקויי ראייה
א. יער בן שמן

ב. פארק בריטניה
ג. יער חוף הכרמל

מהו היער הגדול ביותר של קק"ל? 
א. יער יתיר שבגבול המדבר
ב. יער ביריה שבגליל העליון

ג. יער הקדושים שבהרי ירושלים

היכן רכשה קק"ל את חלקת 
הקרקע הראשונה? 

א. בהר הצופים
ב. בכפר חיטין 

ג. אום ג'וני )דגניה(

מהו ספר הזהב של קק"ל
א. ספר התנ"ך של בנימין זאב הרצל
ב. ספר הוקרה לרישום תורמים     

    לקק"ל
ג. ספר היישובים שהקימה קק"ל

מהי הקופסה הכחולה?
א. קופסה של הנוער העובד והלומד

ב. שם קוד לספינת מעפילים
ג. קופסת התרמה שהפכה סמל      

מי היה יהושע חנקין?
א. יושב הראש הראשון של קק"ל

ב. שומר היערות הראשון של קק"ל
ג. רוכש קרקעות עבור קק"ל

כי בכל פינה הפסח את ריחו הטוב נותן - ואביב כבר בארצנו, זמן חירות וגיל וחן

לקק"ל
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ְּבדיַקת ָחֵמץ
אור לי"ד ניסן, לאחר תפילת ערבית, עושים בדיקת חמץ לאור הנר

)אם חל י"ד בניסן בשבת - אור לי"ג(

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵשׂה ְוֹלא ַתֲעֵשׂה ֶשׁל ְּבִדיַקת ָחֵמץ. ְלֵשׁם 
ִיחּוד קּוְדָשׁא ְּבִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵּתיּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ְּבֵשׁם ָּכל ִיְשָׂרֵאל: 

ִויִהי נַֹעם ְיָי ֶאֹלֵהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֶשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֶשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְּדָשׁנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְוִצָּונּו ַעל ִּביעּור ָחֵמץ.
אחר הבדיקה אומרים:

ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיָּכא ִבְרׁשּוִתי, ְדָלא ֲחִמֵּתיּה, ּוְדָלא ִבַעְרֵּתיּה, ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי 
ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא:

ְׂשֵריַפת ָחֵמץ
בערב פסח בתום השעה החמישית מאור הבוקר שורפים את החמץ )אם ערב פסח חל בשבת 

שורפים את החמץ בערב שבת(
בשעת שריפת החמץ ואומרים:

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵשׂה ְוֹלא ַתֲעֵשׂה ֶשׁל ְשֵׂריַפת ָחֵמץ ְלֵשׁם 
ִיחּוד קּוְדָשׁא ְּבִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵּתיּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ְּבֵשׁם ָּכל ִיְשָׂרֵאל. 
ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.

ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיָּכא ִבְרׁשּוִתי ַדֲחִמֵּתיּה ּוְדָלא ֲחִמֵּתיּה ְדִבַעְרֵּתיּה ּוְדָלא 
ִבַעְרֵּתיּה ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא.

ִסָּמֵני ַהֵּסֶדר
ַקֵּדׁש יקדש על היין

ּוְרַחץ יטול ידיו לפני הסדר

ַּכְרַּפס יאכל ירקות במי מלח

ַיַחץ יבצע מצה אמצעית לשניים

ַמִּגיד יאמר את ההגדה

ָרְחָצה יטול ידיו לפני הסעודה

מֹוִציא יברך המוציא

ַמָּצה יברך על המצה

ָמרֹור יאכל מן המרור

ּכֹוֵרְך יאכל מצה על מרורים

ֻשְׁלָחן עֹוֵרְך יאכל סעודת החג

ָצפּון יאכל מן האפיקומן שהצפין

ָּבֵרְך יברך ברכת המזון

ַהֵּלל יאמר תפילת הלל

ִנְרָצה הסדר והתפילה כרצון הבורא
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ִקידּוׁש ֶׁשל ֶּפַסח
ַקֵּדׁש

מוזגים כוס ראשונה ומקדשים:

ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות. ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָשׁא 
ְּבִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵּתיּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעַלם ְּבֵשׁם ָּכל ִיְשָׂרֵאל.

כשחל בשבת מתחילים כאן:
ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר

ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּביֹום ַהְּשִׁביִעי  ַוְיֻכּלּו ַהָּשַׁמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם.  יֹום ַהִּשִּׁשׁי. 
ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁר ָעָשׂה ַוִּיְשֹּׁבת ַּבּיֹום ַהְּשִׁביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁר ָעָשׂה. ַוְיָבֶרְך 
ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּשִׁביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹותֹו ִּכי בֹו ָשַׁבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁר ָּבָרא 

ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות.
כשחל ביום חול מתחילים כאן:

ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

ֵסֶדר ַהְּקָעָרה
על השולחן הערוך מניחים קערה ובה שלוש מצות ומכסים אותן,

ועל המצות מניחים:
מימין: למטה- חרוסת, למעלה- זרוע;

משמאל: למטה- כרפס, למעלה- ביצה;
ובאמצע- מרור;

מכסים את הקערה עם המצות.

מרור

ביצהזרוע

כרפס חרוסת
בציר בקריית ענבים, 1945

צילום: יעקב רוזנר, ארכיון הצילומים של קק"ל

שהחיינו...

בשנת 1920 רכשה 
קק"ל את אדמות דילב 
א'. על אדמה זו נוסד 
קריית ענבים, הקיבוץ 

הראשון בהרי ירושלים. 
במלחמת העצמאות 
הייתה קריית ענבים 
הבסיס העיקרי של 
הפלמ"ח ושל צה"ל 
במאבק על פריצת 

הדרך לירושלים הנצורה.
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ַיַחץ
בוצעים את המצה האמצעית לשניים, ואת החלק הגדול מצפינים לאפיקומן

ַמִּגיד
מגביהים את הקערה עם המצות ואומרים:

ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ַהִּמְצָוה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָרִים. ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא 
ְּבִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵּתיּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ּכֹל ִיְׂשָרֵאל.

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָּכל ִּדְכִפין ֵייֵתי 
ְוֵייכֹול, ָּכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַשָּׁתא ָהָכא, ְלָשָׁנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל. 

ָהַּשָּׁתא ַעְבֵדי, ְלָשָׁנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל 
ָלׁשֹון ְוִקְּדָשׁנּו ְּבִמְצוָֹתיו. ַוִּתֶּתן ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה )בשבת: ַשָּׁבתֹות ִלְמנּוָחה 
ּו(מֹוֲעִדים ְלִשְׂמָחה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָשׂׂשֹון, ֶאת יֹום )ַהַשָּׁבת ַהֶזּה ְוֶאת יֹום( ַחג 
ַהַּמצֹות ַהֶזּה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )ְּבַאֲהָבה(, ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציָאת ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו 
ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְשָּׁת ִמָּכל ָהַעִּמים, )ְוַשָּׁבת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך )ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון(, 
ְּבִשְׂמָחה ּוְבָשׂׂשֹון ִהְנַחְלָּתנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ְמַקֵּדׁש )ַהַשָּׁבת ְו(ִיְשָׂרֵאל ְוַהְזַּמִּנים.

במוצאי שבת:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹחל, ֵּבין אֹור ְלחֶשְׁך, ֵּבין ִיְשָׂרֵאל ָלַעִּמים, ֵּבין 
יֹום ַהְּשִׁביִעי ְלֵּשֶׁשׁת ְיֵמי ַהַּמֲעֶשׂה. ֵּבין ְקֻדַּשׁת ַשָּׁבת ִלְקֻדַּשׁת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָּת, 
ְוֶאת יֹום ַהְּשִׁביִעי ִמֵּשֶׁשׁת ְיֵמי ַהַּמֲעֶשׂה ִקַּדְשָּׁת. ִהְבַּדְלָּת ְוִקַּדְשָּׁת ֶאת ַעְּמָך 

ִיְשָׂרֵאל ִּבְקֻדָּשֶׁתָך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלקֶֹדׁש.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶׁהֱחָינּו ְוִקְיָּמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְזַּמן ַהֶזּה:
שותים כוס ראשונה בהסיבת שמאל

ּוְרַחץ
נוטלים ידיים, ואין מברכים "על נטילת ידיים"

ַּכְרַּפס
טובלים כרפס במי מלח ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה:

1952. מרור מתוק בבית טנוס, ירושלים. 
משפחה שאך זה עלתה מפרס חוגגת 
סדר ראשון בישראל.

צילום: ורנר בראון, ארכיון הצילומים של קק"ל

חרוסת תוצרת 
הארץ

המוח היצירתי של 
קק"ל הגה רעיונות 

רבים לחיזוק הקשר 
בין יהודי הגולה לארץ 
ישראל. בשנות ה-30 

שיגרה קק"ל ללשכותיה 
בחו"ל חרוסת שהכנתה 

התבססה על פירות 
התמר של הארץ. 

נראה כי הרעיון נחל 
הצלחה ובשנת 1938 
ביקשה קק"ל להרחיב 

את המפעל. מחיר מנה 
ארוזה, אגב, היה 10 

מיל א"י.
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ְיֵמי ַחֶיּיָך - ַהָּיִמים, ָּכל ְיֵמי ַחֶיּיָך - ַהֵּלילֹות.
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:

ְיֵמי ַחֶיּיָך - ָהעֹוָלם ַהֶזּה, ָּכל ְיֵמי ַחֶיּיָך - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִשׁיַח.

ָּברּוְך ַהָּמקֹום, ָּברּוְך הּוא.
ָּברּוְך ֶשָּׁנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל, ָּברּוְך הּוא.

ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָּבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה.

ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָשׁע, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ֶשֵׁאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁאֹול.

ָחָכם ַמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְשָּׁפִטים ֲאֶשׁר ִצָּוה ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ֶאְתֶכם? ְוַאף ַאָּתה ֱאמֹור לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן. 

ָרָשׁע ַמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהזֹּאת ָלֶכם? ָלֶכם ְוֹלא לֹו ּוְלִפי ֶשׁהֹוִציא 
ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל ָּכַפר ָּבִעָּקר. ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניו ְוֱאמֹור לֹו: ַּבֲעבּור 

ֶזה ָעָשׂה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ִלי, ְוֹלא לֹו. ִאּלּו ָהָיה ָשׁם, ֹלא ָהָיה ִנְגָאל.

ָּתם ַמה הּוא אֹוֵמר? ַמה זֹּאת? 
ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיָי ִמִּמְצָרִים, ִמֵּבית ֲעָבִדים.

ְוֶשֵׁאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁאֹול ַאְּת ְּפַתח לֹו, ֶשֶּׁנֱאַמר: "ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּביֹום ַההּוא 
ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָשׂה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים".

מוזגים כוס שניה והצעיר מבין המסובים שואל:

ַמה ִּנְשַּׁתָנה ַהַּלְיָלה ַהֶזּה ִמָּכל ַהֵּלילֹות
ֶשְּׁבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶזּה ֻּכּלֹו ַמָּצה:

ֶשְּׁבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְשָׁאר ְיָרקֹות, ַהַּלְיָלה ַהֶזּה ָמרֹור:
ֶשְּׁבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת, ַהַּלְיָלה ַהֶזּה ְשֵּׁתי ְּפָעִמים:
ֶשְּׁבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְשִׁבין ּוֵבין ְמֻסִּבין, ַהַּלְיָלה ַהֶזּה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין:

מגלים את המצות והמסובים משיבים:

ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים, ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמָּשׁם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע 
ְנטּוָיה. ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו 
ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻשְׁעָּבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים. ַוֲאִפיּלּו ֻּכָּלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָּלנּו ְנבֹוִנים, 
ֻּכָּלנּו ְזֵקִנים, ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל 

ַהַמְרֶּבה ְלַסֵפּר ִּביִציאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשָּׁבח.

ַמֲעֶשׂה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻשע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרְּבי ֲעִקיָבא 
ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמֻסִּבין ִּבְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו 
ַהַּלְיָלה, ַעד ֶשָּׁבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריאת ְשַׁמע 

ֶשׁל ַשֲׁחִרית.

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִשְׁבִעים ָשָׁנה, ְוֹלא ָזִכיִתי ֶשֵּׁתָאֵמר 
ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות ַעד ֶשְּׁדָרָשׁה ֶּבן זֹוָמא: ֶשֶּׁנֱאַמר, "ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום 

ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך".
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מכסים את המצות ומגביהים את הכוס

ְוִהיא ֶשָׁעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶשֹּׁלא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא 
ֶשְּׁבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.

מניחים את הכוס ומגלים את המצות

ֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵּקׁש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ֶשַּׁפְרֹעה ֹלא ָגַזר 
ֶאָּלא ַעל ַהְזָּכִרים ְוָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל, ֶשֶּׁנֱאַמר: "ֲאַרִּמי ֹאֵבד ֲאִבי, ַוֵּיֶרד 

ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָשׁם ִּבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָשׁם ְלגֹוי ָּגדֹול, ָעצּום ָוָרב".

ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור. "ַוָּיָגר ָשׁם" ְמַלֵּמד ֶשֹׁלא ָיַרד ַיֲעֹקב 
ָאִבינּו ְלִהְשַּׁתֵּקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא ָלגּור ָשׁם, ֶשֶּׁנֱאַמר: "ַוֹּיאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה, ָלגּור 
ָּבָאֶרץ ָּבאנּו, ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלֹּצאן ֲאֶשׁר ַלֲעָבֶדיָך, ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען. 

ְוַעָּתה ֵיְשׁבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ּגֶֹשן".

ְיָמה, ְוַעָּתה  ִּבְמֵתי ְמָעט ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ְּבִשְׁבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצרַָ
ַוְיִהי ָשׁם ְלגֹוי ְמַלֵּמד ֶשָׁהיּו ִיְשָׂרֵאל  ְיָי ֱאֹלֶהיָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּשַׁמִים ָלרֹב".  ָשְׂמָך 

ְמֻצָּיִנים ָשׁם.

ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ָיכֹול ֵמרֹאׁש ֹחֶדׁש, ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּביֹום ַההּוא, ִאי ַּביֹום ַההּוא 
ָיכֹול ִמְּבעֹוד יֹום, ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבֲעבּור ֶזה, ַּבֲעבּור ֶזה ֹלא ָאַמְרִּתי ֶאָלא ְּבָשָׁעה 

ֶשֵּׁיׁש ַמָצה ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶניָך.

ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָשׁיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתֹו, 
ֶשֶּׁנֱאַמר: "ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָּכל ָהָעם, ֹּכה ָאַמר ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְשָׂרֵאל : ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר 
ָיְשׁבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַיַּעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים.

ָוֶאַקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען, 
ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ֵעָשׂיו. ָוֶאֵּתן 

ְלֵעָשׂו ֶאת ַהר ֵשִׂעיר ָלֶרֶשׁת אֹותֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים".

ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשָׂרֵאל, ָּברּוְך הּוא. ֶשַׁהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִחַּשׁב ֶאת 
ַהֵּקץ, ַלֲעׂשֹות ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, ֶשֶּׁנֱאַמר: "ַוֹּיאֶמר 
ַאְבָרם, ָידֹע ֵּתַדע ִּכי ֵּגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע  לְְ
ֵמאֹות ָׁשָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשׁר ַיֲעבֹדּו ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול".
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ָּגדֹול, ָעצּום ְּכמֹו ֶשֶּׁנֱאַמר: "ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ָּפרּו ַוִיְשְׁרצּו ַוִיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמֹאד 
ְמֹאד, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם".

ָוָרב ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּשֶׂדה ְנַתִּתיְך, ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתֹבִאי ַּבֲעִדי 
ְוֶעְרָיה". "ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך  ֲעָדִיים, ָשַׁדִים ָנֹכנּו ּוְשָׂעֵרְך ִצֵּמַח, ְוַאְּת ֵערֹם 
ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך, ָוֹאַמר ָלך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי, ָוֹאַמר ָלך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי". "ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו 

ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו, ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשׁה".

ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ְּכמֹו ֶשֶּׁנֱאַמר: "ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה, ְוָהָיה 
ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ׂשֹוְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ. 
ַוְיַעּנּונּו ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ַוָּיִשׂימּו ָעָליו ָשֵׂרי ִמִּסים ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְבֹלָתם. ַוִּיֶבן 

ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה. ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס".

ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשׁה ְּכמֹו ֶשֶּׁנֱאַמר: "ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל 
ְּבָפֶרְך". "ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ַוִּיְשַׁמע ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו, ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת 

ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.

"ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת 
ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִּיְזָעקּו, ַוַּתַעל ַשְׁוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים 

ִמן ָהֲעֹבָדה".

מושב שרונה על רקע התבור, 1947

צילום: אברהם מלבסקי, ארכיון הצילומים של קק"ל

מאגר שרונה על רקע התבור והשדות המוריקים של עמק יזרעאל, 2015

צילום: אלבטרוס, ארכיון הצילומים של קק"ל

מה נשתנה?

הרבה. ההבדל בין שתי התמונות אומר הכול. 
מאז היווסדה בשנת 1901 רואה קק"ל בהתיישבות ובחקלאות דרך חיים ואבן יסוד בהתגשמות 

החזון הציוני. לפיכך מעניקה קק"ל לאנשי ההתיישבות מעטפת שלמה של שירותים, מהכשרת קרקע 
לגידולים ועד תמיכה במשק המים ובמו"פ החקלאי.

מאגר שרונה, הנראה בצילום, מרווה שדות בגליל התחתון.
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ְּבָיד ֲחָזָקה זֹו ַהֶּדֶבר, ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ִהֵּנה ַיד ְיָי הֹוָיה ְּבִמְקְנָך ֲאֶשׁר ַּבָּשֶׂדה, 
ַּבּסּוִסים, ַּבֲחֹמִרים, ַּבְּגַמִלים, ַּבָּבָקר ּוַבֹּצאן, ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמֹאד".

ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה זֹו ַהֶחֶרב, ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ְוַחְרּבֹו ְשׁלּוָפה ְּבָידֹו, ְנטּוָיה ַעל 
ְירּוָשַלִים".

ּוְבֹמָרא ָּגדֹל ֶזה ִגּלּוי ְשִׁכיָנה, ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "אֹו ֲהִנָּסה ֱאֹלִהים ָלֹבא ָלַקַחת 
לֹו ּגֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמֹּסת ְּבאֹֹתת ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע 
ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ְּגדִֹלים, ְּככֹל ֲאֶשׁר ָעָשׂה ָלֶכם ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך".

ּוְבֹאתֹות ֶזה ַהַּמֶטה, ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶזּה ִּתַּקח ְּבָיְדָך, ֲאֶשׁר 
ַּתֲעֶשׂה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת".

ּוְבֹמְפִתים ֶזה ַהָּדם, ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ.

ַוִּיְזּכֹור  ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ַוִּיְשַׁמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם,  ַוִּיְשַׁמע 
ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב".

ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְּבֵני 
ִיְשָׂרֵאל ַוֵיַדע ֱאֹלִהים". ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ֵאלּו ַהָּבִנים. ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד 

ַהְּיאָֹרה ַּתְשִׁליֻכהּו ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון".

ְוֶאת ַלֲחֵצינּו ֶזה ַהְּדַחק, ְּכָמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶשׁר ִמְצַרִים 
ְיָי ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא ָּגדֹל,  ַוּיֹוִצֵאנּו  ֹלֲחִצים ֹאָתם". 

ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים.

ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִּמְצַרִּים ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשָׂרף, ְוֹלא ַעל ְיֵדי 
ָשִׁליַח, ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶשֶּׁנֱאַמר: "ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ 
ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶזּה, ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה, ּוְבָכל 

ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂה ְשָׁפִטים. ֲאִני ְיָי".

ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶזּה - ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך
ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְוֹלא ָשָׂרף

ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂה ְשָׁפִטים - ֲאִני וֹלא ַהָּשִׁליַח
ֲאִני ְיָי - ֲאִני הּוא ְוֹלא ַאֵחר.

בזרוע נטויה

ראשוני קיבוץ מעלה 
החמישה, שעלו על אדמת 

קק"ל, התפרנסו על עבודות 
שביצעו עבור קק"ל. 

בנות הגרעין הראשון של 
הקיבוץ, שנראות בצילום, 
איבדו חמישה מחבריהם 

שנרצחו בעת שעסקו 
בפריצת דרך לקיבוצם. 

הקיבוץ מנציח בשמו את 
זכרם.

בנות גרעין "במעלה" יוצאות לעבודה בקיבוץ מעלה החמישה, 1937

צילום: אברהם מלבסקי, ארכיון הצילומים של קק"ל
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ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ִמַנִּין ַאָּתה אֹוֵמר ֶשָׁלקּו ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ֶעֶשׂר 
ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּשׁים ַמּכֹות? ְּבִמְצַרִים ַמה הּוא אֹוֵמר: "ַוֹּיאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים 
ֶאל ַּפְרֹעה: ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהיא". ְוַעל ַהָּים ַמה הּוא אֹוֵמר: "ַוַּיְרא ִיְשָׂרֵאל ֶאת 
ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶשׁר ָעָשׂה ְיָי ְּבִמְצַרִים, ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיָי, ַוַיֲּאִמינּו ַּבְיָי ּוְבמֶשׁה 
ַעְבּדֹו". ַּכָמה ָלקּו ְּבֶאְצַּבע? ֶעֶשׂר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶשׂר ַמּכֹות 

ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּשׁים ַמּכֹות.

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶשָּׁכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶשֵׁהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל 
ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשׁל ַאְרַּבע ַמּכֹות? ֶשֶּׁנֱאַמר: "ְיַשַּׁלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, 
ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים". ֶעְבָרה - ַאַחת, ָוַזַעם - ְשַּׁתִים,  ֶעְבָרה 
ָצָרה - ָשׁלׁש, ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ַאְרַּבע. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו  וְִ

ַאְרָּבִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות.

ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִמַּנִין ֶשָּׁכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל 
ַשַּׁלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו,  ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשׁל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶשֶּׁנֱאַמר: "יְִ
ָרה, ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים". ֲחרֹון ַאּפֹו- ַאַחת, ֶעְבָרה - ְשַּׁתִים,  ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוצַָ
ָוַזַעם - ָשׁלֹוׁש, ְוָצָרה - ַאְרַּבע, ִמְשַׁלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: 

ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִּשׁים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּשׁים ּוָמאַתִים ַמּכֹות.

נוהגים לזלף טיפה מכוס היין בזמן קריאת עשר המכות וסימניהן

ָּדם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָשׁן"
ָּדָבר ַאֵחר: ְּבָיד ֲחָזָקה - ְשַּׁתִים, ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה - ְשַּׁתִים,

ּוְבֹמָרא ָּגדֹל - ְשַּׁתִים, ּוְבֹאתֹות - ְשַּׁתִים, ּוְבֹמְפִתים - ְשַּׁתִים.

ֵאּלּו ֶעֶשׂר ַמּכֹות ֶשֵׁהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים, ְוֵאּלּו ֵהן:
ָּדם,

ְצַפְרֵּדַע,
ִּכִּנים,
ָערֹוב,
ֶּדֶבר,

ְשִׁחין,
ָּבָרד,

ַאְרֶּבה,
חֶֹשְׁך,

ַמַּכת ְּבכֹורֹות.
ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסָּמִנים:

ְּדַצ"ְך ַעַד"ׁש ְּבַאַח"ב
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ַעל ַאַחת, ַּכָּמה ְוַכָּמה, טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת 
ַלָּמקֹום ָעֵלינּו:

ֶשׁהֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרים ְוָעָשׂה ָבֶהם ְשָׁפִטים ְוָעָשׂה ֵבאֹלֵהיֶהם ְוָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם 
ֵרינּו  ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ְוֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ְוִשַּׁקע צֶַָ
ְבתֹוכֹו ְוִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָשָׁנה ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן ְוָנַתן ָלנּו ֶאת 
ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ּוָבָנה  ַהַּשָּׁבת ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ְונַָ

ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעוֹנֹוֵתינּו.

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָּכל ֶשֹּׁלא ָאַמר ְשׁלָשׁה ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח, ֹלא 
ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן:

ֶּפַסח, ַמָּצה, ּוָמרֹור.

מראים על הזרוע, ונזהרים שלא להגביה אותה

ַּכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו
ַּדֵּיינּו: ְוֹלא ָעָשׂה ָּבֶהם ְשָׁפִטים  ִאּלּו הֹוִציאנּו ִמִּמְצַרִים 

ַּדֵּיינּו: וֹלא ָעָשׂה ֵבאֹלֵהיֶהם  ִאּלּו ָעָשׂה ָּבֶהם ְשָׁפִטים 

ַּדֵּיינּו: ְוֹלא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם  ִאּלּו ָעָשׂה ֵבאֹלֵהיֶהם 

ַּדֵּיינּו: ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם  ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם 

ַּדֵּיינּו: ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים  ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם 

ַּדֵּיינּו: ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה  ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים 

ַּדֵּיינּו: ֵרנּו ְּבתֹוכֹו  ְוֹלא ִׁשַּקע צֶַָ ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה 

ַּדֵּיינּו: ְוֹלא ִסֵּפק ָצְרֵכנּו ַּבִמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָשָׁנה  ֵרנּו ְּבתֹוכֹו  ִאּלּו ִשַּׁקע צֶַָ

ַּדֵּיינּו: וֹלא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן  ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָשָׁנה 

ַּדֵּיינּו: ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשָּׁבת  ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן 

ַּדֵּיינּו: ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני  ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּשָּׁבת 

ַּדֵּיינּו: ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה  ְוֹלא נַָ ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני 

ַּדֵּיינּו: ְוֹלא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל  ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה  ִאּלּו נַָ

ַּדֵּיינּו: ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה  ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל 
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ְּבָכל ּדֹור ָודֹור

ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו

ִים א ִמִּמְצרַָ צֶָ ְּכִאּלּו הּוא יֶָָ
ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי  ֶשֶּׁנֱאַמר: "ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָשׂה 
ִמִּמְצַרִים". ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶאָּלא ַאף אֹוָתנּו 
ָּגַאל ִעָּמֶהם, ֶשֶּׁנֱאַמר: ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשׁם, ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת 

ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֹוֵתינּו.
מגביהים את הכוס, מכסים את המצות ואומרים:

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַשֵּׁבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, 
ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ְלִמי ֶשָׁעָשׂה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִנִּסים ָהֵאּלּו הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות 
ְלֵחרּות ִמָּיגֹון ְלִשְׂמָחה, ֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, ּוִמִּשְׁעּבּוד ִלְגֻאָּלה. 

ְוֹנאַמר ְלָפָניו ִשׁיָרה ֲחָדָשׁה, ַהְללּוָיּה.

ֶּפַסח ֶשָׁהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶשֵּׁבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ַעל ׁשּום ָמה? 
ַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶשֶּׁנֱאַמר: ַעל ׁשּום ֶשּׁפֶָ

ַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ְּבִמְצַרִים  "ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַלְיָי, ֲאֶשׁר ּפֶָ
ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים, ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִצּיל ַוִּיֹּקד ָהָעם ַוִּיְשַּׁתֲחוּו".

מגביהים את המצות ואומרים:

ַמָּצה זֹו ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶשֹׁלא ִהְסִּפיק ְּבֵצָקם ֶשׁל 
ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶשִּׁנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

ּוְגָאָלם, ֶשֶּׁנֱאַמר:
ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶשׁר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות, ִּכי ֹלא ָחֵמץ, ִּכי ֹּגְרׁשּו 

ִמִּמְצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוַּגם ֵצָדה ֹלא ָעׂשּו ָלֶהם.

יאחז המרור בידו ויאמר:

ָמרֹור ֶזה ֶשׁאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶשֵּׁמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵיי 
ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶשֶּׁנֱאַמר:

"ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה, ְּבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַּבָּשֶׂדה ֶאת 
ָּכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשׁר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך".

בצאת ישראל 
ממצרים - הבשור

בסוף שנות ה-70 של 
המאה ה-20 עמדה קק"ל 
בפני אתגר חדש – פיתוח 

חבל הבשור שבמערב 
בנגב. אזור זה של הארץ 

עמד לקלוט מתיישבים 
מיישובי פתחת רפיח, 

שהתפנו מסיני בעקבות 
הסכם השלום בין ישראל 

למצרים. על האדמה 
הזאת, שעמדה בשממונה 

במשך שנים רבות, קם 
אחד ממפעלי ההתיישבות 

הגדולים בנגב.

שדה תפוחי אדמה בחבל הבשור, 2018

צילום: יעקב שקולניק, ארכיון הצילומים של קק"ל
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מגביהים את הכוס, מכסים את המצות ואומרים:

ָּברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ְּגָאָלנּו ְוָּגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, 
ְוִהִּגיָענּו ַלַּלְיָלה ַהֶזּה ֶלֱאכֹל ּבֹו ַמָּצה ּוָמרֹור. ֵּכן ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו 
ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָשׁלֹום, ְשֵׂמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶרָך  ְלמֹוֲעִדים 
ְוָשִׂשׂים ַּבֲעבֹוָדֶתָך. ְוֹנאַכל ָשׁם ִמן ַהְזָּבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים ֲאֶשׁר ַיִּגיַע ָּדָמם ַעל 
ִקיר ִמְזַּבֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך ִשׁיר ָחָדש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵשׁנּו. ָּברּוְך 

ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְשָׂרֵאל.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
שותים כוס שניה בהסיבת שמאל

ַרְחַצה
נוטלים את הידיים ומברכים

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְדָשׁנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת 
ָיַדִים.

מֹוִציא, ַמָּצה
מגביהים את המצות ומברכים:

ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמֽצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה. ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 
ּוְשִׁכיְנֵּתיּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם, ְּבֵׁשם ּכֹל ִיְׂשָרֵאל.

יברך על המצה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת 

ַמָּצה.

מניחים את הכוס, מגלים את המצות ואומרים:

ַעד עֹוָלם.  ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיָי, ַהְללּו ֶאת ֵשׁם ְיָי. ְיִהי ֵשׁם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה וְִ
ִמִּמְזַרח ֶשֶׁמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵשׁם ְיָי. ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיָי, ַעל ַהָּשַׁמִים ְּכבֹודֹו. 
ִמי ַּכְיָי ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָשֶׁבת, ַהַּמְשִּׁפיִלי ִלְראֹות ַּבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ? ְמִקיִמי 
ֵמָעָפר ָּדל, ֵמַאְשֹּׁפת ָיִרים ֶאְביֹון, ְלהֹוִשׁיִבי ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו. מֹוִשׁיִבי 

ֲעֶקֶרת ַהַּבִית, ֵאם ַהָּבִנים ְשֵׂמָחה. ַהְללּוָיּה.

ִים, ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז, ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו,  ְּבֵצאת ִיְשָׂרֵאל ִמִּמְצרַָ
נֹס, ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים,  ִיְשָׂרֵאל ַמְמְשׁלֹוָתיו. ַהָּים ָרָאה ַוּיַָ
עֹות - ִּכְבֵני ֹצאן. ַמה ְלָּך ַהָּים ִּכי ָּתנּוס, ַהַּיְרֵדן - ִּתֹּסב ְלָאחֹור, ֶהָהִרים - ִּתְרְקדּו  ְּגבַָ
עֹות - ִּכְבֵני צֹאן. ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַה ַיֲעֹקב. ַההְֹפִכי  ְכֵאיִלים, ְּגבַָ

ַהּצּור ֲאַגם ָמִים, ַחָּלִמיש - ְלַמְעְינֹו ָמִים.

האמנם ייסוב הירדן 
לאחור?

בשנות ה-50 של המאה 
ה-20 הטילה המדינה על 

קק"ל לייבש את עמק 
החולה. זה היה גדול 
המבצעים ההנדסיים 
של המדינה הצעירה. 
במהלך הייבוש נזנח 

אפיקו המקורי של הירדן. 
בשנות ה-90, בעת יצירת 

אגמון החולה, שחזרה 
קק"ל את ערוצו הטבעי 

של הנהר. מי ירדן טריים 
ורעננים הם שממלאים את 

האגמון ובזכותם נעשה 
המקום אתר צפרות וטבע 

מהמרתקים בעולם.

עגורים באגמון החולה, 2016

צילום: יוסי זליגר, ארכיון הצילומים של קק"ל
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ָצפּון
לאחר הארוחה יאכל כזית מהאפיקומן שהצפין,

יחלק ראש המסובים את האפיקומן ויברך:

ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן. ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 
ּוְשִׁכיְנֵּתיּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם, ְּבֵׁשם ּכֹל ִיְׂשָרֵאל.

ָּבֵרְך
יברך ברכת המזון.

מוזגים כוס שלישית מארבע כוסות ומברכים:

ִשׁיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיָי ֶאת ִשׁיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים. ָאז ִיָּמֵלא ְשׂחֹוק ִּפינּו 
ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה. ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים: ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה. ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות 

ִעָּמנּו, ָהִיינּו ְשֵׂמִחים. ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ְשִׁביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב. ַהזְֹּרִעים ְּבִדְמָעה, 

ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה נֵֹשׂא ֶמֶׁשְך ַהָזַּרע, ֹּבא ָיבֹא ְבִרָּנה נֵֹשׂא ֲאֻלֹּמָתיו.

ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵשׂה ֶשׁל ִּבְרַכת ַהָּמזֹון ְּכמֹו ֶשֶּׁנֱאַמר: ְוָאַכְלָּת 
ְיָי ֱאלֹוֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשׁר ָנַתן ָלְך. ְלֵׁשם ִיחּוד  ְוָשָׂבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת 

קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵּתיּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם, ְּבֵׁשם ּכֹל ִיְׂשָרֵאל.

ָמרֹור
יקח כזית מרור ויטבלנו בחרוסת, ינער מעט מן החרוסת

ומברכים ואוכלים בלי הסיבה.

ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמֽצַות ֲאִכיַלת ָמרֹור. ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 
ּוְשִׁכיְנֵּתיּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם, ְּבֵשם ּכֹל ִיְׂשָרֵאל.

יברך על המרור ויאכל:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת 
ָמרֹור.

ּכֹוֵרְך
יאכל מצות על מרורים

לוקחים כזית מן המצה התחתונה, כורכים בכזית מרור ומברכים:

ֵזֶכר ְלִמְקָּדׁש ְּכִהֵּלל. ֵּכן ָעָשׂה ִהֵּלל ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּיים: ָהָיה 
ּכֹוֵרְך ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְּבַיַחד, ְלַקֵּיים ַמה ֶשֶּׁנֱאַמר: "ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים 

ֹיאְכֻלהּו".

ֻשְׁלָחן עֹוֵרְך
אוכלים ביצים קשות במי מלח, ולאחר מכן אוכלים סעודת החג
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נֹוֶדה ְּלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶשִׁהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל 
ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים, ְוַעל ְּבִריְתָך  ֶשׁהֹוֵצאָתנּו 
ים  ֶשָׁחַתְמָּת ִּבְבָשֵׂרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשִּׁלַּמְדָּתנּו, ְוַעל ֻחֶּקיָך ֶשׁהֹוַדְעָּתנּו, ְוַעל ַחּיִִ
ֵחן ָוֶחֶסד ֶשׁחֹוַנְנָּתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשַׁאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל 

יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָׁעה.

ְוַעל ַהּכֹל ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָּבַרְך ִשְׁמָך ְּבִפי ָּכל 
יָך ַעל ָהָאֶרץ  ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַּכָּכתּוב, "ְוָאַכְלָּת ְוָשָׂבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי ֱאֹלהֵֶ

ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך". ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון.

ַרֵחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעֶמָּך ְוַעל ְירּוָשַׁלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַּׁכן ְּכבֹוֶדָך 
ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִשׁיֶחָך ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶשִּׁנְקָרא ִשְׁמָך ָעָליו: 
ֱאֹלֵהינּו ָאִבינּו, ְרֵענּו זּוֵננּו ַּפְרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה 
ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ֹלא ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָשׂר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי 
ם, ִּכי ִאם ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה ַהְּפתּוָחה ַהְּקדֹוָשׁה ְוָהְרָחָבה, ֶשֹׁלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא  ַהְלָוָאתַָ

ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ִּבְרַכת ַהָּמזֹון
י, ְנָבֵרְך: ּבֹותֵַ אם מברכים בזימון, המברך אומר: רֵַ

המסובים עונים: ְיִהי ֵשׁם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:

המברך אומר: ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך )בעשרה: אלוהינו( ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶּשׁלֹו:

ִיינּו: המברך אומר: ָּברּוְך )בעשרה: אלוהינו( ֶשָׁאַכְלנּו ִמֶּשׁלֹו ּוְבטּובֹו חַָ

המסובים עונים: ָּברּוְך )בעשרה: אלֹוהינּו( הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהָזּן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד 
ּוְבַרֲחִמים הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָשׂר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא 
ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַּבֲעבּור ְשׁמֹו ַהָּגדֹול, ִּכי הּוא ֵאל ָזן 
ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁר ָּבָרא. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי 

ַהָזּן ֶאת ַהּכֹל.

ואכלת ושבעת

קק"ל מלווה את יישובי 
הערבה מאז עלו על 

אדמתם ועד ימינו 
אלה. מלבד הפעולות 

"השגרתיות" כגון הכשרת 
קרקע, בניית מאגרי מים 
ומימון המו"פ החקלאי, 

עוסקת קק"ל בערבה גם 
בסלילת דרכי ביטחון, פיתוח 

תשתית תיירותית כגון דרך 
השלום, פארק תמנע ופארק 

ספיר וסיוע אקולוגי כגון 
מבצע "אמץ שיטה", המשיב 

עצי שיטה לנופי הערבה. 
יישובי הערבה התיכונה הם 

יצואן הירקות הטריים הגדול 
בישראל.

ביכורי מלונים במושב צופר שבערבה, 1968

צילום: אלכס סטרז'מיסטר, ארכיון הצילומים של קק"ל
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ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ. 
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַּׁתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהַּדר 
ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשּׁבֹור 
ֻעֵּלנּו ֵמַעל ַצָּואֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַׁלח ָלנּו 
ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶזּה, ְוַעל ֻשְׁלָחן ֶזה ֶשָׁאַכְלנּו ָעָליו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַׁלח ָלנּו 
ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבֶּשׂר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. 
ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶזּה. ְוֶאת )ִאִּמי מֹוָרִתי( ַּבֲעַלת 

ַהַּבִית ַהֶזּה, אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָלֶהם. 
)ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרך אֹוִתי ְוֶאת ִאְׁשִּתי ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת 

ָּכל ֲאֶׁשר ִלי(, אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָלנּו. ְּכמֹו ֶשִּׁנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק 
ְוַיֲעֹקב ַּבּכֹל. ִמּכֹל. ּכֹל. ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְשֵׁלָמה, ְוֹנאַמר, ָאֵמן.

ַּבָּמרֹום ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶשְּׁתֵהא ְלִמְשֶׁמֶרת ָשׁלֹום. ְוִנָשׂא ְבָרָכה 
ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה ֵמאֹלֵהי ִיְשֵׁענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶׂכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם.

בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשֻּׁכלֹו ַשָּׁבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים.

ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשֻּׁכּלֹו טֹוב. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִשׁיַח ּוְלַחֵּיי 
ָהעֹוָלם ַהָּבא. ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹשׂה ֶחֶסד ִלְמִשׁיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. 

עֹוֶשׂה ָשׁלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרּו, ָאֵמן.

בשבת: ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבִמְצוֶֹתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּשִׁביִעי ַהַשָּׁבת ַהָּגדֹול 

ְוַהָּקדֹוׂש ַהֶזּה. ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְשָּׁבת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה 
ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶשֹּׁלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום 
ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָשַׁלִים ִעיר ָקְדֶשָׁך ִּכי 

ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהְּיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות.

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּשַׁמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָזֵּכר 
ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּדֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִשׁיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדָך, ְוִזְכרֹון ְירּוָשַׁלִים 
ִעיר ָקְדֶשָׁך, ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְשָׂרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד 
ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים ְלָשׁלֹום ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶזּה. ָזְכֵרנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה 
ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ְוהוִשׁיֵענּו בֹו ְלַחִיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם 

ָעֵלינּו ְוהוִשׁיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו,ִּכי ֵאל ַחנּון ְוַרחּום ָאָּתה.

ְיָי ּבֹוֶנה ְבַרֲחָמיו  ּוְבֵנה ְירּוָשַׁלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה 
ְירּוָשָׁלִים. ָאֵמן.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַאִּדיֵרנּו ּבֹוְרֵאנּו ֹּגֲאֵלנּו 
יֹוְצֵרנּו ְקדֹוֵשׁנּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשָׂרֵאל ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכֹל ֶשְּׁבָכל 
יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא 
ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָּצָלה ְוַהְצָלָחה, ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה ֶנָחָמה 
ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָשׁלֹום ְוָכל טֹוב, ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַעל ְיַחְּסֵרנּו.
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ַהֵּלל
סוגרים את הדלת ואומרים:

ֹלא ָלנּו ְיָי ֹלא ָלנּו, ִּכי ְלִשְׁמָך ֵּתן ָּכבֹוד, ַעל ַחְסְּדָך, ַעל ֲאִמֶּתָך. ָלָּמה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים: 
ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם ֵואֹלֵהינּו ַּבָּשַׁמִים, ּכֹל ֲאֶשׁר ָחֵפץ ָעָשׂה. ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב 
ַמֲעֵשׂה ְיֵדי ָאָדם. ֶּפה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדֵּברּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו. ָאְזָנִים ָלֶהם ְוֹלא 
ִיְשָׁמעּו, ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהֵּלכּו, ֹלא ֶיְהּגּו 
ִּבְגרֹוָנם. ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו עֵֹשׂיֶהם, ּכֹל ֲאֶשׁר ֹּבֵטַח ָּבֶהם. ִיְשָׂרֵאל ְּבַטח ַּבְיָי, ֶעְזָרם 
ִגָּנם הּוא. ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַּבְיָי, ֶעְזָרם  ִגָּנם הּוא. ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַּבְיָי, ֶעְזָרם ּומַָ ּומַָ

ִגָּנם הּוא. ּומַָ

ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך. ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ִיְשָׂרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן, ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי, 
ַהְּקַטִנים ִעם ַהְּגדִֹלים. ֹיֵסף ְיָי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם. ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלְיָי, עֵֹשׂה 
ָשַׁמִים ָוָאֶרץ. ַהָּשַׁמִים ָשַׁמִים ַלְיָי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. ֹלא ַהֵּמִתים ְיַהְללּוָיּה 

ְוֹלא ָּכל יֹוְרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה.

ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְשַׁמע ְיָי ֶאת קֹוִלי, ַּתֲחנּוָני. ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני 
ֶחבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְשׁאֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵשׁם ְיָי ֶאְקָרא: ָאָּנא ְיָי 
ַמְּלָטה ַנְפִשׁי ַחּנּון ְיָי ְוַצִּדיק, ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. שֵֹׁמר ְּפָתִאים ְיָי, ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשׁיַע. 
ׁשּוִבי ַנְפִשׁי ִלְמנּוָחְיִכי, ִּכי ְיָי ָּגַמל ָעָלְיִכי. ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִשׁי ִמָּמֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן 
ִּדְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי. ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיָי ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים. ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר, 

ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי: ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב.

ְיְראּו ֶאת ְיָי ְקדָשׁיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְודְֹרֵשׁי ְיָי ֹלא 
ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִּׂביַע ְלָכל 
ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך ַהֶגֶּבר ֲאֶשׁר ִיְבַטח ַּבְיָי, ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו. ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִּתי, ְוֹלא 
ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֵּקׁש ָלֶחם. ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁלֹום.

ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ְׁשִליִׁשית ֶשל ַאְרַּבע ּכֹוסֹות, ְלֵׁשם ִיחּוד 
קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵּתיּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם, ְּבֵׁשם ּכֹל ִיְׂשָרֵאל.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
שותים כוס שלישית בהסיבת שמאל

פותחים את הדלת ואומרים:

ְשֹׁפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶשׁר ֹלא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשׁר ְּבִשְׁמָך ֹלא ָקָראּו. 
ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשּׁמּו. ְשֹׁפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפָך ַיִּשׂיֵגם. 

ִּתְרּדֹף ְּבַאף ְוַתְשִׁמיֵדם ִמַּתַחת ְשֵׁמי ְיָי.
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אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה, אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה, ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה. ֵמֵאת 
ְיָי ָהְיָתה זֹּאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו, ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה זֹּאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו. 

ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו, ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיָי, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בו.

ָאָנא ְיָי הֹוִשיָעה ָּנא. ָאָנא ְיָי הֹוִשיָעה ָּנא.   

ָאָנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא. ָאָנא ְיָי ַהְצִליָחה ָנא.   

ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵשׁם ְיָי ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי ברוך

ֵאל ְיָי ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח אל

ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָךּ, ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך אלי

הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו הודו

ָמה ָאִשׁיב ַלְיָי ּכֹל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּשׂא ּוְבֵשׁם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי 
ֲאַשֵּׁלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיָי ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָּנא ְיָי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך, 
ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך, ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵשׁם ְיָי ֶאְקָרא. 
ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַשֵׁלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו. ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיָי, ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָשַלִים. ַהְללּוָיּה.

ְיָי  ְיָי ָּכל ּגֹוִים, ַשְּׁבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים. ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת  ַהְללּו ֶאת 
ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה.

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאַמר ָנא ִיְשָׂרֵאל   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן   

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְייָ   

ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה, ָעָּנִני ַבֶמְרַחְבָיּה. ְיָי ִלי, ֹלא ִאיָרא, ַמה ַּיֲעֶשׂה ִלי ָאָדם? 
ְיָי ִלי ְּבעְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְּבׂשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְיָי ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות 
ַּבְיָי ִמְּבֹטַח ִּבְנִדיִבים. ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְּבֵשׁם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, 
ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם.  ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְּדֹבִרים, ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים, ְּבֵשׁם  ְּבֵשׁם 
ָּדֹחה ְּדִחיַתִני ִלְנֹּפל, ַוְיָי ֲעָזָרִני. ָעִזּי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה 
ׂה ָחִיל. ֹלא ָאמּות  ׂה ָחִיל, ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיָי עֹשֵָ ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים: ְיִמין ְיָי עֹשֵָ
ִּכי ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵשׂי ָיּה. ַיֹּסר ִיְּסַרִני ָּיּה, ְוַלָּמֶות ֹלא ְנָתָנִני. ִּפְתחּו ִלי ַשֲׁעֵרי 

ֶצֶדק, ָאֹבא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַּשַׁער ַלְיָי, ַצִּדיִקים ָיֹבאּו בֹו.



39 38

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַוַיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָשׁן  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַנֲחָלה ְלִיְשָׂרֵאל ַעְבדׂו  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִשְׁפֵלנּו ָזַכר ָלנּו   ֶשּׁבְִ

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָשׂר  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ְלֵאל ַהָּשַׁמִים  

ִנְשַׁמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִשְׁמָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח ָּכל ָּבָשׂר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם 
ִזְכְרָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל, ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך 
ּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך 
ֶאָּלא ַאָּתה. ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַּה ָּכל ְּבִריֹות, ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹות, 
ַהְּמֻהָּלל ְּברֹב ַהִּתְשָּׁבחֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. ַוְיָי ֹלא ָינּום 
ְוֹלֹא ִייָשׁן, ַהְּמעֹוֵרר ְיֵשִׁנים ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמים, ְוַהֵּמִשׂיַח ִאְּלִמים ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים 

ים ְוַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפים. ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפלִִ

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ָלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלעֵֹשׂה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלעֵֹשׂה ַהָּשַׁמִים ִּבְתבּוָנה  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלעֵֹשׂה אֹוִרים ְּגדִֹלים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֶאת ַהֶּשֶׁמׁש ְלֶמְמֶשֶׁלת ַּביֹום  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשׁלֹות ַּבַּלְיָלה 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַוּיֹוֵצא ִיְשָׂרֵאל ִמּתֹוָכם  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֱעִביר ִיְשָׂרֵאל ְּבתֹוכֹו   ְוהֶֶ

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף  

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר  
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ִיְשָׂרֵאל ְּבִרָּנה ִיְתָּפֵאר ִשְׁמָך, ַמְלֵּכנּו, ְּבָכל  ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית 
ּדֹור ָודֹור, ֶשֵּׁכן חֹוַבת ָּכל ַהְּיצּוִרים ְלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות 

ְלַהֵּלל ְלַשֵּׁבַח, ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִשׁירֹות 

ְוִתְשְּׁבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַשׁי ַעְבְּדָך, ְמִשׁיֶחָך.

ָאֶרץ, ִּכי ְלָך  ַעד ַמְלֵּכנּו, ָהֵאל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּשַׁמִים ּובַָ ִיְשַּׁתַּבח ִשְׁמָך לַָ
ָנֶאה, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ִשׁיר ּוְשָׁבָחה, ַהֵּלל ְוִזְמָרה, עֹז ּוֶמְמָשָׁלה, ֶנַצח, 

ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ְּתִהָלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָּשׁה ּוַמְלכּות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשְמָך ַהָּגדֹול 

ְוַהָּקדֹוש, ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֵאל ֶמֶלְך ָּגדֹול ַּבִּתְשָּׁבחֹות, 

ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ְּבִשׁיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים.

ְיַהְללּוָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ָּכל ַמֲעֶשׂיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִּדיִקים עֹוֵשׂי ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית 
ִיְשָׂרֵאל ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויַשְּׁבחּו ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו 

ֶאת ִשְׁמָך, ַמְלֵּכנּו. ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשְׁמָך ָנֶאה ְלַזֵּמר, ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם 

ַאָּתה ֵאל. ָּברּוך ַאָּתה ְיָי ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות.

ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁיָרה ַּכָּים, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו, ְוִשְׂפתֹוֵתינּו ֶשַׁבח ְּכֶמְרֲחֵבי 

ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַּכֶשֶׁמׁש ְוַכָּיֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְּכִנְׁשֵרי ָשַׁמִים, ְוַרְגֵלינּו 

ַקּלֹות ָּכַאָּילֹות ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך , ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, 

ּוְלָבֵרְך, ֶאת ִשְׁמָך ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף, ֶאֶלף, ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים, 

ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ּוִמֵּבית  ַהּטֹובֹות ֶשָׁעִשׂיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנּו. ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו, 

ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו, ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו ּוְבָשָׂבע ִּכְלַּכְלָּתנּו, ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתנּו, 

ּוֵמָחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתנּו. ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך, 

ִרים ֶשִּׁפַּלְגָּת ָּבנּו ְורּוַח ּוְנָשָׁמה ֶשָּׁנַפְחָּת  ְוַאל ִּתְּטֵשׁנּו, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ָלֶנַצח. ַעל ֵּכן ֵאבֶָ

ְּבַאֵּפינּו ְוָלׁשֹון ֲאֶשׁר ַשְׂמָּת ְּבִפינּו ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשְּׁבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו 

ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו ֶאת ִשְׁמָך ַמְלֵּכנּו. ִּכי ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִּתָּשַׁבע, 

ְוָכל ֶּבֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְשַּׁתֲחֶוה, ְוָכל ְלָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב 

ֶׁמָך, ַּכָּדָבר ֶשָּׁכתּוב, ָּכל ַעְצֹמַתי ֹּתאַמְרָנה: ְיָי, ִמי ָכמֹוָך ַמִצּיל  ּוְכָליֹות ְיַזְּמרּו ִלשְִ

ְך ָהֵאל  ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמֹּגְזלֹו. ִמי ִיְדֶמה ָּלְך ּוִמי ִיְשֶׁוה ָּלְך ּוִמי ַיֲעָרְך לַָ

ַהָּגדֹול, ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה ָשַׁמִים ָוָאֶרץ. ְנַהֶּלְלָך ּוְנַשֵּׁבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך 

ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשׁם ָקְדֶשָׁך, ָּכָאמּור: ְלָדִוד, ָּבְרִכי ַנְפִשׁי ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵשׁם ָקְדׁשֹו.

ָהֵאל ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶזָּך, ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְשֶׁמָך, ַהִּגּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ְּבנֹוְראֹוֶתיָך, 
ׂא. ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְשׁמֹו. ְוָכתּוב: "ַרְּננּו  ַהֶּמֶלְך ַהּיוֵשׁב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנּשִָ

ְיָשִׁרים ִּתְתַהָּלל, ּוְבִדְבֵרי ַצִּדיִקים  ַצִּדיִקים ַּבְיָי, ַלְיָשִׁרים ָנאָוה ְתִהָּלה". ְּבִפי 

ַרְך, ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתרֹוָמם, ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁים ִּתְתַקָּדׁש. ִּתְתּבַָ
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ִנְרָצה
הסדר והתפילה כרצון הבורא

ְּכָכל ִמְשָּׁפטֹו ְוֻחָּקתֹו. ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו   

ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹותֹו. ַּכֲאֶשׁר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו   

קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה,   

ְּפדּוִים ְלִצּיֹון ְּבִרָּנה. ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָּנה   

ָׁלִים ְלָשָׁנה ַהָּבָאה ִּבירּושַָ
בארץ ישראל אומרים:

ָׁלִים ַהְּבנּוָיה ְלָשָׁנה ַהָּבָאה ִּבירּושַָ

ן ְלַקֵּים ִמְצַות ּכֹוס ְרִביִעית ֶשׁל ַאֽרַּבע ּכֹוסֹות. ְלֵׁשם ִיחּוד  ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזּמַָ
קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְשִׁכיְנֵּתיּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם, ְּבֵׁשם ּכֹל ִיְׂשָרֵאל.

מוזגים כוס רביעית ומברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
שותים כוס רביעית בהסיבת שמאל ומברכים ברכה אחרונה:

ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן, ְוַעל ְּתנּוַבת  ָּברּוְך ַאָּתה 
ַהָּשֶׂדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשָׁרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה 
ְוִלְשּׂבַֹע ִמּטּוָבּה ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָשַׁלִים ִעיֶרָך ְוַעל 
ִצּיֹון ִמְשַּׁכן ְּכבֹוֶדָך ְוַעל ִמְזְּבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך ּוְבֵנה ְירּוָשַׁלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה 
ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשְּׂמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה ְוֹנאַכל ִמִּפְרָיּה ְוִנְשַּׂבע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך 
ָעֶליָה ִּבְקֻדָּשׁה ּוְבָטֳהָרה )בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּשָּׁבת ַהֶזּה( ְוַשְּׂמֵחנּו 
ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶזּה, ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְּלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי 

ַהֶּגֶפן. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהָּגֶפן.

מחקר ופיתוח

כבר בשנת 1903 מימנה 
קק"ל משלחת חקר לאזור ים 
המלח. המשלחת בדקה את 
משאבי האזור ואת התאמתו 

לחקלאות כהכנה לרכישת 
קרקעות. אחד החוקרים 
החשובים במשלחת היה 

האגרונום אהרון אהרונסון, 
בן זכרון יעקב.

מאז ועד היום קק"ל שותפה 
במימון המו"פ החקלאי 
ובמימון מחקרים נוספים

כגון שימוש בביופילטר ככלי 
למיחזור מים, ניצול אנרגיה 
מתחדשת ומחקרים רבים 

בתחום היערנות והאקולוגיה.

בציר ענבים בזכרון יעקב, 1936

ארכיון הצילומים של קק"ל
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ְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח ּוְבֵכן ַוֲאמֶַ
ַּבֶּפַסח ֹאֶמץ ְּגבּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת   
ֶּפַסח ְּבֹראׁש ָּכל מֹוֲעדֹות ִנֵּשׂאָת   
ֶּפַסח ִּגִּליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל   

ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח
ַּבֶּפַסח ְּדָלָתיו ָּדַפְקָּת ְּכֹחם ַהיֹום   
ַּבֶּפַסח ִהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות   
ֶּפַסח ְוֵאל ַהָּבָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵעֶרְך   

ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח
ַּבֶּפַסח זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְולֹוֲהטּו ָּבֵאׁש   
ֶּפַסח ֻחַּלץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ְּבֵקץ   
ַּבֶּפַסח ִטאֵטאָת ַאְדַמת ֹמף ְוֹנף ְּבָעְבְרָך   

ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח
ֶּפַסח ָיּה ֹראׁש ָּכל אֹון ָמַחְצָּת ְּבֵליל ִשּׁמּור   
ֶּפַסח ַּכִּביר, ַעל ֵּבן ְּבכֹור ָּפַסְחָּת ְּבַדם   
ַּבֶּפַסח ְלִבְלִּתי ֵּתת ַמְשִׁחית ָלֹבא ִּבְפָתַחי   

ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח
ֶּפַסח ְמֻסֶּגֶרת ֻסָּגָרה ְּבִעּתֹוֵתי   
ֶּפַסח ה ִמְדָין ִּבְצִליל ְשׂעֹוֵרי ֹעֶמר  ִנְשְׁמדֶָ  
ֶּפַסח ׂשֹוְרפּו ִמְשַׁמֵּני ּפּול ְולּוד ִּביַקד ְיקֹוד   

ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח
ֶּפַסח עֹוד ַהיֹום ְּכֹנב ַלֲעמֹוד ַעד ָּגָעה עֹוַנת   
ַּבֶּפַסח ַּפס ַיד ָּכְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול   
ַּבֶּפַסח רֹוְך ַהֻּשְׁלָחן  ָצֹפה ַהָּצִפית עִָ  

ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח
ַּבֶּפַסח ָקָהל ִּכְנָסה ֲהַדָּסה צֹום ְלַשֵּׁלׁש   
ַּבֶּפַסח ֹראׁש ִמֵּבית ָרָשׁע ָמַחְצָּת ְּבֵעץ ֲחִמִּשׁים   
ַּבֶּפַסח ְשֵּׁתי ֵאֶּלה ֶרַגע ָּתִביא ְלעּוִצית   
ֶּפַסח ָּתֹעז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיְנָך ְּכֵליל ִהְתַקֵּדׁש ַחג   

ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח

ּוְבֵכן ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
ַּבַּלְיָלה ָאז רֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת   
ַהַּלְיָלה ְּבֹראׁש ַאְשׁמּורֹות ֶזה   
ַלְיָלה ֵּגר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֱחַלק לֹו   

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
ַהַּלְיָלה ַּדְנָּת ֶמֶלְך ְּגָרר ַּבֲחלֹום   
ַלְיָלה ִהְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש   
ַלְיָלה ְוִיְשָׂרֵאל ָיַׂשר ָלֵאל ַוּיּוַכל לו   

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
ַהַּלְיָלה ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ַּפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי   
ַּבַּלְיָלה ם ֹלא ָמְצאּו ְּבקּוָמם  ֵחילַָ  
ַלְיָלה ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶשׁת ִסִּליָת ְּבכֹוְכֵבי   

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
ַּבַּלְיָלה ֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי, הֹוַבְשָּׁת ְּפָגָריו  ָיַעץ ְמחַָ  
ַלְיָלה ָּכַרע ֵּבל ּוַמָּצבֹו ְּבִאיׁשֹון   
ַלְיָלה ָלה ָרז ֲחזֹות  ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנגְִ  

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
ַּבַּלְיָלה ִמְשַּׁתֵּכר ִּבְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו   
ַלְיָלה נֹוַשׁע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי   
ַּבַּלְיָלה ַתב ְסָפִרים  ִשְׂנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוכַָ  

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
ַלְיָלה עֹוַרְרָּת ִנְצֲחָך ָעָליו ְּבֶנֶדד ְשַׁנת   
ִמַּלְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה  ּפּוָרה ִתְדרֹוְך לְִ  
ַלְיָלה ָצַרח ַּכׁשֹוֵמר ְוָשׂח ָאָתא ֹּבֶקר ְוַגם   

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
ַלְיָלה ָקֵרב יֹום ֲאֶשׁר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלא   
ַהַּלְיָלה ָרם הֹוַדע ִּכי ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך   
ַהַּלְיָלה ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָּכל ַהּיֹום ְוָכל   
ַלְיָלה ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְשַּׁכת   

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
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ַאִּדיר הּוא
ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב, ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.
ָּדגּול הּוא ָּגדֹול הּוא  ָּבחּור הּוא   
ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.
ַזַּכאי הּוא ָוִתיק הּוא  ָהדּור הּוא   
ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.
ָיִחיד הּוא ָטהֹור הּוא  ָחִסיד הּוא   
ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.
ֶמֶלְך הּוא ָלמּוד הּוא  ַּכִּביר הּוא   
ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

 ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.
ִעּזּוז הּוא ַסִּגיב הּוא  נֹוָרא הּוא   
ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.
ָקדֹוׁש הּוא ַצִּדיק הּוא  ּפֹוֶדה הּוא   
ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.
ַּתִּקיף הּוא ַשַּׁדי הּוא  ַרחּום הּוא   
ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.

ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּבָקרֹוב.

ה, ִּכי לֹו ָיֶאה ִּכי לֹו ָנאֵֶ
ַאִּדיר ִּבְמלּוָכה, ָּבחּור ַּכֲהָלָכה, ְּגדּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה,
ה, ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנאֵֶ

ָּדגּול ִּבְמלּוָכה, ָהדּור ַּכֲהָלָכה, ָוִתיָקיו ֹיאְמרּו לֹו:
ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה,

ה, ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנאֵֶ
ַזַּכאי ִּבְמלּוָכה, ָחִסין ַּכֲהָלָכה ַטְפְסָריו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה,
ה, ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנאֵֶ

ָיִחיד ִּבְמלּוָכה, ַּכִּביר ַּכֲהָלָכה ִלמּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו:
ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה,

ה, ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנאֵֶ
ֶמֶלְך ִּבְמלּוָכה, נֹוָרא ַּכֲהָלָכה ְסִביָביו ֹיאְמרּו לֹו:
ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה,

ה, ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנאֵֶ
ָעָניו ִּבְמלּוָכה, ּפוֶֹדה ַּכֲהָלָכה, ַצִּדיָקיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה,
ה, ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנאֵֶ

ָקדֹוׁש ִּבְמלּוָכה, ַרחּום ַּכֲהָלָכה ִׁשְנַאָניו ֹיאְמרּו לֹו:
ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה,

ה, ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנאֵֶ
ַּתִּקיף ִּבְמלּוָכה, ּתוֵֹמְך ַּכֲהָלָכה ְּתִמיָמיו ֹיאְמרּו לֹו:

ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִּכי ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה,
ה, ִּכי לֹו ָיֶאה. ִּכי לֹו ָנאֵֶ
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ִשְׁבָעה ִמי יֹוֵדַע?
ִשְׁבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתא, ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה,

ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְּבִרית, 
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ.

ְשׁמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע?
ְשׁמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתא,

ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, 
ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמים ּוָבָאֶרץ.

ִּתְשָׁעה ִמי יֹוֵדַע?
ִּתְשָׁעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִּתְשָׁעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,

ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתא, ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה,
ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְּבִרית,

ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ.

ָׂרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעשֶָ
ָׂרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָשָׂרה ִדְּבַרָּיא, ִּתְשָׁעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ֲעשֶָ

ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתא, ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה,
ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְּבִרית,

ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ.

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע?
ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ.

ְשַׁנִים ִמי יֹוֵדַע?
ְשַׁנִים ֲאִני יֹוֵדַע: ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ.

ְשׁלָשׁה ִמי יֹוֵדַע?
ְשׁלָשׁה ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְּבִרית,

ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ.

ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע?
ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְּבִרית,

ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ.

ֲחִמָּשׁה ִמי יֹוֵדַע?
ֲחִמָּשׁה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, 

ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמים ּוָבָאֶרץ.

ִשָּׁשׂה ִמי יֹוֵדַע?
ִשָּׁשׁה ֲאִני יֹוֵדַע: ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי ּתֹוָרה,

ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְּבִרית,
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ.
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ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא
ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא,ַחד ַּגְדָיא.
ְוָאָתא ַכְלָּבא ְוָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא חּוְטָרא וִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, 
ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא נּוָרא ְוָשַׂרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי 
זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין  ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבא ְלנּוָרא, ְּדָשַׂרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא, ְּדאַָ
ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא תֹוָרא ְוָשָׁתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבא ְלנּוָרא, ְּדָשַׂרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה 
ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוָשַׁחט ְלתֹוָרא, ְּדָשָׁתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבא ְלנּוָרא, ְּדָשַׂרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְׁך 
ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהָּמֶות ְוָשַׁחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָשַׁחט ְלתֹוָרא, ְּדָשָׁתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבא ְלנּוָרא, ְּדָשַׂרף ְלחּוְטָרא, 
ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָשַׁחט ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות, ְּדָשַׁחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָשַׁחט ְלתֹוָרא, ְּדָשָׁתה ְלַמָּיא, 
ְּדָכָבא ְלנּוָרא, ְּדָשַׂרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַשְׁך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, 

ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.

ַאַחד ָעָשׂר ִמי יֹוֵדַע?
ָשׂר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָשָׂרה ִדְּבַרָּיא, ַאַחד ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד עַָ

ִּתְשָׁעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתא, ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, 
ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְּבִרית, 

ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ.

ְשֵׁנים ָעָשׂר ִמי יֹוֵדַע?
ָשׂר ּכֹוְכַבָּיא, ָשׂר ִשְׁבַטָּיא, ַאַחד עַָ ְׁשֵנים ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשֵׁנים עֶָ

ֲעָשָׂרה ִדְּבַרָּיא, ִּתְשָׁעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתא, 
ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, 

ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ.

ָשׂר ִמי יֹוֵדַע? ְשׁלָשׁה עֶָ
ָשׂר ִשְׁבַטָּיא,  ְשׁלָשׁה ָעָשׂר ֲאִני יֹוֵדַע: ְשׁלָשׁה ָעָשׂר ִמַּדָיא. ְשֵׁנים עֶָ
ָשׂר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעָשָׂרה ִדְּבַרָּיא, ִּתְשָׁעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ַאַחד עַָ

ִשְׁבָעה ְיֵמי ַשָּׁבָתא, ִשָּׁשׁה ִסְדֵרי ִמְשָׁנה, ֲחִמָשׁה חּוְמֵשׁי תֹוָרה,
ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְשׁלָשׁה ָאבֹות, ְשֵׁני ֻלחֹות ַהְּבִרית,

ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשַּׁבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ.
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הלילה הזה כולו חידות

• מחפשים וסופרים – כמה קופסאות כחולות מסתתרות בציור?
• מחפשים דמויות )מפורסמות יותר או פחות( שמתחבאות בציור: בנימין זאב הרצל,

  דוד בן גוריון, ילד חובק עץ, משפחה של עולים חדשים, סבא מספר סיפור,
  שירז המאיירת של הכרזה, ילד מצית מדורה, צפרדע ענקית.

• מחפשים חיות: כמה סוגי בעלי חיים תוכלו לזהות באיור?
• מזהים צמחים ועצים: כמה סוגי צמחים תוכלו לזהות בציור?

• מחפשים עופות: מצאו את הציפור הלאומית ואת מלך העופות
• מחפשים בציור גורמים שעלולים להזיק לסביבה – כמה כאלה תוכלו לזהות?

1. איזה קיבוץ שימש כבסיס עיקרי של הפלמ"ח באיזור ירושלים בזמן מלחמת העצמאות?
2. מאיזו מדינה עלתה משפחת טנוס הנראית באחת התמונות בזמן סדר פסח?

3. את שדותיו של איזה איזור בארץ משקה מאגר שרונה?
4. איך נקרא הגרעין הראשון של קיבוץ מעלה החמישה?

5. מימיו של איזה נהר ממלאים את אגמון החולה?
6. איך נקרא המבצע המשיב עצי שיטה לאזור הערבה?

גלו את הביטוי הקשור לפסח, המסתתר בין הציורים:

חידות בציורים

קופסה כחולה )בעמוד הבא(

חפשו בין התמונות הפזורות בהגדה וגלו את התשובה:

ָׁלִים ַהְּבנּוָיה ְלָשָׁנה ַהָּבָאה ִּבירּושַָ

גן בוני החומה בירושלים, 2017 צילום: אבי בלבן, ארכיון הצילומים של קק"ל

תיבנה ותיכונן

לתמיכה המוסרית והחומרית שמגישים ידידי קק"ל בתפוצות יש חשיבות עצומה. בזכותם מצליחה קק"ל להכשיר 
את הארץ למען הדורות הבאים. מאגרי מים, פארקים אזוריים, חניונים, שבילי טיול ברגל וגנים עירוניים כגון הגן 

שבצילום )תרומת JNF קנדה( ספוגים כולם באהבת ישראל של ידידי קק"ל.
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תפזורת מי יודע?

מאכלים מבולבלים

תשובות

1. שם נרדף לחיות טרף
2. מכה קרה במיוחד

3. החודש שבו חל פסח
4. מסמלת את קורבן הפסח בצלחת הסדר

5. מלך מצרים
6. קבוצה של עצים שכדאי לצאת אליה באביב

7. הכי טעימה עם שוקולד

1. הצמ
2. תוחרס

3. רמור
4. פנמאיקו

פתרו את ההגדרות וחפשו את התשובות בתפזורת.

לפניכם מילים מבולבלות. סדרו את האותיות בסדר הנכון ותגלו מאכלים הקשורים לפסח

בהפקת מח' פרסומים, אגף קשרי ציבור   תמונות: ארכיון הצילומים של קק"ל   תכני קק"ל: יעקב שקולניק, אלמוג צחר

5. פרמ קוע
6. ניי

7. סרפכ
8. תחרז

8. ארגון ציוני חשוב שבסמלו הצבעיםהגדרות:
    חום, כחול וירוק

9. נחצה לשניים ביציאת מצריים
10. לא מתוק, לא חמוץ, לא מלוח...

11. שאלות מיוחדות לפסח
12. מי יודע אם יש אחד עשר כאלה

13. צמח חשוב שלו גזע, ענפים וצמרת
14. עונה של פריחה, לבלוב ומשפחה

תפזורת:
1. ערוב 2. ברד 3. ניסן 4. זרוע 5. פרעה 6. יער 

7. מצה 8. קק"ל 9. ים סוף
10. מר 11. קושיות 12. כוכביא 13. עץ

14. אביב.

קק"ל מי יודע:
1. ב, 2. א, 3. א, 4. ג, 5. ב, 6. ג, 

מאכלים מבולבלים:
1. מצה 2. חרוסת 3. מרור 4. אפיקומן 5. מרק עוף 6. יין 

7. כרפס 8. חזרת

חידות בציורים:
1. מצה שמורה 2. עבדים היינו 3. אפיקומן 

4. והיא שעמדה

תמונות בהגדה:
1. קריית ענבים  2. פרס  3. הגליל התחתון 

4. "במעלה"  5. הירדן  6. "אמץ שיטה"


