
ומה צריך
לבוא עכשיו?

לפני שמתחילים
על השולחן מונחות שלוש מצות )המופרדות זו מזו במפית( וקערת הסדר. מקובל לסדר את מרכיבי 
הקערה בצורה של פעמיים סימן הניקוד ֶסגֹול כשהם הפוכים זה מזה: זרוע למעלה מימין וביצה 
)מבנה של סימן סגול ראשון(; מתחת סגול שני – מימין  ובאמצע מרור  קשה למעלה משמאל 
חרוסת, משמאל כרפס, ומתחת באמצע חזרת. הספרדים נוהגים את מנהג האר"י ומסדרים את 
הקערה בשני סגולים ישרים כאשר המצות מונחות בחלק העליון. מנהג התימנים הוא שאין קערה 

אלא מסדרים ירקות מסביב לשולחן ואת שאר המרכיבים מניחים לפני כל אחד מהמסובים.

ועוד...
חייכו אל משתתפי הסדר שלכם, אולי אתם מודאגים – זהו ליל סדר משונה ולא רגיל – אולם 

בכוח החיוך להשפיע פנימה. מתוך שמחה והודאה נתחיל את הסדר.

קדש
מוזגים כוס ראשונה לכולם, ועושים קידוש בעמידה. הכוס חייבת להכיל 86 סמ"ק. שותים את 
רובה ובהסבה. בעדות שונות נוהגים שאחר הקידוש אחד מבני המשפחה מסובב את הקערה 
שלוש פעמים מעל ראשם של כל המסובים, כשהם שרים יחד "בבהילו יצאנו ממצרים; הא לחמא 

עניא...".

רחץ
ניגשים ליטול ידיים ללא ברכה. אם הכרפס שלכם אינו מונח על השולחן – זהו הזמן להביאו 

מהמטבח ואת מי המלח / לימון )לפי מנהגכם(.

כרפס
מה אוכלים? בדרך כלל תפוח אדמה מבושל או סלרי/פטרוזיליה, טבולים במי מלח. לא אמורים 
להיות שבעים מזה. אוכלים פחות מכזית )גודל של קופסת גפרורים בערך(. אם חוששים שהרעב 

יפריע להתרכז בהמשך – אפשר לאכול כזית.

יחץ
אתם זקוקים כעת לשקית או חתיכת בד כדי לעטוף בה את האפיקומן. חוצים את המצה לשני 
ואילו את החתיכה הגדולה־יותר  בין שתי המצות;  שווים: את החלק הקטן מניחים  חלקים לא 
מכניסים לשקית האפיקומן. אם יש ילדים שמחכים לחפש ולמצוא את האפיקומן, המטרה כרגע 

היא למצוא את הרגע המתאים להחביא אותו.

מגיד
הגענו לסיפור יציאת מצרים! ההגדה היא הבסיס שמתוכו אפשר לפתח שאלות ודיונים. בדיוק 

לשם כך הכנו לכם את הקובץ 'מהסגר לליל הסדר'.

בתחילת 'מגיד', אחרי 'הא לחמא עניא', מוזגים כוס שנייה אך שותים אותה רק בסוף 'מגיד'. 
במהלך 'מגיד' עוקבים אחר ההוראות שיש בכל הגדה מתי נוהגים להטיף מהכוס יין, או מתי יש 

לגלות או להגביה את המצות.

אם אתם ממוצא פרסי או בוכרי אתם מוזמנים להצליף זה בזה בעלי בצל ירוק ב"דיינו"...

הדפיסו והביאו לסדר, אנחנו איתכם בכל מה שצריך לבוא עכשיו, סימן אחר סימן



רחצה
נוטלים ידיים לתחילת הסעודה. אם אתם נוהגים להחביא את האפיקומן וטרם עשיתם זאת – 

עכשיו זה ממש הזמן.

מוציא מצה
אוחזים בשלש המצות )שהן כרגע למעשה שתי מצות שלמות וחלק מהמצה שבצעתם ב'יחץ'( 
'על  העליונות  שתי  על  רק  ומברכים  התחתונה  המצה  את  מניחים  המוציא'.  'ברכת  ומברכים 
אכילת מצה'. מחלקים לכל סועד פרוסה מהמצה העליונה ומהמצה האמצעית השבורה. המצה 
התחתונה מחכה לכורך. בסך הכול אוכלים כמות של כשני זיתים )שלושת רבעי מצת מכונה( 
עורך הסדר  לחלק את המצות של  ניתן  ולא  גדולה  כמות  שזוהי  כיוון  יחד.  גם  משתי המצות 

לחלקים בכמות מתאימה, רצוי שלכל אחד מהמשתתפים יהיו שלש מצות משלו.

מרור
כעת תצטרכו חרוסת ועלי חסה נקיים. כל משתתף מקבל עלה חסה בגודל בינוני או קצת קטן 

יותר )19 סמ"ק(. כורכים יחד עם חרוסת ומברכים.

כורך
לוקחים כמות של כחצי מצת מכונה )אפשר גם שליש(, שוברים לשני חלקים, ומניחים ביניהם 

קצת חזרת )חריין( או חסה )כמרור(.

שלחן עורך
עכשיו הביצים! הטבלה במי מלח. ומכאן לסעודה. אל תשכחו להשאיר מקום לאכילת האפיקומן.

צפון
בסיום הארוחה, אם האפיקומן הוחבא, זה הזמן לבקש להביאו. אחרי האפיקומן לא אוכלים אך 

אפשר לשתות. אוכלים כמות של שליש מצת מכונה בהסבה. מסיימים לפני חצות הלילה.

ברך
מוזגים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון. בסופה מברכים ושותים את הכוס השלישית בהסבה.
מוזגים כוס לאליהו הנביא )לא כל העדות נוהגות מנהג זה(, ואומרים 'שפוך חמתך' )בדרך כלל בעמידה(.

מוזגים כוס רביעית.

הלל
ברכה  גם  אומרים  בהסבה.  הרביעית  הכוס  את  ושותים  מברכים  ובסופם  הלל  פרקי  אומרים 

אחרונה על היין.

נרצה
מסיימים את ההגדה בשירי שבח והלל. כל משפחה שרה את השירים והפיוטים שהיא אוהבת. 

ְיָלה  ם ְוָכל ַהּלַ
ֹ
ל ַהּיו ְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ּכָ

ֹ
ׁשו

ַכת ַלְיָלה.  ם ֶחׁשְ
ֹ
ר יו

ֹ
או ִאיר ּכְ ּתָ

 יהי רצון שנזכה לשנה הבאה, יחד כל עם ישראל בבריאות ושמחה.


