
 

 

 
 

 הגדת פסח ומנהגי ליל הסדר –חידון 

 )בני נוער ומבוגרים( 
 

 מטרות 

 הכרות עם ההגדה על חלקיה השונים, וקטעים מרכזיים בה.  ●

 הכרות עם מנהגי ליל הסדר.  ●

 תרגול מיומנויות עיון ורפרוף בטקסט. ●
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ההגדה ואת   פתיחתהדיבור הרווחת באותה תקופה ורצו שכולם יבינו את 
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תפח. לזכר הבצק שלא הספיק   מיץ אומאפה מקמח שלא הח – מצות ●

 להחמיץ בחיפזון היציאה ממצריים. 

 קערת הסדר  ●

o  עצם צלויה, זכר לקרבן הפסח "שאינו נאכל אלא צלי".  –זרוע 

o קרבן הנהוג בשלושת הרגלים   -  ביצה שלוקה זכר לקרבן חגיגה

ומתקשה כך  שהוקרב בעת העלייה לרגל. "כמו שהביצה מתבשלת

 ירבה וכן יפרוץ".  תו כן ישראל: "כאשר יענו או

o  מסמלות את הטעם המר של שיעבוד מצריים.   –מרור, חסה וחזרת 

o  בליל של פירות כתושים ומתובלים שהינם סמל לטיט בו  –חרוסת

 בנו אבותינו במצריים.   

o  עלה סלרי או תפוח אדמה שמטבילים במי מלח.  מנת   -כרפס

הגו  ות, ונ י התיאבון שאוכלים בסעודות חגיגיהמתאבנים מעורר

התיאבון, כדי לאכול  לפני קורבן הפסח כדי לפתוח את אותן לאכול 

את כל הקורבן ולא להותיר ממנו כמצווה במקרא. ירק המסמל את 

 תחילת האביב. 

o  כורך" עם  -אחת לאכילת מצה של מצווה, אחת ל –שלוש מצות"

מצעית לאפיקומן,  מרור, ואחת לאפיקומן. לאחר שבוצעים את הא 

זכר למנה הכפולה  –"לחם המשנה" -למות כשתיים ש  עדיין ישנן

של המן שנאכל במדבר ביום השישי. סיבה נוספת הינה לרמז על 

 חלקי העם: כהן, לוי, ישראל. 

o   .המצה, המרור, הכרפס מופיעים בטקסט ההגדה 

o  מנהג. ישנו ויכוח במשנה האם זו מצווה או מנהג. הזרוע  –חרוסת

גים להרים את הצלחת עם יש הנוה פיעה רק ברמז "זרוע נטויה". מו

 הזרוע בקטע זה. הביצה אינה מופיעה בטקסט עצמו. 

 

 

  

 


