
ַקֶדש

קדושה

KADDESH

HOLINESS
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קדושה

ּחּוס, ּעֹוָלם ַהָד ְּכֵאב ָב ַלֲחצֹב ִב
ּל, ּכֹ ֹׁוֶרה ַב ַהּש
ׁל ַהיֹּוְמיֹום. ֶש

ַּסְבָלנּות ָלתּור ַאַחר ִניצֹוץ ְב
ְׁבִריר ָחׂשּוף, ִּציץ ַעל ַש ַהֵמ

ֵּעֶבר, ֵׁמ   ֶש
ׁל ַמְעָלה, ְׁבִריר ֶש   ַש

ּה, ׁל ַמָט ְׁבִריר ֶש   ַש
ּׁה. ׁל ְקֻדָש ְׁבִריר ֶש   ַש

ׁים, ׁאֹותֹו ַאְך ָחִש עֹוָלם ֶש
ִּרים ּּה ְמַבְק ָׁב ַמְמָלָכה ֶש

ֲּחלֹום,   ַרק ַב
ִּחָזּיֹון   ְב

ּדֹות ְקדּומֹות. ַּהָג   אֹו ְב

ָלַגַעת לֹא ָלַגַעת
ַּׁמִים. ּי ַהָש ַּעְרִפֵל ְּפִניָנה ְטהֹוָרה ְב ִב

מה היא קדושה? 

האם חשת קדושה בחייך? מתי? 

האם אדם יכול להיות קדוש?
חפץ? מקום? זמן? 

האם כדאי שנשאף לקדושה? 

מי הם האנשים
ומה הם הדברים והרגשות
הכי יקרים וחשובים לך? 
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ּוְרָחץ

התחדשות

U’RECHATZ

RENEWAL
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התחדשות

ַמִים ַחִיּים
ֵּחרּוָתם. ׁשֹוְטִפים ְב

ּי ֵּל ְּבדַֹלח ֵהם ַג ְצלּוִלים ִכ
ִּחָיּה ַהְת

ַהזֹּוְרִמים ָעֵלינּו 
ּׁשּות. ְמִביִאים ֶאת עֹוַנת ַהִהְתַחְד

ׁת ַרֲעַנּנּות ּגֹוֶעֶש
ִּטּפֹות ַטל ַמְבִהיקֹות ְכ

ַעל ִנָצִּנים ִראׁשֹוִנים
ּנּו רּוַח  ְמִפיָחה ָב

ְּקָוה ְמֵלַאת ִת
ָּיּה. ׁל ִצִפ ֶש

מה המשמעות של המילים התחדשות, 
תחיה והתעוררות?

מה מחדש ומחיה אותך? 

מתי הרגשת במיוחד מחודש?

האם העם היהודי התחדש? 

מה יקרה אם מישהו ילחץ על 
�� שלך?  ���כפתור ה
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ס ְרּפַ ּכַ

צמיחה

KARPAS

GROWTH
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צמיחה

ַּח ַחִיּים כֹ
ְמַלְבֵלב

נֹוֵבט,
ּׁט, ֵמִזין,  ֵּש ִמְתַפ

ֵּדל, ּפֹוֵרַח, ָג
ּח ִּׁטיַח ָהֵאזֹוב ָהַרְך, ַהַל ִמְש

ָּעל ֵׁמ ׁיָרה ֶש ֶאל ָהַעְלָוה ָהֲעִש
ָּירֹק ֶאת ַהַיַּער. ּה ְב ַּכָס ַהְמ

צֹוֵמַח ֵמַעְצמֹו צֹוֵמַח,
ְמַפֵזּם ְוחֹוֵזר

ׁל ַהַחִיּים. ׁיָרם ָהָרָחב ֶש ֶאת ִש

איך דברים צומחים בטבע? 

מה היא צמיחה פנימית?  

האם צמיחה תמיד חיובית?

כיצד נוכל לעזור ולאפשר לאחרים 
לצמוח? 

איך זה מרגיש לצמוח, לגדול?  
איך תרצו להיות כשתגדלו? 
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ַיַחץ

שבר

YACHATZ

BROKENNESS
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ֶׁבר ֶש

ּׁבּור ּעֹוָלֵמנּו ַהָש ּסּוִפים ְב ְסָדִקים ְכ
ֶּרת. ֵׁלמּות ִנְסֶת ְמִעיִדים ַעל ְש

ּק ּין ִאם ֶסֶדק ַד ֵב
ּעּוָרה ּהֹום ְפ אֹו ְת

ָׁלם ְּש ּגּום רֹוֵמז ַלֻמ ַהָפ
ֵּׁלם. ֶהָחֵסר לֹוֵחׁש ַלָש

ּאט ָּל ּין לֹו ַב ֵּלא ַמְמִת ַהָמ
ַּבע ִּגים ַהֶט ְּל ְּתַפ ִׁמ ֶּש ְכ

ׁים, אֹו ָהֲאָנִש
ַּיֲחִלים אֹו ַחִיּים ְקרּוִעים ַהְמ

ׁה ֲעמּוָמה, ּחּוָש ְלאֹוָתּה ְת
ִּליל  ַּׁכח ָכ ָּש ּעֹוָלם לֹא ִת ְׁל ֶש

ַאְחדּות. 

אלו חלקים של עולמנו 
שבורים לרסיסים? 

מה שברת? כיצד שברו אותך? 

כיצד ניתן להתהלך בעולם שבור? 

את מי אתם מכירים שהצליח לחבר 
ולבנות חיים שהיו שבורים? 

מתי הרגשת שעולמך התנפץ?
מה קרה אחר כך? 
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יד ַמּגִ

סיפורים

MAGGID

STORIES
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סיפורים

ְלִחיׁשֹות ֵמֶהָעָבר
ּהֹוֶוה ֲעֵקבֹות ַב

ְרָמִזים ֶלָעִתיד ָלבֹוא.
ִּרים ֶאת ִסּפּוֵרינּו ָאנּו ְמַסְפ
ִּרים אֹוָתנּו, ְוִסּפּוֵרינּו ְמַסְפ

ַּחִיּים ִנְטִוים ַב
ּעֹוְרֵקינּו זֹוְרִמים ְב

ּים ֶאת ִטְבעֹו, ִׁנ ּים ֵמַעל ַהְזַּמן ּוְמַש ִמְתַעִל
ּּפּוִרים יֹוְצִרים אֹוָתנּו ְוָאנּו יֹוְצִרים אֹוָתם. ַהִס

ּידּו. ַהִג
ּרּו. ַסְפ

ַהֲאִזינּו.

מדוע אנשים כל כך אוהבים לספר 
ולשמוע סיפורים?

כיצד סיפורים יוצרים אותנו?  

מה גורם לסיפור להיות בלתי נשכח?

כיצד נוכל בצורה הטובה ביותר להפנים 
את סיפור הגאולה העתיק של עמנו, 

עכשיו? 

מה גורם לסיפור להיות ממש מגניב? 
מי מספר לך את הסיפורים

הטובים ביותר? 
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ָרְחָצה

הכנה

RACHTZAH

PREPARATION
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הכנה

ָּרה ַעְצָמּה ָּט ַׁהְצָּעִדים ֵאיָנם ַהַמ ּאי ֶש ַּוַד ְב
ּׁל אֹוָתנּו ֵּדי ְלַחֵש ֶּהם ְכ ַאְך ֵיׁש ָב

ּץ, ׁים ִלְנסֹק, ִלְקֹפ ִּש ָאנּו ְמַבְק
ּג, ָלעּוף – ְלַדֵל

ִּרים ְמַנֲחִמים אֹוָתנּו ָּכ ְּוָקא ַהְצָּעִדים ַהֻמ ַאְך ַד
ְּכֵבדּות ׁים אֹוָתנּו, ְוֵכן, ִב ִׁש ְמאֹוְש

ְמרֹוְמִמים אֹוָתנּו.
ִּתיב ִנְדֶמה ָארְֹך, ַהָנ

ׁה, ֲּאָבק ָקֶש ַהַמ
ׁה ַעד ְמֹאד ֶּרְך ָקָש ַהֶד

ּנּו. ֹּאֶרְך רּוַח, ִהיא ּתֹוֶמֶכת ָב ֶׁקט, ְב ֶּש ַאְך ְב
ָאנּו חֹוְלִמים ַעל ִקּצּוִרים;

ּה. ִהיא ְמַחֶיֶּכת ּוְמַחָכ

כיצד הרעיון של הכנה קשור לחיים
העכשווים שלך? 

למה היית רוצה להיות יותר מוכן מראש? 

מתי הכי טוב להיות מוכן ומתי עדיף 
להיות ספונטני? 

אילו כלים יכולים להיות לעזר להכין את 
עצמנו לעתיד לא ידוע? 

מתי התכוננת ממש היטב
עבור משהו? איך זה הרגיש? 
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מֹוִציא

נתינה · קבלה

MOTZI

GIVING · RECEIVING
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נתינה．קבלה

ְּגֵני ֲאָדָמה, ּפֹוְרִצים ֶאל ָעל  ִד
ֵׁמיִמית ֶׁמׁש ְש ֶש

ָּטר ָהָרד ִמן ָהָרִקיַע ְוַהָמ
ִמְתַמְזִּגים ְלֶלֶחם יֹום.

ֻמְפָלא, ִנְצִחי,
ֶחְמָלה ְנִדיָבה

זֹוֶרֶמת, ׁשֹוֶטֶפת, קֹוֶצֶפת, ּגֹוָאה ֵמָעֵלינּו.

ּבּולֹות  ׁל ַאֲהָבה ְללֹא ְג ַּׁפע ֶש ַמְעַין ַהֶש
ּא אֹוָתנּו. יֹוֵצר, ֵמִזין ּוְמַמֵל

ֲּעָנָוה, ּל ַב ְּתַקֵב ִּׁנ ִמֶש
ּנֹות  ָּת עֹוד ַמְמִטירֹות ַהַמ

ּׁנֹות אֹוָתנּו ּוְמַש
ְלנֹוְתִנים 
ְרחּוִמים

ַּעְצֵמנּו. ְב

כיצד הייתם מגדירים מתנה? 

אילו תכונות או דברים אתם מרגישים 
שקיבלתם במתנה? 

מה הן הרגשות המלוות נתינה? קבלה?

את מי אתם מכירים שמהווה דוגמא 
למופת של נתינה נדיבה? 

איך אתם מרגישים כשאתם 
מכינים מתנה משמעותית

למישהו קרוב?   
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ה ַמּצָ

חירות

MATZAH

FREEDOM
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חירות

ׁה. ֵחרּות ִהיא רֹוָדן ֻנְקֶש
ּּה ְללֹא ֶהֶרף ְמִטיָלה ִהיא ֶאת ֻעָל

ַעל ַהיֹּוְצִאים ֵאֶליָה,
ּכֹוֶבֶלת אֹוָתם,
ְמַחֶיֶּבת אֹוָתם,

ֶּקף ַהַצּו ִמֹת
ׁי ׁחֶֹפׁש ְלעֹוָלם ֵאינֹו ָחְפִש ֶש

ּל חֹוְלִקים ּבֹו. ֶּטֶרם ַהכֹ ְב

מה המשמעות של חירות עבורך? 

מה הם ההפכים של חירות וחופש?

מאיזה שיעבוד הייתם רוצים
לצאת לחופשי? 

מדוע יציאת מצרים חשובה
כל כך ביהדות? 

מתי אתם מרגישים הכי חופשיים? 
הציגו את התחושה. 
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ָמרֹור

מרירות

MAROR

BITTERNESS
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מרירות

ָּצּב, ּיִרים ָאנּו ֶאת ֶזה ַהַמ ֵהיֵטב ַמִכ
ּנּו: ׁנּו ִמֶמ ֵׁש ּדֹול ֲחָש ָג

ׁיִכים ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ַהַחִיּים ַמְמִש
ּוְללֹא ַאְזָהָרה

ּל,  ֶּצת ַהכֹ ָּעָרה ְמַנֶפ ַהְס
קֹוַרַעת ֶאת ֶזה ַהְיּקּום, ַעל ְסָדָריו, ִלְגָזִרים.

ָחִזינּו
ְּכַנּנּו    ִת

        ָזַמְמנּו 
            ִהְפַצְרנּו

ׁה ּה ָמָרה, ָקָש ַאְך אֹוָתּה ַמָכ
ֶּצת אֹוָתנּו, ְמַנֶפ

ּל. ֶּצת ַהכֹ ְמַנֶפ

האם זה בלתי נמנע שיהיו רגעים וזמנים 
של מרירות? 

מה היו התקופות הקשות ביותר בחייך? 

כיצד נוכל להימנע מלהיות ממורמרים?

את מי אתם מכירים שמצליח הכי טוב 
לעזור לאחרים בזמנים מרים? 

מה המאכל הכי מריר שטעמתם? 
תארו את הטעם. 
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ּכֹוְרך

חיבור

KORECH

SYNTHESIS
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חיבור

ִׁכים? ֲהָפִכים ִנְמָש
לֹא.

ֲהָפִכים ִמְתּפֹוְצִצים.

ִניצֹוצֹות ָעִפים,
ְּחֶרֶרת, ַׁת ֵאֶנְרְגָיה ִמְש

ּתֹוָבָנה ַמְבִליָחה,
ִחּדּוׁש ֵמִגיַח 

ּרּוְך ַיַחד. ְּגָון ָכ ַׁהִמ ֶּש ְכ

ְּיִּציָרה. ַׁב זֹו ָהַאְלִכיְמָיה ֶש
ֵּרְך; ָׂת ַהּדֹוֶמה ִמְש

ֹׁוֶנה ְמרֹוֵנן. ַהּש

מה הוא חיבור? 

מדוע, לדעתכם, לימוד יהודי מסורתי 
מתרחש ב"חברותא", בזוג? 

מה הם היתרונות והחסרונות ביחיד? בזוג? 

מדוע אנו כורכים יחד את הסמלים של 
המר (מרור) והמתוק (חרוסת)? 

חישבו על שני דברים שונים מאד. 
עכשיו, דמיינו אלו דברים
מפתיעים יכולים להיווצר

אם תחברו ביניהם. 
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ֻשּוְלָחן עֹוֵרְך

קהילה

SHULCHAN ORECH

COMMUNITY
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קהילה

ְׁלָחן ְלָפַני. ּוְרֵאה, ֻש
ְוקֹול ַהּלֹוֵחׁש:

ּנּו." ׁל ַעֵמ ְּצִחי ֶש ְּׁלָחן ַהִנ ּה ַהֻש "ִהֵנ
ְּׁלָחן ָרָאה. ַׁהֻש ְוָרִאיִתי ֶאת ֶש

ּה ֲהָזָנה. ָּמ ּׁתּוף; ַכ ּה ִש ָּמ ַכ
ּין ָסֲעדּו. ׁרּו ּוְמֻסִב ּה ָש ׁיִרים ֹפ ּה ִש ָּמ ַכ
ּדּו. ּה ּתֹוָרה ָלְמדּו, ֹמחֹות ִהְתַחְד ָּמ ַכ

ּנּו ִליָלִדים. ּנֹות ַחִיּים ִנְת ּה ַמְת ָּמ ַכ
ַּפַחד  ּיו ְב ְּחָת ּה ֵלילֹות, ְקפּוִאים ַת ָּמ ַכ

ּחּוץ.  ְׂנָאה ַב ֲּעָרה ִש ֵעת ָב
ּה ֲחִביבּות, ִחּבּור ְוחֹם. ָּמ ַכ

ׁים ָחְגגּו ְוָיִמים ְקדֹוִש
ְּרכּו,  ּוְבָרכֹות ֵב
ּלּו. ָׁבִחים ִהְל ּוְש

ְוַהּקֹול ָלַחׁש:
ָׂרֵאל" ּת ִיְש "זֹו ִהיא ְקִהַל

האם אתם מרגישים חלק
מקהילה מיוחדת וקרובה?

כיצד אתם תורמים לקהילה
ומה היא נותנת לך? 

ציירו בדמיונכם קהילה אידיאלית.
תארו אותה. 

מה הקשר שלך לקהילת העם היהודי? 

כיצד אתם שונים כשאתם לבד, 
עם חבר או חברה, ועם חבורה? 
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ָצפּון

כיסוי · גילוי

TZAFUN

CONCEALING · REVEALING
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כיסוי．גילוי

ְלַגּלֹות ֶאת ֶהָחבּוי
ּלּוי ְלַכּסֹות ֶאת ַהָג

ִרּקּוד ִנְצִחי,
ֵׁמיִמי ַׂחק ְש ִמְש
ׂים ִּש ׁל ְמַחְפ ֶש
ִּאים. ּוִמְתַחְב

מה היא התגלות? 

איזה חלק שלכם אתם מסתירים? 

מה אתם יודעים, שהייתם
מעדיפים לא לדעת? 

ספרו סיפור אישי המתאר
את פלא הגילוי. 

איך אתם מרגישים כשאתם 
מגלים משהו חדש? 

©�������������������������������
��������������

סדר סימן טוב
דוד מוס



ברך

הכרת הטוב

BARECH

GRATITUDE
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הכרת תודה

ֵּׁמיִמי ַּׁפע ַהְש ׁיַקת ַהֶש ּׁבֹו ְנִש ֵמֶרַגע ֶש
ָּנה,  ִנְת

ִּרים ַמְעָלה ּה ִנָג ֵאֶל
ִּטְבִעיּּות, ְב

ֵּחן,           ְב
ִּמיִדי,   ְת

ָׁלם, ֵּתאּום ֻמְש      ְב
ּה: ִּים ַהזֹּוְרִמים ַמָט ַּמ ַכ

ִזהּוי
ָּרה    ַהָכ

ׁר         ֹאֶש
          הֹוָדָיה

ַׁבח               ֶש

מה היא הכרת תודה? 

האם חייבים לבטא אותה? 

האם הכרת תודה טבעית או שצריך 
לפתח אותה? 

האם אי פעם הייתם מוצפים מתחושת 
הכרת תודה? 

האם זה לפעמים לא נעים שתמיד 
אומרים לך להגיד תודה? 
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ל ַהּלֵ

שבח

HALLEL

PRAISE
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שבח

ַּנַחת ָׁען ְב ּׁבֹו, ִנְש ֵיׁש ָמקֹום ֶש
ָּרה, ּתֹוָדה ּוֶפֶלא, ּין ַהָכ ֵב

ַּהֲעָרָכה ּוַבַהֲעָרָצה, נֹוֵגַע ְב
ָּלה ּוְבָהָדר, ַּקָב ּף ְב ֻמָק

ַּׁבח. ׁל ַהֶש ּמּוי ֶש ׁשֹוֵכן ַהֶזַּרע ַהָס

ַּׁפע, ְמַטר ַהֶש
ְּדָבִרים ִׁב ַהּטֹוב ֶש
ְּגדֹוִלים ּים ִכ ְקַטִנ

ַוֲעצּוִמים,
ְמעֹוְרִרים אֹותֹו,

ׁהּוא ּפֹוֵרַח ּוְכֶש
ְמֵלָאה ְמַנת ֶחְלֵקנּו.

מה ההבדל בין שבח ותודה? 

מתי השבח מגיע בספונטניות, בטבעיות? 

איזה סוג של שבח לא יעיל,
או אפילו מזיק? 

איך זה מרגיש לשבח? להיות משובח? 

האם אתם מרגישים בנוח
כשמשבחים אתכם? 
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ִנְרָצה

קבלה

NIRTZAH

ACCEPTANCE
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קבלה

ׁל ֵּש ְלַנּסֹות; ְלִהָכ
ׁל ֵּש ְלַנּסֹות; ְלִהָכ
ְלַנּסֹות; ְלַהְצִליַח
ׁל ֵּש ְלַנּסֹות; ְלִהָכ
ְלַנּסֹות; ְלַהְצִליַח

ּר ְלַנּסֹות; ְלַוֵת
ְלַנּסֹות; ְלַהְצִליַח

ּל ְלַקֵב

האם אתם מצליחים
לקבל אחרים כפי שהם? 

האם את.ה מקבל.ת את עצמך? 

מה ההבדל בין קבלה להשלמה? 

האם אתם חושבים שליל הסדר
מסתיים בבקשה לקבלה? 

איך זה מרגיש כשאחרים
מקבלים אותך? דוחים אותך? 
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