
שליחות ושליחים יקרים,

קערת הסדר

למה קשת בענן? 

תופס  חירותנו,  את  נחגוג  שבו  הזה,  הפסח  חג 
אותנו בשעה שבה חירותנו נשללת מאתנו בכל 
מיני אופנים. כנראה שלא כך חשבנו שנחגוג את 

הסדר...
נזדקק  מתמיד  יותר  ,ואולי  נבקש  זו  בשעה 

ל-קצת "סדר", ותחושת יחד ותקווה.

 ישנם יהודים רבים ברחבי העולם שמוסיפים תפוז לקערת הסדר שבא להזכיר את 
מתי  אותו  ששאלה  של רב  ביתו  על  מספר  הסיפור  ונשים.  גברים  בין  השיוויון  ערך 
הסדר".                                                                                                                      תפוז בקערת  "כשיהיה  היתה:  תשובתו  בציבור?  בתורה  לקרוא  יורשו   נשים 
את  ולספר  לזכור  לנו  לעזור  שמטרתם  ב"סימנים"  גדושה  המסורתית  הסדר  קערת 

סיפור יציאת מצרים. 

השנה נציע לכל השליחים והשליחות באשר הם להוסיף לצלחת הסדר דימוי של "קשת בענן". 

אז מה אפשר לעשות בסדר הזה שיהיה קצת אחר? שיתן מקום ומילים למציאות שבחוץ אבל גם 
יקרב אותנו פנימה אל עצמינו וליקרים לנו? 

הנה כמה הצעות לייחד את הסדר הזה, להפוך אותו לצבעוני ומלא תקווה ולתת משמעות לתקופה 
המסחררת שבה הוא מתקיים.

תום  עם  בשמים  שהופיעו  בענן"  "הקשת 
האדם  בין  הברית  את  מסמלים  המבול, 
מסמלת  בענן  קשת  והטבע/האלוהות. 
היא מאחדת בתוכה  תקווה לסוף המבול, 
את כל הצבעים כולם ויכולה להיות דימוי 
לאחדות  סמל  שלנו,  העולמית  לשותפות 

ותקווה.

יִני  ר ֲאִני נֵֹתן ֵבּ ִרית ֲאֶשׁ אֶמר ֱאֹלִהים זֹאת אֹות ַהְבּ "ַויֹּ
ֶכם ְלדֹרֹת עֹוָלם.  ר ִאְתּ ה ֲאֶשׁ ל ֶנֶפׁש ַחָיּ ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָכּ
יִני ּוֵבין  ִרית ֵבּ ָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְבּ י ֶבּ י ָנַתִתּ ִתּ ֶאת-ַקְשׁ
ת  ֶשׁ ַעְנִני ָעָנן ַעל-ָהָאֶרץ ְוִנְרֲאָתה ַהֶקּ ָהָאֶרץ. ְוָהָיה ְבּ
ל- יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָכּ ר ֵבּ ִריִתי ֲאֶשׁ י ֶאת-ְבּ ָעָנן. ְוָזַכְרִתּ ֶבּ

ִים ְלַמּבּול  ָשׂר ְוֹלא-ִיְהֶיה עֹוד ַהַמּ ָכל-ָבּ ה ְבּ ֶנֶפׁש ַחָיּ
ּוְרִאיִתיָה  ָעָנן  ֶבּ ת  ֶשׁ ַהֶקּ ְוָהְיָתה  ָשׂר.  ל-ָבּ ָכּ ֵחת  ְלַשׁ
ה  ַחָיּ ל-ֶנֶפׁש  ָכּ ּוֵבין  ֱאֹלִהים  ין  ֵבּ עֹוָלם  ִרית  ְבּ ר  ִלְזכֹּ
אֶמר ֱאֹלִהים ֶאל-נַֹח  ר ַעל-ָהָאֶרץ. ַויֹּ ָשׂר ֲאֶשׁ ָכל-ָבּ ְבּ
ָשׂר  ל-ָבּ יִני ּוֵבין ָכּ ר ֲהִקמִֹתי ֵבּ ִרית ֲאֶשׁ זֹאת אֹות-ַהְבּ

ר ַעל-ָהָאֶרץ." ֲאֶשׁ
 // ספר בראשית, פרק ט', פסוקים י"ב-י"ז

קשת בענן במקורות:

ברכת הקשת
ברכת  את  מברכ/ת  בענן  קשת  הרואה 
ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ה'  "ָּברּוְך ַאָּתה  הקשת: 

זֹוֵכר ַהְּבִרית ְוֶנֱאַמן ִּבְבִריתֹו ְוַקָּים ְּבַמֲאָמרֹו."



 חג שמח מאיתנו
משפחת היחידה לשליחות

אפשר לנגן/לשיר/להשמיע שירים כגון: "שם מעבר לקשת" בגרסה אחת או אחרת , ואת 
השיר "ימים של שקט".

 ניתן לקשט את חדר האוכל בקישוטים בצבעי הקשת, להשתמש במפיות צבעוניות ועוד!
אפשר לסדר את מאכלי החג שיוגשו לפי צבעי הקשת.

 אפשר להקדים לטקסט מההגדה סבב "מה נשתנה"? 
יש להכין מראש פתקים בכל אחד מהצבעים המצויינים מטה ולכתוב עליו את המילה המשוייכת 

לו.  כל אחד ואחת מהנוכחים )פיזית או וירטואלית( ישתפו ב"מה השתנה" אצלם בתקופה 
האחרונה ע"י בחירת פתק בצבע אחר, כל צבע יסמל שינוי בתחום אחר:                                                                                                               

אחרי שנסיים את הסדר, נוכל לשחק את המשחק "אחרי המבול". התחלקו לשתי קבוצות הדפיסו 
את ההוראות ואת לוח המשחק )ניתן גם פשוט להקרין על מסכים(. 

"אחרי המבול" -משחק לפסח:

נוכל לשאול את המסובים הוירטואלים והפיזים - מה הייתם מוסיפים 
מספרת  סיפור  איזה  לתקופה?  ביטוי  לתת  כדי  הסדר  לצלחת  אתם 
לנו המציאות עכשיו? ניתן לפזר כרטיסיות עם דימויים שכל אחד יבחר 

ויסביר.
<< לכרטיסיות- לחצו כאן >>

אווירה

שיחה

מה נשתנה?

 לבן- חירות : איזו חירות קיבלתם בתקופה האחרונה? איך אתם מבינים את המושג היום? 
אדום- כוחות: אילו כוחות חדשים הם גילו בעצמם/בקהילה/במשפחה שלהם? 

ירוק- תחביב: אלו תחביבים חדשים הם התפנו אליהם?
כתום- למידה: מה הם למדו על עצמם? 
צהוב- משפחה: מה השתנה במשפחה?
סגול- זמן:  מה השתנה בתפיסת הזמן?

ורוד- שליחות: איזה מקום ומשמעות תופסת השליחות בימים אלו?

להוראות המשחק   |   לגרסת הדפסה   |   לגרסה הוירטואלית

https://www.youtube.com/watch?v=fahr069-fzE
https://www.dailymotion.com/video/x1ebamm
https://www.youtube.com/watch?v=Mk4NgJDLxDA
https://drive.google.com/file/d/1ydzrQE4TTRZ1vb6qSkgxcHeaj0DjT87t/view
https://drive.google.com/file/d/1QSsgx4w0TjhZgAD7XnQ6cxZeKojEJXtI/view
https://drive.google.com/file/d/1l83Swp6nFuyTCr7FNMe_fOPKAziaur5a/view
https://drive.google.com/file/d/17Oq3MTldi7BtGwdCDLm9CNW9cU2UtZPL/view

