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החג הזה מזמן לנו סדר חדש

ובדיוק בשביל זה הכנו לכם ערכת משחקים
משפחתית ערכית ומדליקה
שתוסיף עניין ותעורר את השיח
שיהיה סדר משמעותי ,מחובר ,מלא עומק שמחה וכיף

עושים סדר!
חבקי מפיות מדליקים לאווירה אביבית ומחוייכת
פיתקושיות המשחק המרכזי לליל הסדר  -ללא חשש חפירות!

המשחק שיעזור לכם להושיב את כולם בשולחן הסדר

פיצחנו ,עיצבנו ויצרנו עבורך ערכה מדליקה

לך רק נשאר להדפיס!

יהיה בסדר!
המשחק שיעשה לכם הרבה "סדר"

המטרה :למצוא לכל המשתתפים מקום בשולחן סדר!

 -הוראות משחק -

כל אחד מהמשתתפים מקבל קלף אחד
משני צדי הקלף שתי הגדרות:
הגדרה אחת מתייחסת למשתתף שישב מימין לבעל הקלף

יהיאל דאגה,
ה בסדר!

והגדרה שניה מתייחסת למי שישב משמאלו( .מסומן באמצעות החיצים)

לדוגמא:
משמאלו של בעל הקלף ישב משתתף אשר עונה להגדרה ׳מחזיק במתכון הסודי לחרוסת..׳
מימין בעל הקלף ישב משתתף אשר עונה להגדרה ׳יש לו כתב חרטומים׳

על המשתתפים למצוא את המיקום המתאים כך שכולם ישבו
סביב השולחן לפי ההגדרות המופיעות בקלפי המשחק.
טיפ :1
יש הגדרות שמאפשרות מרחב אפשרויות גדול בין המשתתפים
ויש הגדרות יותר ספציפיות.
טיפ :2
במידה ולאחר  10דקות לא הצלחתם להושיב את כולם,
נסו להחליף קלף אחד בקלף אחר מהקופה.

הגירסא המהירה  /לילדים
•על כל אחת מהצלחות מונח קלף
•על כל אחד מהמשתתפים לעבור בין הקלפים השונים
•ולחפש הגדרות המתאימות לו
•על כל אחד מהמשתתפים למצוא את המקום עם
ההגדרה המדוייקת ביותר עבורו.
כאשר יש לשים לב שלכל אחד מהמשתתפים ימצא מקום
מתאים לפי ההגדרה המופיעה על הקלף

 הוראות הכנה -בקובץ המצורף מופיעים  11קלפי משחק
עליכם להדפיס את הקבצים

עליכם לגזור את הקלפים ולקפל אותם ל2
כך שיווצר קלף דו צדדי

הקלפים הינם דו צדדיים

מחזיק בשיא המשפחתי
במספר שיחות  ZOOMבחודש
האחרון

אוהב לשאול קושיות טובות

מתנדב לשיר השנה
"מה נשתנה?"

תרם הכי הרבה מנות דם
בחייו

עובד חיוני

שותה  4כוסות של יין

מצא את האפיקומן בשנה
שעברה

יש לו חולשה למאכלי פסח

יש לו כתב חרטומים

מחזיק במתכון הסודי
לחרוסת המשפחתית

יש לו כישרון מיוחד שאין
לאף אחד אחר במשפחה

מרגיש כמו הבכור במשפחה
למרות שהוא לא...

תאריך יום ההולדת שלו
הכי קרוב לפסח

לא היה בבידוד

מצה עם שוקולד הוא
המאכל האהוב עליו בפסח

הוא צעיר ממך לפחות
בשנתיים

אתה אוהב אותו במיוחד

תכנן להיות במקום אחר
בליל הסדר השנה

היה בטיול פריחת אביב
לאחרונה

הפינה האהובה עליו בבית
היא הסלון

מעולם לא אכל גפילטע פיש

הגימטרייה של השם שלו גדולה
מהגימטרייה של השם שלך

 -הוראות ההכנה -

חבקי מפיות מדליקים
הדפיסו
גזרו
והניחו על מפית צבעונית ויפה

חג שמח!

לחצו כאן
למעבר לסירטון הכנה
חג
שמח!

מה היינו עושים בלעדיך?

אתה כמו יין ,משתבח עם הזמן

סומכת עליך שתפנה את הכלים

ליל סגר שמח!

♥

פסח שמח .יהיה בסדר!

איפה איפה איפה ..האפיקומן?

מה השתנה?

שנת לבלוב ופריחה

מזל שיש אותך!

אחד מי יודע?

אל תשכחו לבקש את המתכון (:

שיהיה פסח מההגדות...

ליל הסדר? יהיה בסדר!

שלא נחמיץ את ההזדמנות

כמה טוב שבאת!
הוספנו כמה ריקים שתוכלו לכתוב ברכות בעצמכם...

פיתקושיות
המטרה  -לצבור כמה שיותר פתקים!

 הוראות משחק -המשתתף הצעיר ביותר מתחיל (ממשיכים עם כיוון השעון).

כל משתתף בתורו מוציא פתק מתוך הכלי המרכזי.
המשתתף משתף לפי ההנחיות המופיעות בפתק.
המנצח הוא מי שצבר את מספר הפתקים הגדול ביותר.

שימו לב הכל יכול בכל רגע להשתנות!

 הוראות הכנה -בקובץ המצורף מופיעים  62קלפי משחק
עליכם להדפיס את הקובץ
(מומלץ בדפים צבעוניים ,בצבעים שונים).

עליכם לגזור את הקלפים ולקפל כל אחד
מהם לארבע.
לאחר שקיפלתם את כל הקלפים ,הכניסו
אותם לתוך כלי זכוכית שקוף וגדול
(צנצנת עוגיות/קערה גדולה/גביע יין גדול) או

ליל סגר
שמח!

לקופסה צבעונית גדולה ויפה.

ברך את אחד המשתתפים
לפי האותיות של שמו

בחר את אחד מהמשתתפים
שיברך אותך

מה נשתנה אצלי
בפסח הזה?

איזה חמץ היית שמח
לבער ולסלק מחייך?

מה לא החמצת השנה?

מרור שהיית רוצה
ללמוד לחיות איתו?

בחר מישהו מהנוכחים
שישאל אותך שאלה וענה עליה

"אחד מי יודע"  -מהו הדבר
האחד החשוב לך ביותר?

אם תזכה לפגוש את
אליהו הנביא ,מה תבקש ממנו?

דבר שהייתי רוצה ללמוד
מאחד ממשתתפי הסדר

לצאת לחירות!
דבר שהייתי עושה
אילו לא הייתי חושש מ'מה יגידו'

דבר יפה שאני רואה
באחד המשתתפים
ולא אמרתי לו מספיק

דבר שחסר לי בחיי
כיום במיוחד

איפה תחגוג את ליל הסדר
בשנה הבאה?

אילו היית יין,
איזה סוג היית?

משהו שרציתי לומר
לאחד המשתתפים
ולא אמרתי עד היום

מהו המכנה המשותף
לשלושה אנשים שיושבים
כאן איתך בסדר?

איזו עצה מהעתיד
היית חולק
עם דור יוצאי מצרים?

מהו הדבר הראשון
שעולה לך בראש
כשאתה חושב על פסח?

לצאת לחירות –
מאיזה הרגל שלך
היית שמח להיפטר?

מישהו שאתה מתגעגע אליו
והיית רוצה שיהיה כאן איתך
בליל הסדר?

איזה מסר הנחילו
במשפחה שלנו
והולך איתך?

החלק האהוב עליך
בהגדה

באווירת הנוסטלגיה של הלילה הזה,
איזה חפץ אתה שומר
ולעולם כנראה תשמור?

איזה מאכל פסח
לעולם לא תסכים לטעום?

״לפיכך אנחנו חייבים להודות״
על מה אתה אסיר תודה בחייך?

לו היית מצייר אדם חירותי,
איך הוא היה נראה?

מה הדבר הראשון שתעשה
אחרי שתסתיים הקורונה?

מהו הדבר בפסח שאתה
מחכה לו כל השנה?

עם איזו שאלה
אתה מסתובב בעולם?

לו היית יכול לשאול
את משה רבינו שאלה אחת,
מה היית שואל אותו?

דיינו!
הזדמנות לומר תודה קטנה
למישהו מהמשתתפים

דיינו!
הזדמנות לומר תודה קטנה
למישהו מהמשתתפים

״כאילו הוא יצא ממצרים״
מאיזה מיצרים אתה רוצה
לצאת השנה?

מיהו האדם הכי חירותי
שפגשת?

עד הפסח הבא הייתי
רוצה להשתפר ב...

דבר חדש שגיליתי
על עצמי מאז
הפסח שעבר...

מאכל הפסח שאני
מחכה לו כל השנה

מיהו המשתתף בסדר
שאותו היית רוצה לפגוש יותר
בשנה הבאה?

משפט שאני לא רוצה
לשמוע בסדר הזה!

משפט שהייתי שמח מאוד
לשמוע בסדר הזה

איזה ליל סדר זכור לך
במיוחד ,ולמה?

אילו היית יכול להיות נוכח,
באיזה אירוע עבר של המשפחה
שלך הייתה בוחר?

מה הדבר הראשון
שעובר לך בראש
כשאתה חושב על מרור?

מה הדבר הראשון
שעובר לך בראש
כשאתה חושב על מרור?

ספר על משהו שלמדת לעשות
מאחד הקרובים לך )שיושבים כאן איתנו בשולחן(

החלפות!

שיהיה לך פסח כשר ושמח!
מוזמן לקחת פתק נוסף

כל המשתתפים מעבירים את הפתקים
שברשותם למשתתף שמימינם

השאלה והפתק מופנים למשתתף הצעיר ביותר:

העבר את הפתק למשתתף
הכי חירותי בעינייך

מי אתה חושב יצליח
לגנוב את האפיקומן?

השאלה והפתק מופנים למשתתף הכי יצירתי:

השאלה והפתק מופנים למשתתף הכי חכם בסדר:

מצאת את האפיקומן,
מה תבקש?

איזו עצה טובה אתה מוכן לחלוק עם
המשתתפים?

השאלה והפתק מופנים למשתתף המבוגר ביותר:

ספר משהו קטן וטוב
על מי שיושב מימינך

אילו היית ארכיאולוג שגילה חפץ
משמעותי מתקופת מצרים,
איזה חפץ היית רוצה שזה יהיה?

מהו הדבר שמרגש אותך
במשפחה שלך?

שתף בליל סדר בלתי נשכח שהיה לך

אם היית צריך להעניק לאחד
ממשתתפי הסדר פרס על מעשה טוב
במיוחד ,למי היית נותן ועל מה?

אילו היית יכול להזמין אורח מיוחד
לליל הסדר ,את מי היית מזמין?

כל אחד מהמשתתפים
מוזמן לקבל פתק נוסף מהקופה

הענק שני פתקים משלך למשתתף
שעבד הכי קשה לקראת הסדר

הענק את הקלף למי שאתה מזמין
לשטוף את הכלים בסוף הסדר

אביב או סתיו?

אילו היית ארכיאולוג שגילה חפץ
משמעותי מתקופת מצרים,
איזה חפץ היית רוצה שזה יהיה?

מהו הדבר שמרגש אותך
במשפחה שלך?

חג
שמח!
שתפו אותנו בתמונות משולחן הסדר שלכם!
וכמובן מוזמנים לעקוב אחרינו ,מכינות לכם עוד הפתעות...
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