כיצד הופכים
את ליל הסדר לחוויה?

תמר גוטמן

מספר עצות ורעיונות
לשדרוג החוויה המשפחתית
בליל הסדר

י"ד באדר
משה תיקן לישראל לשאול הלכות חג בחג ,החל מ 30 -יום קודם החג (כלומר להתחיל
ללמוד על פסח מיד במוצאי פורים) .חלק ממצוות "שואלין ודורשין" כוללת הכנה
אישית של עורך הסדר ,אותה יש לעשות במספר מישורים:
 .1לימוד אישי של הלכות החג והעניינים הרוחניים שבו .מידי שנה יוצאים ספרים
חדשים בהלכה ובהגדה העוסקים בענייני החג ,ולימוד בהם נותן תחושה של
התחדשות ורעננות.
 .2הכנת ליל הסדר ודברי התורה שיאמרו על ידי עורך הסדר והמשתתפים בהתאם
לרמתם .לעתים ישנו דבר תורה מצוין ,אך הוא לא מתאים לקהל היושב בסדר.
 .3הכנת הפעלות ורעיונות שוברים שגרה למהלך הסדר בהתאמה לסגנון המשתתפים.

שבת הגדול
מנהג ישראל הוא לומר בשבת הגדול את החלק הראשון במגיד .למנהג זה יש טעם
חשוב :הוא מרענן את הזיכרון וגורם לבוא מוכנים יותר לליל הסדר .אנו ממליצים בחום
לנצל את שבת הגדול להכנה רוחנית לסדר ,במספר מישורים:
 .1למקד את דברי התורה בשבת שיעסקו בענייני הפסח.
 .2להקדיש זמן ללימוד אבות ובנים למעבר על הרעיונות הכללים של ההגדה (ראו את
הקובץ המצורף).
 .3לשתף את בני המשפחה בשיחות סביב שולחן הסדר וברעיונות שלהם לשדרוג
הסדר.

ערב חג
בערב פסח נהוג לא לאכול "סמוך למנחה ...עד שתחשך" ,כלומר יש עניין לבוא לליל
הסדר רעבים .חכמים שמו דגש גדול על ההכנות הגופניות והרוחניות שבערב החג.
כדי להגיע לשולחן הסדר רעננים ,שמחים ומתרגשים ,כדאי לשים לב לנקודות הבאות:
 .1היציאה לדרך  -חשוב לצאת לדרך למקום שבו נקיים את ליל הסדר מבעוד יום .כדאי
להצטייד לנסיעה עם מוזיקה טובה של ערב חג יחד עם פינוקים נחמדים ליצירת
תחושת שובע.

 .2ארוחת צהרים  -יש לתת לבני הבית סעודה טובה ומשביעה.
 .3שינה  -חשוב לשים לב שכל בני הבית ישנו פרק זמן מסוים לפני החג.
 .4עריכת שולחן החג  -חשוב לערוך את שולחן החג על כל פרטיו בטרם כניסת החג,
כדי שבשעה שמגיעים מבית הכנסת ניתן יהיה להתחיל בעריכת הסדר.
 .5סידור מקומות הישיבה :ליל הסדר הוא ארוחה רבת משתתפים .חשוב לסדר מבעוד
יום את מקומות הישיבה תוך שימת לב לענייני הנגישות של כל משתתף ,מי יכול
לשבת במקומות הצפופים ומי זקוק למקום מרווח ונגיש.
 .6שיתוף הילדים :חשוב לשתף את הילדים בכל ההכנות שבערב החג :עריכת השולחן,
סידור קערות הסדר ועוד ,גם במחיר שדברים לא יצאו מושלמים.
 .7הקפדה :עדיף לוותר על הקפדות שונות ,ולא להקפיד על אנשים .האווירה בערב
חג עשויה להיות מתוחה ,לאחר כל המאמץ וההכנות של השבועות הקודמים .כל
ההקפדות אינן שוות כנגד צער של אנשים .כל אחד צריך להתאמץ לשמור על אווירה
טובה ולא להקפיד ,ומי שאינו מקפיד על אחרים – גם בשמים לא מקפידים עליו.

ליל הסדר
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים .כדי לחדד את
תחושת החירות והתודעה ההיסטורית של המסובים כדאי לשים לב לנקודות הבאות:
 .1גמישות :רבות מחשבות בלב איש ,לא תמיד כל תכנון ורצון שלנו הקשור לאופן שבו
יתנהל שולחן הסדר מגיע לידי מימוש .חשוב לדעת לוותר ולהרפות ,ולתת לכל
משתתפי הסדר תחושה טובה ונעימה.
 .2מגיד – טוב לשתף כמה שניתן את בני הבית בקריאת חלקי המגיד ואף ליידע אותם
מראש בקטע אותו הם עתידים לקרוא.
 .3דברי תורה  -טוב למקד את דברי התורה בשאלה ותשובה .מהלכים ארוכים ודרשנים
הדורשים קשב מצד המשתתפים עלולים להכביד על האווירה.
 .4הפעלות ,חידות והצגות – כדאי להיערך מראש עם מספר הפעלות שוברות שיגרה,
אך במקביל חשוב לזכור כי יותר מדי הפעלות גם מכבידות על המשתתפים.
 .5אי אפשר להספיק לומר את כל דברי התורה בערב אחד .ישנם המון דברי תורה,
הלכות ,חידות ונושאים לדיון על ההגדה .אי אפשר להספיק הכול ,וצריך לתכנן
מראש אלו דברים חשוב לנו מאוד להעביר ,ועל אלו דברים נדלג במקרה הצורך.

