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HOLINESS

קדושה

KADDESH

ַק ֶדש

קדושה

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?

לַ ֲחצֹב ִ ּב ְכאֵ ב ָּבעוֹ לָ ם הַ ָ ּדחוּס,
הַ ּ ׁשוֹ ֶרה ַּב ֹּכל,
של הַ יּוֹ ְמיוֹ ם.
ֶׁ
ְ ּבסַ ְבלָ נוּת לָ תוּר ַאחַ ר נִ יצוֹ ץ
הַ ּ ֵמ ִציץ ַעל ַׁש ְב ִריר חָ שׂ וּף,
ש ּ ֵמ ֵעבֶ ר,
ֶׁ
של ַמ ְעלָ ה,
ַׁש ְב ִריר ׁ ֶ
של ַמ ּ ָטה,
ַׁש ְב ִריר ׁ ֶ
של ְק ֻדשָּ ׁ ה.
ַׁש ְב ִריר ׁ ֶ
שאוֹ תוֹ ַא ְך חָ ִ ׁשים,
עוֹ לָ ם ׁ ֶ
ש ָּב ּה ְמבַ ְ ּק ִרים
ַמ ְמלָ כָ ה ׁ ֶ
ַרק ַּבחֲלוֹ ם,
ְ ּב ִח ָז ּיוֹ ן
אוֹ ְ ּבהַ ָגּדוֹ ת ְקדוּמוֹ ת.
לָ ג ַַעת לֹא לָ ג ַַעת
ִ ּב ְפנִ ינָה ְטהוֹ ָרה ְ ּב ַע ְר ִפ ּ ֵלי הַ שָּ ׁ ַמיִם.

  ©
  

סדר סימן טוב
דוד מוס

2
RENEWAL

התחדשות
U’RECHATZ

ּו ְר ָחץ

התחדשות

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
כפתור ה שלך?

ַמיִם חַ ִיּים
ׁשוֹ ְט ִפים ְ ּבחֵ רו ָּתם.
ְצלו ִּלים ִּכ ְבדֹלַ ח הֵ ם ַג ּ ֵּלי
הַ ְּת ִח ָיּה
הַ ז ּוֹ ְר ִמים ָעלֵ ינ ּו
יאים אֶ ת עוֹ נַת הַ ִה ְתחַ ְ ּד ׁשוּת.
ְמ ִב ִ
שת
ַרעֲ ַנ ּנוּת גּוֹ ֶע ׁ ֶ
ְּכ ִט ּפוֹ ת טַ ל ַמ ְב ִהיקוֹ ת
אשוֹ נִ ים
ַעל נִ צָ ּ נִ ים ִר ׁ
ְמ ִפיחָ ה ָּבנ ּו רוּחַ
ְמלֵ ַאת ִּת ְקוָה
של ִצ ּ ִפ ָיּה.
ֶׁ
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GROWTH

צמיחה

KARPAS

ַּכ ְר ּ ַפס

צמיחה

איך דברים צומחים בטבע?
מה היא צמיחה פנימית?
האם צמיחה תמיד חיובית?
כיצד נוכל לעזור ולאפשר לאחרים
לצמוח?

ֹּכחַ חַ ִיּים
ְמלַ ְבלֵ ב
נוֹ בֵ ט,
ִמ ְת ּ ַפשֵּ ׁ ט ,מֵ זִין,
ּפוֹ ֵרחַ ָ ,ג ֵּדל,
ִמ ּ ְ ׁש ִטיחַ הָ אֵ זוֹ ב הָ ַר ְך ,הַ ּ ַלח
ש ּ ֵמ ָעל
אֶ ל הָ ַע ְלוָה הָ עֲ ִ ׁש ָירה ׁ ֶ
הַ ְּמכַ ָּסה ְ ּב ָירֹק אֶ ת הַ ַי ּ ַער.
צוֹ מֵ חַ מֵ ַע ְצמוֹ צוֹ מֵ חַ ,
ְמפַ ֵז ּם וְ חוֹ זֵר
של הַ חַ ִיּים.
אֶ ת ִׁש ָירם הָ ָרחָ ב ׁ ֶ

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

שבר

YACHATZ

יַ ַחץ

שבֶ ר
ֶׁ

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?

ְס ָד ִקים ְּכסו ִּפים ְ ּבעוֹ לָ מֵ נ ּו הַ ּ ׁשָ בוּר
ְמ ִע ִידים ַעל ְׁשלֵ מוּת נִ ְס ּ ֶת ֶרת.
ֵּבין ִאם סֶ ֶדק ַ ּדק
אוֹ ְּתהוֹ ם ּ ְפעו ָּרה
הַ ּ ָפגוּם רוֹ מֵ ז לַ מֻּ ְ ׁשלָ ם
הֶ חָ סֵ ר לוֹ חֵ ׁש לַ שָּ ׁ לֵ ם.
הַ ּ ָמלֵ א ַמ ְמ ִּתין לוֹ ַּב ּ ָלאט
ש ִּמ ְת ּ ַפ ְּלגִ ים הַ ּ ֶטבַ ע
ְ ּכ ׁ ֶ
ָשים,
אוֹ הָ אֲ נ ִׁ
אוֹ חַ ִיּים ְקרו ִּעים הַ ְּמ ַיח ֲִלים
ּשה עֲ מו ָּמה,
ְלאוֹ ָת ּה ְּתחו ָׁ
ש ְּלעוֹ לָ ם לֹא ִּתשָּ ׁ כַ ח ָּכ ִליל
ֶׁ
ַא ְחדוּת.
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STORIES

סיפורים
MAGGID

ַמ ִ ּגיד

סיפורים

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?

ישוֹ ת מֵ הֶ ָעבָ ר
ְל ִח ׁ
עֲ ֵקבוֹ ת ַּבהוֹ וֶה
ְר ָמזִים לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א.
ָאנ ּו ְמסַ ּ ְפ ִרים אֶ ת ִס ּפו ֵּרינ ּו
וְ ִס ּפו ֵּרינ ּו ְמסַ ּ ְפ ִרים אוֹ ָתנוּ,
נִ ְטוִ ים ַּבחַ ִיּים
זוֹ ְר ִמים ְ ּבעוֹ ְר ֵקינ ּו
ִמ ְת ַע ִּלים מֵ ַעל הַ ְז ַּמן ו ְּמ ַׁש ִנּים אֶ ת ִט ְבעוֹ ,
הַ ִּס ּפו ִּרים יוֹ ְצ ִרים אוֹ ָתנ ּו וְ ָאנ ּו יוֹ ְצ ִרים אוֹ ָתם.
הַ ִגּידוּ.
סַ ּ ְפרוּ.
הַ אֲ זִינוּ.

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

הכנה

RACHTZAH

ָר ְח ָצה

הכנה

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?

שהַ ְ ּצ ָע ִדים אֵ ינָם הַ ּ ַמ ּ ָט ָרה ַע ְצ ָמ ּה
ְ ּבו ַ ַּדאי ׁ ֶ
ַא ְך י ֵׁש ָּבהֶ ם ְּכ ֵדי ְלחַ שֵּ ׁ ל אוֹ ָתנ ּו
ָאנ ּו ְמבַ ְ ּק ִׁשים ִלנְ סֹקִ ,ל ְק ּ ֹפץ,
ְל ַד ּ ֵלג ,לָ עוּף –
ַא ְך ַ ּדוְ ָקא הַ ְ ּצ ָע ִדים הַ מֻּ ָּכ ִרים ְמ ַנח ֲִמים אוֹ ָתנ ּו
ְמאוֹ ְׁש ִׁשים אוֹ ָתנוּ ,וְ כֵ ןּ ִ ,ב ְכבֵ דוּת
ְמרוֹ ְמ ִמים אוֹ ָתנוּ.
הַ ָנ ִּתיב נִ ְדמֶ ה ָאר ְֹך,
שה,
הַ ּ ַמאֲ בָ ק ָק ׁ ֶ
הַ ֶ ּד ֶר ְך ָק ָׁשה ַעד ְמאֹד
ש ֶקטּ ְ ,בא ֶֹר ְך רוּחַ ִ ,היא ּתוֹ מֶ כֶ ת ָּבנוּ.
ַא ְך ְ ּב ׁ ֶ
ָאנ ּו חוֹ ְל ִמים ַעל ִק ּצו ִּרים;
ִהיא ְמחַ ֶיּכֶ ת ו ְּמחַ ָּכה.

מתי התכוננת ממש היטב
עבור משהו? איך זה הרגיש?
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GIVING · RECEIVING

נתינה · קבלה
MOTZI

מו ִציא
ֹ
נתינה．קבלה

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?

ִ ּדגְ נֵי אֲ ָד ָמהּ ,פוֹ ְר ִצים אֶ ל ָעל
ימית
שמֶ ׁש ְׁשמֵ ִ
ֶׁ
יע
וְ הַ ּ ָמטָ ר הָ ָרד ִמן הָ ָר ִק ַ
ִמ ְת ַמ ְז ּגִ ים ְללֶ חֶ ם יוֹ ם.
מֻ ְפלָ א ,נִ ְצ ִחי,
חֶ ְמלָ ה נְ ִדיבָ ה
זוֹ ֶרמֶ תׁ ,שוֹ טֶ פֶ ת ,קוֹ צֶ פֶ ת ,גּוֹ ָאה מֵ ָעלֵ ינוּ.
של ַאהֲבָ ה ְללֹא ְגּבוּלוֹ ת
ַמ ְעיַן הַ שֶּ ׁ פַ ע ׁ ֶ
יוֹ צֵ ר ,מֵ זִין ו ְּמ ַמ ּ ֵלא אוֹ ָתנוּ.
ִמ ּ ׁשֶ ִנ ְּת ַק ֵּבל ַּבעֲ ָנוָה,
עוֹ ד ַמ ְמ ִטירוֹ ת הַ ּ ַמ ּ ָתנוֹ ת
ו ְּמ ַׁשנּוֹ ת אוֹ ָתנ ּו
ְלנוֹ ְתנִ ים
ְרחו ִּמים
ְ ּב ַע ְצמֵ נוּ.
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FREEDOM

חירות

MATZAH

ַמ ָ ּצה

חירות

מה המשמעות של חירות עבורך?
מה הם ההפכים של חירות וחופש?
מאיזה שיעבוד הייתם רוצים
לצאת לחופשי?
מדוע יציאת מצרים חשובה
כל כך ביהדות?

שה.
חֵ רוּת ִהיא רוֹ ָדן נ ְֻק ׁ ֶ
ְללֹא הֶ ֶרף ְמ ִטילָ ה ִהיא אֶ ת עֻ ּ ָל ּה
ַעל הַ יּוֹ ְצ ִאים אֵ לֶ יהָ ,
כּ וֹ בֶ לֶ ת אוֹ ָתם,
ְמחַ ֶיּבֶ ת אוֹ ָתם,
ת ֶקף הַ צַ ּ ו
ִמ ּ ֹ
שחֹפֶ ׁש ְלעוֹ לָ ם אֵ ינוֹ חָ ְפ ִ ׁשי
ֶׁ
ְ ּבטֶ ֶרם הַ ֹּכל חוֹ ְל ִקים בּ וֹ .

מתי אתם מרגישים הכי חופשיים?
הציגו את התחושה.
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BITTERNESS

מרירות
MAROR

רור
ָמ ֹ

מרירות

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.

הֵ יטֵ ב ַמ ִ ּכ ִירים ָאנ ּו אֶ ת זֶה הַ ּ ַמצָ ּ ב,
שנ ּו ִמ ּ ֶמנוּ:
ֲש ׁ ֵ
ָגּדוֹ ל ח ָׁ
יכים ַעל מֵ י ְמנוּחוֹ ת
הַ חַ ִיּים ַמ ְמ ִׁש ִ
ו ְּללֹא ַאזְהָ ָרה
הַ ְּס ָע ָרה ְמנַפֶּ צֶ ת הַ ֹּכל,
קוֹ ַר ַעת אֶ ת זֶה הַ ְיּקוּםַ ,על ְס ָד ָריוִ ,לגְ ז ִָרים.
חָ זִינ ּו
ִּת ְכ ַנ ּנ ּו
ז ַָמ ְמנ ּו
ִה ְפצַ ְרנ ּו
ַא ְך אוֹ ָת ּה ַמ ָּכה ָמ ָרהָ ,ק ָׁשה
ְמנַפֶּ צֶ ת אוֹ ָתנוּ,
ְמנַפֶּ צֶ ת הַ ֹּכל.
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SYNTHESIS

חיבור

KORECH

ּכ ֹו ְרך

חיבור

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.

הֲפָ ִכים נִ ְמ ָׁש ִכים?
לֹא.
הֲפָ ִכים ִמ ְת ּפוֹ ְצ ִצים.
נִ יצוֹ צוֹ ת ָע ִפים,
אֵ נ ְֶרגְ יָה ִמ ְׁש ּ ַת ְח ֶר ֶרת,
ּתוֹ בָ נָה ַמ ְב ִליחָ ה,
ּש מֵ גִ יחַ
ִחדּ ו ׁ
שהַ ִּמגְ וָן ָּכרו ְּך יַחַ ד.
ְ ּכ ׁ ֶ
ש ַּב ְי ּ ִצ ָירה.
ימיָה ׁ ֶ
זוֹ הָ ַא ְל ִכ ְ
הַ דּ וֹ מֶ ה ִמ ְ ׂש ּ ָת ֵר ְך;
הַ ּ ׁשוֹ נֶה ְמרוֹ נֵן.
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COMMUNITY

קהילה

SHULCHAN ORECH

עו ֵר ְך
ֻש ּולְ ָחן ֹ

קהילה

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?

ש ְלחָ ן ְלפָ נַי.
ו ְּראֵ הֻ ׁ ,
וְ קוֹ ל הַ ּלוֹ חֵ ׁש:
של ַע ּ ֵמנוּ".
"ה ֵנּה הַ שֻּ ׁ ְלחָ ן הַ ִנ ְּצ ִחי ׁ ֶ
ִ
שהַ שֻּ ׁ ְלחָ ן ָר ָאה.
יתי אֶ ת ׁ ֶ
וְ ָר ִא ִ
ַּכ ּ ָמה ִׁש ּתוּף; ַּכ ּ ָמה ֲה ָזנָה.
ַּכ ּ ָמה ִׁש ִירים ּ ֹפה ָׁשר ּו ו ְּמסֻ ִ ּבין סָ עֲ דוּ.
ַּכ ּ ָמה ּתוֹ ָרה לָ ְמדוּ ,מֹחוֹ ת ִה ְתחַ ְ ּדדוּ.
ַּכ ּ ָמה ַמ ְּתנוֹ ת חַ ִיּים נִ ְּתנ ּו ִלילָ ִדים.
ַּכ ּ ָמה לֵ ילוֹ תְ ,קפו ִּאים ּ ַת ְח ּ ָתיו ְ ּבפַ חַ ד
ֵעת ָּבעֲ ָרה ִ ׂשנְ ָאה ַּבחוּץ.
ַּכ ּ ָמה ח ֲִביבוּתִ ,חבּ וּר וְ חֹם.
וְ י ִָמים ְקדוֹ ִׁשים חָ גְ ג ּו
ו ְּב ָרכוֹ ת ֵּב ְרכוּ,
ּשבָ ִחים ִה ְּללוּ.
ו ְׁ
וְ הַ ּקוֹ ל לָ חַ ׁש:
ִש ָראֵ ל"
"זוֹ ִהיא ְק ִה ּ ַלת י ְ ׂ
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CONCEALING · REVEALING

כיסוי · גילוי
TZAFUN

ָצפ ּון

כיסוי．גילוי

מה היא התגלות?
איזה חלק שלכם אתם מסתירים?
מה אתם יודעים ,שהייתם
מעדיפים לא לדעת?

ְלג ַּלוֹ ת אֶ ת הֶ חָ בוּי
ְלכַ ּסוֹ ת אֶ ת הַ ָגּלוּי
ִר ּקוּד נִ ְצ ִחי,
ימי
ִמ ְ ׂשחַ ק ְׁשמֵ ִ
של ְמחַ ּ ְפ ִ ׂשים
ֶׁ
ו ִּמ ְתחַ ְ ּב ִאים.

ספרו סיפור אישי המתאר
את פלא הגילוי.

איך אתם מרגישים כשאתם
מגלים משהו חדש?
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GRATITUDE

הכרת הטוב
BARECH

ברך

הכרת תודה

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?

ימי
יקת הַ ּ ׁשֶ פַ ע הַ ּ ְ ׁשמֵ ִ
שבּ וֹ נְ ִׁש ַ
מֵ ֶרגַע ׁ ֶ
נִ ְּתנָה,
אֵ ּ ֶלה נִ ָג ִּרים ַמ ְעלָ ה
ְ ּב ִט ְב ִעיּוּת,
ְ ּבחֵ ן,
ְּת ִמ ִידי,
ְ ּב ֵתאוּם מֻ ְ ׁשלָ ם,
ַּכ ּ ַמיִם הַ ז ּוֹ ְר ִמים ַמ ּ ָטה:
זִהוּי
הַ ָּכ ָרה
ֹשר
א ֶׁ
הוֹ ָדיָה
שבַ ח
ֶׁ
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PRAISE

שבח

HALLEL

ַה ֵ ּלל

שבח

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?

שבּ וֹ  ,נִ ְ ׁש ָען ְ ּבנַחַ ת
י ֵׁש ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ֵּבין הַ ָּכ ָרהּ ,תוֹ ָדה וּפֶ לֶ א,
נוֹ ג ֵַע ְ ּבהַ עֲ ָרכָ ה וּבַ הַ עֲ ָרצָ ה,
מֻ ָּקף ְ ּב ַק ָּבלָ ה ו ְּבהָ ָדר,
של הַ שֶּ ׁ בַ ח.
ׁשוֹ כֵ ן הַ ֶז ַּרע הַ ָּסמוּי ׁ ֶ
ְמטַ ר הַ ּ ׁשֶ פַ ע,
ש ִ ּב ְדבָ ִרים
הַ ּטוֹ ב ׁ ֶ
ְקטַ ִנּים ִּכגְ דוֹ ִלים
וַעֲ צו ִּמים,
ְמעוֹ ְר ִרים אוֹ תוֹ ,
שהוּא ּפוֹ ֵרחַ
ו ְּכ ׁ ֶ
ְמלֵ ָאה ְמנַת חֶ ְל ֵקנוּ.

האם אתם מרגישים בנוח
כשמשבחים אתכם?
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ACCEPTANCE

קבלה

NIRTZAH

נִ ְר ָצה

קבלה

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?

של
ְלנ ַּסוֹ ת; ְל ִה ָּכ ׁ ֵ
של
ְלנ ַּסוֹ ת; ְל ִה ָּכ ׁ ֵ
ְלנ ַּסוֹ ת; ְלהַ ְצ ִליחַ
של
ְלנ ַּסוֹ ת; ְל ִה ָּכ ׁ ֵ
ְלנ ַּסוֹ ת; ְלהַ ְצ ִליחַ
ְלנ ַּסוֹ ת; ְלו ּ ֵַתר
ְלנ ַּסוֹ ת; ְלהַ ְצ ִליחַ
ְל ַק ֵּבל

איך זה מרגיש כשאחרים
מקבלים אותך? דוחים אותך?

