
 

 

 

 

 A Family Celebration   חגיגה משפחתית

(The Hebrew activity is followed by the English version) 

 .חג הפסח מתקרב, לכל משפחה מנהגים ומסורות משלה סביב ליל הסדר

כוסו של יש המציגים את סיפור החג, יש המחפשים או מחביאים את האפיקומן ויש המוסיפים לצד 

  .אליהו הנביא גם את כוסה של מרים הנביאה

ת חוגגים יום  אחד ההבדלים המשמעותיים בין ליל הסדר בישראל וליל הסדר בתפוצות הוא שבתפוצו

טוב שני של גלויות, במקרה של פסח משמעות הדבר הוא שני לילות בהם עורכים את ליל הסדר. יש 

משפחות אצלן חוגגים ערב ראשון עם משפחה וערב שני עם חברים, ומשפחות אצלן הערב השני 

דרך שיתוף המנהגים שלנו עם הכיתה התאומה, נגלה איך אצלהם קצת שונה מבחינת התוכן. 

 מציינים את ליל הסדר הראשון, ואם עושים גם שני, איך מציינים גם אותו.  

 

ובאמצעות השיתופים  דרכו נוכל להכיר את המנהגים אחד של השני צרו מרחב עבודה שיתופי,  

 .על המנהגים והמסורות של המשפחות שלנו בליל הסדרנשמע שנעלה אליו 

 

 במרחב השיתופי אנא רשמו: 

 .ומקום מגורים שם •

 .הסבירו את המסורת וציינו )אם ידוע( את מקורה •

 .נשמח אם תוסיפו תמונה/סרטון במידה ויש •

 

 

 

מחוץ לארץ ישראל, מאז ימי מי שנמצאים יום טוב שני של גלויות הוא יממה נוספת שמצרפים 

  חז"ל, לכל אחד מן הימים הטובים.

בטרם קביעת הלוח העברי, הייתה הסנהדרין מקדשת את החודש על פי עדות שני עדים כשרים 

במקומות שהיו ם. הלבנה בחידושה, ההודעה על ראש החודש הועברה על ידי שליחישראו את 

מרוחקים מירושלים, היה חשש שהשליחים לא יספיקו להגיע עד ה"יום טוב". לפיכך, תיקנו חז"ל 

ספק יום טוב, וינהגו בו ככל דיני יום טוב "רגיל".  –שיעשו יום נוסף לחג, בתור "ספיקא דיומא" 

 .רא יום טוב שני של גלויות, כך גם אם טעו ביום עדיין יקיימו את דיני החג בזמנםהיום הנוסף נק



 

 

 

 

 

לאחר העלאת מסורת משפחתית )אחת או יותר( התייחסו למסורות שהועלו על ידי תלמידים   •

 ?נוספים, האם מצאתם מסורות דומות

 ?האם יש מסורות שתרצו לאמץ למשפחתכם •

 

 PADLET –  מומלץיטלי כלי דיג

במידה ותרצו עזרה ביצירת לוח פדלט  

 ייעודי לצורך פעילות זו, או המלצה על 

 כלי דיגיטלי נוסף שמתאים לפעילות,  

  -אנא שלחו מייל ל 

schooltwinnning@jafi.org 

 

 

 

Family Traditions 

 

Pesach is approaching, and each family has its own customs and traditions on Seder 

night/s. Some act out the story of the exodus rom Egypt, some search or hide the 

afikoman, and others add next to Elijah’s cup, a second cup for Miriam the 

Prophetess. 

 

One of the key differences between Seder in Israel and Seder in communities 

outside of Israel is having two Seder nights outside of Israel. Please let us know if 

your family celebrates on two nights, and whether you do anything different on the 

2nd night.  

 

 



 

 

 

 

Create a collaborative workspace and in it, we will share our different family customs 

and traditions from Seder night/s. 

 

Please add the following details: 

• Your name and where you live 

• Explain your tradition and its source if known 

• Add a picture or video if you have 

• Do you celebrate one Seder night or two?  

• Do you do anything different on the 2nd night? If so, what is it? 

• After posting your family’s tradition(s) react to the traditions that other 

students shared, do you have any in common? 

• Do you have any traditions you read other students describe that you would 

want to adopt? If so, which? 

 

Recommended Digital Tool: 

PADLET, Flipgrid 

(If you would like help with 

creating your own Matza Padlet or 

information on any other digital 

tool, please email: 

schooltwinnning@jafi.org 


