
 

 

 

 

 Our Seder Plate   צלחת הסדר 

(The Hebrew activity is followed by the English version) 

 

את  םשלהשולחן החג  יניחו על יבוודא, ומי מאתנו שנוהגים לערוך את ליל הסדר ליל הסדר מתקרב

 .בחג הפסחצלחת הסדר ובה מאכלים אשר כל אחד מהם מסמל ערך הבא לידיי ביטוי 

 

 

קערת ליל הסדר )גם קערת הסדר או קערת הפסח( היא צלחת מסורתית שאותה נוהגים להניח על  

השולחן בליל הסדר. לרוב, בצלחת יונחו באופן סמלי שישה מאכלים המייצגים רעיונות הקשורים  

מההגדה של פסח, לסדר הפסח וליציאת מצרים. כל אחד מששת המאכלים נאכל או מוצג בחלק אחר 

 כדי לעזור להמחיש את סיפור ההגדה )יחד עם שלוש המצות, המצויות אף הן במרכז שולחן הסדר(.

בעדות ובמסורות השונות קיימות גרסאות שונות למאכלים המונחים בקערה, לאופן הכנתם ולפירוש 

 )ערוך מתוך וויקיפדיה( של משמעותם הסמלית. 

 

 

ולבחור: האם ברצונכם להעניק משמעות חדשה משלכם יוחדת ממוזמנים להכין צלחת סדר אתם 

  .ויצירתית לסמלים שכבר על צלחת הסדר, ולהעניק להם משמעות/פרשנות חדשה

 למשל:  

חושבים על המקומות בהם אנו משועבדים בחיינו ולאחל לעצמנו מאיזו "מצרים" שלנו אנו  -מרור 

 .רוצים לצאת

הסובבים אותנו, על מקומות בהם קיימת עדיין עבדות מסוג כזה או אחר,  החברה והעולם    -חרוסת 

 .ולחשוב יחד על הטוב שלנו ואולי על יכולתנו לסייע ולו במעט

 

או שתוכלו להחליט איזה דברים חדשים אתם בוחרים לשים 

 לסדר שלכם?על/לצד צלחת הסדר שיעניקו משמעות נוספת 

 ונות שלכםבפרשנות וברעיו את הכיתה התאומה שתפ

 

   Thinglink: ץמומלכלי דיגיטלי 

 

 

 

 



 

 

 

 

Our Seder Plate 

As Passover and Seder night approaches, those of us who celebrate will be setting 

our festive table and placing on it The Seder Plate, and on it symbolic foods which 

symbolize a value and idea which is central to this holiday. 

 

You are invited to prepare your own special Seder plate and choose: would you like 

to give new, creative, meaningful symbolism to something which is already 

traditionally placed on the plate. For example:  

Bitter herbs (Maror) – Traditionally on the plate to remind us of the hardship of the 

children of Israel. A new meaning could be – the Maror reminds us of the places in 

our lives we are enslaved to, and we hope that we exit those places this year.  

Haroset – Traditionally on the plate to remind us of the mortar used to build the 

Egyptian cities by the children of Israel. A new meaning could be – where in the 

world is there still slavery today, how can we work to help raise awareness and 

eradicate it.  

 

You could also decide what new things you choose to put 

on the Seder plate or alongside it, foods that will carry 

symbolism for you, and for your Seder experience. 

Share your thoughts with your class and your twinned 

class. 

 

Recommended Digital Tool: Thinglink 

The Passover Seder plate (Hebrew: הקער , ke'ara) is a special plate containing 

symbolic foods eaten or displayed at the Passover Seder. Each of the six items 

arranged on the plate has special significance to the retelling of the story of 

Passover—the exodus from Egypt—which is the focus of this ritual meal. A seventh 

symbolic item used during the meal—the three matzos—is not considered part of 

the seder plate proper . (Edited from Wikipedia) 


