
 
למען שמו באהבה



אחד מי יודע  
מה הדבר האחד 

והחשוב לך?



ליל הסדר 
 מה זקוק לסדר בחייך 

ומה מסודר?



קדש 
 איזה ערך 

מקודש בעינייך?



מה נשתנה 
הלילה הזה 

 איזה שינוי היית 
רוצה לעשות השנה?



דומם שטה 
תיבה קטנה

מה עוזר לך לצוף על 
פני המים בסערה?



חמץ ומצה 
מה החמצת

 השנה?



4 כוסות
 על מה תרצה 

להרים כוס 'לחיים'?



כי ישאלך 
איזו שאלה היית 
רוצה לשאול את 

עצמך?



קריעת ים סוף
מהו האתגר שעשוי 

לקדם אותך?



בן חורין 
 במה מתבטא 
בן החורין שבך?



עבדים היינו
למה אתה 
משועבד?



בכל דור ודור 
חייב אדם לראות את 

עצמו כאילו הוא...
השלם את המשפט 

באופן יצירתי



הלל 
למי אתה 

רוצה להודות?



בצאת ישראל 
ממצרים  

מהי המצרים שלך?



אש ותמרות עשן
מה מצית 
אש בחייך?



מלאו כיסי 
באגוזים 

 איזה אגוז 
קשה לפיצוח השנה?



אפיקומן
למי היית רוצה 

לתת מתנה



ארבעת הבנים
איזה בן היית 
מוסיף להם?



והגדת לבנך
מה הדבר שלמדת 
מהוריך וילווה אותך 

לכל החיים?



 ונצעק אל ה' 
על מה היית רוצה 
להתפלל הלילה?



אילו נתן לנו...
איזו מתנה היית 

רוצה לקבל 
ממישהו קרוב? 



היינו כחולמים
מישהו שאתה 
מתגעגע אליו 
וחולם לפגוש? 



נגילה ונשמחה בו 
מה היא השמחה 
הכי גדולה שלך? 



ויאמינו ...
מה הם שני הערכים 
שאתה מאמין בהם 

בלב שלם?



כי ישמע ה' קולי
אם הייתה לך 

משאלה אחת מה 
היית מבקש?



שלא שינו את שמם
איך השם שלך 
מייצג את מי 

שאתה?



בית ישראל
מה הדבר הכי מיוחד 

בבית שלך? אבן 



מאסו הבונים הייתה 
לראש פינה

ממה התייאשת 
בחיים ולבסוף 

הצלחת?



שלא שינו את 
שמם )2(

באיזה שם היית 
קורא לעצמך?  



למכה מלכים 
גדולים

מה היא דמות 
מופת בעיניך?  



בתרי זוזי
אם היו לך מיליון 
שקלים בהפתעה 
מה היית עושה 

איתם?



תאיר כאור יום 
חשכת לילה

 מה האור שצריך 
לדעתך להוסיף 

בעולם?



שלושה עשר מידיא
מה המידה הכי 
טובה שצריכה 
להיות לאדם? 



מתחילה... היו 
אבותינו

לאיזו תקופה בזמן 
היית חוזר? 



ובמורא גדול
ממה יש לך פחד 

פנימי?



תוך כדי 
אכילת פרס

למי היית מעניק את 
פרס ישראל?



שיר חדש
מה השיר שהכי 

נוגע בך?



לימודיו יאמרו לו
 מה היית רוצה 
ללמוד ולמה?



לשנה הבאה
איך היית רוצה 

לראות את עצמך 
 בעוד עשר שנים? 



בזכות נשים צדקניות 
נגאלו ישראל

איזה תודה מיוחדת 
היית רוצה לתת לאשה 

בחייך? 



ונתן ארצם לנחלה
איזה מקום בארץ 
הוא המיוחד ביותר 

 בעינייך? 



לפיכך אנחנו 
חייבים להודות

על מה היית רוצה 
לומר תודה לה' 

 השנה?



 כורך
מה לדעתך יעזור 
בחיבור של עם 

ישראל? 



לשנה הבאה 
בירושלים הבנויה
מה אתה יכול 

לעשות כדי לקרב 
את הגאולה?


