הגדת מפעל משנה תורה זכתה להיבחר בין חמשת ההגדות המומלצות ביותר של אתר מאקו
יהדות .לכתבה כאן

יהדות

אם תרצו אין זו הגדה 5 :הגדות
מומלצות שיעשו לכם את ליל הסדר
עוד כשבוע נשב כולנו מסביב לשולחן הסדר ,נפגוש את כל המשפחה,
נתעסק בשבץ-נא של סידורי הישיבה ,נשיר "מה נשתנה" ואם נגיע
מהר לאוכל גם נאמר "דיינו" .אז איך מגוונים את החוויה ודואגים
שהטקס יעבור בנעימים? קבלו  5הגדות שיעשו לכם סדר
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עברנו את פרעה ,נעבור גם את זה | צילום :פלאש  / 90נתי שוחט

"הטקסט של ההגדה לא השתנה" ,נכתב על הגב של הגדת הפסח של אסופה" ,ים-סוף הוא עדיין אותו הים ,המכות
עדיין אותן המכות ,המה נשתנה ברור שלא השתנה ,וזה שאינו יודע לשאול עדיין אינו יודע" .ואכן ,לעיתים עולה
התחושה כי ליל הסדר ממחזר את עצמו משנה לשנה .בדיוק בגלל זה החלטנו להביא לכם  5הגדות קצת אחרות
שנותנות לליל הסדר זווית אחרת.

 .1הווקאלית
דבר כזה עוד לא שמעתם .ליטרלי .השנה ,יצאה לראשונה גרסה מוקלטת של ההגדה בהקראתו של דן כנר (עם
קולו המוכר והאהוב מהחדשות) ועם ליווי לחנים מסורתיים בעיבוד עכשווי .אין ספק שמצוות "והגדת לבנך"
מקבלת פתאום פרשנות אחרת עם הקראת הנוסח והסאונד המלווה" .קול ההגדה" של חברת lir&morמאפשרת
לילדים ולנו המבוגרים לקרוא את ההגדה בהגייתה הנכונה ,להיפגש מחדש עם הטקסט העתיק ולחבר בינו לבין
הדורות הבאים".

 .2התורנית
המצווה בליל הסדר מזמינה אותנו להכיר את העבר של עם ישראל ולהתבונן בו ,לראות את ההווה ולחוות את הנס
שבו ,לדעת מהו חזון החירות ולשאוף למימושו .הגדת "שירה חדשה" של "מפעל משנה תורה" מציעה רעיון
חדש  -הגדה לזמן הזה ולעתיד לבוא .ביאור קצר על הנוסח ואיורים ממחישים ובנוסף  -נוסח והלכה לכל העדות.
הגדה ישראלית .אנחנו אהבנו במיוחד את תרשים מהלך ההגדה שמופיע כבר עם פתיחת ההגדה ,נותן תחושה שיש
למה לצפות וללא ספק עושה
סדר.

אם כבר סדר אז עד הסוף .הגדת שירה חדשה של מפעל משנה תורה.

