From Slavery to Freedom
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HEBREW

מעבדות לחרות
ַדּף ְפּעִ ילוּת:
 .1א( נַסּוּ לִ ְרשֹׁם אֶ ת כֹּל הַ ְקּטָ עִ ים שֶׁ ל סֵ ֶדר לֵיל פֶּ סַ ח בַּ סֵּ ֶדר הַ נָּכוֹןִ .ה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ בַּ ִשּׁיר
כדי לִ זְ כֹּר אֶ ת הַ סֵּ ֶדר הַ נָּכוֹן ֶשׁל סֵ ֶדר לֵיל הַ פֶּ סַ ח.
ב( צַ יְּ רוּ ְתּמוּנָה לְ כֹל ֶקטַ ע.
ֵשׁם הַ ֶקּטַ ע
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ְתּמוּנָה

מעבדות לחרות

ֵס ֶדר הַ פֶּ ַסחִ :שׁיר
ַ .1ק ֵדּשׁ

ְ .2וּרחַ ץ

ַ .3כּ ְרפַּ ס

 .4יַחַ ץ

 .5מַ גִּ יד

 .6רחצה

 .7מו ִֹציא מַ צָּ ה

 .8מָ רוֹר

 .9כּו ֵֹר

 .10שֻׁ לְ חָ ן עו ֵֹר

 .11צָ פוּן

 .12בָּ ֵר

 .13הַ לֵּל

ִ .14נ ְרצָ ה
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 .2הַ ְתאֵ ם כֹּל ֶקטַ ע שֶׁ ל הַ הַ גּ ָָדה לַהֶ ְסבֵּ ר הַ נָּכוֹן .

ֵשׁם הַ ֶקּטַ ע

הֶ ְסבֵּ ר

הַ לֵּל

 .1אֲ כִ ילַת יְ ָרקוֹת ֶשׁמַּ ְטבִּ ילִ ים בְּ מֵ י מֶ לַח.

ְוּרחַ ץ

ִ .2קדּוּשׁ שֶׁ או ְֹמ ִרים עַ ל הַ כּוֹס הָ ִראשׁ ֹונָה בְּ לֵיל
פֶּ סַ ח.
 .3רוֹחֲ ִצים אֶ ת הַ יּ ַָדיִ ם לִ פְ נֵי שֶׁ אוֹכְ לִ ים.
אֵ ין בְּ ָרכָה.
 .4אֲ כִ ילַת מָ רוֹר ,מַ צָּ ה וַחֲ רֹסֶ ת ב "-סנדביץ" .

כַּרפַּ ס
ְ
ַק ֵדּשׁ
כּו ֵֹר

 .5אֲ כִ ילַת הָ אֲ רוּחָ ה.

מָ רוֹר

ָ .6שׁ ִרים ְתּ ִהלִּ ים לה'.

שֻׁ לְ חָ ן עו ֵֹר
צָ פוּן
נ ְִרצָ ה
בָּ ֵר

 .7בִּ ְרכַּת הַ מָּ זוֹן.
ירי לֵיל הַ סֵּ ֶדר.
 .8סוֹף הַ סֵּ ֶדר וְ ִשׁ ֵ
)כְּ מ ֹו  :חַ ד גדיא(
 .9קו ְֹר ִאים אֶ ת ִספּוּר יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם.

מַ גִּ יד

 .10רוֹחֲ ִצים אֶ ת הַ יּ ַָדיִ ם וְ או ְֹמ ִרים אֶ ת הַ בְּ ָרכָה
עַ ל "נ ְִטילַת י ַָדיִ ם".
 .11או ְֹמ ִרים אֶ ת הַ בְּ ָרכָה עַ ל הַ מַּ צָּ ה.

ַרחֲ צָ ה

 .12שׁוֹבְ ִרים אֶ ת הַ מַּ צָּ ה הַ בֵּ ינ ֹונִית.

מו ִֹציא

 .13או ְֹמ ִרים אֶ ת הַ בְּ ָרכָה עַ ל הַ לֶּחֶ ם.

מַ צָּ ה

 .14מַ ְצפִּ ינִים אֶ ת הָ אֲ פִ יק ֹומָ ן.

יַחַ ץ

 .15אֲ כִ ילַת מָ רוֹר.
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 .3חַ ְפּשׂוּ בַּ הַ גּ ָָדה ....
בְּ אֵ יזֶה ְקטָ עִ ים ֶשׁל הַ הַ גָּדָ ה אֶ ְפ ָשׁר לִ ְמצֹא אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הַ בָּ ִאים ???
הַ ָמּקוֹם בַּ הַ גּ ָָדה

ֵשׁם הַ ֶקּ ַטע
עֶ ֶשׂר הַ מַּ כּוֹת
הַ ְבּ ָרכָ ה עַ ל הַ מַּ צָּ ה
ה "סנדביץ" ֶשׁל ַרבִּ י הַ לֵּל
אַרבָּ עַ ת הַ בָּ נִים
ְ
נִשׁ ַתּנָּה
ַמה ְ
כּוֹס ֵאלִ יָּהוּ
ירוּשׁלַיִ ם"
ָ
"לְ ָשׁנָה הַ בָּ אָה בִּ
ַדּיֵּנוּ

 .4אֵ יזֶה ְק ָטעִ ים ִמן ַה ַהגּ ָָדה  ,אֲ הוּבִ ים עָ לֶי בְּ יוֹתֵ ר וְ ל ָָמה???
א( ֵשׁם הַ ֶקּטַ ע __________________________________________ :
הֶ ְסבֵּ ר _____________________________________________ :
______________________________________________________
ב( ֵשׁם הַ ֶקּ ַטע ___________________________________________ :
הֶ ְסבֵּ ר _____________________________________________ :
______________________________________________________
ג( ֵשׁם הַ ֶקּ ַטע ___________________________________________ :
הֶ ְסבֵּ ר _____________________________________________ :
______________________________________________________

4

מעבדות לחרות

יְחִידָ ה ְל ֶפסַח ַ -הקְדָּ מָה

א .לְ הַ כִּ יר

ב .לְ הַ ִצּיג

ד .לְ הַ גִּ יעַ

ג .לְ הַ גִּ יד

ה .לְ הַ ִצּיל

ַתּ ְרגִּ ילֵי לָשׁוֹן:
א .הַ ְשׁלֵם אֶ ת הַ ְפּעָ לִ ים הַ בָּ ִאיםִ .ה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בְּ בַּ נְ ק הַ ִמּילִ ים:
ְ .1דּבו ָֹרה רוֹצָ ה _________ אֶ ת הַ ֶיּלֶד הֶ חָ ָדשׁ שֶׁ ִהגִּ יעַ לַכִּ ָתּה.
 .2הַ ַתּלְ ִמ ִידים בְּ כִ ָתּה ה' ְצ ִריכִ ים _______ הַ צָּ גָה עַ ל עֵ ִצים.
ָ .3דּוִ ד צָ ִרי ________ מַ ֶשּׁהוּ חָ שׁוּב לְ ִאמָּ א ֶשׁלּ ֹו.
 .4אֲ נ ְַחנוּ ְצ ִריכִ ים __________ בַּ זְּ מַ ן לְ בֵ ית הַ סֵּ פֶ ר.
 .5ה' בִּ ֵקּשׁ ִממּ ֶֹשׁה _________ את בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מפרעה.

בנק מילים:
לְ הַ גִּ יד ,לְ הַ ִצּיג ,לְ הַ ִצּיל ,לְ הַ גִּ יעַ  ,לְ הַ כִּ יר
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הווֶהִ .ה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בְּ בַּ נְ ק הַ ִמּילִ ים:
ב .הַ ְשׁלֵם את הַ ְפּעָ לִ ים הַ בָּ ִאים בִּ זְ מַ ן ֹ
 .1הַ יְּ ל ִָדים בְּ כִ ָתּה ה' ________ הַ צָּ גָה על סֵ ֶדר פֶּ סַ ח.
הוּדית __________ הַ בַּ יְ תָ ה כֹּל יום בְּ שֶׁ בַ ע בָּ עֶ ֶרב.
 .2מורה יְ ִ
 .3ה' _________ ָתּ ִמיד ,את בני ישראל כְּ ֶשׁהֵ ם בְּ צָ רוֹת (בְּ עָ יוֹת).
 .4הילדים __________ את כֹּל הַ ֵשּׁמוֹת של הַ ְצּבָ עִ ים וְ הַ צּוּרוֹת בְּ עִ בְ ִרית.
 .5אֲ נִי ________ לבית הַ סֵּ פֶ ר עם הַ ְמּכ ֹונִית של ִאמָּ א שלי.
 .6אני לא _________ את הַ ֶיּלֶד הֶ חָ ָדשׁ שֶׁ ִהגִּ יעַ לבית הספר.
ִ
ִ .7מ ְריָם וִ
יהוּדית __________ את הָ עֲבו ָֹדה ֶשׁלָּהֶ ם לִ פְ נֵי כל הכתה.

בנק מילים:
ירה ,מַ ִצּיגִ ים ,מַ ִצּיגוֹת ,מַ גִּ יעָ ה ,מַ ִצּיל ,מַ כִּ ִירים
מַ גִּ יע ,מַ כִּ ָ
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גְ .מצָ א ִמי אני?
כְּ תֹב את המילה הַ מַּ ְת ִאימָ ה ִמבַּ נְ ק הַ ִמּלִּ ים .צַ יֵּ ר ְתּמוּנָה מַ ְת ִאימָ הּ:
אָדם ֶשׁמַּ צִּ יל אֲ נ ִָשׁים בְּ חוֹף הַ יָּם קו ְֹר ִאים____________ :
 .1לְ ָ

 .2כְּ ֶשׁעו ְֹמ ִדים לִ פְ נֵי אנשים וּמַ צִּ יגִ ים את הָ עֲבו ָֹדה שלנו
קו ְֹר ִאים לְ זֶ ה.______________ :

אָדם ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ מַ כִּ ִירים ולא רו ִֹאים אוֹת ֹו כל יום קוראים:
 .3לְ ָ
______________.
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אָדם ֶשׁמַּ צִּ יג את הַ הַ צָּ גָה קו ְֹר ִאים.____________ :
 .4לְ ָ

 .5לְ ִספּוּר ֶשׁ ְמּסַ פְּ ִרים בְּ עַ ל פֶּ ה ְמדוֹר לְ דוֹר
קוראים.__________ :

 .6לְ ִמי שֶׁ ְמּסַ פֵּ ר לנו את ִספּוּר יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם
קוראים.____________ :

בנק מילים:
מַ ִצּיל  ,הַ צָּ גָה ,מַ כָּר ,מַ ִצּיג ,הַ גּ ָָדה ,מַ גִּ יד
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ד .הַ ְשׁלֵם את המילה הַ מַּ ְת ִאימָ ה
 .1בְּ בֵ ית סֵ פֶ ר כֹּל ָשׁנָה מַ ִצּיגִ ים _______ לט"ו בשבט.
אנחנו __________ הַ צָּ גָה לְ פֶ סַ ח.
ָדּוִ ד _________ את הָ עֲבו ָֹדה שֶׁ לּ ֹו בְּ ִשׁעוּר עִ בְ ִרית.
מַ צִּ יג ,הַ צָּ גָה ,מַ צִּ יגִ ים.
ידי פַּ ְר ֹעה.
 .2בני ישראל בִּ ְקּשׁוּ מה' _________ אוֹתָ ם ִמ ֵ
ה___________ בַּ יָּםָ ,רץ ַל ֲעזֹר לְ ֶילֶד טוֹבֵ עַ בַּ מַּ יִ ם.
מַ צִּ יל ,לְ הַ צִּ יל.
 .3יש לי __________ טוב ,שֶׁ גָּר בְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל ולא בְּ ָקנ ָָדה.
אנחנו ___________ הַ ְרבֵּ ה מילים חדשות בְּ עִ בְ ִרית.
ואנחנו רוצים _________ יוֹתֵ ר מילים חֲ ָדשׁוֹת בְּ עִ בְ ִרית.
מַ כִּ ִירים ,מַ כָּ ר ,לְ הַ כִּ יר.
ִ .4רבְ ָקה א רוצה _________ מַ ה ִהיא עָ ְשׂתָ ה הַ יּוֹם בבית הספר.
ב ___________ של פסח יש הרבה שירים יפים.
בְּ סֵ ֶדר פֶּ סַ ח יש ֶקטַ ע שֶׁ קּו ְֹר ִאים ל ֹו _____________.
הַ גּ ָָדה ,לְ הַ גִּ יד ,מַ גִּ יד.
 .5הַ יְּ לָדוֹת __________ כל יום לבית הספר בְּ אוֹתָ הּ ָשׁעָ ה.
בני ישראל ְצ ִריכִ ים ___________ לְ אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן ֶ ,דּ ֶר הַ ִמּ ְדבָּ ר.
לְ הַ גִּ יעַ  ,מַ גִּ יעוֹת.
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בִּ עוּר חָ מֵ ץ
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בִּ עוּר חָ מֵ ץ
הַ בְּ ָרכָה:

" בָּ רוּ אַ ָתּה ה' אֱ הֵ ינוּ מֶ ֶל הָ עוֹלָם אֲ ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ בְּ ִמצְ ווֹתָ יו
וְ צִ וּוּנוּ עַ ל בִּ עוּר חָ מֵ ץ "

הַ בְּ ָרכָ ה בארמית:

שׁוּתי ְ ,דּלָא חמיתה ְ ,וּדלָא
" כֹּל חמירא וחמיעא  ,דאכא בִּ ְר ִ
אַרעָ א"
בערתה ְ ,וּדלָא ידענא לָה  ,לְ בַ טֵּ ל וְ לֶהֱ וֵי הֶ פְ ֵקר  ,כעפרא ְדּ ְ

בִּ עוּר חָ מֵ ץ :
א .הַ ַתּלְ ִמ ִידים יִ לְ ְמדוּ אֶ ת הַ בְּ ָרכוֹת לְ בִ עוּר חָ מֵ ץ.
ב .בַּ הַ צָּ גָה הַ ַתּלְ ִמ ִידים יְ בַ ְצּעוּ ֶקטַ ע ִרקּוּד ֶשׁל ִחפּוּשׂ הֶ חָ מֵ ץ.
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ַק ֵדּשׁ
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ָק ֵדשׁ
בָּ רוּ אַ ָתּה ה'
אֱ הֵ ינוּ מֶ ֶל הָ ע ֹולָם
אֲ ֶשׁר בָּ חַ ר בָּ נוּ ִמכֹּל עַ ם
וְ רו ְֹממָ נוּ ִמכֹּל לָשׁוֹן
וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ בְּ ִמ ְצווֹתָ יו
וְ ִת ֵתּן לָנוּ ה' אֱ הֵ ינוּ בְּ אַהֲ בָ ה
מ ֹוע ֲִדים לְ ִשׂ ְמחָ ה ,חַ גִּ ים וּזְ מַ נִּים לְ ָשׂשׂוֹן
אֶ ת יוֹם חַ ג הַ מַּ צּוֹת הַ זֶּ ה .זְ מַ ן חֵ רוּתֵ נוּ.
יציאַת ִמ ְצ ַריִ ם
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ זֵ כֶר לִ ִ
כִּ י בָּ נוּ בָּ חַ ְר ָתּ וְ אוֹתָ נוּ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִמכָּל הָ עַ ִמּים
וּמ ֹוע ֲֵדי ָק ְד ְשׁ בְּ ִשׂ ְמחָ ה וּבְ ָשׂשׂוֹן ִהנְחַ לְ ָתּנוּ
בָּ רוּ אַ ָתּה ה' ְמ ַק ֵדּשׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ הַ זְּ מַ נִּים.
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ֵסּ ֶדר הפֶּ ַסחַ :קדֵּ שׁ
שָׁ לוֹם וּבְ רוּכִ ים הַ בָּ ִאים לְ סֵ ֶדר פֶּ סַ ח ֶשׁלָנוּ
בָּ רוּ אַ ָתּה ה'
אֱ להֵ ינוּ מֶ ֶל הָ עוֹ ָלם
הוּדים בְּ כָל הָ ע ֹולָם זוֹכְ ִרים את הלַּיְ לָה הַ זֶּ ה ֶשׁבּ ֹו ה' בָּ חַ ר בָּ נוּ לִ ְהיוֹת
ִמדּוֹר לְ דוֹר יְ ִ
עַ ם חָ פְ ִשׁי ,וְ ִק ְדּשָׁ נוּ לְ ַקיֵּם אֶ ת ִמ ְצווֹת הַ תּו ָֹרה
אֲ ֶשׁר בָּ חַ ר בָּ נוּ ִמכָּ ל עָ ם
וְ ֹרמֲ מָ נוּ ִמכָּ ל ָלשׁוֹן
וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ בְּ ִמצְ ווֹתָ יו
אַרבַּ ע כּוֹסוֹת יַיִ ן!
בְּ סֵ ֶדר לֵיל פֶּ סַ ח אֲ נ ְַחנוּ שׁו ִֹתים ְ
עִ ם הַ כּוֹס הראשונה אֲ נ ְַחנוּ או ְֹמ ִרים תּו ָֹדה לְ ה' בִּ ְשׁבִ יל הֶ חָ גִ ים וְ הַ זְּ מַ נִּים
וְ ִת ֵתּן ָלנוּ ה' אֱ להֵ ינוּ בְּ אַהֲ בָ ה
מו ֲע ִדים לְ ִשׂ ְמחָ ה ,חַ גִּ ים וּזְ מַ נִּ ים לְ ָשׂשׂוֹן
וְ או ְֹמ ִרים אֶ ת הַ ִקּדּוּשׁ ֶשׁל פֶּ סַ ח
אֶ ת יוֹם חַ ג הַ מַּ צּות הַ ֶזּה .זְ מַ ן חֵ רוּתֵ נוּ,
קדֶ שׁ ֵזכֶ ר לִ יצִ יאַת ִמצְ ַריִ ם
ִמ ְק ָרא ֹ
כִּ י בָּ נוּ בָּ חַ ְר ָתּ וְ אותָ נוּ ִקדַּ ְשׁ ָתּ ִמ ֹכּל הָ עַ ִמּים
וּמו ֲעדֵ י ָק ְד ְשׁ בְּ ִשׂ ְמחָ ה וּבִ ְשׂשׂוֹן ִהנְ חַ לְ ָתּנוּ
כִּ י בַּ יּוֹם הַ זֶּ ה אֲ נ ְַחנוּ זוֹכְ ִרים ֶשׁיָּצָ אנוּ מֵ עַ בְ דוּת לְ חֵ רוּת,
מֵ עֲבָ ִדים לִ בְ נֵי חו ִֹרין!
בָּ רוּ אַ ָתּה ה' ְמ ַקדֵּ שׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ הַ זְּ מַ נִּ ים
הַ יַּיִ ן ,הַ יַּיִ ן הַ זֶּ ה יֵשׁ ל ֹו צֶ בַ ע חָ זָ ק
אַרגָּמָ ן
כֵּ ן צֶ בַ ע הַ יַּיִ ן הוּא אָדֹם ְ
הַ ִאם זֶ ה הַ צֶּ בַ ע ֶשׁל עַ בְ דוּת – שֶׁ ל סֶ בֶ ל וְ ָדם?
א ֹו הַ ִאם זֶ ה הַ צָּ בָ א שֶׁ ל חֵ רוּת – שֶׁ ל בְּ נֵי חו ִֹרין?
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צוּרה ֶשׁל עַ בְ דוּת /חֵ רוּת
הַ צֶּ בַ עָ /
 .1אֲ נִי פַּ ְרעֹה ואֲ נִי חו ֵֹשׁב ֶשׁהַ צֶּ בַ ע ֶשׁל עַ בְ דוּת הוּא צֶ בַ ע _________________ כִּ י

צּוּרה שֶׁ ל עַ בְ דוּת ִהיא ___________________ כִּ י
 .2אֲ נִי פַּ ְרעֹה ואֲ נִי חו ֵֹשׁב ֶשׁהַ ָ
_______________________________________________________

 .3אֲ נִי מֹשֶׁ ה ואֲ נִי חו ֵֹשׁב ֶשׁהַ צֶּ בַ ע ֶשׁל עַ בְ דוּת הוּא צֶ בַ ע ___________________
ִמשּׁוּם שֶׁ _________________________________________________

צּוּרה ֶשׁל עַ בְ דוּת ִהיא _____________________
 .4אֲ נִי מֹשֶׁ ה ואֲ נִי חו ֵֹשׁב ֶשׁהַ ָ
ִמשּׁוּם שֶׁ _________________________________________________

 .5אֲ נִי עֶ בֶ דִ /שׁפְ חָ ה ואֲ נִי חו ֵֹשׁב\ת ֶשׁהַ צֶּ בַ ע שֶׁ ל עַ בְ דוּת הוּא צֶ בַ ע _____________
ִמפְּ נֵי שֶׁ ___________________________________________________
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צּוּרה שֶׁ ל עַ בְ דוּת ִהיא _______________
 .6אֲ נִי עֶ בֶ דִ /שׁפְ חָ ה ואֲ נִי חו ֵֹשׁב\ת ֶשׁהַ ָ
ִמפְּ נֵי שׁ __________________________________________________

 .7אֲ נִי אהרון וַ אֲ נִי חו ֵֹשׁב ֶשׁהַ צֶּ בַ ע ֶשׁל חֵ רוּת הוּא צֶ בַ ע ____________________
כֵּ יווָ ן שֶׁ __________________________________________________

 .8אֲ ִנחנו שָׂ ֵרי ִמ ִסּים וַאֲ נ ְַחנוּ חוֹשֵׁ בים ֶשׁהַ ָ
צּוּרה ֶשׁל עַ בְ דוּת ִהיא _____________
כֵּ יווָ ן שֶׁ __________________________________________________

 .9אֲ נִי ִמ ְריָם ואֲ נִי חו ֶֹשׁבֶ ת ֶשׁהַ צֶּ בַ ע שֶׁ ל חֵ רוּת הוּא צֶ בַ ע _________________
כִּ י _____________________________________________________

צּוּרה ֶשׁל חֵ רוּת ִהיא _______________
 .10אֲ נִי בַּ ת פַּ ְרעֹה ואֲ נִי חוֹשֵׁ בת ֶשׁהַ ָ
כִּ י _____________________________________________________
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 .11אֲ נחנו המילדות ואנחנו חושבות ֶשׁהַ צֶּ בַ ע ֶשׁל עַ בְ דוּת הוּא
צֶ בַ ע __________ ִמשּׁוּם שֶׁ ___________________________________

צּוּרה ֶשׁל עַ בְ דוּת ִהיא
טוּמים וַ אֲ נ ְַחנוּ חו ְֹשׁבִ ים שֶׁ הַ ָ
 .12אֲ נחנו הַ חַ ְר ִ
_______________ ִמפְּ נֵי שֶׁ __________________________________

 .13אֲ נִי יִ ְתר ֹו ואֲ נִי חוֹשֵׁ ב שֶׁ הַ צֶּ בַ ע ֶשׁל עַ בְ דוּת הוּא צֶ בַ ע __________________
כֵּ יווָ ן שֶׁ __________________________________________________

צּוּרה שֶׁ ל עַ בְ דוּת ִהיא______________
 .14אֲ נִי אָדוֹן הָ עֲבָ ִדים ואֲ נִי חו ֵֹשׁב ֶשׁהַ ָ
כִּ י______________________________________________________

 .15אֲ נִי ִמ ְריָם ואֲ נִי חו ֶֹשׁבֶ ת ֶשׁהַ צֶּ בַ ע שֶׁ ל חֵ רוּת הוּא
צֶ בַ ע ____________ ִמשּׁוּם ֶשׁ_________________________________
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קידוּשְ :שׁאֵ לוֹת
בָּ רוּ אַ ָתּה ה'
אֱ להֵ ינוּ מֶ ֶל הָ עוֹ ָלם
אֲ ֶשׁר בָּ חַ ר בָּ נוּ ִמכָּ ל עָ ם
רוממָ נוּ ִמכָּ ל ָלשׁוֹן
וְ ְ
וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ בְּ ִמצְ ווֹתָ יו

 (1בִּ ְשׁבִ יל מַ ה "בָּ חַ ר בָּ נוּ" ה' ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

א (2מַ ה פֵּ רוּשׁ הַ ִמּלִּ ים "וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ בְּ ִמצְ ותָ יו"?
______________________________________________________
______________________________________________________

ב  (2מַ דּוּעַ אֲ נ ְַחנוּ " ְקדו ִֹשׁים" בְּ ִמ ְצווֹת ?
___________________________________________________
___________________________________________________
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וְ ִת ֵתּן ָלנוּ ה' אֱ להֵ ינוּ בְּ אַהֲ בָ ה
מו ֲע ִדים לְ ִשׂ ְמחָ ה ,חַ גִּ ים וּזְ מַ נִּ ים לְ ָשׂשׂון
 (3כִּ ְתבוּ ְשׁתֵ י ִמּלִּ ים נ ְִר ְדּפוֹת )אֲ חֵ רוֹת( לְ ִמלָּה "חַ גִּ ים"?
______________________ .1

______________________ .2

 (4כִּ ְתבוּ ִמלָּה נ ְִר ֶדּפֶ ת )אַחֶ ֶרת( לְ ִמלָּה " ִשׂ ְמחָ ה" ?
______________________________________________________

אֶ ת יוֹם חַ ג הַ מַּ צּות הַ ֶזּה .זְ מַ ן חֵ רוּתֵ נוּ.
ק ֶדשׁ ֵזכֶ ר לִ יצִ יאַת ִמצְ ַריִ ם
ִמ ְק ָרא ֹ
 (5מַ דּוּעַ קו ְֹר ִאים לְ חַ ג הפֶּ סַ ח "חַ ג הַ מַּ צּות" ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 (6מַ דּוּעַ קו ְֹר ִאים לְ חַ ג הַ פֶ סַ ח "זְ מַ ן חֵ רוּתֵ נוּ" ?
_______________________________________________________
______________________________________________________

כִּ י בָּ נוּ בָּ חַ ְר ָתּ וְ אותָ נוּ ִק ַדּ ְשׁ ָתּ ִמכָּ ל הָ עַ ִמּים
וּמו ֲע ֵדי ָק ְד ְשׁ בְּ ִשׂ ְמחָ ה וּבִ ְשׂשׂון ִהנְ חַ לְ ָתּנוּ
בָּ רוּ אַ ָתּה ה' ְמ ַק ֵדּשׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ הַ זְּ מַ נִּ ים
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ְוּרחַ ץ
אַחֲ ֵרי הַ ִקּדּוּשׁ אֲ נ ְַחנוּ רוֹחֲ ִצים אֶ ת הַ יּ ַָדיִ ם בְּ מַ יִ ם.
)שׁוֹפְ כִ ים מַ יִ ם עַ ל הַ יּ ַָדיִ ם(
הצלִ יל הָ ַר ֶשׁל הַ מַּ יִ ם.
ִשׁ ְמעוּ! ִשׁ ְמעוּ אֶ ת ְ
ִשׁ ְמעוּ אֶ ת הַ זֶּ ֶרם הַ שּׁוֹטֵ ף ֶשׁל נָהָ ר הַ נִּילוּס בְּ ִמ ְצ ִרים
ִשׁ ְמעוּ אֶ ת הָ ַרעַ שׁ ֶשׁל הַ גַּלִּ ים ֶשׁל יָם סוּף
ִשׁ ְמעוּ אֶ ת הַ קּוֹל הָ ָרם ֶשׁל ִמ ְריָם הַ ְנּבִ יאָה
ירת הַ יָּם בְּ תֹף וּמָ חוֹל.
ִהיא ָשׁ ָרה אֶ ת ִשׁ ַ
לְ ִמ ְריָם ָתּ ִמיד הָ יָה ֶק ֶשׁר ְמיֻחָ ד עִ ם הַ מַּ יִ ם
מוֹעַ אֶ ת הַ ִמּלָּה "יָם" בַּ ֵשּׁם ֶשׁלָּה :מר־יָם
אֶ פְ ָשׁר אֲ פִ לּוּ לִ ְשׁ ֹ
לְ פִ י הַ ִמּ ְד ָרשִׁ -מ ְריָם הָ יְ תָ ה אַחַ ת מֵ הַ ְמּיַלְּ דוֹת
הוּדיִּ ים
ֶשׁ ִה ִצּילָה אֶ ת הַ בָּ נִ ים הַ יְּ ִ
כַּאֲ ֶשׁר פַּ ְרעֹה ִצוָּ ה לִ זְ רֹק אוֹתָ ם בְּ יָם.
אַחי" צָ ע ֲָקה ִמ ְריָם.
"הַ יָּ ם א יִ ַקּח אֶ ת ִ
** ְקבוּצָ ה ** #1
כַּאֲ ֶשׁר ִאמָּ הּ  -יוכבד ָ -שׂמָ ה אֶ ת מ ֶֹשׁה בַּ ֵתּבָ ה בַּ נָּהָ ר
ִמ ְריָם י ְָר ָדה ַלנָּהָ ר לִ ְשׁמֹר עַ ל מ ֶֹשׁה בַּ ֵתּבָ ה.
ִהיא ָראֲ תָ ה אֶ ת זֶ ֶרם הַ נָּהָ ר מֵ בִ יא אֶ ת הַ ֵתּבָ ה לְ בַ ת פַּ ְרעֹה.
** ְקבוּצָ ה ** #2
וְ אַחַ ר-כך ,כְּ ֶשׁבְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל עָ בְ רוּ בֵּ ין ַגּלֵּי יָם סוּףִ ,מ ְריָם הָ יְ תָ ה הָ ִראשׁ ֹונָה
ֶשׁ ָשּׁ ָרה וְ ָר ְק ָדה:
"וּבְ רוּחַ אַ פֶּ י נֶעֶ ְרמוּ מַ יִ ם ,נִ צְּ בוּ כְּ מוֹ נֵד -נֹזלִ ים"
** ְקבוּצָ ה ** #3
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וְ יֵשׁ גַּם אַ גּ ָָדה ֶשׁ ְמּסַ פֶּ ֶרת עַ ל "בְּ אֵ ר ִמ ְריָם".
כְּ ֶשׁבְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל נ ְָדדוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר בְּ אֵ ר הַ פֶּ לֶא ָתּ ִמיד הָ לְ כָה ִא ָתּם.
הַ בְּ אֵ ר נ ְָתנָה לָהֶ ם מַ יִ ם כְּ ֶשׁהֵ ם הָ יוּ ְצמֵ ִאים .חוֹלִ ים ֶשׁ ָשּׁתוּ מֵ הַ מַּ יִ ם ֶשׁל
הַ בְּ אֵ ר ִנ ְרפְּ אוּ!
**קבוצה ** #4
אַחֲ ֵרי ֶשׁ ִמּ ְר ָים מֵ תָ ה ,הַ בְּ אֵ ר נֶעֶ לְ מָ ה ־־ וּבְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל צָ עֲקוּ כִ י שׁוּב א הָ יוּ
לָהֶ ם מַ יִ ם!
לְ פִ י הַ ִמּ ְד ָרשׁ ,ה' בָּ ָרא אֶ ת הַ בְּ אֵ ר הַ זֹּאת בְּ עֶ ֶרב ַשׁבָּ ת.
אַבְ ָרהָ ם ִקבֵּ ל אֶ ת הַ בְּ אֵ ר וְ נָתַ ן אוֹתָ הּ להגר.
הַ גָּר נ ְָתנָה אֶ ת הַ בְּ אֵ ר לְ יִ ְצחָ ק.
אֲ בָ ל הַ בְּ אֵ ר נֶעֶ לְ מָ ה בַּ זְּ מַ ן ֶשׁבְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל הָ יוּ עֲבָ ִדים בְּ ִמ ְצ ַריִ ם.
הֵ ם הָ יוּ ְצמֵ ִאים  -הַ גּוּף הָ יָה צָ מֵ א לְ מַ יִ ם ,וְ הַ נֶּפֶ שׁ הָ יְ תָ ה ְצמֵ אָה לְ חֹפֶ שׁ.
בִּ גְ לַל הַ מַּ ע ֲִשׂים הַ טּוֹבִ ים ֶשׁל ִמ ְריָם הַ בְּ אֵ ר חָ זְ ָרה לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ לָ :ל ֵכן ָק ְראוּ
לַבְּ אֵ ר ,בְּ אֵ ר ִמ ְריָם!
בְּ סֵ ֶדר פֶּ סַ ח אֲ נ ְַחנוּ או ְֹמ ִרים בְּ ָרכָה עַ ל כּוֹס נוֹסֶ פֶ ת" :כּוֹס ִמ ְריָם" .הַ כּוֹס
הַ זֹּאת ְמלֵאָה בְּ מַ יִ ם -כִּ י ִמ ְריָם הַ נְּבִ יאָה נ ְָתנָה לָנוּ מַ יִ ם כְּ ֶשׁהָ יִ ינוּ ְצמֵ ִאים.
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ַדּף ְפּעִ ילוּת
בְּ בַ ָקּ ָשׁה ַלעֲנוֹת על הַ ְשּׁאֵ לוֹת הַ בָּ אוֹת:
 .1מַ ה ְמסַ ְמּלִ ים הַ מַּ יִ ם ִמבְּ אֵ ר ִמ ְריָם לְ פִ י הַ ִסּפּוּר?
______________________________________________
______________________________________________
 .2מָ ה ִמ ְסּמָ לִ ים הַ מַּ יִ ם ִמבְּ אֵ ר מָ ִרים לְ ַדעְ ְתּך?
______________________________________________
______________________________________________
 .3בְּ אֵ ר ִמ ְריָם הָ יְ תָ ה בְּ אֵ ר פֶּ לֶא! אֵ י עָ זְ ָרה בְּ אֵ ר ִמ ְריָם לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 .4לְ פִ י הַ ִסּפּוּר מַ דּוּעַ ה' נָתַ ן אֶ ת בְּ אֵ ר הַ פֶּ לֶא לְ ִמ ְריָם הַ ְנּבִ יאָה?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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פָּ ֳעלֵי ִתּ ְקשׁו ֶֹרת
א( אָמַ ר

ב( לַחַ שׁ

ג( צָ עַ ק

ד( צָ חַ ק

ה( ָשׁתַ ק

לַעַ ג

ו(

ז( גִּ ְמ ּגֵם

ַתּ ְרגִּ ילֵי לָשׁוֹן
א .הַ ְשׁלֵם אֶ ת הַ ַטּבְ לָה הַ בָּ אָה בִּ זְ מַ ן עָ בַ ר:
הוּא
אָמַ ר

ִהיא

הֵ ם  /הֵ ן

ֵשׁם הַ פּוֹעַ ל

ְרה
אָמָ

ְרוּ
אָמ

ַר
לוֹמ

צָ חַ ק
לַחַ שׁ
ָשׁתַ ק
צָ עַ ק
לַעַ ג
גִּ ְמגֵּם

24

מעבדות לחרות
ב .הַ ְשׁלֵם אֶ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים הַ בָּ ִאים:
 .1פַּ ְרעֹה _____________ )לוֹמַ ר( לְ מ ֶֹשׁה ֶשׁהוּא א יו ִֹציא אֶ ת בְּ נֵי
יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם.

 .2בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ______________ ) לִ צְ עֹק( לה' ֶשׁיּ ִַצּיל אוֹתָ ם ִמיַּד
פַּ ְרעֹה.

 .3לִ פְ נֵי ֶשׁהַ יְ ל ִָדים אָכְ לוּ אֲ רוּחַ ת צָ הֳ ַריִ ם ,הֵ ם _____________ )לִ ְשׁטֹף(
אֶ ת הַ ָיּ ַדיִ ם.

יקה.
ִ .4רבְ ָקה ______________) לִ צְ חֹק( כְּ ֶשׁ ָדּוִ ד ִספֵּ ר בְּ ִדיחָ ה מַ ְצ ִח ָ

הוּדה א ִדּבֵּ ר בְּ ֶשׁ ֶקט  ,הוּא ______________ )לִ לְ חֹשׁ(.
 .5יְ ָ
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ֵשׁמוֹת עֶ צֶ ם בְּ נו ֵֹשׂא הַ מַּ יִ ם
א( מַ יִ ם

ב( גַּלִּ ים

ג( בְּ אֵ ר

ד( גְּ ָשׁ ִמים

ה( ִטפָּ ה

ו( ִדּ ְמעָ ה

ג .הַ ְשׁלֵם אֶ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים הַ בָּ ִאיםִ .ה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בְּ בַּ נְ ק הַ ִמּילִ ים:
 .1ה ___________ ֶשׁל ִמ ְריָם נ ְָתנָה לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מַ יִ ם  ,כְּ ֶשׁהֵ ם נ ְָדדוּ
בַּ ִמּ ְדבָּ ר.
 .2בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל עָ בְ רוּ בֵּ ין ה __________ ֶשׁל יָם סוּף.
 .3בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל הָ יוּ ְצמֵ ִאים ל ________ כְּ ֶשׁהֵ ם הָ יוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר.
 .4ה' הו ִֹציא אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ל _________ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם.
 .5בַּ ח ֶֹרף יו ְֹר ִדים הַ ְרבֵּ ה _________ וּמַ ְשׁ ִקים אֶ ת הַ ָשּׂדוֹת.

בַּ נְ ק ִמילִ ים :מַ יִ ם ,גַּלִּ ים ,גְּ ָשׁ ִמים ,חֹפֶ שׁ ,בְּ אֵ ר
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ה ֶווה לְ ֵשׁם פֹּעַ ל וְ לְ ְפעָ לִ ים בִּ זְ מַ ן עָ בַ ר
ד .הֲ ֹפ אֶ ת הַ ְפּעָ לִ ים ִמזְ מַ ן ֹ

פֹּעַ ל בִּ זְ מַ ן הווה
אוֹמֵ ר

פֹּעַ ל בִּ זְ מַ ן עָ בַ ר
)הוּא(

ֵשׁם פֹּעַ ל

ַר
אָמ

ַר
לוֹמ

לוֹחֵ שׁ
צוֹעֵ ק
צוֹחֵ ק
שׁוֹתֵ ק
שׁוֹטֵ ף
לוֹעֵ ג
יו ֵֹרד
קו ֵֹרא
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ְשׁמוֹת תֹּאַר הַ ְמּתָ אֲ ִרים קוֹל
א(

ָרם

ה( ְמל ֵַטּף

ב( ָשׁ ֵקט

ג( ָרגוּעַ

ד( צוֹעֵ ק

ו( ַר ַ /רכָּה

ז( ָשׁלֵו

ח( חָ זָק

ה .הַ ְשׁלֵם אֶ ת ֵשׁם הַ תֹּאַר הַ מַּ ְת ִאיםִ .ה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בְּ בַּ נְ ק הַ ִמּילִ ים:
 .1לְ ָדוִ ד יֵשׁ קוֹל ____________ ,שׁו ְֹמעִ ים אוֹת ֹו בְּ כֹל בֵּ ית הַ סֵּ פֶ ר.
 .2יְ הוֹשֻׁ עַ ִדּבֵּ ר עִ ם הֶ חָ תוּל ֶשׁלּ ֹו בְּ קול ______________.
ִ .3רבְ ָקה ָשׁ ָרה ִדּבְּ רוּ בְּ קוֹל ____________ וְ נָעִ ים.
ִ .4אמָּ א ִדּבְּ ָרה עִ ם הַ ִתּינוֹק בְּ קוֹל נָעִ ים ו _____________.
ְ .5שׁ מֹה א כּוֹעֵ ס  ,הוּא ְמאוֹד ____________ ו _____________ .

בַּ נְ ק ִמילִ יםַ :ר ָ ,שׁ ֵקטָ ,רםָ ,רגוּעַ ָ ,שׁלֵו ְ ,מל ֵַטּף
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ְפּעִ ילוּת) :לְ ִשׁלּוּב בְּ ֶק ַטע הַ הַ צָּ גָה(
וּפעָ לִ ים
הַ ְשׁלִ ימוּ אֶ ת ִק ְטעֵ י הַ ִשּׂיחוֹת הַ בָּ אוֹת ִ ,ה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ בְּ ְ :שׁמוֹת תֹּאַר ְ
ִמבַּ נְ ק הַ ִמּילִ ים לְ מַ ָטּה.
דֻּ גְ מָ א:
אִ .שׂיחָ ה בֵּ ין ִמ ְריָם לְ בֵ ין נָהָ ר הַ ִנּילוּס  -אַחֲ ֵרי ֶשׁ ִמּ ְריָם ָשׁ ְמעָ ה אֶ ת ִדּבְ ֵרי
פַּ ְרעֹה ,לְ הַ ְשׁלִ י אֶ ת הַ בָּ נִים הַ בְּ כו ִֹרים לַיְּ אוֹר )נִילוּס(.
ִמ ְריָם

ָה
ֲשׁ
ָח
ל
פֹּעַ ל

ֵט
ָק
שׁ

לַיְּ אוֹר בְּ קוֹל

ֵשׁם תֹּאַר

ָהּ ֹלא
ְשׁ
ַקּ
ְב
":בּ

ְֶך ַרע" .
ֶל
ָהּ הוּא מ
ָרע
ְפְ
ַ ל
ְמֹע
ִשׁ
ל

הַ יְּ אוֹר ___________ לְ ִמ ְריָם בְּ קוֹל ____________________" :
ֵשׁם תֹּאַר

פֹּעַ ל

________________________________________________"

בִ .שׂיחָ ה בֵּ ין ִמ ְריָם לְ בֵ ין הַ יְּ אוֹר  -אַחֲ ֵרי ֶשׁ ִהיא ָשׂמָ ה אֶ ת מ ֶֹשׁה בַּ ֵתּבָ ה.
ִמ ְריָם ____________ לַיְּ אוֹר בְּ קוֹל _________ _________" :
ֵשׁם תֹּאַר

פֹּעַ ל

______________________________________________"

הַ יְּ אוֹר ___________ לְ ִמ ְריָם בְּ קוֹל ____________________":
ֵשׁם תֹּאַר

פֹּעַ ל

______________________________________________"
גִ .שׂיחָ ה בֵּ ין ִמ ְריָם ַלגַּלִּ ים ֶשׁל יָם סוּף ,אַחֲ ֵרי ֶשׁבְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל י ְָצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם.
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ִמ ְריָם ____________ ַלגַּלִּ ים ֶשׁל יָם סוּף בְּ קוֹל ______________:
ֵשׁם תֹּאַר

פֹּעַ ל

"_______________________________________________"

הַ גַּלִּ ים __________ לְ ִמ ְריָם בְּ קוֹל _____________________" :
ֵשׁם תֹּאַר

ֹפּעַ ל

________________________________________________"

דִ .שׂיחָ ה בֵּ ין ִמ ְריָם לְ בֵ ין הַ בְּ אֵ ר כְּ ֶשׁבְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל הָ יוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר.
ִמ ְריָם ____________ לַבְּ אֵ ר בְּ קוֹל __________ __________" :
ֵשׁם תֹּאַר

פֹּעַ ל

_______________________________________________"

הַ בְּ אֵ ר ___________ לְ ִמ ְריָם בְּ קוֹל _____________________" :
ֵשׁם תֹּאַר

פֹּעַ ל

________________________________________________"

בַּ נְ ק ִמילִ ים:
ְשׁמוֹת תֹּאַרָ :רם ְ ,מלַטֵּ ף ָ ,שׁ ֵקט ַ ,ר ַ /רכָּה ָ ,רגוּעַ  ,שָׁ לֵו  ,צוֹעֵ ק  ,חָ זָ ק
ְפּעָ לִ ים :אָמַ ר  ,לַחַ שׁ  ,צָ עַ ק  ,צָ חַ ק ָ ,שׁתַ ק  ,לַעַ ג
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ו .כְּ תֹב ִמ ְשׁפָּ ִטים עִ ם הַ ִמּילִ ים הַ בָּ אוֹת:
ִ .1טפָּ ה
_________________________________________________
_________________________________________________.
 .2גַּלִּ ים
_________________________________________________
_________________________________________________.
 .3בְּ אֵ ר
_________________________________________________
_________________________________________________.
ָ .4רגוּעַ
_________________________________________________
_________________________________________________.
ִ .5דּ ְמעָ ה
_________________________________________________
_________________________________________________.
 .6מַ יִ ם
_________________________________________________
_________________________________________________.
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כַּ ְרפַּ ס
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כַּ ְרפַּ ס :אָבִ יב
קו ְֹר ִאים לְ חַ ג הַ פֶּ סַ ח "זְ מַ ן חֵ רוּתֵ נוּ" – כי יָצָ אנוּ מֵ עַ בְ דוּת לְ חֵ רוּת.
לְ חַ ג הַ פֶּ סַ ח קו ְֹר ִאים גַּם  ,חַ ג הָ אָבִ יב.
זְ מַ ן חֵ רוּתֵ נוּ.....
חַ ג הָ אָבִ יב.......
מַ ה הַ ֶקּ ֶשׁר?
כָּתוּב בַּ תּו ָֹרה ֶשׁבְּ נֵי ישראל י ְַצּאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם בָּ אָבִ יב.
בָּ אָבִ יב בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל הָ יוּ כְּ בַ ר עַ ם חָ פְ ִשׁי.
בְּ לֵיל סֵ ֶדר בְּ פֶ סַ ח ,אֲ נ ְַחנוּ אוֹכְ לִ ים ַכּ ְרפַּ ס.
כַּ ְרפַּ ס?
מה זֶ ה כַּ ְרפַּ ס?
כַּ ְרפַּ ס הוּא י ֶֶרק ָירֹק ֶשׁגּ ֵָדל בָּ אָבִ יב.
הָ אָבִ יב הוּא סֵ מֶ ל ֶשׁל חֵ רוּת וְ חֹפֶ שׁ.
כְּ ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ אוֹכְ לִ ים אֶ ת הַ כַּ ְרפַּ ס ,אֲ נ ְַחנוּ זוֹכְ ִרים אֶ ת הַ חֹפֶ שׁ ָשׁל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל.
כְּ ֶשׁבְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל י ְָצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ,כֹּל הָ ע ֹולָם וְ גַם הַ טֶּ בַ ע ַשׂמַּ ח וְ חָ גַג ִא ָתּם.
בּוֹאוּ ִנ ְשׁמַ ע אֵ י חָ גַג הַ טֶּ בַ ע עִ ם בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל :
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א .בְּ בַ ְקּ ָשׁהּ ַלעֲנוֹת עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת הַ בָּ אוֹת:
 .1אֵ לּוּ שֵׁ מוֹת יֵשׁ לְ חַ ג הַ פֶּ סַ ח?

____________________________________________
____________________________________________

 .2מָ תַ י י ְָצאוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מֵ עַ בְ דוּת לְ חֵ רוּת?

____________________________________________
____________________________________________
 .3מָ תַ י גּ ֵָדל הַ כּ ְַרפַּ ס?

____________________________________________
____________________________________________
כַּרפַּ ס בְּ פֶ סַ ח?
 .4מַ דּוּעַ אֲ ַנ ְחנוּ אוֹכְ לִ ים ְ

____________________________________________
____________________________________________
 .5בְּ בַ ָקּ ָשׁה לִ כְ תֹּב עוֹד ֵשׁם חָ ָדשׁ לְ פֶ סַ ח .לָמָּ ה בָּ חַ ְר ָתּ בַּ שֵּׁ ם הַ זֶּ ה?

____________________________________________
____________________________________________
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א( אָמַ ר

ג( לַחַ שׁ

ה( צָ עַ ק

ב( צָ חַ ק

ד( ָשׁתַ ק

לַעַ ג

ו(

ז( ָשׁר
ח( גמגם

*** אֶ ת הַ ֶקּטַ ע הַ זֶּ ה לְ שַׁ לֵּב בַּ הַ צָּ גָה.
 .1בְּ בַ ָקּ ָשׁה הַ ְשׁלִ ימוּ אֶ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים בַּ ִמּילִ ים הַ חֲ סֵ רוֹת.
 .2כִּ ְתבוּ אֵ ת הַ גּוּף מָ עַ ל כֹּל שֵׁ ם עֶ צֶ ם.
הם
הָ עֵ צִ ים

ִי
ְשׁ
ָפ
ַם ח
ֵם ע
ֵל ה
ְרא
ִשָׂ
ֵי י
ְנ
ָרוּ אֶ חָ ד אֶ ל הַ ֵשּׁנִ י  ,בּ
שׁ
) ַמה הֵ ם או ְֹמ ִרים(

)פֹּעַ ל(

______
הַ פְּ ָר ִחים ____________,
)פֹּעַ ל(

_____________________________
)מַ ה הֵ ם או ְֹמ ִרים(

__________________________________________________________

______
הַ ִצּפּו ִֹרים ____________,

_____________________________.
)מַ ה הֵ ם או ְֹמ ִרים(

)פֹּעַ ל(

__________________________________________________________
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______
הָ רוּחַ ____________,

_____________________________.
)מַ ה הֵ ם או ְֹמ ִרים(

)פֹּעַ ל(

__________________________________________________________

______

הָ אֲ ָדמָ ה ____________
)פֹּעַ ל(

._____________________________ ,
)מַ ה הֵ ם או ְֹמ ִרים(

___________________________________________________________

______

הַ פַּ ְרפַּ ִרים ____________
)פֹּעַ ל(

._____________________________ ,
)מַ ה הֵ ם או ְֹמ ִרים(

____________________________________________________________

______

הַ ִמּ ְדבָּ ר ____________

._____________________________ ,
)מַ ה הֵ ם או ְֹמ ִרים(

)פֹּעַ ל(

___________________________________________________________
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יַחַ ץ
אֶ חָ ד הַ ַתּלְ ִמ ִידים מַ ִצּיג אֶ ת ֶשׁלֶט
"יַחַ ץ" ל ַָקּהָ ל.
ַתּלְ ִמיד ֵשׁנִי חוֹצֶ ה מַ צָּ ה אַחַ ת
לִ ְשׁנַיִ ם.
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הָ א לְ חַ מָ א
עַ ְניָא
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"הָ א ל ְָחמָ א עֲנְ יָא"
בְּ בַ ָקּ ָשׁה לְ תַ ְרגֵּם אֶ ת "הָ א ל ְָחמָ א ֲע ְניָא" מֵ אֲ ָר ִמית לְ עִ בְ ִרית!
"א" בְּ סוֹף הַ ִמּלָּה = "ה" לִ ְפנֵי הַ ִמּלָּה
ע=צ
נא = נוּ

עַ ֲ ְנ ָיא

הָ א ל ְָחמָ א

ִדי = "אֲ ֶשׁר"
הָ = וֹ
ְדּ = בְּ

ִדּי

ֵֶזה _____ ֶשל ______

אַרעָ א
בְּ ְ

אֲ כלוּ אבְ הָ תָ נָא

______

___ _____ _______

ְדּ ִמ ְצ ַריִ ם ______
ייתי = יבוֹא

כָּ ל

ִדכְ פין

ִדּ = ֶשׁ

יֵיתֵ י

וְ ֵיכֻל

כל ִמי ֶש ָרעֵ ב _____ וְ _____

ִדּ ְצ ִרי

כָּל

הָ ַשׁ ָתּה

הָ ָכא

_____ )אנחנו( פֹּה
הָ ַשׁ ָתּא
_______

עַ בְ ֵדי

יֵיתֵ י

כָּל ִמי ______ ______ ______

"א" בְּ סוֹף הַ ִמּלָּה = "ה" לִ ְפנֵי הַ ִמּלָּה
ָתּ = ָנ

ַל ָשׁנָא

וְ יִ פְ סַ ח

ְדּ = בְּ
ַל = ב

הַ בָּ אָה

______ ______
שׁנָה
ַל ָ ָ

הַ בָּ אָה

ע=צ

ארעָ א
בְּ ְ

______ _______
בְּ נֵי חו ִֹרין

_______ _______ _______
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הָ א ל ְָחמָ א עֲנְ יָאְ :שׁאֵ לוֹת
ִ (1מי אָכְ לוּ את "ל ְָחמָ א עֲניָא" בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ?
___________________________________________________
 (2אֶ ת ִמי אֲ נ ְַחנוּ מַ זְ ִמינִים לֶאֱ כוֹל בְ סֶ ֵֶדר הַ פֶּ סַ ח ֶשׁלָּנוּ ?
___________________________________________________
 (3מדוּע ,לְ ַדעְ ְתּ  ,אֲ נ ְַחנוּ מַ זְ ִמינִים כּל " ִדכְ ִפּין וְ כל ִדצרי " לֶאֱ כול אֶ ת
"ל ְָחמָ א עֲנְ יָא" ִא ָתּנוּ ?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
ושׁבַּ ָשנָה הַ בָּ אָה
 (4מדוּע ,לְ ַדעְ ְתּ  ,אֲ נ ְַחנוּ או ְֹמרים ֶשׁהַ ָשׁנָה ,אֲ נ ְַחנוּ עֲבָ ִדיםֶ ,
נ ְִהיֶה בְּ נֵי חו ִֹרין?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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ָל ְחמָ א ְ ַעניָא

"הָ א

]בַּ בַּ יִ ת שֶׁ ל ִמ ְשׁפַּ חַ ת אבירם :אבירםִ ,א ְשׁתּ ֹו ְדּבו ָֹרה וִ יל ָָדיו ַי ֲעקֹב ,שמעון וְ ִשׁ ָירה יו ְֹשׁבִ ים
וּמ ְתל ֹו ְננִים[
לַשֻּׁ לְ חָ ן .הֵ ם אוֹכְ לִ יםְ ,מ ַדבְּ ִרים ִ

ְשׁמוֹת תֹּאַר הַ ְמּתָ אֲ ִרים ַטעַ ם
א( מַ ר
ב( חָ מוּץ

ג( מָ תוֹק
ד( מָ לוּחַ

ה( ָטעִ ים
ו( חָ ִריף

ז(

ָט ִרי ) א ָט ִרי(

הַ ְשׁלֵם אֶ ת הַ ִשּׂיחָ הִ .ה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בַּ ִמּלִּ ים ֶשׁל טַ עַ ם.
ִשׂימוּ לֵב! לְ הַ ְת ִאים אֶ ת הַ תֹּאַר לְ ֵשׁם הָ עֶ צֶ ם.
את הַ ֶקּ ַטע הַ זֶּה יֵשׁ לְ ַשׁלֵּב בַּ הַ צָּ גָה:
ְדּבו ָֹרה :אֲ נִי א אָהַ בְ ִתּי אֶ ת הַ ָתּפוּחַ הַ זֶּ ה -הוּא הָ יָה ________________ .
שמעון :הָ יוּ לִ י עוּגִ יּוֹת כֹּל ָכּ ____________ אֲ נִי ָר ִצ ִ
יתי לֶאֱ כֹל אֶ ת הַ כֹּל!
ירה :א ִאכְ פַּ ת לִ י .אֲ נִי א רוֹצֶ ה אֶ ת הָ עוּגִ יּוֹת ה_________ ֶשׁלְּ !
ִשׁ ָ
אבירםִ :מי אָפָ ה אֶ ת הַ לֶּחֶ ם הַ זֶּ ה ? הוּא ______! אֲ נִי א יָכוֹל לֶאֱ כֹל אוֹת ֹו !
ְדּבו ָֹרה______________________________________________ :
______________________________________________
ַי ֲעקֹב______________________________________________ :
______________________________________________
ירה_______________________________________________:
ִשׁ ָ
______________________________________________
אבירם______________________________________________:
______________________________________________
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ירה .יֵשׁ לָנוּ הַ כֹּל -וַ אֲ נ ְַחנוּ ַרק
ְדּבו ָֹרהֶ :רגַע! ֶרגַע ! מַ ה אֲ נ ְַחנוּ עו ִֹשׂים? אֲ נ ְַחנוּ ִמ ְשׁפָּ חָ ה ע ֲִשׁ ָ
ִמ ְתל ֹו ְנ ִנים  -בְּ ִדיּוּק כְּ מ ֹו ֶשׁבְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִה ְתל ֹונְנוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ! אֲ נִי א יְ כ ֹולָה ל ֶָשׁבֶ ת
בַּ שֻּׁ לְ חָ ן הַ זֶּ ה!

] ִהיא יוֹצֵ את ,ה ֹו ֶלכֶת וּמַ גִּ יעָ ה לַבַּ יִ ת שֶׁ ל הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה שֶׁ ל יוֹסֵ ףִ .היא ִמ ְס ַתּ ֶכּלֶת ֶדּ ֶר
הַ חַ לּוֹן וְ אַחֲ ֵרי זְ מַ ן מַ הִ ,היא דּ ֹופֶ ֶקת בַּ ֶדּלֶת[
יוֹסֵ ףָ :שׁלוֹם!
ְדּבו ָֹרה :שָׁ לוֹם! ְשׁ ִמי ְדּבו ָֹרהְ .סלַח לִ י בְּ בַ ָקּ ָשׁה ...עָ מַ ְד ִתּי עַ ל-יָד הַ חַ לּוֹן ֶשׁלְּ וְ ָשׁמַ עְ ִתּי
אֶ ְת ֶכם ָשׁ ִרים ...אַ ֶתּם נ ְִר ִאים כֹּל ָכּ ְשׂמֵ ִחים ...הַ ִאם אֲ נִי יְ כ ֹולָה לְ ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף בַּ סֵּ ֶדר
שֶׁ ָלּכֶם.
מַ לְ כָּה :בְּ בַ ָקּ ָשׁה ִתּכָּ נ ְִסי .אֲ בָ ל אֲ נ ְַחנוּ ִמ ְשׁפָּ חָ ה ֲע ִניָּה .אֵ ין לָנוּ הַ ְרבֵּ ה .יֵשׁ לָנוּ ַרק
ְקצָ ת
לֶחֶ ם _______ ,וְ ָדג ________ִ .אם אַ ְתּ ְצמֵ אָה ,יֵשׁ גַּם ִטפַּ ת יַיִ ן ________ א ֹו
מַ יִ ם _________.
רוֹן :הַ ִאם יֵשׁ ָל יְ ָרקוֹת מָ ִרים?.
ִשׁ ְמעוֹן:

כֵּ ן  ,הָ עֶ ֶרב הוּא לֵיל פֶּ סַ ח -בְּ וַ ַדּאי ֶשׁיֵּשׁ לָנוּ מָ רוֹר

שׁוּלָה:

אֲ בָ ל ,מַ דּוּעַ אַ ְתּ רוֹצָ ה לֶאֱ כֹל מַ שֶּׁ הוּ מַ ר?

ְדּבו ָֹרה:

כּי הַ יּוֹם לָמַ ְד ִתּיְ ,שׁ ִמי ֶשׁיֵּשׁ ל ֹו הַ כֹּל ,יָכוֹל לִ פְ עָ ִמים

וּמי ֶשׁשּׁ ֹוכֵחַ אֶ ת הַ טַּ עַ ם שֶׁ ל עַ בְ דוּת גַּם
לִ ְשׁכֹּחַ אֶ ת הַ טַּ עַ ם שֶׁ ל עַ בְ דוּתִ .
א זוֹכֵר אֶ ת הַ טַּ עַ ם שֶׁ ל חֵ רוּת.
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הָ א ל ְַחמָ א עֲנְ יָאַ :דּף ְפּעִ ילוּת

ְשׁמוֹת תֹּאַר
ג( עֲנִי

א( עָ ִשׁיר
ב( .מָ לֵא

ה( צָ מֵ א
ד( ָרעֵ ב

ז( ָשׂבֵ עַ
ו( ָשׂמֵ חַ

אְ .שׁמוֹת תֹּאַר :הַ ְשׁלֵם אֶ ת הַ ַטּ ְבלָה הַ בָּ אָה.
בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל הַ יְּ לָדוֹת
מַ לְ כָּ ה
יו ֵֹסף
עָ ִשׁיר
ְצמֵ ִאים
ְשׂבֵ עוֹת
ֲע ִנ ָיּה
ְמל ִֵאים
ְרעֵ בוֹת
ָשׂמֵ חַ
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ב .בְּ בַ ְקּ ָשׁהּ לִ כְ תֹּב אֶ ת ֵשׁם הַ תֹּאַר הַ נָּכוֹן וּלְ הַ ְת ִאים לְ ֵשׁם גּוּף נָכוֹן
ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בְּ בַּ נְ ק הַ ִמּילִ ים.
 .1אַחֲ ֵרי ֶשׁבְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אָכְ לוּ אֶ ת הַ מָּ ן בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,הֵ ם הַ יּוּ ֹ ________.
ירם הָ יְ תָ ה ִמ ְשׁפָּ חָ ה __________.
 .2הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה ֶשׁל אֲ בִ ָ
 .3בְּ ים הַ מֶּ לַח ,הַ מַּ יִ ם ְמאוֹד _________.
 .4בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,א הָ יָה לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מַ יִ ם ,הֵ ם הָ יוּ ְמאוֹד ___________.
 .5אֲ נ ְַחנוּ ָשׂ ִמים אֶ ת הַ מָּ רוֹר הֶ חָ ִריף בַּ חֲ רֹסֶ ת הַ ________.
 .6אָכַלְ ִתּי הַ ְרבֵּ ה בַּ אֲ רוּחַ ת צָ הֳ ַריִ ם  ,הַ בֶּ טֶ ן ֶשׁלִּ י ____________.
 .7הַ לֶּחֶ ם הַ זֶּ ה א ________ צָ ִרי לִ ְקנוֹת חָ ָדשׁ.
ְ .8דּבו ָֹרה א אָכְ לָהּ כֹּל הַ יּוֹם ִהיא ְמאֹד ___________.
אכֶל בְּ לֵיל הַ סֵּ ֶדר
 .9ל ִַמּ ְשׁפָּ חָ ה ֶשׁל יוֹסֵ ף א הָ יָה הַ ְרבֵּ ה ֹ
הֵ ם אֲ נ ִָשׁים _________ הֵ ם א ע ֲִשׁ ִירים.
ָ .10שׂ ָרה א רוֹצָ ה לֶאכוֹל לִּ ימ ֹו ִנים כִּ י הֵ ם ___________ ִמ ַדּי
ְ .11דּבו ָֹרה וּמַ לְ כָּ ה הֵ כִ ינוּ אֲ רוּחַ ת עֶ ֶרב .הָ ֹ
אכֶל הָ יָה ְמאוֹד _______.
יתי הַ ְרבֵּ ה מַ יִ ם כִּ י הָ אֹכֶ ל הָ יָה ְמאוֹד ________
ָ .12שׁ ִת ִ
וְ הָ יוּ לִ י ְדּמָ עוֹת בָּ עֵ ינַיִ ם.
 .13הַ חַ יִּ ים ֶשׁל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ ִמ ְצ ַריִ ם הָ יוּ ְמאֹד _______
כְּ מ ֹו הַ טַּ עַ ם ֶשׁל הַ מָּ רוֹר ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ אוֹכְ לִ ים בְּ לֵיל סֵ ֶדר.
בַּ נְ ק ִמילִ ים:
ע ֲִשׁיר ,עָ ִניָ ,שׂבֵ עַ  ,חָ מוּץ ,צָ מֵ א ,חָ ִריףָ ,רעֵ ב ,מָ תוֹק  ,טָ ִרי ,טָ עִ ים ,מַ לֵּא ,מַ ר ,מַ לּוּחַ
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גִ .מ ְשׁפָּ ִטים ְמבֻלְ בָּ לִ ים :כִּ ְתבוּ אֶ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ ט בַּ ֵסּ ֶדר הַ נָּכוֹן.
הָ יוּ

 .1עֲבָ ִדים

בְּ ִמ ְצ ַריִ ם.

בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל

_______________________________________________
 .2מָ רוֹר

בְּ לֵיל

אוֹכְ לִ ים

אֲ נ ְַחנוּ .

סֵ ֶדר

_______________________________________________
ִ .3שׁבְ עָ ה

מַ צּוֹת

אוֹכְ לִ ים

י ִָמים

בְּ פֶ סַ ח .

_______________________________________________
ָ .4ק ִשׁים

ֶשׁל

בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל

הַ חַ יִּ ים הָ יוּ

ְמאֹד בְּ ִמ ְצ ַריִ ם.

_______________________________________________
 .5שׁו ִֹתים

אַרבַּ ע
ְ

ֶשׁל

יַיִ ן

כּוֹסוֹת

בְּ לֵיל סֵ ֶדר אֲ נ ְַחנוּ.

_______________________________________________
 .6טַ עַ ם

יֵש

למָ רוֹר

מַ ר

_______________________________________________
 .7יוסֵ ף

פּוּחים
ַתּ ִ

תוקים
ְמ ִ

לֶאֱ כֹל אוהֵ ב

_______________________________________________
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ד .מָ צְ אוּ אֶ ת הַ ָטּעוּת בַּ ִמּ ְשׁפָּ ִטים הַ בָּ ִאיםִ .תּ ְקנוּ אֶ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ ט וְ כִ ְתבוּ אוֹתוֹ.
 .1לַמָּ רוֹר יֵשׁ טַ עַ ם מָ ָרה ְמאֹד.
_______________________________________________
מוּצים ֶשׁל הַ יַּיִ ן הָ אֲ דוּמָ ה
 .2אֲ נִי א אוֹהֶ בֶ ת אֶ ת הַ טַּ עַ ם הַ חֲ ִ
_______________________________________________
ְ .3דּבו ָֹרה וּמַ לְ ָכּה ְשׂבֵ עִ ים  .הֵ ם אָכְ לוּ הַ ְרבֵּ ה בַּ אֲ רוּחַ ת הַ צָּ הֳ ַריִ ם.
_______________________________________________
 .4לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,א הָ יוּ מַ יִ ם לִ ְשׁתּוֹת  .הֵ ם הָ יוּ צָ מֵ א ְמאוֹד.
_______________________________________________
 .5ל ִַמּ ְשׁפָּ חָ ה ֶשׁל יוֹסֵ ף יֵשׁ הַ ְרבֵּ ה כֶּסֶ ף  .הֵ ם אֲ נ ִָשׁים עָ ִשׁיר .
_______________________________________________
ה .הַ ְשׁלֵם אֶ ת הַ ַטּבְ לָה

ָדּנִ י

ְדּבו ָֹרה

הַ בָּ נִ ים

הַ בָּ נוֹת

צָ ִרי

זוֹכֵ ר
שׁוֹכְ ִחים
ל ְַחשֹׁב
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מַ ה
נּ ְִשׁ ַתּנֶּה
הַ לַּיְ לָה
הַ זֶּ ה???
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מַ ה נּ ְִשׁ ַתּנֶּה הַ לַּיְ לָה הַ זֶּ ה???
מַ ה ִנ ְשׁ ַתּנָּה הַ לַּיְ לָה הַ זֶּ ה ִמכָּל הַ לֵּילוֹת?
ֶשׁבְּ כָ ל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין חָ מֵ ץ וּמַ צָּ ה.
הַ לַּיְ לָה הַ זֶּ ה-כֻּלּ ֹו מַ צָּ ה.
ֶשׁבְּ כָ ל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין ְשׁאָר יְ ָרקוֹת,
הַ לַּיְ לָה הַ זֶּ ה-מָ רוֹר.
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אֵ ין אָנוּ מַ ְט ִבּילִ ין אֲ פִ לּוּ פַּ עַ ם אַחַ ת,
הַ לַּיְ לָה הַ זֶּ הְ -שׁ ֵתּי פְּ עָ ִמים.
ֶשׁבְּ כָ ל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין בֵּ ין יו ְֹשׁבִ ין וּבֵ ין ְמסֻ ִבּין,
הַ לַּיְ לָה הַ זֶּ הֻ -כּלָּנוּ ְמסֻ ִבּין.
)התלמידים ילמדו את השיר -מלים ומנגינוהת ויבצעו קטע ריקוד בהצגה(
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עֲבָ ִדים
הָ יִ ינוּ
יקלִ י עִ ם כְּ לֵי הַ ָקּ ָשׁה.
ידים ְמבַ ְצּ ִעים ֶק ַטע מוּזִ ָ
הַ ַתּלְ ִמ ִ
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עֲבָ ִדים הָ יִ ינוּ
יתי
יתי ,הָ יִ ִ
עֶ בֶ ד הָ יִ ִ
יתי ,הָ יִ י ִתי
ִשׁפְ חָ ה הָ יִ ִ
ִשׁפְ חָ ה /עֶ בֶ ד הָ יִ ית
עַ ָתּה ,עַ ָתּה ,בֶּ ן /בַּ ת חו ִֹרין
ְשׁפָ חוֹת /עֲבָ ִדים הָ יִ ינוּ
עַ ָתּה ,עַ ָתּה בְּ נֵי חו ִֹרין ,בְּ נֵי חו ִֹרין
עַ ָתּה ,עַ ָתּה בָּ נוֹת חו ִֹרין ,בָּ נוֹת
חו ִֹרין
אֲ ַנ—אֲ ַנ-אֲ נ ְַחנוּ
חופשייייייםםםםם

עֲבָ ִדים הָ יִ ינוּ ,הָ יִ ינוּ
עֲבָ ִדים הַ יִ יתֶ ם ,הַ יִ יתֶ ם
עֲבָ ִדים הָ יִ ינוּ
עַ ָתּה ,עַ ָתּה ,בְּ נֵי חו ִֹרין
עֲבָ ִדים הַ יִ יתֶ ם
עַ ָתּה ,עַ ָתּה בְּ נֵי חו ִֹרין ,בְּ נֵי חו ִֹרין
ְשׁפָ חוֹת הָ יִ ינוּ ,הָ יִ ינוּ
ְשׁפָ חוֹת הַ יִ יתֶ ן ,הַ יִ יתֶ ן
ְשׁפָ חוֹת ,הָ יִ ינוּ
עַ ָתּה ,עַ ָתּה ,בְּ נוֹת חו ִֹרין
ְשׁפָ חוֹת הַ יִ יתֶ ן
עַ ָתּה ,עַ ָתּה בְּ נוֹת חו ִֹרין ,בְּ נוֹת חו ִֹרין
א נִ ְהיֶה עֲבָ ִדים יוֹתֵ ר
א ִתּ ְהיוּ עֲבָ ִדים יוֹתֵ ר
א נִ ְהיֶה עֲבָ ִדים יוֹתֵ ר
אֲ נ ְַחנוּ בְּ נֵי חו ִֹרין
א נִ ְהיֶה ְשׁפָ חוֹת יוֹתֵ ר
א ִתּ ְהיוּ ְשׁפָ חוֹת יוֹתֵ ר
א נִ ְהיֶה ְשׁפָ חוֹת יוֹתֵ ר
אֲ נ ְַחנוּ בְּ נוֹת חו ִֹרין
אֲ נ ְַחנוּ בְּ נֵי חו ִֹרין
אֲ נ ְַחנוּ בָּ נוֹת
אֲ נ ְַחנוּ בְּ נֵי
אֲ נ ְַחנוּ חָ פְ ִשׁיִ ים
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אַרבַּ עַ ת
ְ
הַ בָּ נִ ים
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אַרבַּ עַ ת הַ בָּ נִ ים
ְ
אֲ נ ְַחנוּ קו ְֹר ִאים בַּ הַ גּ ָָדה ֶשׁל פֶּ סַ ח:

אַרבָּ עָ ה בָּ נִים ִדּבְּ ָרה תּו ָֹרה:
כְּ ֶנגֶד ְ
אֶ חָ ד חָ כָם
אֶ חָ ד ָרשָׁ ע
אֶ חָ ד תָּ ם
וְ אֶ חָ ד שֶׁ אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ לִ ְשאוֹל
כֹל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ָשׁאַל ְשׁאֵ לוֹת עַ ל הַ סֵּ ֶדר ֶשׁל פֶּ סַ ח.
חָ כָם מַ ה הוּא אוֹמֵ ר?
וּמ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר
הֶ חָ ָכם שׁוֹאֵ ל" :מַ ה כֹּל העדֹת הַ חֻ ִקּים ִ
צִ וָּה לָהֶ ם ה' ַלעֲשׂוֹת ?"
הֶ חָ כָם רוֹצֶ ה ל ַָדעַ ת מָ הֵ ם כֹּל הַ ְדּבָ ִרים ֶשׁ ְצּ ִריכִ ים ַלעֲשׂוֹת בְּ לֵיל
הַ סֵּ ֶדר.

ָרשָׁ ע מַ ה הוּא אומֵ ר?
הָ ָר ָשׁע שׁוֹאֵ ל" :מַ ה הָ עֲבו ָֹדה )הַ סֵּ ֶדר( הַ זֹּאת ָלכֶם".
הָ ָר ָשׁע אוֹמֵ ר " ָלכֶם" וְ א "לוֹ" כִּ י הוּא מו ִֹציא אֶ ת עַ ְצמ ֹו ִמן הַ כְּ ָלל

תָּ ם ,מַ ה הוּא אוֹמֵ ר?

הַ ָתּם שׁוֹאֵ ל" :מַ ה זֹאת?"

וְ שֶׁ אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ לִ ְשׁאוֹל? .......
הוּא א יָכוֹל לִ ְשׁאוֹל ְשׁאֵ לָה.
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אַרבָּ עָ ת הַ בָּ נִ ים אָהֲ בוּ?
מַ ה ְ
חָ כָם

אָהַ ב לִ לְ מֹד ְדּבָ ִרים חֲ ָד ִשׁים

ָר ָשׁע

אָהַ ב ל ִָריב עִ ם אֲ נ ִָשׁים אֲ חֵ ִרים
א י ַָדע מַ ה הוּא אָהַ ב

ָתּם

פּוּרים
אָהַ ב לִ ְשׁמוֹעַ ִס ִ

ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ לִ ְשאוֹל

אַרבָּ עָ ת הַ בָּ נִ ים א אָהֲ בוּ?
מַ ה ְ
חָ כָם

א אָהַ ב לְ ַדבֵּ ר

ָר ָשׁע

א אָהַ ב לִ ְהיוֹת עִ ם אֲ נ ִָשׁים אֲ חֵ ִרים

ָתּם

א אָהַ ב ַלעֲשׂוֹת ְדּבָ ִרים שֶׁ הוּא א מֵ בִ ין

ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ לִ ְשׁאוֹל

א אָהַ ב לִ ְשׁאוֹל הַ ְרבֵּ ה ְשׁאֵ לוֹת

אַרבַּ עַ ת הַ בָּ נִ ים אָהַ ב בְּ יוֹתֵ ר בְּ לֵיל ֵס ֶדר ֶשׁל פֶּ ַסח?
מַ ה כָּ ל אֶ חָ ד מֵ ְ
חָ כָם

לִ ְשׁמֹעַ אֶ ת כֹּל הַ ִסּפּוּר ֶשׁל ה"מַ גִּ יד"

ָר ָשׁע

לְ הַ ְצפִּ ין אֶ ת הָ אֲ פִ יקוֹמָ ן

ָתּם

ל ִָשׁיר "מַ ה ִנ ְשׁ ַתּנָּה"

ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ לִ ְשׁאוֹל

לֶאֱ כֹל אֶ ת הַ מָּ רוֹר
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אַרבַּ עַ ת הַ בָּ נִ ים?
לְ חַ בֵּ ר ְבּ ַקו אֵ י מַ ְרגִּ ישׁ כָּ ל אֶ חָ ד מֵ ְ
חָ כָם

בַּ יְ ָשׁן

ָר ָשׁע

גֵּאֶ ה

ָתּם

עָ צוּב

ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ לִ ְשׁאוֹל

בּו ֵֹדד

מה הַ צֶּ בַ ע ֶשׁהוּא אָהַ ב בְּ יוֹתֵ ר ...וְ לָמָ ה ?
הֶ חָ כָם אָהַ ב אֶ ת הַ צֶּ בַ ע _______ כִּ י ________________________
_________________________________________________
הָ ָר ָשׁע אָהַ ב אֶ ת הַ צֶּ בַ ע _______ כִּ י ________________________
_________________________________________________
הַ ָתּם אָהַ ב אֶ ת הַ צֶּ בַ ע _______ כִ י _________________________
_________________________________________________
הַ ֶיּלֶד ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ לִ ְשׁאוֹל אָהַ ב אֶ ת הַ צֶּ בַ ע _______ כִּ י ___________
_________________________________________________
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אַרבַּ עַ ת הַ בָּ נִים.
הַ הַ גּ ָָדה ְמסַ פֶּ ֶרת לַנּוּ מַ ה הַ הו ִֹרים עָ נוּ עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת ֶשׁל ְ
אָמרוּ הַ הו ִֹרים לְ כָ ל בֵּ ן.
בְּ בַ ָקּ ָשׁה לְ חָ בֵ ר בְּ ַקו אֵ ת מַ ה ֶשּׁ ְ

אַרבָּ עָ ה הַ בָּ נִ ים
ְ
חָ כָם

אָמרוּ הַ הו ִֹרים
מַ ה ְ
אֲ נ ְַחנוּ עו ִֹשׂים אֶ ת הַ סֵּ ֶדר כִּ י אֲ נ ְַחנוּ רו ִֹצים
לומַ ר תּו ָֹדה לְ ה' שֶ הו ִֹציא גַם אוֹתָ נוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם

ָר ָשׁע

ָתּם

ַתּ ְחשֹּׁב עַ ל ֶשׁאַלָה ֶשׁאַ ָתּה ָיכֹל לִ ְשׁאֹל

"ה' הו ִֹציא אוֹתָ נוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים"

אֶ ת כֹּל ה"הֲ לָכוֹת" שֶׁ ל פֶּ סַ ח.

שֶׁ אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ לִ ְשׁאוֹל
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מַ ה ִאם הַ בֵּ ן הוּא בַּ ת !? מַ ה ִאם הַ בָּ נִ ים הֵ ם בָּ נוֹת !?

ְשׁמוֹת תֹּאַר
חָ כָ ם
ָר ָשׁע
ָתּם
צָ עִ יר
בְּ כוֹר
ֶילֶד

חֲ כָ מָ ה
ְר ָשׁעָ ה
ַתּמָּ ה
צְ עִ ָ
ירה
בְּ כו ָֹרה

חֲ כָ ִמים
ְר ָשׁעִ ים
ַתּ ִמּים
ירים
צְ עִ ִ
בְּ כו ִֹרים

יָלְ ָדה
חֲ כָמָ ה

חֲ כָ מוֹת
ְר ָשׁעוֹת
ַתּמּוֹת
צְ עִ ירוּת
בְּ כוֹרוֹת

יְ ל ִָדים

יְ לָדוֹת

ָתּ ִמים
ְר ָשׁעוֹת
צָ עִ יר
בְּ כוֹר
 .1יְ ל ִָדים ֶשׁאוֹהֲ בִ ים לִ לְ מֹד תּו ָֹרה וְ ַלעֲשׂוֹת ִמ ְצווֹת ? __________
ישׁה ֶשׁאֵ ין לָה חֲ בֵ ִרים ? __________
 .2יָלְ ָדה ֶשׁמֵּ ְרגִ ָ
ֶ .3ילֶד ֶשׁ א יו ֵֹדעַ הַ ְרבֵּ ה עַ ל הַ סֵּ ֶדר ֶשׁל פֵּ סַ ח? __________
 .4יָלְ ָדה ֶשׁ א יְ כ ֹולָה לְ ַדבֵּ ר עִ בְ ִרית? __________
 .5יְ לָדוֹת ֶשׁכּ ֹועֲסוֹת__________ .
 .6יְ ל ִָדים ֶשׁ ְשּׂמֵ ִחים__________ :
 .7הַ ֶיּלֶד הַ צָּ עִ יר בְּ יוֹתֵ ר בַּ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה __________
 .8הַ יַּלְ ָדּה הַ גְּ ד ֹולָה בְּ יוֹתֵ ר בַּ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה __________
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אַרבָּ עָ ה הַ בָּ נִים:
בִּ ְשׁבִ יל כֹּל אֶ חָ ד מֵ ְ
 (1לְ צַ יֵּר ְתּמוּנָה
 (2לִ כְ תֹּב ְשׁלוֹשׁ ִמלִּ ים ֶשׁ ְמּתָ אֲ רוֹת אֶ ת הָ אֹפִ י ֶשׁלּ ֹו
 (3לִ כְ תֹּב ִמ ְשׁפָּ ט ֶשׁהוּא הָ יָה רוֹצֶ ה לְ הַ גִּ יד א ֹו לִ ְשׁאֹל

חָ כָם

_______ _______ _______
____________________________________

ָרשָ ע

_______ _______ _______
____________________________________
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תָ ם

_______ _______ _______
____________________________________

שֶׁ אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ לִ ְשאוֹל

_______ _______ _______
____________________________________
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מַ גִּ יד
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מַ גִּ ידַ :דּף ְפּעִ ילוּת
א( צַ יְּ רוּ ְתּמוּנוֹת לְ כֹל הַ ְקּ ָטעִ ים ֶשׁל ה"מַ גִּ יד"
השׁאֵ לוֹת הַ בָּ אוֹת:
ב( בְּ בַ ָקּ ָשׁה ַלעֲנוֹת עַ ל ְ
 (1כָּ תוּב ש "אֲ פִ לּוּ ֻכּלָּנוּ חֲ כ ִָמים וְ ֻכלָּנוּ נְב ֹונִים וְ ֻכלָּנוּ זְ ֵקנִים וְ ֻכלָּנוּ יו ְֹדעִ ים אֶ ת הַ תּו ָֹרה
יציאַת ִמ ְצ ַריִ ם".
ִמ ְצוָה עָ לֵינוּ לְ סַ פֵּ ר בִּ ִ
יציאַת ִמ ְצ ַריִ ם כֹּל שָׁ נָה וְ ָשׁנָה?
מַ דּוּעַ לְ ַדעְ ְתּ  ,אֲ נ ְַחנוּ ְמסַ פְּ ִרים בִּ ִ
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 (2בְּ אֵ יז ֹו אֶ ֶרץ מַ ְת ִחיל הַ ִסּפּוּר ֶשׁל אֲ בוֹתֵ ינוּ ?
________________________________________________________
________________________________________________________
 (3צַ יְּ רוּ ִאילָן ִמ ְשׁפָּ חָ ה מ" ֶתּ ַרח" עַ ד " ַי ֲעקֹב"
________________________________________________________
________________________________________________________
וּמ ְשׁפַּ ְחתּ ֹו י ְָרדוּ לְ ִמ ְצ ַריִ ם?
 (4מַ דּוּעַ ַי ֲעקֹב ִ
________________________________________________________
________________________________________________________
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 (5לְ פִ י ה"מַ גִּ יד" כַּ מָּ ה אֲ נ ִָשׁים י ְָרדוּ לְ ִמ ְצ ַריִ ם?
________________________________________________________
________________________________________________________

טּוּטים ִמ ֵסּפֶ ר ְשׁמוֹת.
ג( הַ ִסּפּוּר בַּ הַ גּ ָָדה ְמב ָֻסּס עַ ל צִ ִ
טּוּטים הָ אֵ לֶּה:
רוּשׁים לַצִּ ִ
כִּ ְתבוּ בַּ ִמּלִּ ים ֶשׁלָּכֶ ם פֵּ ִ
 .1בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל י ְָרדוּ לְ ִמ ְצ ַריִ ם בִּ ְמתֵ י ְמעָ ט:
________________________________________________________
________________________________________________________
 .2פָּ רוּ וְ ָרבוּ:
________________________________________________________
________________________________________________________
" .3וָ יְ ְִהי ָשׁם לְ גוֹי גָדוֹל וְ עָ צוּם וְ ָרב":
________________________________________________________
________________________________________________________
" .4ויזכֹּר אֱ ִהים אֶ ת בְּ ִרית ֹו ,אֶ ת-אַבְ ָרהָ ם ,אֶ ת-יִ ְצחָ ק ,וְ אֶ ת ַי ֲעקֹב"
________________________________________________________
________________________________________________________
" .5וְ יו ִֹציאֵ נוּ ה' ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם":
________________________________________________________
________________________________________________________
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 .6בְּ יָד חֲ זָ ָקה:
________________________________________________________
________________________________________________________
 .7וּבִ זְ רוֹעַ ְנטוּיָה:
________________________________________________________
________________________________________________________
 .8ובמ ָֹרא גָּדוֹל:
________________________________________________________
________________________________________________________
 .9וּבְ אוֹתוֹת:
________________________________________________________
________________________________________________________
 .10וּבְ מוֹפְ ִתים:
________________________________________________________
_______________________________________________________
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עֶ ֶשׂר הַ מַּ כּוֹת
ָדּם
ְצפַ ְר ֵדּעַ
כִּ נִּים
עָ רוֹב
ֶדּבֶ ר
ְשׁ ִחין
בָּ ָרד
אַרבֶּ ה
ְ
ח ֶֹשׁ
מַ כַּ ת בְּ כוֹרוֹת
יקה (
יקלִ י עִ ם הַ מּו ֶֹרה לְ מוּזִ ָ
) אֶ ת עֶ ֶשׂר הַ מַּ כּוֹת י ִַצּיגוּ הַ ַתּלְ ִמ ִידים בְּ ֶקטַ ע מוּזִ ָ
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ַר ְחצָ ה
נְטילַת י ַָדיִ ם.
שׁו ְֹטפִ ים אֶ ת הַ יּ ַָדיִ ם וְ או ְֹמ ִרים אֶ ת בִּ ְרכַּ ת ִ

הַ בְּ ָרכָ ה :
" בָּ רוּ אַ ָתּה ה' אֱ הֵ ינוּ מֶ ֶל
הָ ע ֹולָם ,אֲ שֶׁ ר ִק ְדּשָׁ נוּ בְּ ִמצְ ווֹתָ יו
וְ צִ וּוּנוּ עַ ל נ ְִטילַת י ַָדיִ ם" .
אָמֵ ן !
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ַדּ ֵיּינוּ
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ַדּיֵּ נוּ
ֻכּלָּם:

כַּמָּ ה מַ עֲלוֹת טוֹבוֹת לַמָּ קוֹם עָ לֵינוּ

ֻכּלָּם:

ִאלּוּ הו ִֹציאָנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם

ֻכּלָּם:

ִאלּוּ הו ִֹציאָנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם

ֶילֶדֻ /כּלָּם:

וְ א ָק ַרע לָנוּ אֶ ת הַ יָּם

ֻכּלָּם:

ִאלּוּ ָק ַרע לָנוּ אֶ ת הַ יָּם

ֶילֶדֻ /כּלָּם:

וְ א הֶ אֱ כִ ילָנוּ אֶ ת הַ מָּ ן

ֻכּלָּם:

ִאלּוּ הֶ אֱ כִ ילָנוּ אֶ ת הַ מָּ ן

ֶילֶדֻ /כּלָּם

וְ א נָתַ ן לָנוּ אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת

ֻכּלָּם

ִאלּוּ נָתַ ן לָנוּ אֶ ת הַ שַּׁ בָּ ת

ֶילֶדֻ /כּלָּם

וְ א נָתַ ן לָנוּ אֶ ת הַ תּו ָֹרה

ֻכּלָּם

ַדּיֵּנוּ!

ַדּיֵּנוּ!

ַדּיֵּנוּ!

ַדּיֵּנוּ!

ַדּיֵּנוּ!

ִאלּוּ ________________________________________
ַדּיֵּנוּ!

_____

וְ א __________________________________

ֻכּלָּם

ִאלּוּ ________________________________________

_____

וְ א __________________________________

ֻכּלָּם

ִאלּוּ ________________________________________
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ַדּיֵּנוּ!

_____

וְ א __________________________________

ֻכּלָּם

ִאלּוּ ________________________________________

_____

וְ א __________________________________

ֻכּלָּם

ִאלּוּ ________________________________________

_____

ֻכּלָּם :

וְ א __________________________________

ַדּיֵּנוּ!

ַדּיֵּנוּ!

ִאלּוּ א נָתַ ן לָנוּ אֶ ת כֹּל הַ טּוֹבוֹת וְ ַרק הו ִֹציאָנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ַדּיֵּנוּ!
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ִה ְפעִ יל
ַה "ה" ַמפ ִעיל

ֶאת ַהפּוֹ ַעל ַל ַעש ֹוֹת ַמשֶׁ הוּ

וּמכְ נ ַַסיִ ים.
אני לוֹבֶ ֶשת חוּלצָ ה ִ
וּמכְ נַסַ יִ ים.
ישה ֶאת הַ אחוֹת ֶשלִ י בְּ חוּלצָ ה ִ
אני מַ לבִּ ָ

פּוֹעַ ל

ִה ְפ ִעיל

זָז
בָּ א
ָשׁב
לוֹבֵ ש
אוֹכֵ ל
דוֹלֵק

מֵ זִ יז
מֵ בִ יא
הֵ ִשׁיב
לבּיש
מַ ִ
מַ אַכִ יל
מַ ְדלִ יק

חוֹזֵר
זוֹכֵ ר

מַ ְחזִ יר
ִהזְ כִּ יר
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דיינו:
שֹׁלשׁ.
שׁלוֹם וּבְרוּכִים ַהבָּאִ ים ַלחֲדָ שׁוֹת ְבּעָרוּץ ָ
ִירהָ :
שׁ ָ
שׁמִי איתן.
איתןְ :
שִׁירה.
שׁמִי ָ
ִירה :וּ ְ
שׁ ָ
איתןֲ :אנַחְנוּ ַע ְכשָׁו עוֹמְדִ ים בַּחוּץְ ,לי ַד בֵּית ַה ֵסּפֶר עַל שֵׁ ם הֶשֶׁ ל.
שׁעָה ִל ְפנֵיכֶןַ ,הקְּבוּצָה הַזּ ֹאת שֶׁל תַּ ְלמִידִ ים אָסְפוּ כָּאן ְלי ַד ַהבֵּית ֵסּפֶר.
ִירה :כִּמְ עַט ָ
שׁ ָ
שׁ ָלּהֶם!
שׁר לִשְׁ מ ֹ ַע אֶת ַה ְצּעָקוֹת ֶ
איתן :אִם תַּ קְ שִׁיבוֶּ ,א ְפ ָ
ְרוּרה.
שירהַ :ה ִסּבָּה שֶׁל הַשְּׁ בִיטָה ֹלא בּ ָ
איתןֲ :אנַחְנוּ נְב ֵָרר !
קוֹראִים ָל ֶכן?
שׁר ְל ַהגִּיד לָנוּ אֵיְך ְ
שׁלוֹםְ ,בּבַקָּ שָׁהֶ ,א ְפ ָ
ִירהָ :
שׁ ָ
מיכל :כֵּן ,שְׁ מִ י מִיכַל וְז ֹאת עטרה.
איתן :הַאִ ם ַאתְּ י ְכוֹלָה ְל ַהגִּיד לָנוּ ָלמָּה ַאתֶּ ם שׁוֹ ְבטִים?
עטרה :לוֹ ְמדִ ים ְבּבֵית ֵספֶר אֵ יְך ֶ
ַתּוֹרה...
שׁאֱֹלהִים נָתַ ן לַנּוּ ֶאת ֶאת ה ָ
מינה :וְאֶ ת הַשַּׁ בָּת.
שרה :שֶׁ הוֹצִיאָנוּ ֵמא ֶֶרץ מִ צ ְַרי ִם...
מיכה :וְשֶׁ הִאֲ כִי ָלנוּ ֶאת ַה ָמּן ְבּ ִמדְ בָּר.
דב :שֶׁקָּ ַרע לַנּוּ אֶ ת ַהיּ ָם!!!
סמרהִ :ה ְכנִי ַסנוּ ְל ֶא ֶרץ י ִשְׂ ָראֵ ל...
69

מעבדות לחרות
מיכל :וְכוּ"!!! אילןְ :וזֶה ֹלא הַכּ ֹל.
ִירהְ :סלִיחָה?
שׁ ָ
זיו :אֱֹלהִים נָתַ ן תִּ ינוֹק לַשָּׂ ָרה וּלְאַב ְָרהָם...
שׁמ ֹר עַל ַהיּ ְהוּדִ ים...
ְבוּרה לְאֶ סְתֵּ רִ ,ל ְ
מינה :נָתַ ן גּ ָ
שרה :בּ ֵָרְך אוֹתָ נוּ עִם בֵּית ַהמִּקְ דָּ שׁ...
סמרהִ :הצִילַנוּ בְּשׁוֹאָה...
שׁמֶן ַבּ ֲחנֻכָּה...
מיכה :נָתַ ן לָנוּ כַּד ֶ
דבָ :עזַר ַליּ ְהוּדִ ים ְבּכָל ַה ִמּ ְלחָמוֹת שֶׁ ָלּהֶם...
אילןְ :ו ִהצִּיל ֶאת נוֹ ַח וּמִ שְׁ ַפּחְתּוֹ ֵמהַמַּבּוּל ַהגָּדוֹל!
איתן :אָז ֲאנִי ִמ ְצ ַטעֵר אֲ בָל ֲאנַחְנוּ ְקצָת ְמ ֻב ְל ָבּלִים.
ִירה :אִם ה' נָתַ ן לַנּוּ אֶ ת הַדְּ ב ִָרים ָה ֵאלֶּהַ ,מדּוּ ַע ַאתֶּ ם שׁוֹ ְבטִים?
שׁ ָ
איתן :הַאִ ם הַדְּ ב ִָרים ָה ֵאלֶּה ֹלא טּוֹבִים?
מיכל :כֵּן הַדְּ ב ִָרים ָה ֵאלֶּה טוֹבִים ,שׁוֹ ְבטִים ִמ ְפּנֵי שֶׁ ֶטּקֶס סֵדֶ ר ֶפּסַח הוּא כָּל-כְָּך אָרְֹך...
שׁנָהַ ,הסֵּדֶ ר י ַ ְמשִׁ יְך ִלהְיוֹת יוֹתֵ ר אָרְֹך.
עטרה :אִ ם צ ְִריכִים ְל ַה ְמשִׁיְך ְלהוֹסִיף חַרוּזוֹת כּ ֹל ָ
אילןְ :וסֵדֶ ר ֶפּסַח ְכּבָר אָרְֹךְ ...מא ֹד.
ִירהַ :ה ִאם ֶאפְשָׁ ר ִלשְׁמ ֹ ַע שִׁיר דיינו?
שׁ ָ
שׁזּ ֹאת גּ ְִרסָה מְקוּצּ ֶֶרת .הַקֶּ טַע ַהזֶּה ְכּבָר יוֹתֵ ר ִמדֵּ י אָרְֹך!
זיוְ :בּסֵדֶ רֲ ,אבָל שֶׁ תֵּ דְ עִי ֶ
אַרבַּע!
מיכה :אַחַת ,שְׁתַּ י ִם ,שָֹׁלשְׁ ,
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מו ִֹציא
מַ צָּ ה
הַ בְּ ָרכָ ה:
" בָּ רוּ אַ ָתּה ה' אֱ הֵ ינוּ מֶ ֶל
הָ ע ֹולָם  ,אֲ שֶׁ ר ִק ְדּשָׁ נוּ
בְּ ִמצְ ווֹתָ יו וְ צִ וָּ נוּ עַ ל אֲ כִ ילַת מַ צָּ ה" .
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מָ רוֹר
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פֶּ ַסח מַ צָּ ה וּמָ רוֹר
ַרבָּ ן ג ְַמלִ יאֵ ל הָ יָה אוֹמֵ ר:
ר .ג ְַמלִ יאֵ ל :יֵשׁ ְשׁלוֹשָׁ ה ְדּבָ ִרים שֶׁ ֲעלֵיהֶ ם אֲ נ ְַחנוּ ְצ ִריכִ ים לְ ַדבֵּ ר בְּ סֵ ֶדר לֵיל פֶּ סַ ח,
וְ אֵ לּוּ הֵ ם :פֶּ ַסח ,מַ צָּ ה ,וּמָ רוֹר.
ָקרבָּ ן הַ פֶּ ַסח — עַ ל שֵ ם מַ ה הוּא ?
עַ ל שֵ ם ֶשׁה' פָּ סַ ח עַ ל בָּ תֵ י אֲ בוֹתֵ ינוּ בְּ ִמ ְצ ַריִ ם.
מַ צָּ ה — עַ ל שֵׁ ם מַ ה ִהיא ?
עַ ל שֵ ם ֶשׁ א ִה ְספִּ יק הַ בָּ צֵ ק לְ הַ חֲ ִמיץ ) (to riseלִ פְ נֵי שֶׁ ה' הו ִֹציא אֶ ת
אֲ בוֹתֵ ינוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם.
מָ רוֹר — עַ ל שֵׁ ם מַ ה הוּא ?
עַ ל שֵ ם ֶשהַ ִמּ ְצ ִרים מֵ ְררוּ אֶ ת חַ יֵי אֲ בוֹתֵ ינוּ כּשֶׁ הֵ ם הָ יוּ עֲבָ ִדים בְּ ִמ ְצ ַריִ ם.
מדוּעַ אנוּ ְצ ִריכים לְ סַ פֵּ ר את כֹּל הַ ִסיפּוּר הָ יוֹם ?

ַרבִּ י נ ְַחמָ ן אָמֵ ר :בְּ כָל דוֹר וָדוֹר חַ יָב אָ ָדם לִ ראוֹת אֶ ת-עַ צְ מוֹ ,כְּ ִאלּוּ הוּא יָצָ א
ִמ ִמּצְ ַריִ ם.
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ָק ְרבָּ ן הַ ֵֶפּ ַסח ,מַ ה הוא אוֹמֵ ר לִ י הַ יוֹם ?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

מָ צָ ה ,מַ ה ִהיא ְמסַ מֶ לֶת לִ י הַ יוֹם ?

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

מָ רוֹר ,מַ ה הוּא אוֹמֵ ר לִ י הַ יוֹם ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

74

מעבדות לחרות

כּו ֵֹר
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ְשׁמוֹת תֹּאַר הַ ְמּתָ אֲ ִרים טַ עַ ם
א( מַ ר

ג( מָ תוֹק

ה( ָטעִ ים

ב( חָ מוּץ

ד( מָ לוּחַ

ו( חָ ִריף

ז(

ָט ִרי ) א ָט ִרי(

ִמ ְריָםִ :מי זוֹכֵר אֶ ת ַרבִּ י ִהלֵּל ?
יוֹסֵ ףַ :רבִּ י ִהלֵּל גָּר בְּ אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בִּ זְ מַ ן ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יָה ַקיָּם.
ִמיכָ ה :וּמַ ה עָ שָׂ ה ַרבִּ י ִהלֵּל ?
ִדבו ָֹרה:הוּא הָ יָה כּו ֵֹר פֶּ סַ ח מַ צָּ ה וּמָ רוֹר וְ אוֹכֵ ל אוֹתָ ם בְּ יַחַ ד !
גַּם הַ יּוֹם ,אֲ נ ְַחנוּ כּו ְֹרכִ ים "סנדביץ'" ֶשׁל ִהלֵּל .עַ ל הַ מַּ צָּ ה אֲ נ ְַחנוּ ָשׂ ִמים
מָ רוֹר וַ חֲ רֹסֶ ת.
הַ טַּ עַ ם הַ מַּ ר ֶשׁל הַ מָּ רוֹר מַ זְ כִּ יר לָנוּ אֶ ת הָ עַ בְ דוּת ֶשׁל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ ִמ ְצ ַריִ ם.
וְ הַ טַּ עַ ם הַ מָּ תוֹק ֶשׁל הַ חֲ רֹסֶ ת מַ זְ כִּ יר לַנּוּ אֶ ת חֵ רוּתֵ נוּ.
בְּ לֵיל סֵ ֶדר ֶשׁל פֶּ סַ ח אֲ נ ְַחנוּ יו ְֹשׁבִ ים ב" -שֻׁ לְ חָ ן עָ רוּ " ,וְ נֶהֱ נִים ִמכֹּל ִמינֵי מַ אֲ ָכלִ ים.
לְ כֹל מַ אֲ כַל יֵשׁ טַ עַ ם ְמיֻחָ ד -וְ כֹל טַ עַ ם מַ זְ כִּ יר לַנּוּ אֶ ת הַ ִסּפּוּר
שֶׁ ל יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם !

בַּ נְ ק ִמילִ ים  :מַ ר  ,מָ תוֹק  ,מַ לּוּחַ ָ ,טעִ ים  ,חָ מוּץ ָ ,ט ִרי  ,חָ ִריף
76

מעבדות לחרות

בְּ בַ ָקּ ָשׁה הַ ְשׁלִ ימוּ אֶ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטיםִ .שׂימוּ לֵב לַהַ ְתאָמָ ה!

פּוּחים _______________________.
 (1שָׂ ָרה אוֹהֶ בֶ ת לֶאֱ כֹל ַתּ ִ

 (2אֲ נִי א רוֹצֶ ה לֶאֱ כֹל אֶ ת הַ לִּ ימוֹן הַ זֶּ ה כִּ י הוּא __________ ִמ ַדּי.

 (3אַ בָּ א אָפָ ה עוּגִ יּוֹת __________________ לְ יוֹם הַ הֻ לּ ֶֶדת ֶשׁלִּ י.

 (4בְּ יָם הַ מֶּ לַח אֶ פְ שָׁ ר ָלצוּףִ ,מפְ נֵי ֶשׁהַ מַּ יִ ם ְמאוֹד ___________ .

 (5אַחֲ ֵרי ֶשׁהוּא אָכַל אֶ ת הַ ִפּלְ פֵּ ל ה___________ הוּא ִה ְרגִּ ישׁ שֶׁ יֵּשׁ ל ֹו אֵ שׁ בַּ פֶּ ה.

ִ (6אם תֹּאכַל בָּ ָשׂר א _________________ אַ ָתּה יָכוֹל לִ ְהיוֹת ח ֹולֶה.

ַ (7שׂ ְמ ִתּי חֲ ר ֶֹסת ____________ יַחַ ד עִ ם הַ חַ זּ ֶֶרת ,כִּ י הַ חַ זּ ֶֶרת הָ יְ תָ ה
_______________ ִמ ַדּי.

בַּ נְ ק ִמילִ ים  :מַ ר  ,מָ תוֹק  ,מַ לּוּחַ ָ ,טעִ ים  ,חָ מוּץ ָ ,ט ִרי  ,חָ ִריף
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ָרעֵ ב  /צַ מֵ אֶ /שׁבַ ע /מָ לֵא
הַ ְשׁלִ ימוּ אֶ ת הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים עִ ם הַ ִמּילִ ים " ָרעֵ ב"" ,צָ מֵ א"ֶ " ,שׁבַ ע" אוֹ "מָ לֵא"ִ .שׂימוּ
לֵב לְ הַ ְתאָמָ ה.

 (1בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל י ְָרדוּ לְ ִמ ְצ ַריִ ם כִּ י הָ יָה ָרעָ ב בְּ אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן וְ הֵ ם הָ יוּ _____________.
ִ (2רבְ ָקה נ ְָתנָה מַ יִ ם לֶאֱ לִ יעֶ זֶ ר הָ עֶ בֶ ד  ,כִּ י הוּא הָ יָה __________________.
ִהיא גַּם נ ְָתנָה מַ יִ ם לַגְּ מַ לִּ ים ה________________.
 (3אַחֲ ֵרי הַ הַ פְ סָ ָקה ,הבנות הלכו לשתות מים משום שהן היו ְמאוֹד
_________________.
ירה ְוּדבו ָֹרה אָכְ לוּ ְשׁ ָשׁה ְמשֻׁ לּ ִָשׁים ֶשׁל פִּ יצָ ה ִמפְּ נֵי שֶׁ הֵ ן הָ יוּ ___________.
ִ (4שׁ ָ
 (5הָ עֲבָ ִדים בְּ ִמ ְצ ַריִ ם הָ יוּ ________________ לְ חֹפֶ שׁ.
 (6אַחֲ ֵרי שֶׁ אֲ נ ְַחנוּ אוֹכְ לִ ים אֲ נ ְַחנוּ _______________ ,וְ ָלכֵן ָכּתוּב בְּ בִ ְרכַת הַ מָּ זוֹן:
"וְ אָ ַכלְ ָתּ ,ו_______________ וּבִּ ַרכְ תָ אֶ ת ה' אֱ לוֹהֶ י ".

 (7אֲ נִי ִסיּ ְַמ ִתּי לֶאֱ כֹל ִמפָּ נַי שֶׁ הַ בֶּ טֶ ן ֶשׁלִּ י __________________!
 (8בַּ סּוֹף הָ אֲ רֻ כָּה אֲ נִי כְּ בָ ר א __________________ .אֲ נִי
__________________ עַ ד לַאֲ רֻ כָּה הַ בָּ אָה!
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הַ ְשׁלִ ימוּ אֶ ת הַ ַטּבְ לָה:
לִ כְ רוֹ = __________________________________________
שׁ ֶֹרשׁ_____________ :

זְ מַ ן ה ֹווֶ ה
אֲ ִני

כּ ֹו ֵר  /כּ ֹו ֶר ֶכת

אַ ָתּה
אַ ְתּ
הוּא
ִהיא
אֲ נ ְַחנוּ
אַתֶ ם
אַתֶ ן
הֵ ם
הֵ ן
ִרבְ ָקה
לֵאָה וְ ָרחֵ ל
יוֹסֵ ף וְ ָדוִ ד
כֹּל הַ יְ ל ִָדים
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שֻׁ לְ חָ ן
עו ֵֹר
אֶ חָ ד הַ ַתּלְ ִמ ִידים מַ ְראֶ ה אֶ ת הַ ֶשּׁלֶט ֶשׁל שֻׁ לְ חָ ן עו ֵֹר ל ַָקּהָ ל.
ְשׁנֵי ַתּלְ ִמ ִידים א ֹו יוֹתֵ ר  -יְ בַ ְצּעוּ ֶקטַ ע ְדּ ָרמָ ה )לְ א ִמילִ ים(
עוּדה
לְ הַ ְראוֹת ל ַָקּהָ ל אֶ ת שֻׁ לְ חָ ן הַ ְסּ ָ
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צָ פוּן
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צָ פוּן  -אֲ פִ יקוֹמָ ן
)אֶ חָ ד הַ ַתּלְ ִמ ִידים ְמבַ ֵקּשׁ מֵ הַ ָקּהָ ל לְ חַ פֵּ שׂ אֶ ת הָ אֲ פִ יקוֹמָ ן ֶשׁהֻ ְטמַ ן
לִ פְ נֵי הַ הַ צָּ גָה (

גְּ בִ ירוֹתַ י וְ ַרבּוֹתַ י ,
בְּ בַ ָקּ ָשׁה ִה ְס ַתּכְּ לוּ ִמ ַתּחַ ת
לַכִּ ְסּאוֹת  ,וְ חַ פְּ שׂוּ אֶ ת
הָ אֲ פִ יקוֹמָ ן !
ִמי ֶשׁמָּ צָ א אוֹת ֹו בְּ בַ ָקּ ָשׁה
לְ הָ בִ יא אֵ לַי .
ָאָדם ֶשׁמָּ צָ א אֶ ת הָ אֲ פִ יקוֹמָ ן (
) הַ ַתּלְ ִמיד נוֹתֵ ן דּ ֹולָר ל ָ
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בָּ ֵר
ִשׁיר הַ מַּ עֲלוֹת
ִשׁיר הַ מַּ עֲלוֹת
בְּ שׁוּב ה' אֶ ת ִשׁיבַ ת ִציּוֹן  .הָ יִ ינוּ כְּ חוֹלְ ִמים
אָז יְ מַ לֵּא ְשׂחוֹק פִּ ינוּ וּלְ שׁ ֹונֵנוּ ִרנָּה
אָז י ְ
ֹאמרוּ בַּ גּוֹיִ ים ִהגְ ִדּיל ה ' ַלעֲשׂוֹת עִ ם אֵ לֶּה
ִהגְ ִדּיל ה' ַלעֲשׂוֹת עִ מָּ נוּ  ,הָ יִ ינוּ כְּ חוֹלְ ִמים.
שׁוּבָ הּ ה' אֶ ת ִשׁיבָ תֵ נוּ כַּ אֲ פִ ִ
יקים בַּ ֶנּגֶב
הַ זּו ְֹרעִ ים ְבּ ִד ְמעָ ה בְּ ִרנָּה יקצורו
הֲ ל ֹו ֵי ֵל וּבָ כָ ה נו ֵֹשׂא מֶ ֶשׁ הַ זֶּ ַרע
בּוֹא יָבוֹא ְבּ ִרנָּה נו ֵֹשׂא אֲ לֻמּוֹתָ יו
וּמילִ ים  ,וִ יבַ ְצּעוּ ֶקטַ ע ִרקּוּד לְ ִשׁיר הַ מַּ עֲלוֹת
) הַ ַתּלְ ִמ ִידים יִ לְ ְמדוּ אֶ ת הַ ִשּׁיר  -מַ נְגִּ ינָה ִ
בַּ הַ צָּ גָה(.
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בְּ צֵ את יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
בְּ צֵ את יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
בֵּ ית ַי ֲעקֹב מֵ עַ ם לוֹעֵ ז
הוּדה לְ ָק ְדשׁ ֹו
הָ יְ תָ ה יְ ָ
יִ ְשׂ ָראֵ ל מֶ ְמ ְשׁלוֹתָ יו
הַ יָּם ָראָה וְ יָנוּס
הַ יּ ְַר ֵדּן יִ סֹּב לְ אָחוֹר
הֶ הָ ִרים ָר ְקדוּ כְּ אֵ ילִ ים
גְּ בָ עוֹת כִּ בְ נֵי צֹאן
מַ ה לְ הַ יָּם כִּ י ָתּנוּס
הַ יּ ְַר ֵדּן ִתּסֹּב לְ אָחוֹר
הֶ הָ ִרים ִתּ ְר ְקדוּ כְּ אֵ ילִ ים
גְּ בָ עוֹת כִּ ְבנֵי צֹאן?
ִמלִּ פְ נֵי אָדוֹן חולי אֶ ֶרץ
ִמלִּ פְ נֵי אֱ הַּ ַי ֲעקֹב
הַ הָ פְ כִּ י הַ צּוּר אֲ גַם מַ יִ ם
חַ לּ ִָמישׁ לְ מַ עְ יָנ ֹו מַ יִ ם.
)הַ ַתּלְ ִמ ִידים יִ לְ ְמדוּ אֶ ת הַ ִשּׁיר ִ -מילִ ים וּמַ נְגִּ ינָה  ,וִ יבַ ְצּעוּ ֶקטַ ע ִרקּוּד בַּ הַ צָּ גָה (
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ידה ֶשׁל אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ הָ עוֹלָם
בְּ ָרכוֹת ַלע ֲִת ָ
פֹּעַ ל הָ יָה
בְּ ָשׁנָה ֶשׁעָ ְב ָרה

ֵשׁם הַ גּוּף

בְּ ָשׁנָה הַ בָּ אָה

אֲ ִני

הָ יִ י ִתי

אֶ ְהיֶה

אַ ָתּה

הָ יִ יתָ

ִתּ ְהיֶה

אֵ ת

הָ יִ ית

ִתּ ְהיִ י

הוּא

הָ יָה

יִ ְהיֶה

ִהיא

הָ יְ תָ ה

ִתּ ְהיֶה

אֲ נ ְַחנוּ

הָ יִ ינוּ

נ ְִהיֶה

אַ ֶתּם

הֱ יִ יתֶ ם

ִתּ ְהיוּ

אַ ֶתּן

הֱ יִ יתֶ ן

ִתּ ְהיוּ

הֵ ם

הָ יוּ

יִ ְהיוּ

הֵ ן

הָ יוּ

יִ ְהיוּ

ָשׁלוֹם

הָ יָה

יִ ְהיֶה

ִמלְ חָ מָ ה

הָ יְ תָ ה

ִתּ ְהיֶה

חֲ בֵ ִרים

הָ יוּ

יִ ְהיוּ
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אֲ נִ י ְמ ַקוֶּה ְ /מ ַקוָּה ֶשׁ...
בְּ בַ ָקּ ָשׁה לְ חָ בֵ ר ִמ ְשׁפָּ ִטים לְ ִפי הַ דֻּ גְ מָ א.
דֻּ גְ מָ א :
בְּ ָשׁנָה ֶשׁעָ בְ ָרה:
בְּ ָשׁנָה הַ בָּ אָה :

הֱ יוּ ִמלְ חָ מוֹת בְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל
אֲ נִי ְמ ַקוֶּ ה ֶשׁ א יִ ְהיוּ ִמלְ חָ מוֹת בְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל .

בְּ ָשׁנָה ֶשׁעָ בְ ָרה __________________________________ :
_____________________________________________
בְּ ָשׁנָה הַ בָּ אָה ___________________________________ :
_____________________________________________
בְּ ָשׁנָה ֶשׁעָ בְ ָרה___________________________________ :
______________________________________________
בְּ ָשׁנָה הַ בָּ אָה ___________________________________ :
_____________________________________________
בְּ ָשׁנָה ֶשׁעָ בְ ָרה___________________________________ :
_____________________________________________
בְּ ָשׁנָה הַ בָּ אָה ___________________________________ :
_____________________________________________
87

