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"יגעת ומצאת תאמין"

ילדים וילדות יקרים, 
החשובים  החגים  אחד  הוא  הפסח,  חג 
את  חוגגים  אנו  בו  היהודי,  לעם  והיקרים 
לאבותינו  ה'  שעשה  הגדולים  הניסים 

ביציאת מצריים. 
לקראת חופשת הפסח, מוגשת לכם חוברת 
עבודה בנושא חג הפסח, ובה כלים ותרגול 

לקראת כניסתכם לכיתה א.
ובהצלחה  נעימה  אני מאחלת לכם חופשה 

בהמשך הדרך.

חג פסח כשר ושמח,
גאולה לייאנס

מנהלת בית הספר היסודי שלהבות-חב"ד 
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ְּבִמְצַרִים ָעְבדּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶפֶרְך. ֵהם ָּבנּו ִּבְנָיִנים ְּגבֹוִהים ֵמֹחֶמר ּוְלֵבִנים. 
ְוָהָיה ָלֶהם ָּכל ָּכְך ָקֶׁשה ַעד ֶׁשֵהם ָצֲעקּו ֶאל ה'.

1. ִצְבעּו ֶאת ַהִּפיָרִמיָדה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר

2. ִצְבעּו ֶאת ָהֲאָבִנים ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ָהַעּמּוד

3. ִצְבעּו ֶאת ָהִאיׁש ֶׁשִּמְתַּפֵּלל
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ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְבִּדיל ֵּבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְצִרים. ַהִּמְצִרים ִקְּבלּו ֶאת ַמּכֹות 
ִמְצַרִים – ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא. ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים ֵמתּו – ּוְבכֹוֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא. 

ַהִּמְצִרים ָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה – ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶהֱאִמינּו ַּבה'. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָחצּו ֶאת ַים 
סּוף, ְוִאּלּו ַהִּמְצִרים ֹלא ִהְצִליחּו, ְוָטְבעּו ַּבָּים.

- ַהִּקיפּו ַרק ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.
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ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ָאנּו ׁשֹוִתים ַאְרַּבע ּכֹוסֹות, אֹוְכִלים ַמּצֹות, ְוֵכן ָמרֹור – ֲעֵלי ַחָּסה. 
ָּכל ֵאֶּלה ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים.

- ַהִּקיפּו ְּבָכל ׁשּוָרה ֶאת ַהּיֹוֵצא ַהֹּדֶפן.

6



ְּבַקֲעַרת ֵליל ַהֵּסֶדר ֶיְׁשָנן ָׁשלֹוׁש ַמּצֹות ְּכֶנֶגד: ֹּכֵהן, ֵלִוי ְוִיְׂשָרֵאל.

  - ַצְּירּו ָּבִעּגּול ָהֵריק ְנֻקּדֹות ְּכִמְסַּפר ַהַּמּצֹות )1/2/3(
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ָאנּו ִמְתּכֹוְנִנים ִלְקַראת ַחג ַהֶּפַסח.

    - ָמה ַׁשָּיְך ְלָמה?
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ַּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ַמּכֹות ִמְצַרִים ֶׁשָעָׂשה ה' ִּבְכֵדי ְלַהְראֹות ַלִּמְצִרים 
ֶאת ָידֹו ַהֲחָזָקה.

- ָּתֲארּו ֵאיזֹו ַמָּכה ַאֶּתם רֹוִאים ְּבָכל ְּתמּוָנה.
- ִצְבעּו ַלֲהָנַאְתֶכם.
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- ִצְבעּו ַלֲהָנַאְתֶכם.
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- ִצְבעּו, ִּגְזרּו, ְוַהְדִּביקּו ַּבְּמקֹומֹות ַהַּמְתִאיִמים ַּבַּבִית.
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ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ָאנּו עֹוְרִכים ְּבִדיַקת ָחֵמץ, ּובֹוְדִקים ֶׁשֹּלא ִנְׁשַאר ַּבַּבִית ָחֵמץ.
ְּבַחג ַהֶּפַסח ָאנּו אֹוְכִלים ַרק ַמֲאָכִלים ֶׁשְּכֵׁשִרים ְלֶפַסח. 

ְוָאסּור ֶׁשִּיְהֶיה ִּבְרׁשּוֵתנּו ָחֵמץ.

- ִמְצאּו ֶאת 10 ֲחִתיכֹות ֶהָחֵמץ ָהֲעטּופֹות.
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- ִצְבעּו ַרק ֶאת ַהּמּוָצִרים אֹוָתם ׂשֹוְרִפים ִּבְׂשֵרַפת ָחֵמץ.
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תפילה ל-ה'

ְנַבֵּקׁש ֵמַהְּיָלִדים ְלָתֵאר:
- ָמה עֹוִׂשים ָהֲאָנִׁשים ְוַהְּיָלִדים ַּבְּתמּוָנה?

- ָמה ְלַדְעְּתֶכם ֵהם ְמַבְּקִׁשים ֵמה'?
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- ִצְבעּו ַלֲהָנַאְתֶכם.
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