
חֹוֶבֶרת ֲהָכָנה
ֶלָחג ַהֶּפַסח
ְלִכָּתה א'

תש"ף



ִּבְרַּכת ָהִאיָלנֹות

ְּבֹחֶדׁש ִניָסן ָהִאיָלנֹות ְמַלְבְלִבים ּופֹוְרִחים.
ַּכֲאֶׁשר ִנְרֶאה ְלָפחֹות ֵׁשִני ֲעֵצי ְּפִרי ֶׁשּמֹוִציִאים ְּפָרִחים נֹוֶדה ָלּה' ּוְנָבֵרְך:

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ה ה', ֱאֹלֵהֽ רּוְך ַאתָּ "בָּ
לּום,  עֹוָלמֹו כְּ ר בְּ ֹּלא ִחסֵּ ֶשׁ

ִריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות,  ּוָבָרא בֹו בְּ
ֵני ָאָדם" ֶהם בְּ ֵלָהנֹות בָּ

ַהִאם ִּבַרְכַת ַהָּׁשָנה ִּבְרַּכת ָהִאיָלנֹות? ֵּכן / ֹלא	 

ַעל ֵאּלּו ִאיָלנֹות?	 

_______________.1

_______________.2

ֵהיָכן ְוִעם ִמי?_______________________________	 



ְׁשמֹות ֶהָחג
ִּגְזרּו ֶאת ְׁשמֹות ֶהָחג ִמַּתְחִּתית ָהַעּמּוד ְוַהְתִאימּו ֵׁשם ְלָכל ְּתמּוָנה.

ַחג ָהָאִביב       ַחג ַהַּמּצֹות       ְזַמן ֵחרּוֵתנּו       ַחג ַהֶּפַסח



ְׁשמֹות ֶהָחג-ִחידֹות
ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ְּבֶעְזַרת ְׁשמֹות ֶהָחג ַהִּנְמָצִאים ַּבַּתְרִמילֹון.

ְּבַמַּכת ְּבכֹורֹות ה' _______ַעל ָּבֵּתי ַהְּיהּוִדים  .1

ָלֵכן ְׁשִמי הּוא: ַחג ַהֶּפַסח, ַחג ַהַּמּצֹות, ַחג ָהָאִביב, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים ְּבעֹוַנת ה_________  .2

ָלֵכן ְׁשִמי הּוא: ַחג ַהֶּפַסח, ַחג ַהַּמּצֹות, ַחג ָהָאִביב, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו

ַהָּבֵצק ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִהְסִּפיק ְלַהְחִמיץ ְוֵהם ָאפּו_______  .3

ָלֵכן ְׁשִמי הּוא: ַחג ַהֶּפַסח, ַחג ַהַּמּצֹות, ַחג ָהָאִביב, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ֵמַעְבדּות ל________  .4

ָלֵכן ְׁשִמי הּוא: ַחג ַהֶּפַסח, ַחג ַהַּמּצֹות, ַחג ָהָאִביב, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו

ָּפַסח
ָאִביב
ַמּצֹות
ֵחרּות



ִאּסּור ָחֵמץ:
ִצְבעּו ֶאת ַהְּׁשָטִחים ֶׁשְּמֻצָּיר ָּבֶהם ְּדַבר ָחֵמץ ְּבֶצַבע ְצֹהב

ְוֶאת ַהְּׁשָטִחים ֶׁשְּמֻצָּיר ָּבֶהם ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ָחֵמץ ְּבֶצַבע ָּיֹרק

ֵאיזֹו ִמָּלה ִקַּבְלֶּתם?_________________



ֵּכיַצד ֶנָבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ?
ַהְתִאימּו ְלָכל ְּתמּוָנה ִמְׁשָּפט ִמַּמְחָסן ַהִּמִּלים:



ִהְׁשַּתַּתְפִּתי ְּבִנָּקיֹון ֶפַסח!
ִאָּמא ְיָקָרה-ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַאִּגיׁש ֵעְזָרה ְּבִנָּקיֹון ְלֶפַסח ַהְדִּביִקי ִלי ַמְדֵּבָקה



ָּכְך אֹוִפים ַמּצֹות
ִּגְזרּו ֶאת ַהְּפֻעּלֹות ִמַּתְחִּתית ָהַעּמּוד ְוַהְדִּביקּו ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאים:

                                       ֶאת ַהִחִּטים.

                             ֶאת ַּגְרִעיֵני ַהִחָּטה.

                             ֶאת ַהֶּקַמח.

                             ְלֶקַמח ַמִים

                             ֶאת ַהָּבֵצק.

                             ֶאת ַהָּבֵצק ְלצּוָרה.

                             ֶאת ַהָּבֵצק ַּבְמַנֵקֶבת.

                             ֶאת ַהַּמּצֹות.

ָלִׁשים         ְמַנִּפים         קֹוְצִרים         אֹוִפים         

ְמַרְּדִדים           טֹוֲחִנים         מֹוִסיִפים         

ְמחֹוְרִרים



ֵליל ַהֵּסֶדר
ֵליל ַהֵּסֶדר ָחל ְּבַתֲאִריְך ט"ו ְּבִניָסן )י"ד ְּבִניָסן ַּבַּלְיָלה(.

ַהָּׁשָנה ָיחּול ֵליל ַהֵּסֶדר ְּביֹום_____ ַּבָּׁשבּוַע.
 ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ְּבֶעְזַרת ְמִתיַחת ַקו ַלִּצּיּור ַהַּמְתִאים

ְּבֵליל ַהֵּסֶדר:

אֹוְכִלים

ׁשֹוִתים

קֹוְרִאים ְּב

אֹוְכִלים ְיָרקֹות           ְו

ְוָׁשִרים

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע?



ַקֲעַרת ַהֵּסֶדר
ִּגְזרּו ֶאת ַהִּצּיּוִרים ֶׁשַּלַּמָּטה ְוַהְדִּביקּו ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאים ְּבַקֲעַרת ַהֵּסֶדר:



ִסיָמֵני ַהֵּסֶדר
ֵזֶכר ְלָמה ָׁשַמִים ַּבְּקָעָרה?

ִמְתחּו ַקו ַלֶהְסֵּבר ְוַלִמיָלה ַהַּמְתִאיַמה

ַמּצֹות      ָמרֹור      ְזרֹוַע      ֵּביָצה     ַּכְרַּפס    ֲחֹרֶסת

ֵזֶכר ַלַחִּיים ַהָּמִרים ֶׁשָהיּו ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים

ֵזֶכר ְלָקְרָּבן ֶּפַסח

ֵזֶכר ַלִּטיט

ֵזֶכר ְלָקְרָּבן ֲחִגיָגה

ֵזֶכר ַלָּכְך ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָעְבדּו ְּבַפֶרְך

ֵזֶכר ַלָּבֵצק ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ְלַהְחִמיץ



עֹוִׂשים ֵסֶדר ְּבֵליל ַהֵּסֶדר
ִּגְזרּו ֶאת ַהִּצּיּוִרים ְוַהְדִּביקּו אֹוָתם ַּבְּקרֹונֹות ְלִפי ֶהְסֵּדר:







ְיִציָרה-ָחַבִקים ְלַמִּפיֹות
ְמִכיִּנים ָחַבִקים ַלַּמִּפיֹות ְלֵליל ַהֵּסֶדר.

ִצְבעּו ֶאת הָחַבִקים 	 
ִּגְזרּו 	 
ַהְּדקּו ֶאת הָחַבִקים ְּבֹגֶדל ִּכְרצֹוְנֶכם.	 

ְּבַהְצָלָחה!



ְיִציָרה-ַּגְלַּגל 10 ַהַּמּכֹות
ִצְבעּו ֶאת ַּגְלַּגל 10 ַהַּמּכֹות ִּכְרצֹוְנֶכם.

ִּגְזרּו ֶאת ְׁשֵני ַהַּגְלַּגִלים ְוִהִּניחּו אֹוָתם ֶאָחד ֵמַעל ַהֵּׁשִני, ַּכֲאֶׁשר ַהַּגְלַּגל ֶׁשָּכתּוב ָעָליו 	 
"ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות" ִנְמָצא ְלַמֲעָלה.

ַחְּברּו ְּבֶמְרָּכז ֵׁשִני ַהַּגְלַּגִלים ְּבֶעְזַרת ִסָּכה ִמְתַּפֶּצֶלת אֹו ֲחִתיַכת ְּפַלְסֵטִליָנה ְקַטָּנה	 

ְּבַהְצָלָחה!





ַאְרַּבע ּכֹוסֹות
ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ׁשֹוִתים ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ַיִין ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע ְלׁשֹונֹות ֶׁשל ְּגֻאָּלה

ִּכְתבּו ִמַּתַחת ְלָכל ּכֹוס ַאַחת ִמן ַהְּלׁשֹונֹות:

ְוהֹוֵצאִתי     ְוִהַּצְלִּתי     ְוָגַאְלִּתי     ְוָלַקְחִּתי

ּכֹוס ִראׁשֹוָנה –מֹוְזִגים ְּב"קֶדׁש"                   ּכֹוס ְׁשִנָּיה מֹוְזִגים ְּב"ַמִגיד"

ּכֹוס ְׁשִליִׁשית מֹוְזִגים ְּב"ַּבֵרְך"                      ּכֹוס ְרִביִעית מֹוְזִגים ַּב"ַהֵּלל"



ְסִפיַרת ָהֹעֶמר
ִמּמֹוָצֵאי ֶּפַסח ַמְתִחיִלים ִלְסֹּפר ֶאת ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ַעד ְלַחג ָׁשבּועֹות.

ַהְדִּביקּו ַמְדֵּבָקה ְּבָכל יֹום ֶׁשְּסַפְרֶּתם ּבֹו.

1 3 52 4 6 7

8 10 129 11 13 14

29 31 3330 32 34 35

15 17 1916 18 20 21

36 38 4037 39 41 42

22 24 2623 25 27 28

43 45 4744 46 48 49

"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם, ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת... 
ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות, ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה"...



ְּבִדיַקת ָחֵמץ
ָהִכינּו ְּבָרָכה ְמֻקֶּׁשֶטת ְוַכף ְלִאּסּוף ְּפִתיֵתי ֶהָחֵמץ



קודם בדיקת חמץ אומרים זה:

ִדיַקת ָחֵמץ  ל בְּ ם ִמְצַות ֲעֵשׂה ְוֹלא ַתֲעֵשׂה ֶשׁ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקיֵּ
ל ִיְשָׂרֵאל. ם כָּ ֵשׁ יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם בְּ ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּוְשׁ א בְּ ם ִיחּוד קּוְדָשׁ ְלֵשׁ

 ִויִהי נֹוֲעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.

ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאתָּ "בָּ
יעּור ָחֵמץ" נּו ַעל בִּ ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּ נּו בְּ ָשׁ ר ִקדְּ ֲאֶשׁ

ומיד אחר הבדיקה יבטלנו ויאמר:

יּה,  יּה, ּוְדָלא ִבַעְרתֵּ א ִבְרׁשּוִתי, ְדָלא ֲחִמתֵּ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיכָּ כָּ
ַעְפָרא ְדַאְרָעא. ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר כְּ ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה, ִלבָּ

תרגום מארמית: 
 "כל חמץ ושאור שיש ברשותי שלא ראיתיו, 

ושלא ביערתיו ושלא ידעתיו יבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ"



ַסח! ָּכֵׁשר ְלפֶּ
ִצְבעֹו ְוָגְזרּו ֶאת ַהְּפָתִקים ְוַהְדִּביקּו ְּבָכל ָמקֹום ּבֹו ְּכָבר ָנִקי ִלְכבֹוד ֶהָחג

ַסח!  ַסח!    ָּכֵׁשר ְלפֶּ ָּכֵׁשר ְלפֶּ

ַסח!  ַסח!    ָּכֵׁשר ְלפֶּ ָּכֵׁשר ְלפֶּ

ַסח!  ַסח!    ָּכֵׁשר ְלפֶּ ָּכֵׁשר ְלפֶּ

ַסח! ַסח!    ָּכֵׁשר ְלפֶּ ָּכֵׁשר ְלפֶּ




