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ַסח  ַחג  ֶעֶרב   "פ 'תשה  ַהּפֶ

  

ְלִמיִדים   !ַוֲחִביִבים ְיָקִרים ּתַ

ַסח  ַחג  ִלְקַראת  ָהעֹוֶסֶקת   ְמֻיֶחֶדת  חֹוֶבֶרת  ֲעבּוְרֶכם  הֹוֵצאנוּ   ַהּפֶ

ִסיָמֵני ֶדר ּבְ   .ַהּסֵ

חֹוֶבֶרת ֻיֶחֶדת ּבַ פּול ֶרַוח ְלַהְרִויַח  ּתּוְכלוּ  ַהּמְ ּנּון: ּכָ ִריָאה ׁשִ  ַהּקְ

ַמְדנוּ  ָמה ַעל ַוֲחָזָרה ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ִעְנַין ּבַ ֶדר ִסיָמֵני ּבְ   .ַהּסֵ

ְתִאים ּמַ ַסח ַדתְלַהגָּ  ּכַ עֹוֶדֶדת ּפֶ ֶלד ֶאת ַהּמְ אֹול ַהּיֶ  ְוָהָיה" – ִלׁשְ

י ָאְלָך  ּכִ ְנָך  ִיׁשְ ֵחק נּוַכל", ּבִ ָחק ֶאת ְלׂשַ ׂשְ ִדּיּוק ַהּמִ ֶרְך  ּבְ ּדֶ . ַהּזוֹ  ּבַ

ם ֲענוּ  ַאּתֶ ֵאלֹות ַעל ּתַ ְ   !ַהׁשּ

ָכל ְקְראוּ  יֹום ּבְ נוּ  ֵמַהחֹוֶבֶרת ּתִ ִעּגּול ּוְתַסּמְ ׁשּוָבה ֶאת ּבְ  ַהּתְ

כֹוָנה דֹור ַהּנְ ּמָ   ."ַע ֵד יוֹ  ִמי" ּבַ

ד ת ְלַאַחר ִמּיָ ַסח ֻחְפׁשַ ֵלָאה ַהחֹוֶבֶרת ֶאת ַהְחִזירוּ  ַהּפֶ  ַהּמְ

ְתׁשּובֹות ְפָרס ִלְזּכֹות ְותּוְכלוּ  ּבִ   .ֶנְחָמד ּבִ

ַסח ר ּפֶ ׁשֵ ֵמַח  ּכָ   ְוׂשָ

ה ְזּכֶ ּנִ ָבִחים ִמן ֶלֱאֹכל ְוׁשֶ ָסִחים ּוִמן ַהּזְ   ַהּפְ

ֵבית ׁש  ּבְ ְקּדָ ָקרֹוב ַהּמִ ׁש  ּבְ   ַמּמָ

  ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה 

ם   _____________________________ _______________ ׁשֵ

ָחה ּפָ   ___________ _____________________ ________ ִמׁשְ
 



 

 

  

ׁש    ַקּדֵ
  

ְיָלה,ּפֶ  ּלַ   ַסח ּבַ

א ִמּבֵ  א ּבָ ַאּבָ ׁשֶ     ת,ֶס נֶ ית ַהּכְ ּכְ

ים ִקּדּוׁש. ד עֹוׂשִ   ִמּיָ

ֵקִדים ֶוֱאגֹוִזיםּלְ ַח ּוְמ  ָלִדים ׁשְ  ,ִקים ַלּיְ

ֲאלוּ  ּלֹא ֵיָרְדמּו ְוִיׁשְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

ע  יֹות. ֶאת ַאְרּבַ ׁשְ  ַהּקֻ

  

  
ִין ֶצַבע ַמהוּ    ?ַהּיַ

חֹל) 2   ָלָבן) 1   ָאדֹם)  3   ּכָ



  

 

  

  ּוְרַחץ 
  

ַדִים   נֹוְטִלים ֶאת ַהּיָ

  "ִיםת ָיָד ַל יִט ַעל נְ " ְולֹא ְמָבְרִכים

י עֹוד לֹא הֹוְלִכים ֶלֱאכֹל   ּכִ

עּוָדה.   ֶאת ַהּסְ

  

  

  

  

  

  ?ָיַדִים נֹוְטִלים ַמּדּוַע                                 
ָדה ִלְכבֹוד) 1                                 ֵדי)  2   ַהַהּגָ ַדִים ֶאת  ְלַנּקֹות ּכְ   ַהּיָ
י) 3                                 ָבר אֹוְכִלים ּכִ בּול ּדָ ּטָ ַמִים ׁשֶ   ּבְ



 

 

  

ס  ְרּפַ   ּכַ
  

ס לֹוְקִחים   ְרּפַ   ֲחִתיַכת ּכַ

ֵמי ֶמַלח   טֹוְבִלים אֹוָתּה ּבְ

 י ָהֲאָדָמה".ִר ּוְמָבְרִכים "ּבֹוֵרא ּפְ 

  

  

  

ס ַמהוּ  ְרּפַ   ?ּכַ

ָצל) 1 ּפּוז) 2  ּבָ ּפּוַח ) 3  ּתַ   ֲאָדָמה  ּתַ



  

 

  

  ַחץ יַ 
  

ה ָהֶאְמָצִעית, ּצָ   לֹוְקִחים ֶאת ַהּמַ

ּקֹוְרִאים ָלּה    ",ֵלִוי"ׁשֶ

  ם.ִי נַ ׁשְ ְוׁשֹוְבִרים אֹוָתּה ִל 

יִאים  דֹוָלה ַמְחּבִ ֶאת ַהֲחִתיָכה ַהּגְ

ה  ְו  ,ֲאִפיקֹוָמןַל  ַטּנָ ֶאת ַהֲחִתיָכה ַהּקְ

ָעָרה.   ַמְחִזיִרים ַלּקְ

  

  
ים ָמה                                    ?ָהֲאִפיקֹוָמן ִעם עֹוׂשִ

ִאיִרים) 1                                  ֵלם ַמׁשְ ה ׁשֹוְבִרים) 2  ׁשָ ָ   ֲחָלִקים ַלֲחִמׁשּ
הלִ  ׁשֹוְבִרים) 3                                  לֹוׁשָ   ֲחָלִקים ׁשְ



 

 

  

יד   ַמּגִ
  

ָדה   אֹוְמִרים ֶאת ַהַהּגָ

  א"ָי נְ א ַע ָמ ְח א ַל "ֵה ִמ 

ָרֵאל" ַאל ִיׂשְ   ַעד "ּגָ

יֹות. ׁשְ ע ַהּקֻ ֶלד ׁשֹוֵאל ֶאת ַאְרּבַ  ְוַהּיֶ

  

  

  

  

  

ים ָהיוּ  ֵהיָכן   ?ַהֲחָכִמים ְמֻסּבִ

ְכַפר) 1 ֵביָתר)  2  "דּבַ ַח  ּבִ ְבֵני) 3  ּבְ ַרק ּבִ   ּבְ



  

 

א ילוִו  ִאיְך  עַטאֶט  יֹות ִדי ִדיר ְפֶרעְגן ּבַ   :ִפיר ֻקׁשְ

ה ּנָ ּתַ ׁשְ  ָוואס ִאיז ַאְנֶדעְרׁש   – ַמה ּנִ

ה ְיָלה ַהּזֶ ַסח –  ַהּלַ   ִדי ַנאְכט פּון ּפֶ

ילֹות ל ַהּלֵ   פּון ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאהר. – ִמּכָ
  

ָיא ִאיז: ֶטע ֻקׁשְ   ִדי ֶעְרׁשְ

ָכל ַהּלֵ  ּבְ   ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר – ילֹותׁשֶ

יִלין ט ַאיין – ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ   טּוְנֶקען ִמיר ִניׁשְ

ט ֲאִפילּו ֵאיין ָמאל – ַעם ֶאָחתֲאִפילּו ּפַ    אֹוְיְך ִניׁשְ

ה ְיָלה ַהּזֶ ַסח –  ַהּלַ   ִדי ַנאְכט פּון ּפֶ

ּתֵ  ָעִמיםׁשְ ס  ְנֶקען ִמיר ַאיין ְצֵווי ָמאל:טוּ  – י ּפְ ְרּפַ ֵאיין ָמאל ּכַ
  רֹוֶסתֵאיין ָמאל ָמרֹור ִאין ֲח אּון , ִאין ַזאְלץ ַוואֶסער

  

ָיא ִאיז:ִדי ְצֵוויֶטע    ֻקׁשְ

ילֹות ָכל ַהּלֵ ּבְ   ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר – ׁשֶ

  ֶעְסן ִמיר – ָאנּו אֹוְכִלין

ה אּון ַאז ִמיר ִוויְלן  ,ַאז ִמיר ִוויְלן ֶעְסן ִמיר ָחֵמץ – ָחֵמץ אֹו ַמּצָ
ה   ֶעְסן ִמיר ַמּצָ

ה ְיָלה ַהּזֶ ַסח –  ַהּלַ   ִדי ַנאְכט פּון ּפֶ

ה לֹו ַמּצָ ה – ּכֻ   .ֶעְסן ִמיר ָנאר ַמּצָ



 

 

ָיא ִאיז:   ִדי ְדִריֶטע ֻקׁשְ

ילֹות ָכל ַהּלֵ ּבְ   ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר – ׁשֶ

  ֶעְסן ִמיר – ָאנּו אֹוְכִלין

ָאר ְיָרקֹות   ַאֶלע ָסאְרְטן ְגִריְנס – ׁשְ

ה ְיָלה ַהּזֶ ַסח –  ַהּלַ   ִדי ַנאְכט פּון ּפֶ

  ָמרֹור. ֶעְסן ִמיר – ָמרֹור

  

ָיא ִאיז:   ִדי ֶפעְרֶטע ֻקׁשְ

ילֹות ָכל ַהּלֵ ּבְ   ַאֶלע ֶנעְכט פּון ַא ַגאְנץ ָיאר – ׁשֶ

  ֶעְסן ִמיר – ָאנּו אֹוְכִלין

ִבין ין יֹוׁשְ   ייטֵה ַסיי ִזיְצְנִדיֶקעְר  – ּבֵ

ין אְרֶטעְר  – ּוֵבין ְמֻסּבִ ּפַ   ייטֵה אּון ַסיי ָאְנִגיׁשְ

ה ְיָלה ַהּזֶ ַסחִדי  –  ַהּלַ   ַנאְכט פּון ּפֶ

ין ָלנּו ְמֻסּבִ אְרֶטעְר  – ּכֻ ּפַ   ייט ֵה ִזיְצן ִמיר ַאֶלע ָאְנִגיׁשְ
  אֹויף ִדי ִליְנֶקע ַזייט

  

ירּוץ   ַטעֶטע ֶעְנְטֶפער ִמיר ַא ּתִ
יֹות.   אֹויף ִדי ַאֶלע ִפיר ֻקׁשְ

  



  

 

  

  ָרְחָצה 
  

ַדִים   נֹוְטִלים ֶאת ַהּיָ

  "ִיםַעל ְנִטיַלת ָיָד "ּוְמָבְרִכים 

עּוָדה. י הֹוְלִכים ֶלֱאכֹל ֶאת ַהּסְ  ּכִ

  

  

  

  

ים ָמה                                  ָרְחָצה עֹוׂשִ   ?ּבְ
  ָיַדִים נֹוְטִלים)  2  ָיַדִים ׁשֹוְטִפים) 1                                 
  ַרְגַלִים נֹוְטִלים)  3                                 



 

 

    

ה מֹוִציא     ַמּצָ
  

ּצֹותוֹ לׁשְ אֹוֲחִזים ֶאת    :ּוְמָבְרִכים ׁש ַהּמַ

  "ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ". 

ְחּתֹוָנה   ה ַהּתַ ּצָ ׁשֹוְמִטים ֶאת ַהּמַ

ּקֹוְרִאים ָלּה  ָרֵאל"ׁשֶ   ,"ִיׂשְ

ה". :ּוְמָבְרִכים  "ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ

  

  

  
לֹושׁ  ֶאת ַמְחִזיִקים ַמּדּוַע  ּצֹות ׁשְ   ?ַהּמַ

י) 1 ֵדי) 2  ָיפֹות ֵהן ּכִ י) 3  ן לָ כְ ָא לְ  ּכְ ֶנה ֶלֶחם ָצִריךְ  ּכִ   ִמׁשְ
ה ּמָ ּצֹות אֹוְכִלים ּכַ   ?ֵמַהּמַ

ִית) 1 ּזַ ה ֲחִתיָכה) 2  ּכַ ֵני) 3  ְקַטּנָ ֵזיִתים ׁשְ   ּכְ



  

 

  

  ָמרֹור
  

  ת ָמרֹור,ִי זַּ לֹוְקִחים ּכַ 

ֲחרֶֹסת    טֹוְבִלים אֹותֹו ּבַ

  ֲאִכיַלת ָמרֹור".ּוְמָבְרִכים "ַעל 

ִלי ֲה ְכ וֹ א  ה.ָב ֵס ִלים ּבְ

  

  

  

  

  
  ?ֲחרֶֹסת אֹוְכִלים ַמּדּוַע                                  

ת ְלֵזֶכר) 1                                 ים ַמּכַ ּנִ יט ְלֵזֶכר) 2 ּכִ   ַהּטִ
י) 3                                     ָטִעים ֶזה ּכִ



 

 

  

  ּכֹוֵרְך 
  

  ת ָמרֹורִי זַּ לֹוְקִחים ּכַ 

ה ַוֲחרֶֹסת, ִי זַּ ִעם ּכַ    ת ַמּצָ

ה ִה : אֹוְמִרים ן ָעׂשָ ל ּבִ "ּכֵ   ְזַמןּלֵ

ם" ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ   ,ׁשֶ

ֲהֵס   אֹותוֹ  ִליםְכ וֹ אְו    ָבה ּבַ

מֹאל ַצד ַעל  .ׂשְ

  

  
ה ֵמֵאיזוֹ    ?ַהּכֹוֵרךְ  ֶאת לֹוְקִחים ַמּצָ

ה) 1 ּצָ ה) 2  ָהֶאְמָצִעית ֵמַהּמַ ּצָ ְחּתֹוָנה  ֵמַהּמַ   ַהּתַ
ה) 3 ּצָ   ָהֶעְליֹוָנה ֵמַהּמַ



  

 

   

ְלָחן עֹוֵרְך    ׁשֻ
  

עּוָדה ְלָחן ַלּסְ ֻ ִרים ֶאת ַהׁשּ   ְמַסּדְ

ר ִגים ּוָבׂשָ   יםּמִ ְטַע ַמ  יּוִמינֵ  ִעם ּדָ

 ִלְכבֹוד יֹום טֹוב. 

  

  

  

  

  

  
ְתִחלַּ  ֶלֱאכֹל נֹוֲהִגים ָמה                                 עּוָד  תּבִ   ?הַהּסְ

יָצה) 2  ֲחרֶֹסת ִעם ְזרֹוַע ) 1                                 ֵמי ּבֵ   ֶמַלח ּבְ
יַח ) 3                                      ֲאַבּטִ



 

 

  

  ָצפּון 
  

א   ָהֲאִפיקֹוָמן  ֶאת מֹוִציִאים ְחּבָ   ַהּמֻ

ּנוּ  ִליםְכ וֹ אְו  ִית ִמּמֶ ּזַ   ּכַ

מֹאל ַצד ַעלה  ָב ֵס ֲה ּבַ   .ׂשְ

  

  

  

  

  

  
ים ָמה   ?ָהֲאִפיקֹוָמן ַאֲחֵרי עֹוׂשִ

 ׁשֹוִתים ְולֹא  אֹוְכִלים לֹא) 3  ׁשֹוִתים) 2  אֹוְכִלים) 1



  

 

  

ַרְך    ּבֵ
  

זֹון  ְמָבְרִכים ת ַהּמָ ְרּכַ   .ּבִ

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ל ּכֹוס מֹוְזִגים ָמַתי                                 הוּ  ׁשֶ ִביא ֵאִלּיָ   ?ַהּנָ
ת ִלְפֵני ) 1                                  ְרּכַ זֹון ּבִ ת) 2  ַהּמָ ִבְרּכַ זֹון ּבְ   ַהּמָ
ת ַאֲחֵרי) 3                                  ְרּכַ זֹון ּבִ     ַהּמָ



 

 

  

ל   ַהּלֵ
  

ל ִחים  	אֹוְמִרים ַהּלֵ ּבְ   ֶאתּוְמׁשַ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

  

  ִנְרָצה 
  

ַסח  ל ּפֶ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ה ֶאת ּכָ עֹוׂשֶ   ִמי ׁשֶ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ ה ְוָחִביב ִלְפֵני ַהּקָ  ְמֻרּצֶ

  
ל ֶזה ָמה   ?ַהּלֵ

ָרָכה) 1 ה) 2  ַאֲחרֹוָנה ּבְ ׁשָ ּקָ ם ּבַ ֵ ַבח) 3  ֵמַהׁשּ ם ׁשֶ ֵ   ְלַהׁשּ
רּושׁ  ָמה   ?ִנְרָצה ַהּפֵ

ה) 2  ַמֵהר ָרִצים) 1 ם ִלְפֵני ְמֻרּצֶ ֵ ה ֲאִכיַלת) 3  ַהׁשּ  ַמּצָ



  

 

  
ָאה ָנה ַהּבָ ָל   ְלׁשָ ירּוׁשָ   ִים ּבִ

  

ָרָכה  ְבָרָכה ּוַבֲהֵסָבה ּוְמָבְרִכים ּבְ ׁשֹוִתים ּכֹוס ְרִביִעית ּבִ

ַלִים". ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ   ַאֲחרֹוָנה ְואֹוְמִרים "ְלׁשָ

ַלִים",  ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ית ָהַרב: ַאַחר ֲאִמיַרת "ְלׁשָ ִמְנַהג ּבֵ

ִגיָמתֹו']  ן 'ּפְ ְקּבּוק ַלּכֹוס, ְלַתּקֵ ָהַאְדמֹו"ר [מֹוֵזג ְמַעט ַיִין ֵמַהּבַ

ים  ֻסּבִ ְקּבּוק, ְוָכל ַהּמְ הּו ַלּבַ ל ֵאִלּיָ ִין ִמּכֹוסֹו ׁשֶ ַמְחִזיר ְוׁשֹוֵפְך ַהּיַ

ִנים ּבְ  ּגּון "ֵא ְמַנּגְ ָעה זֹו ַהּנִ " -ׁשָ ה ְואֹוֶדּךָ ּגּוִנים   -ִלי ַאּתָ ֶרת ַהּנִ ֵמֲעׂשֶ

ֵקן. נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ   ׁשֶ

  



 

 

    



  

 

  
  


