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מצה והכנת מצה

מצה זו על שום מה?

"מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם 
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם, שנאמר: 'ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות 
כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם' )שמות י"ב, ל"ט(" )מתוך 

ההגדה(. 

מפשט הכתוב עולה כי המצה היא זכר ליציאת מצרים. כאשר יהודי אוכל מצה בפסח הדבר מזכיר לו 
את הניסים ואת הנפלאות שעשה ה' לאבותינו, וכך מתחזקת בִלבו האמונה בה'.

מאכל  דאסוותא",  ו"מיכלא  האמונה,  מאכל  דמהימנותא",  "מיכלא  נקראת  שהמצה  נאמר  בזוהר 
את  ומרפאת  האמונה  את  מחזקת  שהיא  בפסח,  מצה  לאכילת  מיוחדת  סגולה  יש  כן  על  הרפואה. 

התחלואים בנפש.

ידוע שלמאכלים שונים יש השפעות שונות על נפש האדם. כשם שאדם שאוכל לחם נהיה שבע גם 
אם לא הרגיש את טעמו ולא יודע מה יש בו, כך כל מי שאוכל מצה בפסח, אפילו אם אינו מבין מדוע 

ולמה, מתחזקת אמונתו בקב"ה והיא הופכת לנוכחת ולמורגשת יותר. 

לחיות אמונה
למצה אין טעם, וכך גם האמונה היא הכרה והתקשרות בקב"ה "במה שלמעלה מטעם ודעת". המצה 
ואינו  שכלו  "שמבטל  ובכך היא רומזת לעניין הביטול,  היא דקה שבדקֹות, לעומת החמץ ה'מנופח', 
מבקש טעם, רק מאמין האמת באמונה הטהורה, ונמשך בחינה זו בנשמה על ידי מצוות אכילת מצה" 

)מאמרי אדמו"ר הזקן(. 

האמונה היא ההתמסרות והביטול שלנו ל'לא נודע'. ברמה הראשונית היא הכרה בכך שיש מציאות 
והנהגה מעבר להׂשגתנו )'ביטול היש'(. ברמה גבוהה יותר אנחנו כבר לא צריכים 'לבטל רצוננו מפני 
רצונו', אלא אנחנו מתבטלים ממש לנוכח המפגש עם האין סוף ברוך הוא )'ביטול במציאות'(. זהו 

גילוי שכינה בחצות הלילה של פסח. 
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ׁשּום ָחֵמץ"
"ְיַנֵּקם ֵהיֵטב ֶשֹּׁלא ִיְהֶיה ָּבֶהם 

ׁשּום ָחֵמץ"
"ְיַנֵּקם ֵהיֵטב ֶשֹּׁלא ִיְהֶיה ָּבֶהם 

ב"ה
ב"ה

ְמַנִּקים ְלֶפַסח
ְמַנִּקים ְלֶפַסח
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שיעור אכילת מצה 
מן הדין מצוות אכילת מצה היא רק בליל הסדר, ואילו בשאר ימי החג היא רשות. מנהג חב"ד הוא 
להקפיד לאכול מצות עבודת יד בלבד, וכן לַזכות את הרבים באכילת מצה שמורה עבודת יד בליל 

הסדר.

בליל הסדר אוכלים מצה )לפחות( שלוש פעמים: 

הפעם הראשונה היא בתחילת הסעודה, אחרי ברכות 'המוציא' ו'על אכילת מצה'. 

הפעם השנייה היא בעת אכילת 'כורך', שהוא כריך של מצה עם מרור וחרוסת. 

הפעם השלישית היא ה'אפיקומן'. 

הכמות המינימלית שיש לאכול בכל פעם היא 'כזית', 27 גר', כשליש או כמחצית מצה עגולה )לפי 
דעות אחרות: 11 גר', כרבע מצה עגולה(. יש להשתדל שמשך אכילת המצה יהיה קצר ככל האפשר 

)המהדרין נוהגים לאכול שני 'זיתים' של מצה בפעם הראשונה ובפעם האחרונה(.
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הצעות לפעילות בגן

מטרות:

הילדים ילמדו את טעמי אכילת המצה בפסח.. 1

הילדים ייחשפו לאופן אפיית המצות ולסדר האפייה.. 2

הילדים יכירו את המהות הפנימית של חמץ ומצה על פי החסידות.. 3

הילדים יכירו שהמצה היא 'מאכל אמונה'.. 4

הילדים ייחשפו ל'מבצע מצה'.. 5

מושגים ודמויות:

מצה	 

חמץ 	 

מאכל אמונה	 

4-36-5יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

התאמה חזותית בין אותיות זהות

אימון בסריקה חזותית

 
מתמטיקה

זיהוי וייצוג גרפי של מספרים

מוטוריקה עדינה

שימוש במגוון חומרים

אימון באחיזת עיפרון

מוטוריקה גסה

התארגנות קבוצתית משתפת במרחב
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4-36-5

מצוות אכילת מצה

הגננת תשאל )גיל 6-5(: אילו מאכלים של חגים אתם מכירים?

)גיל 4-3(: מה אוכלים בחנוכה? מה אוכלים בפורים?

אילו מאכלים אוכלים בפסח? )הילדים יענו ִמֶיַדע קודם(

הגננת תציג לילדים מצה או תמונה של מצה. 

מהו המאכל העיקרי בפסח? מה מצווה התורה לאכול בפסח? מה 
הדבר המיוחד שהמצה מזכירה לנו בפסח?

דווקא  ישראל  בני  זוכר מדוע אכלו  מי  יצאו ממצרים הם אכלו מצות.  ישראל  הגננת תספר: כשבני 
מצות? למה לא לחם רגיל, או פיתות? בחג פסח, החג שבו אנחנו זוכרים את יציאת מצרים, ציוותה 

אותנו התורה לאכול מצות.

כשאנחנו אוכלים סופגנייה – אנחנו נזכרים בפך השמן; כשאנחנו אוכלים אוזן המן – אנחנו נזכרים בנס 
של סיפור המגילה; אך שאנחנו אוכלים מצה – אנחנו גם נזכרים ביציאת מצרים וגם זוכים במצווה!

וציוונו לישב בסוכה"; כשמדליקים  קידשנו במצוותיו  "ברוך אתה... אשר  כשנכנסים לסוכה מברכים 
בליל  גם  חנוכה";  של  נר  להדליק  וציוונו  במצוותיו  קידשנו  אשר  אתה...  "ברוך  מברכים:  חנוכה  נרות 
הסדר, כשאוכלים מצה כשרה, מברכים: "ברוך אתה... אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה". 

זו מצווה מיוחדת שמקיימים פעם בשנה! מי שיאכל מצה בחודש תשרי לא יברך את הברכה הזו.

"מיכלא דמהימנותא"

הגננת תשאל: זוכרים אתם, ילדים, שה' ברא לנו מאכלים שמחזקים את הגוף?

Å .החלב )הילדים ישלימו( מעלה את רמת הסידן ומחזק את העצמות

Å .)הפחמימות – את הכוח )האנרגיה

Å .הגזר – את הראייה

Å .המלפפון – את העור

Å ?והמצה? את מה היא מחזקת

במילה  אתם שומעים  מה  האמונה.  את  מחזקת  המצה  אכילת  הילדים:  של  לתמיהתם  תענה  הגננת 
אמונה? להאמין, מאמין, אמן...

במי אנחנו מאמינים? בה' ובתורתו! אכילת המצה בפסח מחזקת אצל היהודי את האמונה בה' ובתורתו.

מי זוכר את הניסים ואת הנפלאות שה' עשה? )הילדים יענו( בפסח אנחנו נזכרים שה' הוציא אותנו 
ממצרים. אנחנו נזכרים בעשר המכות, בקריעת ים סוף, בעמוד הענן ועמוד האש, בבאר, במן ובשליו 

)הגננת תרחיב על הנס שבכל עניין(.

הזמן.  כל  לנו  ודואג  עלינו  משגיח  שה'  האמונה  אצלנו  מתחזקת  הניסים,  כל  את  זוכרים  כשאנחנו 
הכלים  ואת  המשחקים  את  הבגדים,  את  שלהם,  הבית  את  עזבו  הם  ממצרים  יצאו  ישראל  כשבני 
שלהם והאמינו שה' ייקח אותם אל מקום טוב, אל ארץ ישראל שהבטיח לאברהם, ליצחק וליעקב. 
הם לא שאלו מתי יגיעו, הם לא שאלו מה יאכלו כשייגמרו להם המצות שהכינו לדרך. הם האמינו בה', 

והקשיבו למשה רבנו שהדריך אותם.

אכילת המצה בפסח חשובה כל כך כי היא מחזקת את האמונה בה'. המצה נקראת מיכלא דמהימנותא, 
מאכל האמונה.

למצה יש עוד תכונה: היא מרפאת! קוראים לזה )בשפה הארמית, שבה דיברו חז"ל( מיכלא דאסוותא, 
מאכל הרפואה. המצה מרפאת את הגוף ואת הנפש של האדם ומחזקת אותו.

שיחה: המצה – מה היא מזכירה?
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סיפור על ביקור במאפיית המצות. סיפור זה ממחיש את אופן ההכנה של מצה עבודת יד ואת החשיבות 
שבאכילתה )אפשר להמחיז כתאטרון בובות(:

אמא נכנסה לחדר הילדים ואמרה: "הנה הילדים החרוצים שלי! הם מנקים במרץ את מֵגרת המשחקים, 
שלא יישאר בה אפילו פירור של חמץ! יש לי עבורכם ה-פ-ת-עה!"

"הפתעה שקשורה לפסח?" שאל משה.

"הפתעה שנוסעים אליה?" שאל אהרון.

"כן! נו, אתם ודאי מנחשים. כשתסיימו לנקות את המשחקים ואבא יחזור מתפילת מנחה, הוא ייקח 
אתכם למאפיית מצות. קדימה, הזדרזו חמודים".

משה ואהרון הזדרזו לנקות את המשחקים ושוחחו ביניהם. אהרון: "מאפיית מצות היא כמו מאפייה 
של לחם? מעניין, אני כל כך סקרן".

משה: "אנחנו לא יודעים. אף פעם לא היינו במאפייה של מצות".

"אני שומע קול של ילדים סקרנים", אמר אבא שחזר מהתפילה, "ַסיימו לנקות. אני כבר מחכה לכם 
במכונית".

ניסו  יחד אל מאפיית המצות. משה ואהרון שתקו כמעט כל הנסיעה. הם  אבא, משה ואהרון נסעו 
לדמיין איך נראית מאפייה של מצות. לפני שנכנסו למאפייה הזכיר אבא למשה ולאהרון לשמור על 

השקט, כדי שלא להסיח את דעתם של העוסקים באפיית המצות.

אהרון: "משה, תראה. יש כאן חדר ובתוכו רק מים, בדיוק כמו שלמדנו בגן".

משה: "נכון, אני רואה, אהרון. פה יש חדר ובתוכו רק קמח, אין אפילו טיפת מים בחדר הזה! אבא, מה 
האיש הזה אמר, שמעת?"

שהם  שהמצות  מתכוונים  במאפייה  שעובדים  האנשים  כל  מצווה'.  מצת  'לשם  אמר  "האיש  אבא: 
מכינים יהיו לכבוד המצווה החשובה של אכילת מצה בפסח".

משה: "אבא, למדנו בגן שאכילת המצה היא מצווה. עכשיו אני רואה שגם הכנת המצה היא מצווה. 
כמה מיוחדת היא המצה!"

משה ואהרון הסתכלו היטב באיש של חדר המים שופך את ה'מים שלנו' אל קערת הקמח, ובאיש 
אחר שמגיע ולש את הבצק במהירות רבה. אחר כך, כשהבצק היה מוכן, חתכו אותו לחתיכות וחילקו 
לאנשים הרבים שעמדו סביב השולחנות הארוכים. האנשים שקיבלו את הבצק לא דיברו ולא ישבו. 
הם היו עסוקים כל הזמן בלישת הבצק, שלא ינוח לרגע. אחר כך האנשים לקחו מערוכים ורידדו את 

הבצק עד שנהיה עגול ושטוח, דק דק. את המצה העגולה חוררו בעזרת גלגלת מיוחדת.

אהרון: "אבא, אלה החורים של המצות?"

אבא: "כן, כעת אתה יודע גם איך עושים אותם".

אבא והילדים נכנסו פנימה וראו את המצה העגולה מונחת בזהירות ובזריזות על מקל עטוף בנייר לבן 
ונקי.

משה ואהרון: "לאן לוקחים את המצה?"

הגננת תעצור ותאפשר לילדים לשער לאן לוקחים את המצות.

אבא: "בואו נמשיך ונדע". הילדים התקרבו אל האופים ופתאום הרגישו גל חום.

משה ואהרון: "וואו, איזה חום!" 

הגננת תשאל את הילדים מאיפה, לדעתם, מגיע החום.

אבא: "נכון, יש כאן תנור חם מאוד-מאוד. מניחים את המצה במהירות על האבנים החמות, ושם היא 

6-5 ביקור במאפיית מצות
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6-5

סיפור בהמחשה על הקשר של חמץ ומצה לגאווה ולענווה )דמויות ה'שחקנים' בחלק הנספחים(

הדמויות: מצה, לחם, תנור, חיטה ומים. 

"שלום לכולם! הגיע זמן קציר!"
אמרה החיטה והחלה לשיר.

"המוץ התעופף לו מזמן למרחק
גרגיריי נטחנים לקמח דק-דק.

מי בו רוצה? מי בו חפץ?
הופ! בצק לתנור קופץ".

לחם: "לא די לי בקמח דק ולבן.
משעמם, ואין בו כל עניין.

שמרים אם תוסיפו לבצק – יתפח ויעלה 
חלה, פיתה, קרואסון ולחם מ-ע-ו-ל-ה!

קצת מלח לטעם משובח לא יזיק,
וסוכר טעים את מאכלינו ימתיק.

המתינו בסבלנות שנתפח ונחמיץ,

סיפור בהמחשה

נאפית. אתם רואים את האיש הזה? הוא מוציא את המצה מהתנור בעזרת מרדה ומניח את המצה 
להתקרר".

הילדים: "באיזו מהירות המצות נכנסות ויוצאות! מדוע כל כך מהר?"

אבא: "שאלה יפה שאלתם. נסו לחשוב בעצמכם: מדוע מכינים את המצות כל כך מהר?"

הילדים ינסו לענות ולאחר מכן הגננת תסכם.

"האופים צריכים לסיים את אפיית המצה לפני שיעברו שמונה עשרה דקות. מה יקרה אם יעברו יותר 
משמונה עשרה דקות?"

הילדים: "המצה כבר לא מצה, היא הופכת להיות חמץ. נכון, אבא? אבל מה הם עושים עכשיו? מדוע 
עכשיו לא ממהרים?"

אבא: "כי עכשיו מנקים את השולחנות שדבק בהם בצק, את הידיים ואת המערוכים, כדי שעוד מעט 
ו... הופ, לתנור במהירות   – יתחיל סיבוב חדש: מים – קמח – ללוש – את הבצק מרדדים – מחוררים 

מכניסים. מצות יפות ומהודרות, בזריזות הן נאפות.

'מצת יד'. מדוע? )הילדים הבוגרים ישערו( כי הן עשויות ביד, וגם  למצות שצפינו באפייתן קוראים 
כי שמרו על החיטים שנקצרו לשם הכנתה משעת  )הילדים הבוגרים ישערו(  'מצה שמורה' מדוע? 

הקצירה, שלא יהיו במגע עם מים ויחמיצו.

אהרון: "יש עוד סוג של מצה?" )הילדים ינסו להשיב(

אבא: "כן, מצת מכונה. מכונה מכינה את המצות וצורתן שונה". )הגננת תראה מצת מכונה ומצת יד 
והילדים יזהו את ההבדלים(

אהרון: "אבא, אני רוצה לאכול מצת יד! שבירכו עליה ושהתאמצו כל כך שתהיה כשרה! אני כל כך 
מחכה לליל הסדר!"אבא: "ודאי, תכף אקנה לנו ארגז מלא מצות. הרבי רצה שכולנו נאכל מצה שמורה עבודת יד בליל הסדר".  
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חשוב לַזכות את הילדים ואת בני משפחותיהם באכילת מצה מהודרת עבודת יד בליל הסדר, כהוראת 
הרבי.

חומרים: 

חימר/פלסטלינה	 
מערוכים	 

רעיון: אפשר להמחיז את ההכנה המהירה של המצות ביציאת מצרים, "אין זמן! צריך להזדרז! ה' אמר 
לצאת ממצרים!" ולהכין מצות מ'קמח ומים' בהצגה.

העיקר הוא המעשה

פעילות סוציודרמטית 

למאפה כזה יאה להשוויץ". 
חיטה: "ומה לך מצה?

הגידי מה את רוצה!
מדוע את שותקת?

האם בכל אלה אינך מסתפקת?"
מצה: "בכל אלה אין אני חפצה!

הרי אני פשוט – מצה!
אני מאכל מאוד מיוחד,

עשויה מקמח ומים בלבד.
אינני תפוחה או עם טעם מתוק,

אך ִאתכם את הסוד רוצה אני לחלוק:
בזאת אני מצה מיוחדת.

בפשטות, בצניעות, אני מתאפיינת.
כל מי שאותי יאכל – אמונה בו תיכנס,

יתפעל הוא מיד ה' ומגודל הנס.
בליל הסדר ִאתי יקיימו מצווה –
'על אכילת מצה' יברכו בחדווה.

אני מצה דקיקה ואין לי צורך להשוויץ,
אחרת אתנפח ומיד אחמיץ".  

בעקבות הסיפור נסכם את ההבדלים בין לחם למצה:

מצה עשויה רק מקמח ומים, בלחם אפשר לשים חומרים נוספים.	 

הלחם נעשה במשך זמן ארוך יותר ולכן תופח.	 

הלחם תופח וגבוה, המצה דקה ושטוחה.	 

רצוי מאוד להדגים לילדים את אופן הכנת שני סוגי הבצקים, התופח ושאינו תופח. דבר זה יסייע להם 
להבין את הדברים.
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התנסות באפיית מצות בגן עם פלסטלינה ושעון חול של דקה. הרעיון: תכנון זמן. אם ילד לא עמד 
בזמן, הוא ימהר בפעם השנייה.

השלמת מצות עגולות מחצאים, שלישים ורבעים.

אביזרים:

לחולצה של כל ילד תוצמד תמונה של מצה עגולה או של חצי מצה עגולה.	 

הרעיון: התארגנות על פי דגם חוזר 

הילדים יתבקשו להתארגן לבד על פי רצף של מצה וחצי מצה )סדרה חשבונית הנדסית של עיגול 
וחצי עיגול(. 

ידיים   = ידיים למעלה, חצי מצה   = תנועה: הגננת תכריז על תנועה לכל מצה. למשל: מצות עגולות 
שמוצמד  מה  לפי  התנועות  את  ולעשות  להוראות  להקשיב  יצטרכו  הילדים  הלאה.  וכן  לצדדים 

לחולצתם.

אם בצק נח 18 דקות ויותר – הוא מתחיל לתפוח והופך ללחם. ביציאת מצרים הכינו את המצות . 1
מהר מאוד ולכן הן לא הספיקו לתפוח. גם אנחנו, כדי שהמצה תהיה כשרה ולא תתפח, מכינים את 

המצות מהר, ולא נותנים לבצק לנוח 18 דקות.

אפשר להציג לילדים תמונות של הכנת מצות במרכז הלמידה. הילדים יצטרכו להתאים לכל תמונה 
מספר סודר וכיתוב מתאים:

Å .שומרים על הקמח שיהיה נקי ויבש, ומכינים מים קרים

Å .מכינים בזריזות בצק מקמח ומים, בלי חומרים נוספים

Å .לשים את הבצק ומרדדים אותו לעיגול דקיק

Å .חורצים חריצים בבצק כדי שהמצה תיאפה היטב אך לא תתפח

Å .אופים בתנור עד שהמצה הדקיקה משחימה
אם אפשר לחוות אפיית מצות או לבקר במאפייה – מה טוב.

בליל הסדר חייבים לאכול לפחות 'כזית' מצה – כשליש מצה עבודת יד )נוהגים לאכול כזית אחד . 2
ב'מוציא מצה', כזית אחד ב'כורך', וכזית באפיקומן. יש המהדרים לאכול שני זיתים(.

גיל 4-3: מצווה לאכול מצה בליל הסדר, ואוכלים כשליש מצה )כזית( לפחות.

6-5: מצה שמורה היא מצה מהודרת, שהקמח שממנה היא עשויה שמור משעת הקצירה של  גיל 
החיטה.

אפשר להסביר לילדים עד כמה זה מורכב לשמור על החיטה שלא תהיה בכלל בקרבת מים או לחות 

פעילות בקבוצות

פעילות בתנועה 

לימוד הלכה ומנהג – הלכות אפיית מצות

לימוד הלכה ומנהג – מהי מצה שמורה?
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כדי שלא תחמיץ. בקצירה – שלא ירד עליה גשם; במחסני החיטה – שלא יהיו רטיבות ולחות; בטחינת 
החיטה לקמח – שלא תיגע טיפת מים בקמח ובמטחנה; ובמאפיית המצות הקמח נשמר היטב בחדר 

מיוחד, עד שמתערבב עם 'מים שלנו'.

ניסוי: אפשר להמחיש את העניין על ידי שמירת קמח במקומות שונים – בגן, בחוץ, במקרר, בקופסה 
רטובה, בקופסה יבשה וכו' – ולבדוק מה קורה לקמח. האם הוא נשמר או נשפך? לח? רטוב?

מסקנה: קמח למצה שמורה הוא קמח ששמרו עליו שלא יירטב.

משחק תחרותי בין שני ילדים:. 1
כל  ו'מצה',  'חמץ'  המילים  של  האותיות  כתובות  שעליהם  כרטיסים  לוח/רצפה  על  תפזר  הגננת 
המילה  את  במהירות  ירכיבו  והילדים  'מצה',  או  'חמץ'  תאמר  הגננת  פעמים.  כמה  מוכפלת  אות 

שנשמעה. מומלץ שהמילים 'חמץ' ו'מצה' בשלמותן יימצאו במקום הפעילות.
אפשר לבקש מהילדים להניח את האותיות הנפרדות ליד האותיות במילה השלמה )חמץ או מצה(.
תמונות  ירימו  הילדים  אותיות  כרטיסי  להרים  במקום  אך  זהה,  משחק  לשחק  אפשר   :4-3 גיל 

המתאימות לחמץ או למצה.

משחק אורייני בשתי רמות: . 2

במשחק שלושה עיגולי מצה, שעל כל אחד מהם אות אחת מהאותיות מ', צ', ה', ויש מחסן מילים. 

רמה א': צריכים למיין את המילים לפי אות פותחת ולהצמיד אל המצה המתאימה.

רמה ב': צריכים למצוא את האות המסתתרת בתוך המילה ולהצמיד למצה המתאימה. 

לכל מצה בשני המשחקים יש חמש מילים.

מרכז אורייני

אביזרים ועזרי לימוד 

נספחים:

דמויות להמחשת הסיפור
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2נספחים דמויות להמחשת הסיפור
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