
פסח שני3                
נושא ערכי: תמיד יש הזדמנות לתקן

חשוב לדעת
י"ד באייר הוא פסח שני. בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה למי שלא יכול היה להקריב את קרבן 
הפסח במועדו, הזדמנות נוספת – להקריבו חודש לאחר מכן. בימינו, מציינים את היום באי-אמירת 

תחנון ונוהגים לאכול בו מצות.

הפסח השני הראשון
את יום השנה הראשון ליציאתם ממצרים ציינו עם ישראל בי"ד בניסן והקריבו את קרבן הפסח. על פי 
ציווי ה' רק אנשים שהיו טהורים מטומאת מת היו יכולים להביא את הקרבן. קבוצה קטנה של אנשים 
ניגרע לבלתי הקריב את  "אנחנו טמאים לנפש אדם. למה  ותלונה בפיהם:  שהיו טמאים באו למשה 

קרבן ה' במועדו בתוך בני ישראל?"

יצוין חג  יום לאחר חג הפסח  רבנו את התשובה: שלושים  ה', מסר להם משה  פי  לאחר ששאל את 
הפסח השני. בי"ד באייר מי שהיה טמא או בדרך רחוקה בפסח הראשון, יוכלו להקריב את קרבן הפסח 

כהלכתו.

היכולת לתקן
המסר של פסח שני הוא שאין דבר אבוד, תמיד ניתן לתקן. הרבי 
מוסיף ומסביר שהאפשרות לתקן נועדה למי שהיה טמא, למי 
שהיה בדרך רחוקה, ואפילו למי שעשה זאת מרצונו, "לכם". אף 

על פי כן – אפשר לתקן.  

הסיפור החסידי
סיפר הרבי הריי"צ: אנשי ויטבסק היו ידועים כקמצנים בענייני צדקה. אוכל היו נותנים לעניים, אבל 
כסף לצדקה היו נותנים רק בהכרח. אדם מוויטבסק הגיע אל הרבי ה'צמח צדק' כמה פעמים. בכל פעם 
שבא סיפר לו שאמורים לגייס את בנו יחידו לצבא באותה שנה, ובכל פעם ענה לו הצ"צ שאין לו מה 
לעשות. ניגש אותו אדם למהר"ש, בנו של ה'צמח צדק' ושטח לפניו את צרותיו. נכנס המהר"ש אל אביו 
לבקש עבור החסיד, ושוב ענה הצ"צ שאינו יכול לעזור מאומה ]בתקופה זו החלה גזרת הקנטוניסטים, 
עשרות  אחרי  חזרו מנותקים מיהדות  – שרבים  שמד  סכנת  וגם  קיומית  סכנה  כפולה:  סכנה  והייתה 

שנות גיוס בכפייה[.

יומיים לפני הגיוס שלח החסיד שוב את המהר"ש שייכנס לאביו הצ"צ, והצ"צ אמר שאין באפשרותו 
לעזור. הוא ביקש שיביאו לו מדרש תנחומא, וכשהביאו לו פתח בפרשת משפטים: "אם כסף תלווה 
את העני" - מי שמחייה את העני נותנים לו נפש תחת נפש את בנו או את בתו, והרבי המהר"ש תמה 

על הדברים האלה. 

כעבור כמה ימים הגיעה ידיעה שבן החסיד שוחרר ללא כל סיבה, והרבי ה'צמח צדק' היה מרוצה מאוד. 
כששאל המהר"ש את בני משפחת החסיד מה קרה, הם נזכרו שביום הגיוס נכנס עני לביתם ולא היה 
להם זמן להתפנות אליו כיוון שרצו להתארגן ולנסוע לקברי צדיקים להתפלל. העני הפציר בהם מאוד, 
בכה שהוא רעב מאוד וגם הביע תמיהה איך ייתכן שלא נותנים ליהודי לאכול. בבית היה אוכל בשפע, 
ומרוב עגמת הנפש, איש מהם לא חש רעב ולא רצה לאכול. נתנו אפוא את האוכל לאותו עני. כששמע 
המהר"ש על כך אמר: "זה כבר מספיק" )היינו: אפילו נתינה בחוסר תשומת לב יכולה לתקן את מידת 

הקמצנות, ולבטח יכולה לבטל גזרה משמים(
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המטרות:

הילדים ילמדו על משמעות פסח שני בזמן שבית המקדש היה קיים.. 1

הילדים ילמדו באמצעות סיפורים ממחישים על ההזדמנות הנוספת שיש לכל אחד לתקן את מעשיו ולצבור . 2
מצוות ומעשים טובים שהפסיד בהזדמנויות אחרות.

מושגים:

פסח שני	 

4-36-5יעדים התפתחותייםתחום

אוריינות

פיתוח החשיבה: מציאת אפשרויות שונות

 
מתמטיקה

מספרים סודרים

 מיון פריטים לשתי קטגוריות
4+

הצעות לפעילות בגן

4-36-5

הגננת תביא מצה אמתית המעוררת את סקרנותם של הילדים.

הגננת תפנה לילדים: מה הבאתי היום? ומדוע?

מדוע הבאתי מצה למפגש? מה? היום פסח?

הגננת תסביר שהיום זהו יום מיוחד. קוראים ליום הזה: פסח שני.

כוסות. מכל הדברים שעושים בפסח  וגם לא שותים ארבע  היום מרור,  לא אוכלים 
אוכלים רק מצה, אבל מותר לאכול גם חמץ. 

מדוע קוראים לפסח היום פסח שני? )הגננת תיתן לילדים לשער(

בי"ד בניסן חל חג הפסח הראשון, שכולם חוגגים.

כמה שבועות אחר כך, בי"ד באייר, חל פסח שני. 

בעבר, רק מי שהיה טהור וטבל במי המקווה יכול היה להקריב קרבן. לעומת זאת, מי 
שנגע בדבר טמא או התקרב לבעל חיים שמת, היה טמא, והיה צריך לחכות כמה ימים עד שיטהר. מי 

שהיה טמא בדיוק בפסח, לא יכול היה להקריב קרבן פסח ראשון, אבל יכול היה לחגוג את פסח שני.

מה ההבדל בין פסח ראשון לשני? )הילדים ינסו למצוא את ההבדלים( יום אחד - שבעה ימים. מצה 
וחמץ לעומת מצה בלבד.

שיחה - פסח שני
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4-36-5

הגננת תציג דמות ילד במראה 'של פעם'.

תסתכלו על שמואל. אתם רואים את הבגדים שלו? הם של פעם 
המקדש  כשבית  לו  שקרה  משהו  על  לנו  מספר  שמואל  פ-ע-ם, 

היה קיים, לפי הרבה מאוד שנים...

אתם  הפסח...  לחג  מחכה  הכי  אני  שנה,  בכל  הגננת(:  )מפי  שמואל 
עולים  היהודים,  כל  כולם,  הפסח  בחג  כי  יענו(  )הילדים  למה?  לירושלים - לבית המקדש יודעים 

)הגננת פורשת את תמונת בית המקדש על הרצפה / תולה על הקיר(. שם אני רואה את הכוהנים ואת 
הלוויים ואת כל היהודים שהביאו אתם כבש לקרבן פסח. המון כבשים. זו חוויה מיוחדת. הלוואי שגם 

אתם תזכו בקרוב...

היום באתי לספר לכם מה קרה לי ולמשפחה שלי בשנה אחת..

שנה אחת, אבא ואמא שלי וכל האחים והאחיות התארגנו לעלות לירושלים. הכנו תיקים ושמנו בהם 
הרבה אוכל. אנחנו גרים רחוק מירושלים והדרך ארוכה מאוד... כולם עלו על החמורים )כן, לא היו לנו 
מכוניות כמו שיש לכם. כדי לעלות לירושלים רכבנו על חמורים( והתחלנו ללכת, וכל הדרך שמחנו 

ושרנו: "הנה עוד מעט נגיע לבית המקדש לחג הפסח ונקריב כבש לקרבן פסח, איזה כיף..."

לפתע, באמצע הדרך, החלו לרדת גשמים חזקים. היינו חייבים לעצור ולחכות עד שייפסקו. חיכינו 
וחיכינו, הימים עברו, וחג הפסח התקרב. 

שאלתי את אבא שלי: "אבא, נראה לך שנספיק להגיע לירושלים, לבית המקדש עד חג הפסח?"

אבא שלי אמר לי בצער שכנראה בגלל הגשמים הרבים, שכנראה לא נספיק, הדרך עוד ארוכה. 

התחלתי לבכות.

כל כך חיכיתי להגיע לבית המקדש בפסח ושאבא שלי יזכה להקריב כבש לקרבן פסח... הרגשתי בלבי 
אכזבה גדולה, והייתי עצוב מאוד מאוד. ראו על הפנים שלי שהייתי עצוב.

עצוב  שכל-כך  שמואל  את  להרגיע  איך  רעיון  מכם  למישהו  יש  אולי  ילדים,  לילדים:  תפנה  הגננת 
ומאוכזב על שהוא והמשפחה שלו הפסידו את ההזדמנות להקריב קרבן בבית המקדש בחג הפסח? 
)ייתכן שהילדים יענו: שיקריבו אחרי פסח - זה המקום להסביר שאת קרבן פסח מקריבים רק בחג 

הפסח.(

שמואל ממשיך לספר:

אבא שלי ראה על הפנים שלי שאני עצוב ואמר לי: "שמואל, אני רואה שאתה מאוכזב מאוד שלא 
נספיק להגיע לירושלים לחג הפסח. בוא! אני רוצה לגלות לך משהו שכתוב בתורה הקדושה:

בתורה כתוב שמי שמאוד רצה להקריב את קרבן פסח, אך היה בדרך רחוקה ולא הצליח להגיע לבית 
המקדש בחג הפסח "הרגיל" - יש לו הזדמנות נוספת להקריב קרבן – בחודש אייר, בפסח שני. כך הוא 

לא יפסיד את המצווה החשובה. 

אתם יודעים, ילדים, כשאבא שלי סיפר לי על פסח שני, פתאום כבר לא הייתי עצוב. שמחתי מאוד 
שאנחנו יכולים להגיע שוב לירושלים בחודש אייר ולהקריב את הקרבן שהפסדנו בחודש ניסן.

סיפור – פסח שני במדבר סיני

היום אין לנו קרבן פסח, וכולנו חוגגים את חג הפסח יחד, אולם פסח שני מלמד אותנו משהו חשוב:

כל דבר שלא יכולנו לעשות טוב כי 'פספסנו', כי לא הספקנו, כי היצר בלבל אותנו - תמיד אפשר לתקן 
ולעשות את המעשה הטוב בהזדמנות השנייה.
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הגננת תתאר תיאור קצר של מקרים ותאפשר לילדים "להרגיע" את הדמויות המאוכזבות בתיאורי 
הסיפורים ולהציע להן הזדמנויות נוספות לקיום המעשה הטוב:

מקרים לדוגמה:

יוסי חיכה וחיכה לקידוש של ליל שבת, והנה כמה דקות לפני שאבא חזר מבית הכנסת - הוא נרדם... 
בבוקר הוא גילה שלא היה בסעודה והפסיד את היין של הקידוש. יוסי היה מאוכזב ועצוב.

Å ?מה הייתם אומרים ליוסי
בגן של נעמי כל הילדות יצאו לחצר. גם רותי יצאה. כשהגיעה לחצר גילתה שכל הכפות כבר תפוסות... 

חשיבה משותפת – כיצד מתקנים?

4-36-5

הגננת תציג דמות ילדה במראה עכשווי )שושי(.

יום אחד, שושי שיחקה בביתה עם הבובה נחמי. ליטפה אותה, לקחה אותה לטיול בעגלה והאכילה 
אותה... והנה בעודה משחקת, שמעה שושי את אמא שלה קוראת: "שושי! תוכלי בבקשה להביא לי 

כוס מים?"

שושי חשבה לעצמה: "הנה, תכף אסיים לשחק, ומיד אביא לאמא מים..."

והמשיכה לשחק עם הבובה...

אמא של שושי קראה לה שוב: "שושי! בבקשה הביאי לי כוס מים!"

ושוב שושי חשבה שהנה .. תכף היא תסיים לשחק, ואז היא תביא לאמא מים...

אתם יודעים מה קרה בינתיים? – בינתיים יוסי, אח של שושי, שמע שאמא צמאה, והוא הלך בזריזות 
והביא לאמא כוס מים. אמא בירכה ושתתה ואמרה ליוסי תודה רבה.

כששושי סיימה לשחק, היא רצתה ללכת למזוג לאמא מים... אך מה ראתה בדרך? שאמא כבר שתתה... 
מישהו אחר הביא לאמא מים...

הגננת תפנה לילדים )או לשחקנית(: איך מרגישה עכשיו שושי? )מאוכזבת, עצובה(

שושי באמת הייתה מאוכזבת מאוד. היא אפילו התחילה לבכות והצטערה שהפסידה את המצווה 
להביא לאמא מים... "כל כך רציתי להביא לאמא מים. חבל שלא הספקתי. חבל שלא הפסקתי מיד 

לשחק עם הבובה נחמי... חבל, חבל!"

שאמנם  לה  )נאמר  אותה?  מרגיעים  הייתם  איך  לשושי?  אומרים  הייתם  מה  לילדים:  תפנה  הגננת 
הפעם היא הפסידה מצווה, אך תהינה לה עוד הזדמנויות לכבד את אמא, ואולי כדאי לה לשאול את 

אמא אם היא רוצה כוס מים נוספת(

אנחנו רוצים ללמוד מהסיפור של שמואל על פסח שני ומהסיפור של שושי שמי שהפסיד מצווה, 
מי שלא הספיק לעשות דבר טוב, שינסה לחשוב מתי יהיה אפשר לקיים את המצווה או לעשות את 

המעשה הטוב בעתיד, בפעם אחרת. 

הגננת תבקש מהילדים לשתף ולספר על טעות שקרתה להם או על מצווה שהחמיצו - וניתן לתקן מה 
שקרה. למשל שכחתי לברך – תמיד אפשר לתקן ולברך בכוונה.

שטרם  ונזכרתי  לאכול  התחלתי  אם  ברכות:  מהלכות  למשל:  שונות,  הלכות  ללימוד  הזדמנות  זוהי 
בירכתי - אם המאכל עדיין שלם ויפה ואפשר להוציאו מהפה - מוציאים ומברכים. אם המאכל לעוס 

ולא נעים להוציאו מהפה - שמים בצד חלל הפה ומברכים. 

מהלכות צדקה: יש שנוהגים לתת צדקה בבוקר לפני התפילה. ואם שכחנו? ואם לא היה לי מטבע? 
אפשר לתת גם בהמשך היום... או מחר...

סיפור - הזדמנות לתקן
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פסח שני הוא הזדמנות ללמד או לחזק מספרים סודרים לעומת מנייה רגילה.

מנייה רגילה: אחת, שתיים, שלוש...

מספר סודר: ראשון, שני שלישי...

ילך  השלישי  "הקרון  סודר:  מספר  פי  על  למקום  ולפזרם  בטור/ברכבת  הילדים  את  להעמיד  ניתן 
למקום..." וכן הלאה. 

יצא  הרביעי  "הקרון  יצפור",  השלישי  "הקרון  למשל:  סודר,  מספר  בשילוב  תנועה  להוסיף  ניתן 
מהשורה" וכן הלאה.

לחלק לילדים חתיכת מצה לאכול או לקחת לביתם. ניתן גם להכין יחד מאכל ממצות, למשל: עוגת 
מצות, מצה ממולאת בגבינה, מצה מטוגנת וכיו"ב.

מהפריטים  אילו  יקבעו  והילדים  הנספחים(  )בחלק  שלהם  תמונות  או  שונים  אביזרים  להציג  ניתן 
שייכים לפסח ראשון, ואילו לפסח שני. ניתן למיין יחד לשני חישוקים שונים.

אביזרים מתאימים: מצה, לחם, גביע יין, מרור, בייגלה, קערת הסדר, ֶׂשה לקרבן פסח.

מרכז חשבוני - מספר סודר

המעשה הוא העיקר

מה שייך לפסח שני?

אביזרים ועזרי לימוד

נספחים:

דף עצמים למיון משותף בגן

נעמי  לרותי?"  לוותר  מוכנה  "מי  שאלה:  הגננת  לבכות.  רותי  החלה  בכף.  לשחק  כך  כל  רצתה  רותי 
רצה. היא רוצה לוותר לרותי ולתת לה את הכף שלה, אך לפני שהספיקה להגיע לרותי, הגיעה נחמי 

והושיטה לרותי את הכף שלה ...
נעמי מאוכזבת... היא רצתה כל כך לשמח את רותי...

Å ?מה הייתם אומרים לנעמי
בכל שבת מיכאל הולך עם חבריו לומר תִהלים יחד בבית הכנסת. השבת הוא היה עסוק מאוד במשחק 
עם אחיו ולא שם לב שהגיעה השעה שבה נאספים כולם ומתחילים לומר תִהלים בבית הכנסת שליד 
ביתם. כשנזכר, הוא רץ מהר מהר לבית הכנסת, אך התאכזב מאוד לגלות שכל הילדים כבר סיימו לומר 

את התִהלים.
מיכאל מאוכזב ועצוב. הוא לא הספיק להגיד פרקי תִהלים עם כל הילדים.

Å   ?מה הייתם אומרים למיכאל
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נספחים

עצמים למיון משותף בגן עצמים למיון משותף בגן

1 עצמים למיון משותף בגן
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נספחים

עצמים למיון משותף בגן

2 עצמים למיון משותף בגן
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עצמים למיון משותף בגן

3נספחים עצמים למיון משותף בגן
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