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הורים וילדים יקרים
השנה נחגוג את חג הפסח בצורה קצת אחרת.
נגיף הקורונה משפיע על שגרת חיינו,
ולכן נחגוג יחד המשפחה הגרעינית
בצורה מצומצמת.
הכנו עבורכם הגדה של פסח
שתלווה את הילדים בהכנות לחג
ובמהלך סעודת החג המשפחתית.
אנו מזמינים אתכם להדפיס אותה,
וליצור חוויה שונה ומיוחדת לפסח.
ציידו את הילדים בצבעים.
מאחלים חג שמח וכשר
וכמובן בריאות לעם ישראל
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מתכוננים לפסח
חלוקת תפקידים משפחתית
חלקו בין בני המשפחה את
המטלות הבאות:

מי האחראים לערוך את השולחן?
מי האחראים לבדיקת החמץ ולשמירה
מפני הקורונה?
מי האחראים לבדוק שכולם שטפו ידיים היטב?
מי האחראים להחביא את האפיקומן?
מי האחראים לחלק הגדות?
מי האחראים להכין את פירמידות השם? (מצורף)
מי האחראים להכין את הקינוח? (מצורף מתכון)

ציירו את בני המשפחה שיחגגו איתכם את ליל הסדר השנה
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הכינו פירמידות שם לשולחן החג:
•גזרו סביב הציור
•כתבו את שמות בני המשפחה
•צבעו באווירת החג.
•קפלו על פי הקווים כך שהשם יהיה כלפי חוץ.
•מרחו דבק במקומות המיועדים.
•הניחו את הפירמידות על שולחן החג.
עזרים נדרשים :מספריים ,דבק ,צבעים

ד
בק

ד

בק

דבק
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מתכון לכדורי שוקולד
כשר לפסח פרווה:
מצרכים (להכנת  15כדורים):
 185גרם או כוס וחצי עוגיות לפסח
טחונות לפירורים (לא לאבקה)
חצי כוס אגוזי מלך טחונים גס
חצי מיכל קצפת צמחית פרווה (חצי כוס)
 115גרם שוקולד מריר
לציפוי  -קוקוס טחון או ציפוי אחר שאוהבים.
אופן ההכנה:
מניחים בקערה שמנת וקוביות שוקולד.
ממיסים כמה שניות במיקרוגל.
מוציאים את הקערה ומערבבים עד לבלילה חלקה,
מצננים לטמפרטורת החדר.
לאחר שהתערובת התקררה מוסיפים את
פירורי העוגיות והאגוזים,
מערבבים היטב עד תערובת אחידה.
בעזרת ידיים רטובות יוצרים כדורים,
מניחים על צלחת או מגש
ומכניסים למקרר עד להגשה.
בתיאבון!
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בואו נתבונן בצלחת ונבין מה מונח עליה:
זרוע  -היא שוק עוף ,המזכירה לנו את הזרוע הנטויה
בה הציל השם את אבותינו ממצרים.
מרור  -הוא כל ירק שהעלים שלו מרים כמו חסה ,והוא מזכיר
לנו את העבודה המרה שעבדו אבותינו במצרים.
ביצה  -ביצה קשה ,לזכר קורבן החגיגה שהקריבו בבית המקדש.
חרוסת  -עשויה מאגוזים מרוסקים ,תפוחים ,תמרים ,צימוקים
ויין .החרוסת לזכר הטיט ששימש כמלט בעבודה במצרים.
כרפס  -הוא ירק גינה שהעלים והגבעולים משמשים תבלין,
אפשר גם להשתמש בתפוח אדמה ,צנון או סלרי.

התאימו בין הפריטים לבין המקום הנכון שלהם בצלחת

מרור
חזרת

פסח
שמח

כרפס

חרוסת

זרוע
ביצה

-חברו את דפי ההגדה בעזרת שדכן סיכות ביתי החל מהעמוד הבא-
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ַק ֵדׁש
כל המשפחה ביחד עושה קידוש על היין:

ּבֹותי
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן וְ ַר ַ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהגָ ֶפן.
ֵ
רֹומ ָמנּו ִמּכָ ל לָ ׁשֹון וְ ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמצְ ָֹותיו .וַ ִּת ֶּתן
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ֶׁשר ָּב ַחר ָּבנּו ִמּכָ ל ָעם וְ ְ
ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
רּותנּו ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש,
מֹוע ִדים לְ ִׂש ְמ ָחהַ ,חּגִ ים ּוזְ ַמּנִ ים לְ ָׂשׂשֹוןֶ ,את יֹום ַחג ַה ַמצֹות ַהזֶ ה ,זְ ַמן ֵח ֵ
ֹלהינּו ֲ
לָ נּו יי ֱא ֵ
ּומֹוע ֵדי ָק ְד ֶשָךְּ ,ב ִׂש ְמ ָחה ְּוב ָׂשׂשֹון
אֹותנּו ִק ַּד ְׁש ָּת ִמּכָ ל ָה ַע ִּמיםֲ ,
זֵ כֶ ר לִ יצִ ַיאת ִמצְ ָריִ םּ .כִ י ָבנּו ָב ַח ְר ָּת וְ ָ
ִהנְ ַחלְ ָּתנּוָּ .ברּוְך ַא ָּתה ייְ ,מ ַק ֵּדׁש יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּזְ ַמּנִ ים.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶ ,ש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקיְ ָמנּו וְ ִהגִ ָיענּו לַ זְ ַמן ַהזֶ ה.
ָברּוְך ַא ָתה יי ֱא ֵ
ְּור ַחץ
"על נְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם".
נֹוטלִ ים ֶאת ַה ַָי ַדיִ ם ולא ְמ ָב ְרכִ ים ַ
ְ
כַ ְר ַפס
ּומ ָב ְרכִ ים.
טֹובלִ ים כַ ְר ַפס ָפחֹות ִמכזַ ית (מעט) ְב ֵמי ֶמלַ חְ ,
ְ
בֹורא ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֵ ,
ָברּוְך ַא ָתה יי ֱא ֵ

בדקו שכל בני המשפחה
שוטפים היטב את הידיים!
בחרו שיר אהוב שילווה את
הקריאה

יחץ
אפִיק ֹומָן.
חצִי הַג ָדוֹל ל ָ ֲ
ה ֵ
שתַי ִם ומי שנבחר מחביא אֶת ַ
מצָעִית ל ִ ְ
א ְ
ה ֶ
מצָה ָ
ה ַ
ההורה יִבְצַע אֶת ַ

מגיד
קעָרָה ו ְא ֹו מרים ב ְקוֹל רָם:
ה ְ
המַצוֹת (מציגים אותן) מַג ְביהים אֶת ַ
מְגַל ֶה אֶת ַ

ָהא לַ ְח ָמא ַענְ יָ א ִדי ֲאכָ לּו ַא ְב ָה ָתנָ א ְב ַא ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם .כָ ל ִדכְ ִפין יֵ ֵיתי וְ יֵ יכֹל ,כָ ל ִדצְ ִריְך יֵ ֵיתי וְ יִ ְפ ַסח.
חֹורין.
באה ְב ַא ְר ָעא ְדיִ ְש ָר ֵאלָ .ה ַש ָתא ַע ְב ֵדי ,לְ ָשנָ ה ַה ָב ָאה ְבנֵ י ִ
ָה ַש ָתא ָהכָ א ,לְ ָשנָ ה ַה ָ
שלְחָן ,מ ֹוז ְגים כוֹס שֵנ ִיה
ה ֻׁ
מעַל ַ
קעָרָה ֵ
ה ְ
מסִירים את ָ
ֵ
ְסב ִים ש ֹואֵל ושרים ביחד:
המ ֻ
אחָד מִן ַ
הב ֵן א ֹו ֶ
וְכ ַאן ַ
ׁ

ַמה

נִ ְש ַתנָ ה ַהלַ יְ לָ ה ַהזֶ ה ִמכָ ל ַהלֵ ילֹות?
ּומצָ ה,
ֶש ְבכָ ל ַהלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ָח ֵמץ ַ
ַהלַ יְ לָ ה ַהזֶ ה – כּולֹו ַמצָ ה.
ֶש ְבכָ ל ַהלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ְש ָאר יְ ָרקֹותַ - ,הלַ יְ לָ ה ַהזֶ ה ָמרֹור.
ֶשבכָ ל ַהלֵ ילֹות ֵאין ֶאנּו ַמ ְט ִבילִ ין ֲא ִפילּו ַפעַ ם ֶא ָחתַ - ,הלַ יְ לָ ה ַהזֶ ה ְש ֵתי ְפ ָע ִמים.
יֹוש ִבין ֵּובין ְמ ֻסׁ ִביןַ - ,הלַ יְ לָ ה ַהזֶ ה ֻׁכלָ נו ְמ ֻסׁ ִבין.
ֶש ְבכָ ל ַהלֵ ילֹות ָאנּו אֹוכְ לִ ין ֵבין ְ

ילדים! השמיעו להורים
את גרסת "מה נשתנה" של פסח
תש"ף:

מה נשתנה הסדר הזה מכל הסדרים?
שבכל הסדרים אנו פוגשים את הסבים
והדודים ,הסדר הזה  -כולנו נשמרים.
שבכל הסדרים אנו יושבים קרובים ורחוקים,
הסדר הזה  -כולנו שומרים מרחקים.
שבכל החגים
אנו יוצאים מבלים ומטיילים,
הסדר הזה  -יושבים בבתים
מציירים ומשחקים.

ההַגָדָה.
אמִירַת ַ
שעַת ֲ
תהְי ֶינ ָה מְגולוֹת ב ִ ְ
המַצוֹת ִ
שלְחָןַ .
ה ֻׁ
קעָרָה עַל ַ
ה ְ
מֵנ ִיחים אֶת ַ
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ֹלהינּו ִמ ָשם ְביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ רֹועַ נְ טּויָ ה .וְ ִאלּו ל ֹא הֹוצִ יא ַה ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאת
עֲ ָב ִדים ָהיִ ינּו לְ ַפ ְרעֹה ְב ִמצְ ָריִ ם ,וַ יֹוצִ ֵיאנּו יי ֱא ֵ
בֹותינּו ִמ ִמצְ ָריִ םֲ ,ה ֵרי ָאנּו ָּובנֵ ינּו ְּובנֵ י ָבנֵ ינּו ְמ ֻׁשעְ ָב ִדים ָהיִ ינּו לְ ַפ ְרעֹה ְב ִמצְ ָריִ ם.
ֲא ֵ
יציאת ִמצְ ַריִ ם .וְ כָ ל ַה ַמ ְר ֶבה
תֹורהִ ,מצְ וָ ה ָעלֵ ינּו לְ ַס ֵפר ִב ַ
יֹודעִ ים ֶאת ַה ָ
וַ ֲא ִפילּו ֻׁכלָ נּו ֲחכָ ִמיםֻׁ ,כלָ נּו נְ בֹונִ יםֻׁ ,כלָ נּו זְ ֵקנִ יםֻׁ ,כלָ נּו ְ
לְ ַס ֵפר ִביצִ ַיאת ִמצְ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶ ה ְמ ֻׁש ָבח.
תֹורה.
תֹורה לְ עַ מֹו יִ ְש ָר ֵאלָ ,ברּוְך הּוא .כְ נֶ גֶ ד ַא ְר ָב ָעה ָבנִ ים ִד ְב ָרה ָ
ָברּוְך ַה ָמקֹוםָ ,ברּוְך הּואָ .ברּוְך ֶשנָ ַתן ָ
יֹודעַ לִ ְשאֹול.
רׁשע ,וְ ֶא ָחד ָתם ,וְ ֶא ָחד ֶׁשׁ ֵאינֹו ֵ
ֶא ָחד ָחכָ ם ,וְ ֶא ָחד ָ

אֹומר? ַמה ָהעֵ דֹות וְ ַה ֻחׁ ִקים וְ ַה ִמ ְש ָפ ִטים ֲא ֶשר
ָחכָ ם ָמה הּוא ֵ
ֹלהינּו ֶא ְתכֶ ם? וְ ַאף ַא ָתה ֱא ָמר לֹו כְ ִהלְ כֹות ַה ֶפ ַסח:
צִ וָ ה יי ֱא ֵ
יקֹומן.
ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ֶפ ַסח ֲא ִפ ָ
אֹומר? ָמה ָהעֲ ב ָֺדה ַהזֹאת לָ כֶ ם? לָ כֶ ם  -וְ ל ֹא לוּ .ולְ ִפי
ָר ָׁשע ָמה הּוא ֵ
ֶשהֹוצִ יא ֶאת עַ צְ מֹו ִמן ַהכְ לָ ל כָ ַפר ְב ִע ָקר .וְ ַאף ַא ָתה ַה ְק ֵהה ֶאת ִשנָ יו
אתי ִמ ִמצְ ָריִ ם .לִ י  -וְ ל ֹא לו.
וֶ ֱאמֹר לוַ :ב ֲעבּור זֶ ה עָ ָשה יי לִ י ְבצֵ ִ
ִאילּו ָהיָ ה ָשם ,ל ֹא ָהיָ ה נִ גְ ָאל.

אֹומר? ַמה זֹאת? וְ ָא ַמ ְר ָת ֵאלָ יוְ :בחֹזֶ ק יָ ד
ָתם ָמה הּוא ֵ
הֹוצִ ָיאנּו יי ִמ ִמצְ ָריִ םִ ,מ ֵבית עֲ ָב ִדים.
יֹודעַ לִ ְשאֹול ַ -א ְת ְפ ַתח לוֶ ,שנֶ ֱא ַמר :וְ ִהגַ ְד ָת לְ ִבנְ ָך ַביֹום
וְ ֶׁשׁ ֵאינֹו ֵ
אתי ִמ ִמצְ ָריִ ם.
ַההּוא לֵ אמֹרַ ,בעֲ בּור זֶ ה עָ ָשה יי לִ י ְבצֵ ִ

כנגד ארבעה בנים נוספים דיברו ההנחיות:
חכ ָם  -ששוטף ידיים ושומר מרחק מכולם,
ָ
שע  -שמפר את הבידוד ומסכן את הסביבה,
ָר ָ ׁ
תָם  -שחושב" :לי זה לא יקרה",
ִשׁאוֹל  -שמתבייש לשאול ,אז הוא יכול
שאֵינוֹ יוֹ ֵדעַ ל ְ
ו ְ ֶׁ
לפנות לפורטל החירום הלאומי ולמצוא מידע נגיש לכולם.
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המַצוֹת וּמַג ְביהִים אֶת הַכוֹס ,ושרים.
מכַסִים אֶת ַ
ְ
מדִים עָל ֵינו ּ
ש בכ ָל דוֹר ו ָדוֹר ע ֹו ְ
אל ָא ֶ
אחָד בִלְב ָד עָמַד עָל ֵינו ּ לְכ ַל ֹותֵנוֶּ ,
שלֹּא ֶ
מדָה לַאֲב ֹותֵינו ּ וְל ָנו ּ? ֶ
שעָ ְ
וְהִיא ֶ ׁ
מצִיל ֵנו ּ מִיָדָם.
הקָדוֹש ב ָרו ּך ְ הו ּא ַ
לְכ ַל ֹותֵנוּ ,ו ְ ַ
המַצוֹת.
מניחים את הַכוֹס ומגלים אֶת ַ

חפשו את המילים:

אפיקומן ,פסח ,מצה ,פרעה ,חרוסת ,אלכוג'ל ,מרור ,בידוד ,היגיינה
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המַכוֹת דְצ"ך ְ עַד"ש בְאַח"ב ,ב ְיַחַד.
אמִירַת דָם וָאֵש ,...עֶשֶר ַ
טפָה מִן הכוֹס ב ַ ֲ
נ ֹוהֲג ִים לטפטף ִ

ָדם וָ ֵאׁש וְ ִת ְימרֹות ָע ָׁשן.
ָד ָבר ַא ֵחרְ :ביָ ד ֲחזָ ָקה ְ -ש ַתיִ םִּ ,ובזְ רֹעַ נְ טּויָ ה ְ -ש ַתיִ םְּ ,ובמ ָֹרא גָ דֹל ְ -ש ַתיִ םְּ ,ובאֹתֹות ְ -ש ַתיִ םּ ,ובמ ְֹפ ִתים ְ -ש ַתיִ ם.
ֵאלּו עֶ ֶשר ַמכֹות ֶש ֵה ִביא ַה ָקדֹוש ָברּוְך הּוא עַ ל ַה ִמצְ ִרים ְב ִמצְ ַרים  ,וְ ֵאלּו ֵהן:

ָדם
צְ ֵפ ְר ֵדע
כִ נִ ים
עָ רֹוב
ֶד ֶבר
ְש ִחין
ָברד
ַא ְר ֶבה
חשְך
ֶ
ַמכַ ת ְבכֹורֹות

נֹותן ָב ֶהם ִס ָמנִ ים:
הּודה ָהיָ ה ֵ
ַר ִבי יְ ָ
ְד צ"ְך עַ ד"ׁש ְב ַאח"ב.
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כַ ָמה ַמ ֲעלֹות טֹובֹות לַ ָמקֹום ָעלֵ ינּו!
				
ִאלּו הֹוצִ ָיאנּו ִמ ִמצְ ַרים וְ ל ֹא עָ ָשה ָב ֶהם ְש ָפ ִטים,
				
אֹלה ֶיהם,
ִאלּו עָ ָשה ָב ֶהם ְש ָפ ִטים ,ול ֹא עָ ָשה ֵב ֵ
				
כֹור ֶיהם,
אֹלה ֶיהם ,וְ ל ֹא ָה ַרג ֶאת ְב ֵ
ִאלּו עָ ָשה ֵב ֵ
				
כֹור ֶיהם וְ ל ֹא נָ ַתן לנּו ֶאת ָממֹונָ ם,
ִאלּו ָה ַרג ֶאת ְב ֵ
				
ִאלּו נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממֹונָ ם וְ ל ֹא ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהיָ ם,
			
ִאלּו ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהיָ ם וְ ל ֹא ֶהעֱ ֵב ָירנּו ְבתֹוכֹו ֶב ָח ָר ָבה,
ִאלּו ֶהעֱ ֵב ָירנּו ְבתֹוכֹו ֶב ָח ָר ָבה וְ ל ֹא ְש ַקע צָ ֵרנּו בתֹוכו			
במ ְד ָבר ַא ְר ָבעִ ים ָשנָ ה		
ִאלּו ִש ַקע צָ ֵרנּו ְבתֹוכֹו וְ ל ֹא ִס ֵפק צָ ְרכֵ נּו ִ
		
במ ְד ָבר ַא ְר ָבעִ ים ָשנָ ה ול ֹא ֶה ֱאכִ ילָ נּו ֶאת ַה ָמן
ִאלּו ִס ֵפק צָ ְרכֵ נּו ִ
				
ִאלּו ֶה ֱאכִ ילָ נּו ֶאת ַה ָמן ול ֹא נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ַש ָבת,
				
ִאלּו נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ַש ָבת ,וְ ל ֹא ֵק ְר ָבנּו לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י,
תֹורה			.
ִאלּו ֵק ְר ָבנּו לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י ,וְ ל ֹא ַָנ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ
			
ניסנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל,
תֹורה וְ ל ֹא ִהכְ ָ
ִאלּו ַָנ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ
			
ִאלּו ִהכְ נִ ָיסנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל וְ ל ֹא ָבנָ ה לָ נּו ֶאת ֵבית ַה ְב ִח ָירה

ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.
ַדיֵ ינּו.

ּומ ֻׁכ ֶפלֶ ת לַ ָמקֹום עָ לֵ ינּוֶ :שהֹוצִ ָיאנּו ִמ ִמצְ ַרים  ,וְ ָע ָשה ָב ֶהם ְש ָפ ִטים,
טֹובה כְ פּולָ ה ְ
עַ ל ַא ַחת ,כַ ָמה וכַ ָמהָ ,
כֹור ֶיהם ,וְ נָ ַתן לָ נּו ֶאת ָממֹונָ ם ,וְ ָק ַרע לָ נּו ֶאת ַהיָ ם ,וְ ֶה ֱע ִב ֶירנו ִבתֹוכֹו ֶב ָח ָר ָבה,
אֹלה ֶיהם ,וְ ָה ַרג ֶאת ְב ֵ
וְ עָ ָשה ֵב ֵ
במ ְד ָבר ַא ְר ָבעִ ים ָשנָ ה ,וְ ֶה ֱאכִ ילָ נּו ֶאת ַה ָמן ,וְ נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ַש ָבת ,וְ ֵק ְר ָבנּו
וְ ִש ַקע צָ ֵרנּו ְבתֹוכֹו  ,וְ ִס ֵפק צָ ְרכֵ נּו ִ
ֹונֹותינּו.
תֹורה ,וְ ִהכְ נִ ָיסנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאלָּ ,ובנָ ה לָ נּו ֶאת ֵבית ַה ְב ִח ָירה לְ כַ ֵפר ַעל לָ ל ֲע ֵ
לִ ְפנֵ י ַהר ִסינַ י ,וְ ַָנ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ

ּומרֹור.
חֹובתו ,וְ ֵאלּו ֵהןֶ :פׁ ַסחַ ,מצָ הָ ,
לשה ְד ָב ִרים ֵאלּו ַב ֶפ ַסח ,ל ֹא יָ צָ א יְ ֵדי ָ
אֹומר :כָ ל שּל ֹא ָא ַמר ְש ָ
ַר ָבן גַ ְמלִ ֵיאל ָהיָ ה ֵ
הז ְר ֹועַ אבל לא מגביהים א ֹותָה.
מרְאה ב ַי ָד עַל ַ
ההורה ַ

בֹותינּו אֹוכְ לִ ים ִבזְ ַמן ֶש ֵבית ַה ִמ ְק ָדש ָהיָ ה ַקיָ ם ,עַ ל שּום ָמה? עַ ל שּום ֶש ֶָפ ַסח ַה ָקדֹוש ָברּוְך
ֶפׁ ַסח ֶש ָהיּו ֲא ֵ
פסח הּוא לַ ייֲ ,א ֶשר ֶָפ ַסח ַעל ָב ֵתי ְבני יִ ְש ָר ֵאל
בֹותינּו ְב ִמצְ ַרים ֶ ,שנֶ ֱא ַמר :וַ ֲא ַמ ְר ֶתם ַזֶבח ַ
הּוא עַ ל ָב ֵתי ֲא ֵ
ְב ִמצְ ַרים ְבנָ גְ פֹו ֶאת ִמצְ ַרים  ,וְ ֶאת ָב ֵתינּו ִהצִ יל? וַ יִ קֹד ָהעָ ם וַ יִ ְש ַתחוּו.
ְסב ִים ואוֹמרים יחד:
המַצוֹת לַמ ֻ
מרְאה אֶת ַ
ההורה ַ
ׁ

ַמצָ ה זו שאנו אוכְ לִ ים ,עַ ל שּום מה? עַ ל שּום ֶשל ֹא ִה ְס ִפיק ְבצֵ ָקם ֶשל
בֹותינּו לְ ַה ֲח ִמיץ עַ ד ֶשנִ גְ לָ ה עֲ לֵ ֶיהם ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י
ֲא ֵ
ַה ְמלָ כִ יםַ ,ה ָקדֹוש ָברּוְך הּואּ ,וגְ ָאלָ םֶ ,שנֶ ֱא ַמר:
הבצֵ ק ֲא ֶשר הֹוצִ יאּו ִמ ִמצְ ַרים ֻעׁגֹת
וַ יֹאפּו ֶאת ָ
ַמצֹות ,כִ י ל ֹא ָח ֵמץ ,כִ י ג ְֹרשּו ִמ ִמצְ ַרים וְ ל ֹא יָ כְ לּו
לְ ִה ְת ַמ ְה ֵמה ,וְ גַ ם צֵ ָדה ל ֹא עָ שו לָ ֶהם.
ְסב ִים ו ְאוֹמרים יחד:
מָרוֹר לַמ ֻ
ה ֶ
מ ְראֶה אֶת ַ
ההורה ַ
ׁ

בֹותינּו
ָמרֹור זֶ ה ֶש ָאנּו אֹוכְ לִ ים ,עַ ל שּום מה? עַ ל שּום ֶש ֵמ ְררּו ַה ִמצְ ִרים ֶאת ַחיֵ י ֲא ֵ
ְב ִמצְ ַריםֶ ,שנֶ ֱא ַמר :וַ יְ ָמ ֲררּו ֶאת ַחיֵ יהם ַבעֲ ב ָֹדה ָק ָשהְ ,בח ֶֹמר ִּובלְ ֵבנִ ים ְּובכָ ל עֲ ב ָֹדה
בהם ְב ָפ ֶרְך.
ַב ָש ֶדה ֶאת כָ ל עֲ ב ָֹד ָתם ֲא ֶשר עָ ְבדּו ֶ
ְבכָ ל דֹור וָ דֹור ַחיָב ָא ָדם לִ ְראֹות ֶאת עַ צְ מֹו כְ ִאלּו הּוא יָ ֶָצא ִמ ִמצְ ַָריםֶ ,שנֶ ֱא ַמר:
אתי ִמ ִמצְ ַרים .ל ֹא ֶאת
וְ ִהגַ ְד ָת לְ ִבנְ ָך ַביֹום ַההּוא לֵ אמֹרַ ,בעֲ בּור זֶ ה עָ ָשה יי לִ י ְבצֵ ִ
אֹותנּו גָ ַאל ִע ָמ ֶהםֶ ,שנֶ ֱא ַמר:
גאל ַה ָקדֹוש ָברּוְך הּואֶ ,אלָ א ַאף ָ
בֹותינּו ִבלְ ָבד ַ
ֲא ֵ
אֹותנּו הֹוצִ יא ִמ ָשם  ,לְ ַמעַ ן ָה ִביא א ָֹתנּו ,לָ ֶתת לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשר נִ ָש ַבע לַ ֲאב ֵֹתנּו.
וְ ָ
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בֹותינּו ִמ ִמצְ ַרים  ,וְ ִהגִ ָיענּו לַ לַ יְ לָ ה ַהזֶ ה
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך העֹולָ םֲ ,א ֶשר גְ ָאלָ נּו וגָ ַאל ֶאת ֲא ֵ
ָברּוְך אתה יי ֱא ֵ
אתנּו
בֹותינּו יַ גִ יעֵ נּו לְ מֹועֲ ִדים וְ לִ ְרגָ לִ ים ֲא ֵח ִרים ַה ָב ִאים לִ ְק ָר ֵ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ּומרֹור .כֵ ן יי ֱא ֵ
לֶ ֱאכָ ל בֹו ַמצָ ה ָ
ּומן ַה ְפ ָס ִחים ֲא ֶשר יַ גִ ַיע ָד ָמם ַעל
בֹוד ֶתָך .וְ נֹאכַ ל ָשם ִמן ַה ָזְב ִחים ִ
לְ ָשלֹוםְ ,ש ֵמ ִחים ְב ִבנְ יַ ן עִ ֶירָך וְ ָש ִשים ַבעֲ ָ
נֹודה לְ ָך ִשיר ָח ָדש עַ ל גְ ֻאׁלָ ֵתנּו ועַ ל ְפדּות נַ ְפ ֵשנּוָ .ברּוְך ַא ָתה יי גָ ַאל יִ ְש ָר ֵאל.
ִקיר ִמ ַזְב ֲחָך לְ ָרצֹון ,וְ ֶ
בֹורא ְפ ִרי ַהגָ ֶפן.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָברּוְך ַאתה יי ֱא ֵ
הידעתם?
על פי המסורת בני ישראל נכנסו
לארץ ישראל דרך נהר הירדן ולא דרך
ים סוף הקרוב יותר למצרים!

סב ַה לשְמ ֹאל.
ה ָ
ש ֹותִים אֶת הַכוֹס ב ְ ַ

ַר ְחצָ ה
מב ָ ְרכ ִים
טל ִים אֶת הַיָדַי ִם ו ּ ְ
נ ֹו ְ

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ֶשר ִק ְד ָשנּו
ָברּוְך ַא ָתה יי ֱא ֵ
ְב ִמצְ ָֹותיו וְ צִ וָ נּו עַ ל נְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם.

מֹוצִ יאַ ,מצָ ה
לוקחים את המצות ,אוחזים כך שהמצה החצויה נמצאת בין שתי המצות השלמות ,ומברכים
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
"המוציא" ו"על אכילת מצה" .טובלים במלח ואוכלים בהסבהָ .ברּוְך ַא ָתה יי ֱא ֵ
ַהמֹוצִ יא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ֶשר ִק ְד ָשנּו ְב ִמצְ ָֹותיו וְ צִ וָ נּו עַ ל ֲאכִ ילַ ת ַמצָ ה.
ָברּוְך ַא ָתה יי ֱא ֵ

ָמרֹור
רֹוסתְ ,מ ָב ֵרְך וְ אֹוכֵ ל ְבלִ י ַה ָס ָבה.
ּומ ְט ִבלֹו ַב ֲח ֶ
לֹוק ַח כְ זַ יִ ת (מעט) ָמרֹור ַ
כָ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ְמ ֻסׁ ִבים ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֲ ,א ֶשר ִק ְד ָשנּו ְב ִמצְ ָֹותיו וְ צִ וָ נּו עַ ל ֲאכִ ילַ ת ָמרֹור.
ָברּוְך ַא ָתה יי ֱא ֵ

כֹורְך
ֵ
ישית עִ ם כְ זַ יִ ת ָמרֹור ,יוצרים כריך ,אֹוכְ לִ ים ְב ַה ָס ָבה ְּובלִ י ְב ָרכָ ה .ואומרים:
לֹוק ַח כְ זַ יִ ת (מעט) ִמן ַה ַמצָ ה ַה ְשלִ ִ
כָ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ְמ ֻסׁ ִבים ֵ
ּומרֹור וְ אֹוכֵ ל ְביַ ַחד ,לְ ַקיֵ ים ַמה ֶשנֶ ֱא ַמרַ :על
כֹורְך ַמצָ ה ָ
שבית ַה ִמ ְק ָדש ָהיָ ה ַקיָ יםָ :היָ ה ֵ
זֵ כֶ ר לְ ִמ ְק ָדש כְ ִהלֵ ל .כֵ ן עָ ָשה ִהלֵ ל ִבזְ ַמן ֵ
ּומר ִֹרים יֹאכְ ֻׁלהּו.
ַמצֹות ְ

ֻׁשׁלְ ָחן

עֹורךְ אֹוכְ לִ ים וְ שותים את הסעודה הערוכה.
ֵ

מקם וצייר את בני
המשפחה! הקפד
לשמור על הוראות
שמירת המרחק.
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צָ פּון
מהמצָ ה
אחר גמר הסעדה לוקח כל אחד מהמסבים כזית (מעט) ַ
שהיתה צפונה (חבויה) לאפיקומן ואוכל ממנה כזית בהסבה.

ָב ֵרְך
המָזוֹן.
מב ָ ְרכ ִים ב ִ ְרכ ַת ַ
מ ֹוז ְג ִים כוֹס של ִישִית ו ּ ְ

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַהזָ ן ֶאת ָהעֹולָ ם ֻׁכלֹו ְבטּובֹו
ָברּוְך ַא ָתה יי ֱא ֵ
נֹותן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָב ָשר כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסד וְּ .ובטּובֹו ַהגָ דֹול ָת ִמיד
ְב ֵחן ְב ֶח ֶסד ְּוב ַר ֲח ִמים הּוא ֵ
ל ֹא ָח ַסר לָ נּו ,וְ ַאל יֶ ְח ַסר לָ נּו ָמזֹון לְ עֹולָ ם וָ עֶ דַ .בעֲ בּור ְשמֹו ַהגָ דֹול ,כִ י הּוא
יֹותיו ֲא ֶשר ָב ָרא.
ּומכִ ין ָמזֹון לְ כָ ל ְב ִר ָ
ּומ ִטיב לַ כֹלֵ ,
ּומ ַפ ְרנֵ ס לַ כֹל ֵ
ֵאל זָ ן ְ
ָברּוְך ַא ָתה יי ַהזָ ן ֶאת ַהכֹל.
טֹובה ְּור ָח ָבה
בֹותינּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה ָ
ֹלהינּו עַ ל ֶש ִהנְ ַחלְ ָת לַ ֲא ֵ
נֹודה לְ ָך יי ֱא ֵ
ֶ
ֹלהינּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ םְּ ,ופ ִד ָיתנּו ִמ ֵבית עֲ ָב ִדים ,וְ עַ ל ְב ִר ְיתָך ֶש ָח ַת ְמת
אתנּו יי ֱא ֵ
וְ עַ ל ֶשהֹוצֵ ָ
הֹודעְ ָתנּו ,וְ עַ ל ַחיִ ים ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶשחֹונַ נְ ָתנּו,
תֹור ְתָך ֶשלִ ַמ ְד ָתנּו ,וְ עַ ל ֻחׁ ֶקיָך ֶש ַ
ְב ְב ָשרנּו ,וְ ַעל ָ
אֹותנּו ָת ִמידְ ,בכָ ל יֹום ְּובכָ ל עֵ ת ְּובכָ ל ָשעָ ה:
ּומ ַפ ְרנֵ ס ָ
וְ עַ ל ֲאכִ ילַ ת ָמזֹון ָש ַא ָתה זָ ן ְ
אֹותְך ,יִ ְת ָב ַרְך ִש ְמָך ְב ִפי כָ ל
ּומ ָב ְרכִ ים ָ
מֹודים לָ ְך ְ
ֹלהינּו ֲאנַ ְחנּו ִ
וְ עַ ל ַהכֹל יי ֱא ֵ
ֹלהיָך
ַחי ָת ִמיד לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד :כַ כָ תּוב ,וְ ָאכַ לְ ָת וְ ָש ַבעְ ָת ֵּוב ַרכְ ָת ֶאת יי ֱא ֵֶ
ּטֹובה ֲא ֶשר נָ ַתן לָ ְךָ .ברּוְך ַא ָתה יי עַ ל ָה ָא ֶרץ וְ עַ ל ַה ָמזֹון:
עַ ל ָה ָא ֶרץ ַה ָ
רּושלַ יִ ם עִ ֶירָך וְ עַ ל צִ יֹון ִמ ְשכַ ן
ֹלהינּו עַ ל יִ ְש ָר ַאל עַ ֶמָך וְ עַ ל יְ ָ
ַר ֵחם נָ א יי ֱא ֵ
בֹודָך וְ עַ ל ַמלְ כּות ֵבית ָדוִ ד ְמ ִש ֶיחָך וְ עַ ל ַה ַביִ ת ַהגָ דֹול וְ ַה ָקדֹוש ֶשנִ ְק ָרא
כְ ֶ
ֹלהינּו ָא ִבינּוְ ,רעֵ נּו זּונֵ נּו ַפ ְרנְ ֵסנּו וְ כַ לְ כְ לֵ נּו וְ ַה ְרוִ ֵיחנּו ,וְ ַה ְרוַ ח לָ נּו
ִש ְמָך עָ לָ יוֱ :א ֵ
ֹלהינּו ,ל ֹא לִ ֵידי ַמ ְתנַ ת ָב ָשר וָ ָדם
רֹותינּו .וְ נָ א ַאל ַתצְ ִריכֵ נּוי י ֱא ֵ
ֹלהינּו ְמ ֵה ָרה ִמכָ ל צָ ֵ
יי ֱא ֵ
ושה וְ ָה ְר ָח ָבהֶ ,של ֹא נֵ בֹוש
תּוחה ַה ְקד ָ
אתם ,כִ י ִאם לְ יָ ְדָך ַה ְמלֵ ָאה ַה ְפ ָ
וְ ל ֹא לִ ֵידי ַהלְ וָ ַָ
וְ ל ֹא נִ כָ לֵ ם לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד.
בֹותינּו ,יַ עֲ לֶ ה וְ יָ בֹא וְ יַ גִ יעַ וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָרצֶ ה וְ יִ ָש ַמע וְ יִ ָפ ֵקד וְ יִ זָ כֵ ר
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
רּושלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ֶשָך ,וְ זִ כְ רֹון כָ ל
בֹותינּו ,וְ זִ כְ רֹון ָמ ִשי ח ֶבן ָדוִ ד עַ ְב ֶדָך ,וְ זִ כְ רֹון יְ ָ
זִ כְ רֹונֵ נּו ִּופ ְקדֹונֵ נּו ,וְ זִ כְ רֹון ֲא ֵ
טֹובה
עַ ְמָך ֵבית יִ ְש ָר ַאל לְ ָפנֶ יָך ,לִ ְפלֵ ָיטה לְ ָ
ֹלהינּו בֹו לְ ט ָובה ָּופ ְק ֵדנּו
לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים ,לְ ַחיִ ים ּולְ ָשלֹום ְביֹום ַחג ַה ַמצֹות ַהזֶ ה זָ כְ ֵרנּו יי ֱא ֵ
הושיעֵ נּו בֹו לְ ַחיִ יםִּ .וב ְד ַבר יְ שּועָ ה וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָחנֵ נּו וְ ַר ֵחם
בֹו לִ ְב ָרכָ ה וְ ִ
הושיעֵ נּו ,כִ י ֵאלֶ יָך עֵ ינֵ ינּו,כִ י ֵאל ֶמלֶ ְך ַחנּון וְ ַרחּום ָא ָתה.
עָ לֵ ינּו וְ ִ
רּושלַ יִ םָ .א ֵמן.
רּושלַ יִ ם עִ יר ַהק ֶֹדש ִב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּוָ .ברּוְך ַא ָתה יי בֹונֶ ה ְב ַר ֲח ָמיו יְ ָ
ְּובנֵ ה יְ ָ
בֹור ֵאנּו ג ֲֹאלֵ נּו יֹוצְ ֵרנּו
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םָ ,ה ֵאל ָא ִבינּו ַמלְ כֵ נּו ַא ִד ֵירנּו ְ
ָברּוְך ַא ָתה יי ֱא ֵ
דֹושנּו ְקדֹוש יַ עֲ קֹב רֹועֵ נּו רֹועֵ ה יִ ְש ָר ַאל ַה ֶמלֶ ְך ַהּט וב וְ ַה ֵמ ִטיב לַ כֹל ֶש ְבכָ ל
ְק ֵ
גֹומלֵ נּו הּוא יִ גְ ְמלֵ נּו לָ ַעד ,לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד
יֹום וָ יֹום הּוא ֵה ִטיב ,הּוא ֵמ ִטיב ,הּוא יֵ ִיטיב לָ נּו .הּוא גְ ָמלָ נּו הּוא ְ
ּולְ ַר ֲח ִמים ּולְ ֶרוַ ח ַהצָ לָ ה וְ ַהצְ לָ ָחהְ ,ב ָרכָ ה וִ ישּועָ ה נֶ ָח ָמה ַפ ְרנָ ָסה וְ כַ לְ כָ לָ ה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִ ים וְ ָשלֹום
ּומכָ ל טּוב לְ עֹולָ ם עַ ל יְ ַח ְס ֵרנּו.
וְ כָ ל טֹובִ ,
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מתח קו בין הנקודות
על פי הסדר.
מה התקבל?

ִמגְ דֹול יְ שּועֹות ַמלְ כֹו וְ ע ֶֹשה ֶח ֶסד לִ ְמ ִשיחֹו לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעו ַעד עֹולָ ם.
רֹומיו ,הּוא יַ ֲע ֶשה ָשלֹום
ע ֶֹשה ָשלֹום ִב ְמ ָ
עָ לֵ ינּו וְ ַעל כָ ל יִ ְש ָר ַאל וְ ִא ְמרּוָ ,א ֵמן.
ליר ָאיו .כְ ִפ ִירים ָרשּו וְ ָרעֵ בּו ,וְ ד ְֹר ֵשי יי ל ֹא יַ ְח ְסרּו
דשיו ,כִ י ֵאין ַמ ְחסֹור ֵ
יִ ְראּו ֶאת יי ְק ָ
ּומ ְש ִביעַ לְ כָ ל ַחי ָרצֹון.
פֹות ַח ֶאת יָ ֶדָךַ ,
כָ ל טֹוב .הֹודּו לַ יי כִ י טֹוב כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסדוֵ .
ָברּוְך ַהגֶ ֶבר ֲא ֶשר ְיִב ַטח ַביי ,וְ ָהיָ ה יי ִמ ְב ַטח ו .נַ עַ ר ָהיִ ִיתי גַ ם זָ ַקנְ ִתי ,וְ ל ֹא ָר ִא ִיתי צַ ִדיק נֶ ֱעזָב ,וְ זַ ְרעו
ְמ ַב ֶקש לָ ֶחם .יי' עֹז לְ עַ מֹו יִ ֵתן ,יי ָיְב ֵרְך ֶאת עַ מֹו ַב ָשלֹום.
שורת ַהיְ שּועָ הֶ ,ש ַא ָמר ַה ָקדֹוש
ישית ֶשהּוא כְ נֶ גֶ ד ְב ַ
ּומ ֻׁזמן לְ ַקיֵ ם ִמצְ וות כֹוס ְשלִ ִ
ִהנְ נִ י מּוכָ ן ְ
גאל ֶא ְתכֶ ם ִבזְ רֹועַ נְ טּויָ ה ִּוב ְש ָפ ִטים גְ דֹולִ ים.
ָברּוְך הּוא לְ יִ ְש ָר ֵאל וְ ַ
בֹורא ְפ ִרי ַהגָ ֶפן.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָברּוְך ַא ָתה יי ֱא ֵ
שֹותים ְב ַה ָס ַבת ְשמֹאל.
ִ
מוזגים כוס רביעית ,וכוס נוספת לאליהו הנביא .פותחים את הדלת לאליהו הנביא.
ְשפְֹך ֲח ָמ ְתָך ֶאל ַהגֹויִ ם ֲא ֶשר ל ֹא יְ ָדעּוָך וְ עַ ל ַמ ְמלָ כֹות ֲא ֶשר ְב ִש ְמָך ל ֹא ָק ָראּו .כִ י ָאכַ ל ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת נָ וֵ הּו ֵה ַשמּו.
ְשפְֹך עֲ לֵ ֶיהם זַ ְע ֶמָך וַ ֲחרון ַא ְפָך יַ ִשיגֵ םִ .ת ְרדֹף ְב ַאף וְ ַת ְש ִמ ֵידם ִמ ַת ַחת ְש ֵמי יי.
סוגרים את הדלת.
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ּומ ֻׁז ַָמן לְ ַקים ִמצְ ווַ ת כֹוס ְר ִביעִ יתֶ ,ש ָא ַמר ַה ָקדֹוש ָברּוְך הּוא לְ יִ ְש ָר ֵאל
ִהנְ נִ י מּוכָ ן ְ
ֹלהים.
ְַָל ַק ְח ִתי ֶא ְתכֶ ם לִ י לְ עָ ם וְ ָהיִ ִיתי לָ כֶ ם לֵ ֱא ִ
בֹורא ְפ ִרי ַהגָ ֶפן.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָברּוְך ַא ָתה יי ֱא ֵ
שֹותה ְב ַה ִס ַיבת ְשמֹאל
וְ ֶ

נרצה
ֲחסל ִסדּור ֶפ ַסח כְ ִהלְ כָ תו ,כְ כָ ל ִמ ְש ָפטֹו וְ ֻחׁ ָקתו.
כֵ ן נִ זְ כֶ ה לַ ֲעשֹותו.
כַ ֲא ֶשר זָ כִ ינּו לְ ַס ֵדר אֹותו
ְק ַהל עֲ ַדת ִמי ָמנָ ה.
קֹומם
זָ ְך שֹוכֵ ן ְמעֹונָ הֵ ,
כַ נָ ה ְפדּויִ ם לְ צִ יֹון ְב ִרנָ ה.
		
ְב ָקרֹוב נַ ֵהל נִ ְטעֵ י

ירּוׁשלָ יִ ם.
לְ ָׁשנָ ה ַה ָב ָאה ִב ַָ
אושר

מירב

יֹודע?
ֶאׁ ָחד ִמי ֵ

ילדים! השמיעו להורים את גרסת פסח תש"ף.
אחד מי יודע?
אחד אני יודע! אחד אלכוג'ל
שניים מי יודע?
שניים אני יודע! שני מטר שומר מרחק
שלושה מי יודע?
שלושה אני יודע! שלוש מארזי נייר טואלט
ארבעה מי יודע?
ארבעה אני יודע! ארבעה קירות
חמישה מי יודע?
חמישה אני יודע! חמישה ספרי קריאה
שישה מי יודע?
שישה אני יודע! שישה פרקי סדרה (נטפליקס)
שבעה מי יודע?
שבעה אני יודע! שבעה ימי חל"ת
שמונה מי יודע?
שמונה אני יודע! בשמונה חדשות
תשע מי יודע?
תשע אני יודע! בתשע הנחיות
עשר מי יודע?
עשר אני יודע! עשר ארוחות ביום
אחת עשרה מי יודע?
אחת עשרה אני יודע! אחת עשרה שעות מסך
שתים עשרה מי יודע?
שתים עשרה אני יודע! שתים עשרה רחיצות (ידיים)
שלוש עשרה מי יודע?
שלוש עשרה אני יודע! שלוש עשרה שעות שינה
ארבעה עשר מי יודע?
ארבעה עשר אני יודע! ארבעה עשר ימי בידוד

ֹלהינּו ֶש ַב ָש ַמים ָּוב ָא ֶרץ.
יֹודעֶ :א ָחד ֱא ֵ
ֶאׁ ָחד ֲאנִ י ֵ
יֹודע?
ְשנַ יִ ם ִמי ֵ
ֹלהינּו
יֹודעְ :שנֵ י ֻׁלחֹות ַה ְב ִריתֶ .א ָחד ֱא ֵ
ְשנַ יִ ם ֲאנִ י ֵ
שמים ָּוב ָא ֶרץ.
ֶש ַב ַ
יֹודע?
ׁלׁשה ִמי ֵ
ש ָ
ְ
לשה ָאבֹותְ ,שנֵ י ֻׁלחֹות ַה ְב ִריתֶ ,א ָחד
יֹודעְ :ש ָ
לׁשה ֲאנִ י ֵ
ְש ָ
ֹלהינּו ֶש ַב ָש ַמים ָּוב ָא ֶרץ
ֱא ֵ
יֹודע?
ַא ְר ַבע ִמי ֵ
לשה ָאבֹותְ ,שנֵ י ֻׁלחות
יֹודעַ :א ְר ַבע ִא ָמהֹותְ ,ש ָ
ַא ְר ַבע ֲאנִ י ֵ
ֹלהינּו ֶש ַב ָש ַמים ָּוב ָא ֶרץ
ַה ְב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
יֹודע?
ֲח ִמ ָשה ִמי ֵ
תֹורהַ ,א ְר ַבע ִא ָמהֹות,
חּומ ֵשי ָ
יֹודעֲ :ח ִמ ָשה ְ
ֲח ִמ ָשה ֲאנִ י ֵ
ֹלהינּו ֶש ַב ָש ַמים
לשה ָאבֹותְ ,שנֵ י ֻׁלחֹות ַה ְב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ְש ָ
ָּוב ָא ֶרץ
יֹודע?
ִש ִָשה ִמי ֵ
תֹורה,
חּומ ֵשי ָ
יֹודעִ :ש ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה ְ
ִש ִָשה ֲאנִ י ֵ
לשה ָאבֹותְ ,שנֵ י ֻׁלחֹות ַה ְב ִריתֶ ,א ָחד
ַא ְר ַבע ִא ָמהֹותְ ,ש ָ
ֹלהינּו ֶש ַב ָש ַמים ָּוב ָא ֶרץ
ֱא ֵ
יֹודע?
ִש ְבעָ ה ִמי ֵ
יֹודעִ :שבעָ ה יְ ֵמי ַש ָב ָתאִ ,ש ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ ה,
ִש ְבעָ ה ֲאנִ י ֵ
לשה ָאבֹותְ ,שנֵ י
תֹורהַ ,א ְר ַבע ִא ָמהֹותְ ,ש ָ
חּומ ֵשי ָ
ֲח ִמ ָשה ְ
ֹלהינּו ֶש ַב ָש ַמים ָּוב ָא ֶרץ
ֻׁלחֹות ַה ְב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
יֹודע?
ְשמֹונָ ה ִמי ֵ
יֹודעְ :שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִ ,ש ְבעָ ה יְ ֵמי ַש ָב ָתא,
ְשמֹונָ ה ֲאנִ י ֵ
תֹורהַ ,א ְר ַבע
חּומ ֵשי ָ
ִש ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה ְ
ֹלהינּו
לשה ָאבֹותְ ,שנֵ י ֻׁלחֹות ַה ְב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ִא ָמהֹותְ ,ש ָ
ֶש ַב ָש ַמים ָּוב ָא ֶרץ
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יֹודע?
ִת ְשעָ ה ִמי ֵ
יֹודע! ִת ְשעָ ה יַ ְרחי לֵ ָדהְ ,שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִ ,ש ְבעָ ה יְ ֵמי ַש ָב ָתאִ ,ש ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה
ִת ְשעָ ה ֲאנִ י ֵ
ֹלהינּו ֶש ַב ָש ַמים ָּוב ָא ֶרץ
לשה ָאבֹותְ ,שנֵ י ֻׁלחֹות ַה ְב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
תֹורהַ ,א ְר ַבע ִא ָמהֹותְ ,ש ָ
חּומ ֵשי ָ
ְ
יֹודע?
עֲ ֶָש ָרה ִמי ֵ
יֹודע! עֲ ָש ָרה ִד ְב ַריָ אִ ,ת ְשעָ ה יַ ְר ֵחי לֵ ָדהְ ,שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִ ,ש ְבעָ ה יְ ֵמי ַש ָב ָתאִ ,ש ָשה ִס ְד ֵרי
עֲ ֶָש ָרה ֲאנִ י ֵ
שמים ָּוב ָא ֶרץ
ֹלהינּו ֶש ַב ַ
לשה ָאבֹותְ ,שנֵ י ֻׁלחֹות ַה ְב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
תֹורהַ ,א ְר ַבע ִא ָמהֹותְ ,ש ָ
חּומ ֵשי ָ
ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה ְ
יֹודע?
ַא ַחד עָ ָשר ִמי ֵ
יֹודע! ַא ַחד ַָע ָשר כֹוכְ ַביָ א ,עֲ ָש ָרה ִד ְב ַריָ אִ ,ת ְשעָ ה יַ ְר ֵחי לֵ ָדהְ ,שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִ ,ש ְב ָעה יְ ֵמי
ַא ַחד עָ ָשר ֲאנִ י ֵ
לשה ָאבֹותְ ,שנֵ י ֻׁלחֹות ַה ְב ִריתֶ ,א ָחד
תֹורהַ ,א ְר ַבע ִא ָמהֹותְ ,ש ָ
חּומ ֵשי ָ
ַש ָב ָתאִ ,ש ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה ְ
ֹלהינּו ֶש ַב ָש ַמים ָּוב ָא ֶרץ
ֱא ֵ
ְשנֵ ים עָ ָשר ִמי יודע?
רחי לֵ ָדהְ ,שמֹונָ ה
יֹודע! ְשנֵ ים ֶָע ָשר ִש ְב ַטיָ אַ ,א ַחד ַָע ָשר כֹוכְ ַביָ א ,עֲ ָש ָרה ִד ְב ַריָ אִ ,ת ְש ָעה יַ ֵ
שנים עָ ָשר ֲאנִ י ֵ
לשה ָאבֹותְ ,שנֵ י
תֹורהַ ,א ְר ַבע ִא ָמהֹותְ ,ש ָ
חּומ ֵשי ָ
יְ ֵמי ִמילָ הִ ,ש ְבעָ ה יְ ֵמי ַש ָב ָתאִ ,ש ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה ְ
ֹלהינּו ֶש ַב ָש ַמים ָּוב ָא ֶרץ
ֻׁלחֹות ַה ְב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ
יֹודע?
לׁשה עָ ֶׁ ָשר ִמי ֵ
ְש ָ
לשה עָ ָשר ִמ ַדיָ אְ .שנֵ ים ֶָע ָשר ִש ְב ַטיָ אַ ,א ַחד ַָע ָשר כֹוכְ ַביָ אֲ ,ע ָש ָרה ִד ְב ַריָ א,
יֹודע! ְש ָ
לׁשה עָ ָשר ֲאנִ י ֵ
ְש ָ
תֹורהַ ,א ְר ַבע
חּומ ֵשי ָ
ִת ְשעָ ה יַ ְר ֵחי לֵ ָדהְ ,שמֹונָ ה יְ ֵמי ִמילָ הִ ,ש ְבעָ ה יְ ֵמי ַש ָב ָתאִ ,ש ָשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָ הֲ ,ח ִמ ָשה ְ
ֹלהינּו ֶש ַב ָש ַמים ָּוב ָא ֶרץ
ִא ָמהֹותְ ,ש ָלשה ָאבֹותְ ,שנֵ י ֻׁלחֹות ַה ְב ִריתֶ ,א ָחד ֱא ֵ

א,חד גַ ְדיָ א
ַחד גַ ְדיָ ַ
א,חד גַ ְדיָ א.
ְד ִזַבין ַא ָבא ִב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד גַ ְדיָ ַ
א,חד גַ ְדיָ א.
ָא ָתא ׁשּונְ ָרא וְ ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְ ,ד ִזַבין ַא ָבא ִב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד גַ ְדיָ ַ
א,חד
וְ ָא ָתא כַ לְ ָבא וְ נָ ַשְך לְ שּונְ ָראְ ,ד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְ ,ד ִזַבין ַא ָבא ִב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד גַ דיָ ַ
גַ ְדיָ א.
חּוט ָרא ִוהכָ ה לְ כַ לְ ָבאְ ,דנָ ַשְך לְ שּונְ ָראְ ,ד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְ ,ד ִזַבין ַא ָבא ִב ְת ֵרי
וְ ָא ָתא ְ
א,חד גַ ְדיָ א.
זּוזֵ יַ ,חד גַ ְדיָ ַ
חּוט ָראְ ,ד ִהכָ ה לְ כַ לְ ָבאְ ,דנָ ַשְך לְ שּונְ ָראְ ,ד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְ ,ד ִזַבין ַא ָבא
נּורא וְ ָש ַרף לְ ְ
וְ ָא ָתא ָ
א,חד ְגדיָ א.
ִב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד גַ ְדיָ ַ
חּוט ָראְ ,ד ִהכָ ה לְ כַ לְ ָבאְ ,דנָ ַשְך לְ שּונְ ָראְ ,ד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ א,
נּוראְ ,ד ָש ַרף לְ ְ
וְ ָא ָתא ַמיָ א וְ כָ ָבה לְ ָ
א,חד גַ ְדיָ א.
ְד ִזַבין ַא ָבא ִב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד גַ ְדיָ ַ
חּוט ָראְ ,ד ִהכָ ה לְ כַ לְ ָבאְ ,דנָ ַשְך לְ שּונְ ָרא,
נּוראְ ,ד ָש רף לְ ְ
תֹורא וְ ָש ָתה לְ ַמיָ אְ ,דכָ ָבה לְ ָ
וְ ָא ָתא ָ
א,חד גַ ְדיָ א.
ְד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְ ,ד ִזַבין ַא ָבא ִב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד גַ ְדיָ ַ
חּוט ָראְ ,ד ִהכָ ה
נּוראְ ,ד ָש ַרף לְ ְ
תֹוראְ ,ד ָש ָתה לְ ַמיָ אְ ,דכָ ָבה לְ ָ
ׁשֹוחט וְ ָש ַחט לְ ָ
וְ ָא ָתא ַה ֵ
א,חד גַ ְדיָ א.
לכַ לְ ָבאְ ,דנָ ַשְך לְ שּונְ ָראְ ,ד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְ ,ד ִזַבין ַא ָבא ִב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד גַ ְדיָ ַ
חּוט ָראְ ,ד ִהכה
נּוראְ ,ד ָש ַרף לְ ְ
תֹוראְ ,ד ָש ָתה לְ ַמיָ אְ ,דכָ ָבה לְ ָ
שֹוחטְ ,ד ָש ַחט לְ ָ
וְ ָא ָתא ַמלְ ָאְך ַה ָמ ֶׁות וְ ָש ַחט לְ ֵ
א,חד גַ ְדיָ א.
לְ כַ לְ ָבאְ ,דנָ ַשְך לְ שּונְ ָראְ ,ד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ אְ ,ד ִזַבין ַא ָבא ִב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד גַ ְדיָ ַ
כבה
תֹוראְ ,ד ָש ָתה לְ ַמיָ אְ ,ד ָ
שֹוחטְ ,ד ָש ַחט לְ ָ
וְ ָא ָתא ַה ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא וְ ָש ַחט לְ ַמלְ ַאְך ַה ָמוֶ תְ ,ד ָש ַחט לְ ֵ
חּוט ָראְ ,ד ִהכָ ה לְ כַ לְ ָבאְ ,דנָ ַשְך לְ שּונְ ָראְ ,ד ַָאכְ לָ ה לְ גַ ְדיָ א,
נּוראְ ,ד ָש ַרף לְ ְ
לְ ָ
א,חד גַ ְדיָ א.
ְד ִזַבין ַא ָבא ִב ְת ֵרי זּוזֵ יַ ,חד גַ ְדיָ ַ
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אנו מזמינים אתכם לשיר שירים ברוח החג יחד עם בני המשפחה:

שמחה רבה

הללויה

גלי עטרי
מילים :שמרית אור
לחן :קובי אושרת

עממי
מילים :יפה בלהה
לחן :ידידיה אדמון

הללויה לעולם,
הללויה ישירו כולם
במילה אחת בודדה
הלב מלא בהמון תודה
והולם גם הוא  -איזה עולם נפלא.
הללויה עם השיר ,הללויה על יום
שמאיר ,הללויה על מה שהיה,
ומה שעוד לא היה  -הללויה.
הללויה לעולם
הללויה ישירו כולם
והענבלים הגדולים
יהדהדו בהמון צלילים
ואתנו הם יאמרו ,הללויה.
הללויה עם השיר
הללויה על יום שמאיר
הללויה על מה שהיה
ומה שעוד לא היה  -הללויה
הללויה ישראל
הללויה הלב מתפעל
ממדינה קטנה ,בודדה,
היית בן ליל לאגדה
ואלייך שבנו מקצווי תבל
הללויה שאי ברכה
יום הולדת הוא יום הבטחה
של מולדת ועם ותקוה
נשיר לך באהבה
הללויה
הללויה על הכל
הללו על מחר ואתמול
הללויה ,ותנו יד ביד
ושירו מלב אחד  -הללויה

שמחה רבה ,שמחה רבה  ,אביב הגיע ,פסח
בא! שמחה רבה ,שמחה רבה  ,אביב הגיע,
פסח בא! תפרו ,תפרו ,תפרו לי בגד עם
כיסים  .מילאו ,מילאו ,מילאו כיסי באגוזים.
שמחה רבה...
שאול אשאל ,שאול אשאל ארבע קושיות
שתה אשתה ,שתה אשתה ארבע כוסות.
שמחה רבה...
וכוס גדולה ,וכוס גדולה אימי תביא
לאליה לאליהו הנביא .
שמחה רבה...
הלואי יבוא ,הלואי יבוא ,הלואי יסור
יראה אותי ,יראה אותי כל כך הדור

עבדים היינו

עממי
לחן :פוסט ולסקי שלום
עבדים היינו ,היינו
עתה בני חורין ,בני חורין
עבדים היינו
עתה ,עתה בני חורין
עבדים היינו
עתה עתה בני חורין
בני חורין  .עתה עתה בני חורין
בני חורין
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רת
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 202חוגגי
ם אחרת

גזרו את החלקים לפי הקווים ,הדביקו את הפאזל השלם על דף חדש ,צבעו את הפאזל.

