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ַחג ַה ֶפּ ַסח
ָמים.
יסן ָחל ַחג ַה ֶפּ ַסח .הוּא ִנ ְמ ָשִׁ שׁ ְב ָעה י ִ
חודשׁ ִנ ָ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר( ְבּ ֶ
)בּ ְ
ְבּ-י"ד ְ
יעיִ ,נ ְק ָר ִאים יְ ֵמי
וּבין ַהיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָמים ֶשׁל ַה ַחג ֵבּין ַהיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ֵ
ֲח ֵמ ֶשׁת ַהיּ ִ
מּוֹעד.
חוֹלַ -ה ֵ
קור ָבּן
קור ָבּן ַה ֶפּ ַסחֶ ,שׁ ִה ְק ִריבוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלִ .בּזְ כוּת ְ
ֶפּ ַסח ַעל שׁוּם ָמה? ַעל שׁוּם ְ
דוֹשׁ-בּרוּ-הוּא
ָ
ם"ַ .ה ָקּ
בוֹתינוּ ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם"
"פּ ַסח ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַעל ָבּ ֵתי ֲא ֵ
ַה ֶפּ ַסח ָ
כוֹרים ֶשׁל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא א ָפּגַע.
כוֹרים ֶשׁל ַה ִמּ ְצ ִרים ,אַַ בּ ְבּ ִ
ָפּגַע ַבּ ָבּ ִנים ַה ְבּ ִ
דּילּג( ַעל ַדּ ְלתוֹת ַה ָבּ ִתּים ֶשׁל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,על ֵכּן ִנ ְק ָרא ַחג ַה ֶפּ ַסח
)ע ַברֵ ,
הוּא ָפּ ַסח ָ
ְבּ ֵשׁם זֶה.
ֵכר יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ םַ .כּ ֲא ֶשׁר ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיוּ ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם,
חוֹג ִגים ֶאת ַחג ַה ֶפּ ַסח ְלז ֶ
אָנוּ ְ
וּמ ִרים,
"עשׂוּ" ָל ֶהם ַחיִּ ים ָק ִשׁים ָ
בוֹדה ָק ָשׁה ְמאוֹדַ .ה ִמּ ְצ ִרים ָ
ֵהם ָע ְבדוּ ָשׁם ֲע ָ
בּיקּשׁ ִמ ַפּ ְרעֹה ַה ֶמּ ֶל:
ה" .מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ֵ
בוֹדה ָק ָשׁה"
ֵיהם ַבּ ֲע ָ
ַכּ ָכּתוּב" :וַיְ ָמ ְררוּ ֶאת ַחיּ ֶ
לוהים ֶה ֱע ִנישׁ ֶאת ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ֶע ֶשׂר
י"ֲ ,א ָבל ַפּ ְרעֹה א ִה ְס ִכּיםֱ .א ִ
"שׁ ַלּח ֶאת ַע ִמּי"
ַ
ָצאוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם.
אַחרוֹנָהַ ,מ ַכּת ְבּכוֹרוֹת ,י ְ
אַחר ַה ַמּ ָכּה ָה ֲ
ַה ַמּכּוֹתַ .רק ְל ַ
ים"ְ .בּאוֹתוֹ יוֹם ֵהם
"בּית ֲע ָב ִדים"
אוֹתם ִמ ָשּׁםִ ,מ ֵ
הוֹציא ָ
ַה ַמּ ְנ ִהיג ,מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ,הוּא ֶשׁ ִ
נוּ.
רוּתנוּ
פילּה זְ ַמן ֵח ֵ
)חופשׁ(ָ ,ל ֵכן ַחג ַה ֶפּ ַסח ִנ ְק ָרא ַבּ ְתּ ָ
ֶ
ָצאוּ ֵמ ַע ְבדוּת ְל ֵחרוּת
יְ
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)מ ֵהר(ִ ,כּי ָפּ ֲחדוּ ִמ ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶלִ מ ְצ ַריִ םֵ .הם
חיפּזוֹן ַ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָעזְ בוּ ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ָ
אוכל ַל ֶדּ ֶרַ .ה ָבּ ֵצק ֶשׁ ָלּ ֶהם א ִה ְס ִפּיק ְל ַה ְח ִמיץ,
וּל ָה ִכין ֶ
א ִה ְס ִפּיקוּ ֶל ֱאפוֹת ֶל ֶחם ְ
צּוֹתֶ ,שׁבּוֹ אָסוּר
ָל ֵכן אָפוּ ִבּ ְמקוֹם זֶה ַמצּוֹתִ .מ ָכּאן ִנ ְק ָרא ַה ַחג ַבּ ִמּ ְק ָרא גַּם ַחג ַה ַמּצּוֹת
ֶל ֱאכול ָח ֵמץ.
יהם ַה ָצּ ָבא ַה ִמּ ְצ ִרי ,גַּם ְכּ ֶשׁ ִנּ ְכ ְנסוּ ְליַם
אַח ֵר ֶ
ְכּ ֶשׁ ָבּ ְרחוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ םָ ,ר ַדף ֲ
וּבנֵי
סוּףָ .כּאן ָק ָרה נֵס גָּדוֹלַ :היָּם ִנ ְב ַקע ִ)נ ְק ַרע( ִל ְשׁנַיִ םַ .ה ִמּ ְצ ִרים ָט ְבעוּ ַבּיָּםְ ,
)בּ ָמקוֹם ֶשׁ ֵאין ַמיִ ם(ְ .בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְלכוּ
"בּ ֳח ָר ָבה" ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְצ ִליחוּ ַל ֲעבור ְבּתוֹכוֹ ֶ
נוֹס ִפים,
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְבּ ַד ְר ָכּם ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .בּ ֶדּ ֶרָ קרוּ ָל ֶהם ִנ ִסּים ָ
ַבּ ִמ ְד ָבּר ְ
אַהרון ַעל
לוֹננוּ ִבּ ְפנֵי מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ֵיהם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָהיוּ ָק ִשׁים ,וְ ֵהם ִה ְת ְ
ַל ְמרוֹת זֹאת ַחיּ ֶ
חינּוּכיֶ ,שׁ ְבּסוֹפוֹ ֵהם ָה ְפכוּ ְל ַעם.
ִ
ַה ֵס ֶבל ֶשׁ ָלּ ֶהםֲ .א ָבל ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֵהם ָע ְברוּ ַתּ ֲה ִלי

יעת יַם סוּ ּף
ְק ִר ַ
159

להצליח בעברית -חגים ומועדים

כּוֹנ ִנים
אָביבֶ ,שׁבּוֹ ָהיְ ָתה יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריםְ .בּ ִה ְת ָק ֵרב ַה ַחג ִמ ְת ְ
חודשׁ ָה ִ
ַחג ֶפּ ַסח ָחל ְבּ ֶ
ירים ֶאת
וּמ ְכ ִשׁ ִ
ַקּים ַ
ַקּים ֶאת ַה ַבּיִ תְ .מ ִכ ִינים ֶאת ַה ִמּ ְט ָבּח ִל ְק ַראת ֶפּ ַסחְ ,מנ ִ
וּמנ ִ
ְ
אַחר ָח ֵמץ(.
)מ ַח ְפּ ִשׂים ַ
יקת ָח ֵמץ ְ
עוֹר ִכים ְבּ ִד ַ
ָכּל ַה ֵכּ ִליםַ .בּ ַליְ ָלה ֶשׁ ִל ְפנֵי ֶע ֶרב ֶפּ ַסח ְ
)שׂוֹר ִפים( אוֹתוֹ.
ְ
בּוקר ְמ ַב ֲע ִרים
ַבּ ֶ
יוֹשׁ ִבים ָכּל ְבּנֵי
ר"ְ .בּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ְ
"ליל ַה ֵסּ ֶדר"
ירוע ַה ֶמּ ְר ָכּזִ י ֶשׁל ַה ֶפּ ַסח הוּא ֵ
ָה ֵא ַ
אוֹכ ִלים ֶאת
ְ
ח",
ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח"
"הגּ ָ
קוֹר ִאים ַבּ ַ
שׁול ָחן ָערוְּ ,
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ִמ ָסּ ִביב ְל ְ
אַר ַבּע כּוֹסוֹת ַהיַּיִ ן ְמ ַס ְמּלוֹת ֶאת ַה ִשּׁ ְחרוּר
אַר ַבּע כּוֹסוֹת יַיִ ןְ .
שׁוֹתים ְ
עודּת ַה ַחג וְ ִ
ְס ַ
ִמ ִשּׁ ְעבּוּד ִמ ְצ ַריִ ם ֶ -את ַהיְ ִציאָה ֵמ ַע ְבדוּת ְל ֵחרוּת.
אַחדוּת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהָ .כּל
אַחדוּת ָה ַעם וְ ְ
סּימ ִנים ֶשׁל ַה ַחג ַהזֶּהְ .
אַחד ַה ָ
אַחדוּת ִהיא ַ
ָה ְ
ַחד .נָהוּג ְל ַהזְ ִמין גַּם ֲע ִניִּ ים
שׁול ָחן ֶא ָחד ְבּי ַ
יוֹשׁ ִבים ְס ִביב ְ
ְבּנֵי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ָבּ ִאים וְ ְ
ָדה:
ָשׁים ז ִָריםֶ ,שׁ ֵאין ָל ֶהם ָמקוֹם ִל ְהיוֹת בּוֹ ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדרַ ,כּ ָכּתוּב ַבּ ַהגּ ָ
ַא ִפילּוּ ֲאנ ִ
וֲ
ֵיתי וְ ֵיכֹלָ ,כּל ִד ְצריך י ֵ
"כּל ִדּ ְכ ִפין י ֵ
ָ
ֹאכלִ ,מי ֶשׁ ָצּ ִרי
)מי ֶשׁ ָר ֵעב יָבוֹא וְ יּ ַ
ֵיתי וְ יִ ְפ ַסח" ִ
כּיסּא ֵריק וְ כוֹס יַיִ ן ְל ֵא ִליָּהוּ
ַע ֶשׂה ֶאת ַה ֶפּ ַסח(ְ .בּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר נָהוּג ְל ַה ְשׁ ִאיר ֵ
יָבוֹא וְ י ֲ
ָביא.
ַהנּ ִ
שׁוּבה ֶשׁל ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ִהיא ְל ַס ֵפּר ֶאת סיפּוּר יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ַלדּוֹר
ַה ַמּ ָטּ ָרה ַה ֲח ָ
שׁול ָחןְ .מ ַס ְפּ ִרים ֶאת ַהסּיפּוּר ְכּ ֵדי
יּוֹשׁב ִמ ָסּ ִביב ַל ְ
וּל ָכל ִמי ֶשׁ ֵ
ַה ָצּ ִעירַ ,ליְּ ָל ִדים ְ
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ַעבור סיפּוּר יְ ִציאַת ִמ ְצ ַרים ִמדּוֹר ְלדוֹר
ֵיהם ,וְ ָכ י ֲ
ֶשׁ ַה ָבּ ִנים יְ ַס ְפּרוּ אוֹתוֹ ִל ְבנ ֶ
מּילּה
ִ ."מ ָכּאן ָבּאָה ַה ָ
ַד ָתּ ְל ִב ְנ"
ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח ָכּתוּב" :וְ ִהגּ ְ
וְ א יִ ְשׁ ְכּחוּ אוֹתוַֹ .בּ ַהגּ ָ
ימי:
אוֹפּ ִט ִ
"ל ַה ִגּיד" – ְל ַס ֵפּרֶ .את ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ְמ ַסיְ ִמים ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ְ
ה"ִ ,מ ָלּשׁוֹן ְ
ָדה"
"הגּ ָ
ַ
עוֹלם.
וּב ָכל ָמקוֹם ָבּ ָ
אוֹמ ִרים ִמ ְשׁ ָפּט זֶה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ירוּשׁ ַליִ ם"ְ .
"ל ָשׁנָה ַה ָבּאָה ִבּ ָ
ְ
יעי ֶשׁל ֶפּ ַסחַ .על ִפּי ֲחזַ"ל,
יעי ֶשׁל ֶפּ ַסחֶ ,שׁגַּם הוּא יוֹם טוֹבִ ,נ ְק ָרא ְשׁ ִב ִ
ַהיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
קוֹר ִאים
יעת יַם סוּף וְ ַה ָצּ ַלת ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַה ִמּ ְצ ִריםָ ,ל ֵכן ְ
ֵכר ְק ִר ַ
חוֹג ִגים אוֹתוֹ ְלז ֶ
ְ
ירת ַהיָּם.
בּוֹ ֶאת ִשׁ ַ

ירנוּ ְבּתוֹכוֹ ֶבּ ֳח ָר ָבה".
"וְ ָק ַרע ָלנוּ ֶאת ַהיָּם ,וְ ֶה ֱע ִב ָ
ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסח(
)מתּוַֹ ה ַהגּ ָ
ִ
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ֲענוּ ַעל ַה ְשּׁ ֵאלוֹת.
ָ .1מ ַתי ָחל ַחג ַה ֶפּ ַסח?
____________________________________________________
דּוּע ִנ ְק ָרא ַחג ַה ֶפּ ַסח ְבּ ֵשׁם זֶה?
ַ .2מ ַ
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
ָ .3תּ ֲארוּ ֶאת ַה ַחיִּ ים ֶשׁל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
לוהים ֶאת ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ֶע ֶשׂר ַה ַמּכּוֹת?
דּוּע ֶה ֱע ִנישׁ ֱא ִ
ַ .4מ ַ
____________________________________________________
____________________________________________________
רותנוּ"?
פילּה ְבּ ֵשׁם "זְ ַמן ֵח ֵ
דּוּע ִנ ְק ָרא ַה ַחג ַבּ ְתּ ָ
ַ .5מ ַ
____________________________________________________
____________________________________________________
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"חג ַה ַמּצּוֹת"?
דּוּע ִנ ְק ָרא ַה ַחג גַּם ַ
ַ .6מ ַ
____________________________________________________
____________________________________________________
ֵ .7איזֶה נֵס ָק ָרה ְבּיַם סוּף?
____________________________________________________
____________________________________________________
ֵיהם ֶשׁל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמ ְד ָבּר.
ָ .8תּ ֲארוּ ֶאת ַחיּ ֶ
____________________________________________________
____________________________________________________
כּוֹנ ִנים ְל ַחג ַה ֶפּ ַסח?
ֵ .9איִ מ ְת ְ
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
סּימנֵי ַחג ַה ֶפּ ַסחַ .ה ְס ִבּירוּ.
אַחדוּת ִהיא ֶא ָחד ִמ ָ
ָ .10ה ְ
____________________________________________________
____________________________________________________
יעי ֶשׁל ֶפּ ַסח?
חוֹג ִגים ֶאת ַהיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ֵכר ַמה ְ
ְ .11לז ֶ
____________________________________________________
____________________________________________________
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ָ .12מה ַה ַמּ ָטּ ָרה ֶשׁל ֵליל ַה ֵסּ ֶדר?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
אוֹמ ִרים ְבּ ִסיוּם ֵליל ַה ֵסּ ֶדר?
ָ .13מה ְ
____________________________________________________

ַד ָתּ ְל ִב ְנַ בּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר:
"וְ ִהגּ ְ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם"
ַבּ ֲעבוּר זֶה ָע ָשׂה ד' ִלי ְבּ ֵצ ִ
)שׁמוֹתֶ ,פּ ֶרק י"גָ ,פּסוּק ח'(
ְ
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מּילּים ַה ֲח ֵסרוֹת ַבּ ֶקּ ַטע.
ַה ְשׁ ִלימוּ ֶאת ַה ִ
אָביבַ .ה ַחג ִנ ְמ ָשׁ_______ 
חודשׁ ָה ִ
חודשׁ _______ ,הוּא ֶ
ַחג ַה ֶפּ ַסח ָחל ְבּ ֶ
ָמים.
יִ
יעי ִנ ְק ָר ִאים
וּבין ַהיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָמים ֶשׁל ַה ַחג ֵבּין ַהיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ֵ
ֲח ֵמ ֶשׁת ַהיּ ִ
_____ _____ _____ַ .חג ַה ֶפּ ַסח ִנ ְק ָרא ָכִּ משּׁוּם ֶשׂה' _______ ַעל ַה ָבּ ִתּים
הוֹציא ֶאת ְבּנֵי
כוֹרים ֶשׁל ַה ִמּ ְצ ִריםִ .מי ֶשׁ ִ
ֶשׁל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,כּ ֶשׁ ָפּגַע ַבּ ָבּ ִנים ַה ְבּ ִ
ֵכר
וּלז ֶ
ֵכר _______ ְ
חוֹג ִגים ֶאת ַה ַחג ְלז ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ָהיָה _______ .אָנוּ ְ
ניצּלוּ.
ַה _______ ֶשׁ ָקּ ָרה ְבּיָם סּוּףַ .ה ִמּ ְצ ִרים _______ ַבּיָּם ,וְ ִאלּוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ֵיהם ַבּ ִמ ְד ָבּר ָהיוּ _______
ֵהם ָה ְלכוּ ְבּ ִמ ְד ָבּר _______ ְבּ ַד ְר ָכּם ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .חיּ ֶ
אַהרון ַעל ה_______ ֶשׁ ָלּ ֶהםְ .בּסוֹפוֹ ֶשׁל ָדּ ָבר ֵהם
וְ ֵהם _______ ִבּ ְפנֵי מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ָה ְפכוּ ל_______.
ִל ְכבוֹד ַה ַחג _______ ֶאת ַה ַבּיִ תֶ _______ ,את ַה ִמּ ְט ָבּח _______ ,ו_______
בּוקר _______
וּל ָמ ֳח ָרת ַבּ ֶ
בּוֹד ִקים _______ ְ
ֶאת ַה ֵכּ ִליםָ .בּ ֶע ֶרב ֶשׁ ִלּ ְפנֵי ַה ַחג ְ
אוֹתוֹ.
קוֹר ִאים ב_______.
ְ
ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר

מּילה
ְמקוֹר ַה ָ

מּילּים
ָדה" הוּא ַבּ ִ
"הגּ ָ
ַ

שּׁוֹתים ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר _______
אַר ַבּע כּוֹסוֹת ַהיַּיִ ן ֶשׁ ִ
"_______" _______ְ .
ֶאת ַה ִשּׁ ְחרוּר ֵמה_______ ְבּ ִמּ ְצ ַרים.
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יעה ַבּ ֶקּ ַטע.
מוֹפ ָ
מּילּה ַה ִנּ ְר ֶדּ ֶפתְ ,כּ ִפי ֶשׁ ִהיא ִ
ַה ְשׁ ִלימוּ ֶאת ַה ָ
דּילּג
ָע ָברֵ ,

שׂוֹר ִפים
ְ

אָביב
חודשׁ ָה ִ
ֶ

חופשׁ
ֶ

מוֹעד
ֵ

אַח ֵרי
ָרץ ֲ

ַמ ֵהר

ֵפּירוד

יעה ַבּ ֶקּ ַטע.
מוֹפ ָ
פוּכהְ ,כּ ִפי ֶשׁ ִהיא ִ
מּילּה ַה ֲה ָ
ִכּ ְתבוּ ֶאת ַה ָ
ֲהנָאָה

ֵפּירוד

ָשׂ ֵב ַע

ֵחרוּת

יוֹם חוֹל

תוקים
ְמ ִ

ַס ְמּנוּ ַרק ֶאת ַה ְתּשׁוּבוֹת ֶשׁ ֵאינָן ְנכוֹנוֹת
כוֹנוֹת.
שׁול ָחן ַה ֵסּ ֶדר.
אוח ֶדת ְס ִביב ְ
ַ .1ה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְמ ֶ
ָשׁים ז ִָרים ַה ַבּיְ ָתה ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר.
יסים ֲאנ ִ
 .2א ַמ ְכ ִנ ִ
ָביא.
ְ .3מ ַח ִכּים ְל ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִ
ָדה.
קוֹר ִאים ַבּ ַהגּ ָ
ְ .4
שׁוֹתים יַיִ ן ְלא ַה ְג ָבּ ָלה.
ִ .5
ירוּשׁ ַליִ ם ַה ְבּנוּיָה".
"ל ָשׁנָה ַה ָבּאָה ִבּ ָ
מּילּיםְ :
ְ .6מ ַסיְ ִמים ֶאת ַה ֵסּ ֶדר ַבּ ִ
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שׁוּבה ַה ְנּכוֹנָה.
ַס ְמּנוּ ֶאת ַה ְתּ ָ
בּיקּשׁ מ ֶֹשׁה ִמ ַפּ ְרעֹה?
ָ .1מה ֵ
ַע ִביד ָק ֶשׁה ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
• ֶשּׁא י ֲ
• ֶשׁיְּ ַשׁ ְח ֵרר ֶאת ָה ָעם.
יוֹתר.
חופשׁוֹת ְגּדוֹלוֹת ֵ
• ֶשׁיִּ ֵתּן ָל ָעם ְ
ָצאוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם?
ָ .2מ ַתי י ְ
אַחר ַמ ַכּת ְבּכוֹרוֹת.
• ְל ַ
רוח.
אַח ֵרי ֶשׁ ֶה ְח ִליטוּ ִל ְב ַ
• ֲ
בוֹד ָתם.
אַח ֵרי ֶשׁ ִסּיְ מוּ ֶאת ֲע ָ
• ֲ
ָצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם?
אָכלוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמצּוֹת ְכּ ֶשׁיּ ְ
דּוּע ְ
ַ .3מ ַ
אַחר.
אוכל ֵ
קיבּלוּ ֵמ ַה ִמּ ְצ ִרים ֶ
• ִכּי א ְ
ָקר.
• ִכּי ַה ֶלּ ֶחם ָהיָה י ָ
מיהרוּ ָל ֵצאת ,וְ ַה ָבּ ֵצק ֶשׁ ָלּ ֶהם א ִה ְס ִפּיק ְל ַה ְח ִמיץ.
• ִכּי ֲ
עוֹשׂים ִעם ֶה ָח ֵמץ?
ָ .4מה ִ
• ְמ ַב ֲע ִרים אוֹתוֹ ְבּ ֶע ֶרב ַה ַחג.
יקת ֶה ָח ֵמץ.
בּוקר ֶשׁ ְל ָמ ֳח ָרת ְבּ ִד ַ
• ְמ ַב ֲע ִרים אוֹתוֹ ַבּ ֶ
זוֹר ִקים אוֹתוֹ ַל ַפּח.
• ְ
*

*
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ַתּ ְשׁ ֵבּץ ַחג ַה ֶפּ ַסח
ָמין ִל ְשׂמֹאל(
)מיּ ִ
ְמאוזָּן ִ
4-1

ָהעוֹנָה ֶשׁ ָבּהּ ָחל ַחג ַה ֶפּ ַסח.

אוֹתנוּ הוּא...
יע ָ
ִ 13-11מי ֶשׁ ַמּ ִסּ ַ
אוֹכ ִלים ַרק ְבּ ֶפ ַסח.
ְ
17-15
קּיבּלוּ ַה ִמּ ְצ ִרים הוּא...
ָ 23-21העונֶשׁ ֶשׁ ְ
אָביב הוּא ַחג ...
ַ 27-25חג ָה ִ
עוֹר ִכים אוֹתוֹ ַבּ ַליְ ָלה ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל ֶפּ ַסח _ _ _.
ְ
34-32
חופ ִשׁי.
אָדם ְ
היפֵ מ ָ
ַ 37-35ה ֶ
ָקי
ָ 39-38ל ָבן וְ נ ִ
ַ 48-46היָּם ֶשׁ ָע ְברוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא יַם ...
)מ ְלּ ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָטּה(
ְמאונִָּ 
23-2

אוֹתהּ ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר.
אוֹכ ִלים ָ
ְ

11-4

אַב ָר ָהם אָבינוּ.
יִ ְצ ָחק הוּא ה_ _ ֶשׁל ְ

13-6

מוֹעד...
אַח ֶרת ְל ֵ
מילּה ֶ
ָ

21-7

ָשׁן וְ ָראָה ֲחלוֹם ַבּ ַליְ ָלה.
יַ

שׁוֹל ִחים ַבּדּואַר.
כּוֹת ִבים אוֹתוֹ וְ ְ
ְ
36-15
מ ָסד
ַקּים ֶאת ַה ַבּיִ ת ִמן ַה ַ
____ ַעד ַה ְטּ ָפחוֹת*.
ְ 33-12מנ ִ
ְ 39-25בּ ַמ ַכּת ְבּכוֹרוֹת ה' ______ ַעל ָבּ ֵתי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ֶרת יֵשׁ ַט ַעם _ _ _ _.
ַ 48-27ל ַחז ֶ
ְ 42-35בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְפכוּ ְל _ _.
ֵ 44-37בּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט _ _ ֶאת ָה ֲע ַב ְרי ִָנים.
ָ 38-31ה ַלַ מ ֵהר ְמאוד.
*מ ַה ַה ְת ָח ָלה וְ ַעד ַהסּוֹף
ֵ
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ַתּ ְשׁ ֵבּץ ֶפּ ַסח
1
7

2

14

15

21

22

23

29

42

4

36

37

12

11

9

16

35

3

6

17

13

19
25

26

27

31

32

33

34

38

39

46

44

41

47

48

יציאַת ִמ ְצ ַריִ ם ֲה ֵרי זֶה ְמ ֻשׁ ָבּח"
"כּל ַה ַמּ ְר ֶבּה ְל ַס ֵפּר ִבּ ִ
ָ
ָדה(
)מתּוַֹ ה ַהגּ ָ
ִ
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הָ א לַ ְחמָ א עַ נְ יָא
ַתּ ְרגּוּם

ָמקוֹר

הָ א לַ ְחמָ א עַ נְ יָא ִדי אֲכָ לוּ

אָכלוּ
עוני ֶשׁ ְ
זֶהוּ ֶל ֶחם ָה ִ

אַ בָ הָ תָ נָא ְּבאַ ְרעָ א ְד ִמ ְצרָ יִ ם.

בוֹתינוּ ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם.
ֲא ֵ

ּ ָכל ִד ְכ ִפין יֵיתֵ י וְ יֵיכֹל,

ֹאכל,
ָכּל ָה ָר ֵעב יָבוֹא וְ י ַ

יך יֵיתֵ י וְ יִ ְפסַ ח.
ּ ָכל ִד ְצ ִר ְ

ָכּל ַה ָצּ ִרי יָבוֹא וְ יִ ְשׁ ַתּ ֵתּף ַבּ ֶפּ ַסח.

הָ ׁ ַש ּ ָתא הָ כָ א,

ַה ָשּׁנָה ָכּאן,

לַ ּׁ ָשנָה הַ ּ ָבאָ ה ְּבאַ ְרעָ א

ַל ָשּׁנָה ַה ָבּאָה ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.

ְדיִ ְׂשרָ אֵ ל.
הָ ׁ ַש ּ ָתא עַ ְבדֵ י,

ַה ָשּׁנָה ֲע ָב ִדים,

לַ ּׁ ָשנָה הַ ּ ָבאָ ה ְּבנֵי חו ִֹרין.

)חופ ִשׁיִּ ים(
ְ
חוֹרין.
ַל ָשּׁנָה ַה ָבּאָה ְבּנֵי ִ

דּיבּר ְבּ ָלשׁוֹן זוֹ ,וְ ָחשׁוּב ָהיָה ְל ַה ְת ִחיל
ֶא ַמר ַבּ ָלשׁוֹן ָה ֲא ָר ִמיתִ ,כּי ָה ָּעם ֵ
ַה ֶקּ ַטע נ ֱ
ָדה ַבּ ֲא ָר ִמית ְכּ ֵדי ֶשׁ ָה ָעם י ִָבין אוֹתוֹ.
ִל ְקרוא ֶאת ַה ַהגּ ָ
גּוֹלהִ ,נ ְמ ָצ ִאים ַבּ ֲא ָרצוֹת
הוּדים ַבּ ָ
איתּנוּ ַהיְּ ִ
קוֹר ִאים ֶק ַטע זֶה ִכּי ַר ִבּים ֵמ ָ
ָמינוּ ְ
ְבּי ֵ
"ל ָשׁנָה ַה ָבּאָה ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,ל ָשׁנָה
לוֹמר ַ
"ס ֶדר" ,וְ ַ
כוֹלים ַל ֲערוֵ 
ֶשׁ ָבּ ֶהן ֵהם ֵאינָם יְ ִ
אַרצוֹת
אַחינוּ ְבּ ְ
קוֹר ִאים ֶק ַטע זֶה ְלאוֹת ִהזְ ַדּהוּת ִעם ֵ
חוֹרין"ָ .ל ֵכן ְ
ַה ָבּאָה ְבּנֵי ִ
צוקה.
ַה ְמּ ָ
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ירושׁהּ ְבּ ִע ְב ִרית.
מּילּה ַבּ ֲא ָר ִמית ְל ֵפ ָ
ִמ ְתחוּ ַקו ֵבּין ַה ָ

ֲא ָר ִמית

ִע ְב ִרית

ַל ְח ָמא

ֶא ֶרץ

אַר ָעא
ְ

בוֹתינוּ
ֲא ֵ

אַב ָה ָתנָא
ְ

ֶל ֶחם

ָכּל ִד ְכ ִפין

ָכּל ַה ָצּ ִרי

יִ ְפ ַסח

ָכּל ָה ָר ֵעב

ֵיתי
י ֵ

ַה ָשּׁנָה

ִד ְצ ִרי

יִ ְשׁ ַתּ ֵתּף ַבּ ֶפּ ַסח

ָה ָכא

ֲע ָב ִדים

ָה ַשׁ ָתּא

יָבוֹא

ַע ְב ֵדי

ַה ָבּאָה

מץ
ִּביעוּ ּר ָח ֵ
בּוֹד ִקים ֶאת ֶה ָח ֵמץ ְלאוֹר ַהנֵּר.
ַבּ ַלּיְ ָלה ֶשׁ ִלּ ְפנֵי ֶע ֶרב ֶפּ ַסח ְ
חילּת ַה ַלּיְ ָלה.
בּוֹד ִקים ִמיָּד ִבּ ְת ַ
ְ
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שּׁול ָחן ְבּ ֵס ֶדר ֶפּ ַסח
ַה ְ
יקוֹמן.
אַחת ַה ַמּצּוֹת ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ַל ֲא ִפ ָ
יחים ָשׁלושׁ ַמצּוֹתְ ,בּ ַ
* ַמ ִנּ ִ
יקוֹמן.
אוֹכ ִלים ֶאת ָה ֲא ִפ ָ
עודּה ְ
ִבּ ְג ַמר ַה ְסּ ָ
ֶרת וְ ַכ ְר ַפּס.
רוסתֲ ,חז ֶ
יצהָ ,מרוֹרֲ ,ח ֶ
רוֹעֵ ,בּ ָ
* ְמ ַס ְדּ ִרים ְבּ ַק ֲע ַרת ַה ֶּפ ַסח :זְ ַ
ָביא.
אַר ַבּע כּוֹסוֹת יַיִ ן .מוֹזְ ִגים כּוֹס יַיִ ן ְל ֵא ִליָהוּ ַהנּ ִ
שׁוֹתים ְ
* ְבּ ֵס ֶדר ַה ֶפּ ַסח ִ

ְבּ ַחג ַה ֶפּ ַסח ְמ ָב ְר ִכים זֶה ֶאת זֶה:

ַחג ָשׂ ֵמ ַח !
מוֹע ִדים ְל ִשׂ ְמ ָחה!
ֲ
וּז ַמ ִנּים ְל ָשׂשׂוֹן!
ַח ִגּים ְ
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