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ראשית, אני רוצה לומר לכם שאני עוקב אחריכם מרחוק- ומעריץ אתכם.

ועל כך  מעריץ אתכם על ההתמודדות שלכם, על הגבורה שאתם מגלים, על אורך הרוח והסבלנות, 
שלמרות הקשיים אתם שומרים על הכללים הכל-כך חשובים לבריאות של כולנו.

אלו ימים לא קלים.

העולם כולו סוער, כולנו חוששים, דואגים, נתונים תחת מגבלות לא פשוטות, וגם העתיד לוט בערפל.

אני בטוח שלא קל לכם, ילדי ירושלים האהובים.

אני רוצה לגלות לכם סוד: לאף אחד לא קל בימים אלה.

אבל הכח שלנו הוא בערבות ההדדית, בנתינה, ביכולת שלנו להיות ביחד גם שהזמנים קשים ומבלבלים.

ירושלים באלפי שנות קיומה עברה סערות רבות, משברים ואתגרים, מכולם היא יצאה חזקה יותר.

העיר הקדושה הזו, אליה נשאו אבותינו את עיניהם במשך אלפי שנים, נמצאת בתנופה אדירה, בכל 
התחומים, ואני בטוח שיחד נעבור את המצב הקשה הזה ונמשיך לבנות ולפתח את ירושלים שתהיה 

מוכנה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.

אני בטוח שכבר בתקופה הקרובה נזכה לראות שוב את חזון הנביא: "ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֹעד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים 
ְמַׂשֲחִקים  ִויָלדֹות  ְיָלִדים  ִיָּמְלאּו  ָהִעיר  ּוְרֹחבֹות  ָיִמים  ֵמֹרב  ְּבָידֹו  ִמְׁשַעְנּתֹו  ְוִאיׁש  ְירּוָׁשָלם  ִּבְרֹחבֹות  ּוְזֵקנֹות 

ִּבְרֹחֹבֶתיָה" מתממש לנגד עיננו.

חשוב לי שתדעו, אני כראש העיר והעירייה כולה חושבים עליכם יומם וליל. אנחנו מודעים היטב לקשיים 
ועושים כל מה שאנחנו יכולים בשביל להקל עליכם ועל ההורים שלכם להתמודד עם הסיטואציה הלא 

פשוטה שנכפתה עלינו בשבועות האחרונים.

החוברת שלפניכם, היא חוברת ראשונה בסדרה.

היא כמו עוד שלל פעילויות שאנחנו מתכננים בקרוב, נועדה לעזור לכם להעביר את הימים הארוכים 
בשגרה בהנאה. לתת לכם קצת הפוגה מהמתח ולהעשיר את הידיעות שלכם בשלל נושאים. תמצאו 
פה חומרים לימודיים העוסקים בפסח, בניקיון, באתגרים מחשבתיים ועוד שלל נושאים שיסייעו לכם 

להעביר את היום בצורה חוויתית ומאתגרת.

בימים הקרובים אנחנו מתכננים להמשיך בפעילות הזו.

לדאוג לכם לעוד ועוד משימות וחומרים חוויתיים ומשמחים, בכדי שהתקופה הקשה הזו תעבור ונצא 
ממנה כאמור חזקים יותר ומאוחדים יותר.

אני קורא לכם להיעזר בחוברת, לענות על השאלות והחידות ולתת לאבא ואמא אפשרות להתכונן לחג הפסח.

אשמח מאד אם תכתבו לי מה דעתכם על החוברת, ובכלל, אם יש לכם הצעות מכל סוג שהוא אתם 
תמיד יכולים לכתוב לי מכתב אישי, לראש העיר, כיכר ספרא, קומה שש.

אני מבטיח לקרוא כל מכתב שלכם בתשומת לב.

תהיו חזקים, אני איתכם, יחד, בעזרת ה', נעבור את זה בהצלחה.

לשכם, אבהבה גדולה
משה ליאון
ראש העיר
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ילדי ירושלים היקרים!

ויצירתיות  ילדים חולמים, סקרנים, בעלי דמיון  ירושלים רוצים לגדל  אנו בעיריית 
מתוך אמונה כי עידוד לערכים אלו יצמיחו דור איכותי, וקהילה חזקה.

הציבור,  בריאות  על  לשמירה  אחריות  מתוך  כולנו.  על  עוברים  פשוטים  לא  ימים 
הוחלט להשבית את הלימודים בכל מוסדות החינוך בעיר עד להודעה חדשה.

אתם, ילדי ירושלים, מלאים בחוסן, וחוזקה ומסגולים לעבור את הימים הללו בגבורה.

אחיכם  ההורים,  עם  הבית  בתוך  הרבות  השעות  את  לעבור  לכם  לסייע  מנת  על 
ללימודים  כתחליף  מגוונות  פעילויות  זו  בחוברת  עבורכם  מגישים  אנו  ואחיותכם, 

בתלמוד תורה ובבית הספר, המיועד לכל הגילאים.

חוברת  של  בנייתה  את  יצרה  למענכם,  ירושלים  בעיריית  מובילים  שאנו  הפעילות 
הפעלה מושקעת ובה מערך רחב ומגוון של לימודים והעשרה עצמית לימים אלו בהם 

אתם שוהים בביתכם.

אני מזמין אתכם להצטרף בחוברת זו להנות מרגעים של הנאה ולמידה עצמית.

מוסדות החינוך החרדים בעיר מספקים מענה לכל אוכלוסיית התלמידים מהגן ועד 
לישיבה והסמינר.

העיר  תלמידי  עבור  כולל  קידום  אפקט  ליצירת  שנים  מזה  פועל  חרדי  חינוך  אגף 
ירושלים.

את  ולממש  אישיים  להישגים  להגיע  וילדה  ילד  כל  של  ביכולתם  כי  מאמין  אני 
הפוטנציאל הגלום בהם ולכן, אנו פועלים לתת מענה ייחודי לכל תלמידי העיר על 
ואנו  וערכית  חברתית  פדגוגית,  למצוינות  ושאיפה  מתמיד  שיפור  תוך  צרכיהם  פי 

מחויבים להעניק לכל תלמיד ארגז כלים אישי ומיטבי. 

אני מאחל לכם שתהנו ממגוון האירועים והפעילויות לכל המשפחה שהעירייה מארגנת 
עבורכם. אני מברך אתכם בימים בטוחים ומהנים, והכי חשוב שתשמרו על עצמכם.

הללו  הימים  עולם שנעבור את  לבורא  ובתפילה  'והסירותי מחלה מקרבך',  בברכת 
בקלות ובבריאות איתנה.

פעיולת ענפה וברוכה

אברהם בצלאל 
סגן ראש העיר ומחזיק תיק חינוך
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תלמידים ותלמידות יקרים

"עת צרה היא ליעקב וממנה ניוושע"

הימים הללו שבין פורים לפסח הינם ימים מיוחדים , כידוע בפורים זכינו לנס שבו 
ראו עם ישראל את הנהגת והשגחת ה' בהסתר פנים  ובפסח זכו עם ישראל לראות 
את השגחת ה' בגלוי עד אשר הצביעו כל עם ישראל באצבע, זה קלי ואנוהו-אצבע 

אלוקים היא.

אנחנו נמצאים היום במצב מורכב. מצד אחד חשש גדול הסתרה שמלווה אותנו שאף 
אחד לא יודע מה ילד יום ומצד שני אמונה גדולה והבנה של כולם שמי שמנהל את 

העולם כולו, הוא הקב"ה בכבודו ובעצמו.

החשש מהמצב מחייב אותנו להיות זהירים מאד בכל ההוראות והסייגים שהאחראים 
ואנשי המקצוע מורים לנו ופסקו כבר גדולי ישראל שליט"א על החובה לשמוע לכל 

כללי הזהירות.

טובים  להיות  ולהתאמץ  מהרגלנו  ולשנות  לשפר  אותנו  מחייבת  בהקב"ה  האמונה 
יותר. רבותינו גדולי הדור שליט"א הורו לנו להתחזק בעיקר בלימוד התורה, בשמירת 
הלשון, במידת הענווה, בהעברה על המידות ולדון כל אדם לכף זכות. ובימים אלו של 

קירוב הלבבות נזכה לסייעתא דשמיא מיוחדת לקיים את הנאמר.

גם בימים אלו, אנו יחד עם ראש העיר והנהלת העיר עושים הכל כדי לתת את מירב 
הסיוע, התמיכה והעזרה לכם.

לכן על מנת לאפשר לכם להמשיך ללמוד ולהשכיל גם בימים אל ה שאתם בבית. הכנו 
עבורכם חוברת לימודית מלאה ועשירה בתוכן לימודי עם מגוון גדול ויצירות רבות 

עליו תוכלו לשקוד בהנאה ובהצלחה רבה.

בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל, ונזכה בעז"ה בקרוב להתגלות כבוד ה' יתברך 
עלינו, בגאולה שלימה במהרה בימנו, אמן.

אסיים בתפילה להקב"ה שנזכה בקרוב לברכה שהבטיח לנו הקב"ה ביציאת מצרים 
"כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך"

בברכת "והסירותי מחלה מקרבך "

המצפה ילושעת ה'

ישראל קלרמן
סגן ראש העיר ירושלים

ומחזיק תיק משאבי חינוך חרדי
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ילדי ירושלים היקרים והאהובים,

בימים אלו בהם השתנתה השגרה בה הורגלתם ואנו נמצאים במציאות לא פשוטה ולא 
מוכרת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. שמחתי לשמוע כי הנכם זהירים ושומרים על 
חרדי  חינוך  באגף  עליכם  חשבנו  ובריאה.  נקייה  תישאר  שסביבתנו  מנת  על  ההוראות 
בעירית ירושלים והכנו עבורכם חוברת לימודית עשירה בתוכן העוסקת במגוון רב של 

תחומים.

ילדים יקרים, כל יום לאחר שאתם מתפללים ולומדים מחכים לכם אתגרים רבים בחוברת 
הלמידה שקיבלתם לביתכם, החוברות מותאמות לפי גילאים ולכל ילד או ילדה יש חוברת 

פרטית אישית משלהם.

אגף החינוך החרדי עמל כל העת לספק מענה לצרכי מוסדות החינוך הן בתחום הפיזי 
והן בתחום הפדגוגי וכעת במצב במיוחד בו אנו נמצאים כשמוסדות החינוך אינם פועלים 
באופן זמני, אנו עושים הכל על מנת שתמשיכו בלמידה ותגיעו מוכנים לחג הפסח מתוך 
ידיעה בנושאי ובהלכות החג ובליל הסדר לא יורגש עליכם כלל שאתם כבר תקופה לא 

במסגרת לימודים.

חשוב לי שתדעו ילדים יקרים כי בזכות כמה אנשים נפלאים הצלחנו להוציא לאור את 
ובראשונה לראש  להודות להם, בראש  אני מבקש  כך  ועל  חוברות הלמידה הללו  מיזם 
העיר מר משה לאון שביקש ממני באופן אישי להוציא את הפרוייקט לאור, דחף, עודד 
ועמד מקרוב לוודא שתהיה למידה בחוברות בזמן שמוסדות החינוך סגורים. תודה נוספת 
למחזיקי תיקי החינוך ומשאבי חינוך סגני רה"ע הרב אברהם בצלאל והרב ישראל קלרמן 
חינוכיות  תכניות  מנהלת  פישר  שרי  לגב'  מיוחדת  תודה  וסיועם.  עזרתם  תמיכתם  על 
במנח"ח שעמלה במסירות אין קץ, שעות רבות, ימים ולילות עד שמוצר מוגמר זה הגיע 
לידכם. תודה כמובן לגורמי המקצוע המלווים את האגף דרך קבע מר אביב קינן ראש 

מנהל החינוך ומר יואב זמרן סגן ראש המנהל ואחראי תחום פדגוגיה.

בתפילה לבשורות טובות ולחזרה מהירה לשגרה.

ושנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבנין ביהמ"ק השתא במהרה בימינו אמן

בברכת פסח כשר ושמח

שמואל גרינברג
מנהל האגף לחינוך חרדי

עיריית ירושלים
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ְיָלִדים ְיָקִרים!

ַּגם ַאֶּתם ִמְתַּגְעְּגִעים ַלַּגן? 

ְלִפּנֹות ַהִּמְׂשָחִקים, ִלְׁשעֹות ַהְּיִציָרה ְוַלִּמְׂשָחק ֶּבָחֵצר?

ִּפְתאֹום ִקַּבְלֶּתם ֻחְפָׁשה ֲאֻרָּכה, ֲאֻרָּכה ְּבַהְרֵּבה ֵמַהֻחְפָׁשה ָהְרִגיָלה ֶׁשל ֶעֶרב ֶּפַסח, ְּכמֹו ְּבָכל ָׁשָנה.

ּוַבָּׁשָנה ַהּזֹו, ֵאין ֲאִפּלּו ַקְיָטָנה.

ַהִאם ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמּדּוַע?

ַּבחֹוֶבֶרת ַהּזֹו – ַנִּכיר ֶאת ִמְׁשַּפַחת ָאִביב.

ַיַחד ִאָּתם ִנְלָמד ַעל ַהִּסָּבה ַלֻחְפָׁשה ַהְּמַעְנֶיֶנת ֶׁשָּלנּו, ִנְלַמד ַעל ֶּפַסח, ְוִנְלַמד ַּגם עֹוד ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים 
ְּכמֹו ְּבָכל יֹום ָרִגיל ַּבַּגן.  

ַּבֲהָנָאה!

ִצְבעּו ֶאת ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְּכמֹו ַּבֻדְגָמא!

ַחת ָאִביב ּפַ ְ
ׁ

יר ִמש ָנִעים ְלַהּכִ

ַאָּבא ָאִביב
ִאָּמא ָאִביב

ַיֲעֹקב ַהְּבכֹור

ַנֲעָמה

ֶּפַסח ְוִדיָצה ַהְּתאֹוִמים

קּוׁשקּוׁש
ַהִּתינֹוק

ְיָלִדים ְיָקִרים!

ַּגם ַאֶּתם ִמְתַּגְעְּגִעים ַלַּגן? 

ְלִפּנֹות ַהִּמְׂשָחִקים, ִלְׁשעֹות ַהְּיִציָרה ְוַלִּמְׂשָחק ֶּבָחֵצר?

ִּפְתאֹום ִקַּבְלֶּתם ֻחְפָׁשה ֲאֻרָּכה, ֲאֻרָּכה ְּבַהְרֵּבה ֵמַהֻחְפָׁשה ָהְרִגיָלה ֶׁשל ֶעֶרב ֶּפַסח, ְּכמֹו ְּבָכל ָׁשָנה.

ּוַבָּׁשָנה ַהּזֹו, ֵאין ֲאִפּלּו ַקְיָטָנה.

ַהִאם ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמּדּוַע?

ַּבחֹוֶבֶרת ַהּזֹו – ַנִּכיר ֶאת ִמְׁשַּפַחת ָאִביב.

ַיַחד ִאָּתם ִנְלָמד ַעל ַהִּסָּבה ַלֻחְפָׁשה ַהְּמַעְנֶיֶנת ֶׁשָּלנּו, ִנְלַמד ַעל ֶּפַסח, ְוִנְלַמד ַּגם עֹוד ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים 
ְּכמֹו ְּבָכל יֹום ָרִגיל ַּבַּגן.  

ַּבֲהָנָאה!

ִצְבעּו ֶאת ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְּכמֹו ַּבֻדְגָמא!

ַחת ָאִביב ּפַ ְ
ׁ

יר ִמש ָנִעים ְלַהּכִ

ַאָּבא ָאִביב
ִאָּמא ָאִביב

ַיֲעֹקב ַהְּבכֹור

ַנֲעָמה

ֶּפַסח ְוִדיָצה ַהְּתאֹוִמים

קּוׁשקּוׁש
ַהִּתינֹוק
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ַהּמּוְמִחים
ִית ל ַהּבַ ֶ

ׁ
 ש

ְיָלִדים ְיָקִרים!

ַּגם ַאֶּתם ִמְתַּגְעְּגִעים ַלַּגן? 

ְלִפּנֹות ַהִּמְׂשָחִקים, ִלְׁשעֹות ַהְּיִציָרה ְוַלִּמְׂשָחק ֶּבָחֵצר?

ִּפְתאֹום ִקַּבְלֶּתם ֻחְפָׁשה ֲאֻרָּכה, ֲאֻרָּכה ְּבַהְרֵּבה ֵמַהֻחְפָׁשה ָהְרִגיָלה ֶׁשל ֶעֶרב ֶּפַסח, ְּכמֹו ְּבָכל ָׁשָנה.

ּוַבָּׁשָנה ַהּזֹו, ֵאין ֲאִפּלּו ַקְיָטָנה.

ַהִאם ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמּדּוַע?

ַּבחֹוֶבֶרת ַהּזֹו – ַנִּכיר ֶאת ִמְׁשַּפַחת ָאִביב.

ַיַחד ִאָּתם ִנְלָמד ַעל ַהִּסָּבה ַלֻחְפָׁשה ַהְּמַעְנֶיֶנת ֶׁשָּלנּו, ִנְלַמד ַעל ֶּפַסח, ְוִנְלַמד ַּגם עֹוד ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים 
ְּכמֹו ְּבָכל יֹום ָרִגיל ַּבַּגן.  

ַּבֲהָנָאה!

ִצְבעּו ֶאת ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְּכמֹו ַּבֻדְגָמא!

ַחת ָאִביב ּפַ ְ
ׁ

יר ִמש ָנִעים ְלַהּכִ

ַאָּבא ָאִביב
ִאָּמא ָאִביב

ַיֲעֹקב ַהְּבכֹור

ַנֲעָמה

ֶּפַסח ְוִדיָצה ַהְּתאֹוִמים

קּוׁשקּוׁש
ַהִּתינֹוק

ְיָלִדים ְיָקִרים!

ַּגם ַאֶּתם ִמְתַּגְעְּגִעים ַלַּגן? 

ְלִפּנֹות ַהִּמְׂשָחִקים, ִלְׁשעֹות ַהְּיִציָרה ְוַלִּמְׂשָחק ֶּבָחֵצר?

ִּפְתאֹום ִקַּבְלֶּתם ֻחְפָׁשה ֲאֻרָּכה, ֲאֻרָּכה ְּבַהְרֵּבה ֵמַהֻחְפָׁשה ָהְרִגיָלה ֶׁשל ֶעֶרב ֶּפַסח, ְּכמֹו ְּבָכל ָׁשָנה.

ּוַבָּׁשָנה ַהּזֹו, ֵאין ֲאִפּלּו ַקְיָטָנה.

ַהִאם ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמּדּוַע?

ַּבחֹוֶבֶרת ַהּזֹו – ַנִּכיר ֶאת ִמְׁשַּפַחת ָאִביב.

ַיַחד ִאָּתם ִנְלָמד ַעל ַהִּסָּבה ַלֻחְפָׁשה ַהְּמַעְנֶיֶנת ֶׁשָּלנּו, ִנְלַמד ַעל ֶּפַסח, ְוִנְלַמד ַּגם עֹוד ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים 
ְּכמֹו ְּבָכל יֹום ָרִגיל ַּבַּגן.  

ַּבֲהָנָאה!

ִצְבעּו ֶאת ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְּכמֹו ַּבֻדְגָמא!

ַחת ָאִביב ּפַ ְ
ׁ

יר ִמש ָנִעים ְלַהּכִ

ַאָּבא ָאִביב
ִאָּמא ָאִביב

ַיֲעֹקב ַהְּבכֹור

ַנֲעָמה

ֶּפַסח ְוִדיָצה ַהְּתאֹוִמים

קּוׁשקּוׁש
ַהִּתינֹוק

ְיָלִדים ְיָקִרים!

ַּגם ַאֶּתם ִמְתַּגְעְּגִעים ַלַּגן? 

ְלִפּנֹות ַהִּמְׂשָחִקים, ִלְׁשעֹות ַהְּיִציָרה ְוַלִּמְׂשָחק ֶּבָחֵצר?

ִּפְתאֹום ִקַּבְלֶּתם ֻחְפָׁשה ֲאֻרָּכה, ֲאֻרָּכה ְּבַהְרֵּבה ֵמַהֻחְפָׁשה ָהְרִגיָלה ֶׁשל ֶעֶרב ֶּפַסח, ְּכמֹו ְּבָכל ָׁשָנה.

ּוַבָּׁשָנה ַהּזֹו, ֵאין ֲאִפּלּו ַקְיָטָנה.

ַהִאם ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמּדּוַע?

ַּבחֹוֶבֶרת ַהּזֹו – ַנִּכיר ֶאת ִמְׁשַּפַחת ָאִביב.

ַיַחד ִאָּתם ִנְלָמד ַעל ַהִּסָּבה ַלֻחְפָׁשה ַהְּמַעְנֶיֶנת ֶׁשָּלנּו, ִנְלַמד ַעל ֶּפַסח, ְוִנְלַמד ַּגם עֹוד ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים 
ְּכמֹו ְּבָכל יֹום ָרִגיל ַּבַּגן.  

ַּבֲהָנָאה!

ִצְבעּו ֶאת ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְּכמֹו ַּבֻדְגָמא!

ַחת ָאִביב ּפַ ְ
ׁ

יר ִמש ָנִעים ְלַהּכִ

ַאָּבא ָאִביב
ִאָּמא ָאִביב

ַיֲעֹקב ַהְּבכֹור

ַנֲעָמה

ֶּפַסח ְוִדיָצה ַהְּתאֹוִמים

קּוׁשקּוׁש
ַהִּתינֹוק
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ָׁשלֹום ְיָלִדים, אּוַלי ַאֶּתם ַמִּכיִרים ֶאת ִמְׁשַּפַחת ָאִביב?

ַמִּכיִרים  ְּבַוַּדאי  ַאֶּתם  ָת ה  ֹו  ַמִּכיִרים א  ְּבִדּיּוק  ַאֶּתם ֹלא  ִאם  ֶׁשַּגם  ְמֹאד,  ֶנְחָמָדה  ִמְׁשָּפָחה  זֹוִהי 
ִמְׁשָּפָחה ֶׁשּדֹוָמה ָלּה.

ְּבִמְׁשַּפַחת ָאִביב ֵיׁש ַאָּבא, ִאָּמא, ַוֲחִמָּׁשה ְיָלִדים ֲחמּוִדים ְּבָכל ִמיֵני ִּגיָלִאים.

ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשְּכַדאי ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִאָּתם ֶהֵּכרּות ְמֹפֶרֶטת, ְוָכָכה ָּתִבינּו ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשִּלי יֹוֵתר טֹוב, ְואּוַלי 
ֲאִפּלּו ָּתִבינּו אֹותֹו ְמֻצָּין:

ַאָּבא – הּוא ֹראׁש ַהִּמְׁשָּפָחה. ַאָּבא ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת ָאִביב הּוא ִאיׁש ָּגדֹול ְוָחִביב ּוָמֵלא ִׂשְמָחה ּוֶמֶרץ. 
הּוא ְמַחֵּיְך ַהְרֵּבה ְּבתֹוְך ַהָּזָקן ֶׁשּלֹו, ְוָתִמיד ֵיׁש לֹו ִמִּלים טֹובֹות ְלַהִּגיד ְלֻכָּלם.

ִאָּמא – ִאָּׁשה ֲעִדיָנה ַוֲעסּוָקה ְמֹאד. ָּכל ַהּיֹום ְמִכיָנה ֹאֶכל, ְמַנָּקה אֹו ְמַטֶּפֶלת ַּבִּתינֹוק קּוׁשקּוׁש. 
ֻּכָּלם  ֶׁשִּבְגָללֹו  ֲהקֹורֹוָנה  ְנִגיף  ַּבחּוץ  ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב  ַּבָּיִמים  ְוַגם  ָהְרִגיִלים  ַּבָּיִמים  ַּגם  ֲעסּוָקה  ִאָּמא 
ְצִריִכים ְלִהָּׁשֵאר ַּבַּבִית. ִהיא ַאף ַּפַעם ֹלא ְמֻׁשֲעֶמֶמת ְוַאף ַּפַעם ֹלא יֹוֶׁשֶבת ְּבִלי ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו. 

ֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת, ִהיא ְמַנֶּצֶלת ֶאת ַהְּזַמן ִלְקֹרא ִסּפּוִרים ַלְּיָלִדים אֹו ִלְקֹרא ְּתִהִּלים.

ַיֲעֹקב – ֶּבן 15 ,ָּבחּור ָּגבֹוַּה ְוָחׁשּוב ְמֹאד. ְּבֶדֶרְך ְּכָלל הּוא ַּבְּיִׁשיָבה, ֲאָבל ַעְכָׁשו הּוא ָחַזר ַהַּבְיָתה 
ִּכי ֹלא לֹוְמִדים ִּבְגַלל ַהַּמֵּגָפה... ְוַגם ֵּתֶכף ַמְתִחיל ֵּבין ַהְּזַמִּנים ּוְבָכל ִמְקֶרה ֵיׁש ֹחֶפׁש. ַּגם ְּכֶׁשהּוא 
ַּבַּבִית הּוא ֹרב ַהְּזַמן ַּבֶחֶדר ֶׁשּלֹו, לֹוֵמד, ִמְתַּפֵּלל אֹו ְמַנֵּגן ָּבאֹוְרָּגן ֶׁשּלֹו. ֲאָבל ִלְפָעִמים ִמְתַחֵּׁשק לֹו 
ְקָצת ְלִהְׁשּתֹוֵלל ִעם ַאִחים ֶׁשּלֹו ָאז הּוא יֹוֵצא ּוֵמִרים אֹוָתם ָּגבֹוַּה ַלָּׁשַמִים אֹו ְמַׂשֵחק ִאָּתם ּתֹוֶפֶסת 

ְסִביב ַהֻּׁשְלָחן ְוֻכָּלם צֹוֲחִקים ְוֶנֱהִנים.

ְוַעְכָׁשו,  ֶׁשָּלּה,  ָּבַאִחים  ְלַטֵּפל  ִהְתִחיָלה  ִהיא  ִמְּזַמן  ְּכָבר  ְקַטָּנה.  ִאיָמאָל'ה  ִהיא   ,14 ַּבת   – ַנֲעָמה 
ְּכֶׁשֻּכָּלם ַּבַּבִית, ִהיא ַמָּמׁש עֹוֶזֶרת ְלִאָּמא ְּבָכל ַצַעד ְוַׁשַעל. ִהיא אֹוֶסֶפת אֹוָתם ָּכל ֹּבֶקר ְלִהְתַּפֵּלל, 

ְוָאז עֹוֶׂשה ָלֶהם ַקְיָטָנה ַּבַּבִית.

ּוְמַׁשֲחקֹות  ְלַמָּטה  יֹוְרדֹות  ֵהן  ָהְרִגיִלים  ַּבָּיִמים  ְמֹאד.  אֹוָתּה  אֹוֲהבֹות  ְוֻכָּלן  ֲחֵברֹות  ֲהמֹון  ָלּה  ֵיׁש 
ֶחֶבל ְועֹוׂשֹות ַקְיָטנֹות ַלְּיָלִדים ַהְּקַטִּנים, ֲאָבל ַעְכָׁשו ֵהן ְמַתְקְׁשרֹות ַהְרֵּבה ֶּדֶרְך ַהֵּטֵלפֹון אֹו ֶּדֶרְך 

ַהִּמְרָּפסֹות. ְוַעל ַהִּמְרָּפסֹות עֹוד ֲאַסֵּפר ָלֶכם ַּבֶהְמֵׁשְך.

ֶּפַסח ְוִדיָצה – ְּבֵני 7 ,ְוֵהם ְׁשֵני ְיָלִדים ֲאָבל ֲאִני ּכֹוֶתֶבת אֹוָתם ְּבַיַחד ִמֵּכיָון ֶׁשָּכָכה ֵהם נֹוְלדּו – ַיַחד. 
ְּתאֹוִמים. ֵהם ְיָלִדים ֲעִדיִנים ּוְׁשֵקִטים ְוִכְמַעט ְוֹלא ַמְפִריִעים. ֵהם ְמִניִחים ְלַנֲעָמה ַלֲעׂשֹות ָלֶהם 

ַקְיָטָנה ּוְמַׁשְּתִפים ְּפֻעָּלה ְוצֹוְבִעים ֲהמֹון ִצּיּוִרים ֶׁשל ֶּפַסח ֶׁשִהיא ַמְדִּפיָסה ָלֶהם ַּבַּמְחֵׁשב.

קּוׁשקּוׁש ַהִּתינֹוק – ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּכּמּוָבן ֵׁשם ֶׁשָּקְראּו לֹו ַּבְּבִרית, ֲאָבל ַאף ֶאָחד ֹלא קֹוֵרא לֹו ִּבְׁשמֹו 
ָהֲאִמִּתי ַרק ַּבֵּׁשם קּוׁשקּוׁש. ְמֹאד ַמְתִאים לֹו, ַהֵּׁשם ַהֶּזה. ִּכי הּוא ׁשֹוָבב ּוָמתֹוק ְוַרֲעָׁשן ְועֹוֶׂשה ַהְרֵּבה 
ָּבָלָגן ְּבָכל ָמקֹום ֵאָליו הּוא זֹוֵחל אֹו ְמַדֶּדה )הּוא ִהְתִחיל ָלֶלֶכת ַמָּמׁש ֹלא ִמְּזַמן, ְוָכָכה הּוא ַמְצִליַח 
ְלַהִּגיַע ְלָכל ִמיֵני ְמקֹומֹות ֶׁשֹּלא ִהְצִליַח ִלְפֵני ֵכן, ּוְלַטֵּפס, ִלְסֹחב ְוִלְמֹׁשְך ַמּפֹות ְוֵכִלים ְוָאז ִלְׁשֹּבר 

ֶעְזַרת ַה'  ב ּבְ ּצָ ַהּמַ
יּוַטב

יסופר

עמוד 2

אֹוָתם ְוִלְׂשֹמַח.

*ֻּכָּלם אֹוֲהִבים ֶאת קּוׁשקּוׁש ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ָּכֶזה ָּבָלָגִניְסט. ִּכי הּוא ָּכל ָּכְך ָמתֹוק. ֶׁשֶאְפָׁשר ֶלֱאֹכל 
אֹותֹו. ַעְכָׁשו ְּכֶׁשִהַּכְרנּו ֶאת ְּבֵני ִמְׁשַּפַחת ָאִביב, ַנְתִחיל ַּבִּסּפּור.

ַהִּסּפּור ֶׁשָּלנּו ִמְתַרֵחׁש ְּביֹום ֶאָחד ְּבֶעֶרב ֶּפַסח. ֻּכָּלם ַּבַּבִית. ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ַּתְפִקיד. ַנֲעָמה ְמַנָּקה 
ֶאת ַהַּמָּדִפים ַּבָּסלֹון, ּוֶפַסח עֹוֵמד ְלָיָדּה ְועֹוֶׂשה ָמה ֶׁשִהיא ְמַבֶּקֶׁשת ְּכמֹו ְלָהִביא עֹוד ְסַמְרטּוט אֹו 

ִלְזֹרק ַמֶּׁשהּו ַלַּפח.

ַיֲעֹקב ְמַגֵהץ ֻחְלצֹות ַלַחג. ִּדיָצה ַמְׁשִּגיָחה ַעל קּוׁשקּוׁש ַּבִּמְטָּבח, ֶׁשֹּלא ַיְפִריַע ְלֻכָּלם )ֵיׁש ְמֵגָרה 
ְוִאָּמא  רֹוֶצה(,  ֶׁשהּוא  ַּכָּמה  ְלַׂשֵחק  לֹו  ַמְרָׁשה  ִאָּמא  ּוָבֶהם  ִמְּפַלְסִטיק  ֵּכִלים  ֵיׁש  ֶׁשָּבּה  ְנמּוָכה 
ְמׂשֹוַחַחת ַּבֵּטֵלפֹון ִעם ָסְבָתא ְותֹוְך ְּכֵדי ֶזה ְמַבֶּׁשֶלת, אֹוָפה, ְמַקֶּפֶלת ְּכִביָסה ּוִמְתרֹוֶצֶצת ְּבָכל 
ַהַּבִית. ָסְבָתא אֹוֶמֶרת: "אֹוי, ְמֹאד ָקֶׁשה ִלי ַלֲחֹׁשב ֶׁשֹּלא ִנְהֶיה ְּבַיַחד ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ַאף ַּפַעם ֹלא 

ָהָיה ַמָּצב ְּכֶזה ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר ְּבִלי ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה..."

ְוִאָּמא ְמעֹוֶדֶדת אֹוָתּה: "ֹלא נֹוָרא, ִאָּמא, ָהִעָּקר ָּברּוְך ַהֵּׁשם ֶׁשֻּכָּלנּו ְּבִריִאים. ָלְך ֵיׁש ֶאת ַסָּבא, 
ְוָלנּו ֵיׁש ֶאת ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה. עֹוד ְמַעט ַהַּמָּצב יּוַטב,

ִּדיָצה, ֶׁשָעְמָדה ְלַיד ִאָּמא, ָרְצָתה ְלָהִבין: "ָמה ֶזה יּוַטב?"

ֶחְמַאת  ְקֶרֶקר ִעם  ְלַעְצמֹו  ָלַקַחת  ַלִּמְטָּבח  ֶׁשָּקַפץ  ַיֲעֹקב  ָאַמר ָלּה  יֹוֵתר טֹוב",  ִיְהֶיה  ֶזה  "יּוַטב 
ָּבְטִנים.

ָּבֶעֶרב, ְּכֶׁשֻּכָּלם ִסְּימּו ַלֲעֹבד ְוָיְׁשבּו ָּכל ֶאָחד ִעם ֵסֶפר אֹו ְמַׂשֵחק, ַאָּבא ָׁשם ֵלב, ֶׁשִּדיָצה ְקָצת 
ְׁשֵקָטה ִמָּתִמיד, ּוְמֻהְרֶהֶרת.

"ִּדיָצה ְמתּוָקה", ִלֵּטף ָלּה ֶאת ָהֹראׁש, "ַעל ָמה ַאְּת חֹוֶׁשֶבת?" "ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ַעל י ּו ַט ב", ָאְמָרה 
ִיְקֶרה?" "ָמַתי  ֶזה  ָמַתי  ְלַסְבָּתא ֶׁשּיּוַטב.  ִהְתַּפֵּלא ַאָּבא "יּוַטב, ִאָּמא ָאְמָרה ַהּיֹום  ִּדיָצה "ָמה?" 

ַהַּמָּצב יּוַטב?" ֵהִבין ַאָּבא ְוִחֵּיְך "ֵּכן".

"ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ָלַדַעת", ָאַמר ֶּפַסח ְוֵהִרים ֶאת ֹראׁשֹו ִמֶסֶפר ַהּקֹוִמיְקס ֶׁשָּקָרא, 
"ָמַתי ַהַּמָּצב י ּו ַט ב? ָמַתי נּוַכל ָלֵצאת ַהחּוָצה ּוְלַׂשֵחק ְּכמֹו ַּפַעם 

ִנְצָטֵרְך  "ָמַתי ֹלא  ֶזה?"  ְוָכל  ְוַלֵּבֵצֶפר  ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה  ְוָלֶלֶכת 
ְלִהָּׁשֵאר ָּכל ַהּיֹום ַּבַּבִית?" הֹוִסיָפה ִּדיָצה ְלֶיֶתר ִּבָּטחֹון.

ַאָּבא ָחַׁשב ֶרַגע ְוָאַמר:

ָהִייִתי  ֲאִני  ַּגם  צֹוְדִקים.  ַאֶּתם  ָמה?  יֹוְדִעים  "ַאֶּתם 
ֶזה  ֶׁשּיֹוֵדַע  ַהָּיִחיד  ֲאָבל  ֻּכָּלם.  ְוַגם  ָלַדַעת,  רֹוָצה 

ָהעֹוָלם  ֶאת  ְמַנֵהל  הּוא  הּוא.  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְלִהָּזֵהר  ַחָּיִבים  ֲאַנְחנּו  ֶׁשָּכֶרַגע  ֶהֱחִליט  ְוהּוא 
ֵמַהַּמֵּגָפה, ּוְלִהָּׁשֵאר ַּבַּבִית. ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֶּזה ָמה 

ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות. ַעד... ֶׁשַהַּמָּצב ִיְׁשַּתֶּנה".

ִּדיָצה  ָאְמָרה  ְוֶאְתַּפֵּלל",  ֶאְתַּפֵּלל  "ֲאִני 
ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות.

"ֶזה ַרֲעיֹון ָחׁשּוב ְוטֹוב!" ָאַמר ַאָּבא ְוִחֵּיְך, 
"ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה ש..!"

ּוֶפַסח  ִּדיָצה  ַיַחד  ָאְמרּו  יּוַטב!",  "ֶׁשַהַּמָּצב 
ְוִחְּיכּו.

עמוד 3

סיפור מאת מלי אברהםִסּפּור
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ְיָלִדים ְיָקִרים, ַהִאם ְׁשַמְעֶּתם ַעל ֲהקֹורֹוָנה? ָמה ְׁשַמְעֶּתם ָעֶליָה? 

ַהִּקיפּו ְּבִעּגּול ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה ְוִצְבעֹו אֹוָתּה:

קֹורֹוָנה ִהיא ֹלא ַיְלָּדה, קֹורֹוָנה ִהיא ַּגם ֹלא ִּכְבָשה, קֹורֹוָנה ִהיא ַּגם ֹלא ֶּפַרח. 

קֹורֹוָנה ִהיא ֵׁשם ֶׁשל ַמֲחָלה. ַמֲחָלה ֶׁשְּבִעְבִרית קֹוְרִאים ָלּה ְנִגיף. ְּבלֹוֲעִזית קֹוְרִאים ָלּה ִוירּוס. 

 ְיָלִדים, ַסְּפרּו ַלהֹוִרים, ֵאיֶזה ֵׁשמֹות ֶׁשל ַמֲחלֹות ַאֶּתם ַמִּכיִרים?

ְיָלִדים, ָמה ַהָּדָבר ֲהִכי ָקָטן ֶׁשַאֶּתם ַמִּכיִרים? 

 ְלכּו ַלֶחֶדר ְוָהִביאּו ֶאת ַהֵחֶפץ ֲהִכי ָקָטן ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ַּבֶחֶדר.

 ַצְּירּו ָּכאן ֶאת ַהְּנֻקָּדה ֲהִכי ְקַטָּנה ֶׁשַאֶּתם ַמְצִליִחים. 

ְנִגיף, ִוירּוס, הּוא סּוג ֶׁשל ּגּוָלה ְקַטְנַטָּנה ֶׁשִּנְדֶּבֶקת ִלְבֵני ָאָדם. ּגּוָלה ְּבגֶֹדל ֶׁשֵאינֹו ִנְרֶאה.

ִהיא ֲאִפּלּו יֹוֵתר ְקַטָּנה ֵמָהִעּגּול ֶׁשִּצָיְרֶתם!

ְלִעִּתים ַהּגּוָלה ַהֹּזאת, ּפֹוַגַעת ְּבנֹו ְוגֹוֶרֶמת ָלנּו ְלַהְרִּגיׁש ֹלא טֹוב.

!
ָחׁשּוב ָלַדַעת! 

ְנִגיף ֲהקֹורֹוָנה ֵאינֹו ּפֹוֵגַע ִּכְמַעט ִּביָלִדים. 

ָאז ָלָּמה ְלַדְעְּתֶכם ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ִמֶּמּנּו?

ִּתינֹוקֹות ִויָלִדים ָלרֹב ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ַהַּמֲחָלה,

ֲאָבל ֵהם ְיכֹוִלים ִלְסחֹב אֹוָתּה ּוְלַהֲעִביר אֹוָתּה ַלהֹוִרים ֶׁשָּלֶהם.

ֵיׁש ָלֶכם ַסָּבא ְוַסְבָּתא? ַלֲאָנִׁשים ְמֻבָּגִרים, ַהַּמֲחָלה ַהּזֹו ֲעלּוָלה ִלְהיֹות ְמֻסֶּכֶנת!

ָאז ֵאיְך מֹוִריִדים ֶאת ַהּגּולֹות ַהְּקַטּנֹות ָהֵאֶּלה ִאם ֹלא רֹוִאים אֹוָתן?

ׁשֹוְטִפים ָיַדִים!

ְיָלִדים ְיָקִרים, ַחְּברּו ֶאת ַהְּנֻקּדֹות ְוִצְּבעּו ֶאת ַהִּצּיּור:

?
ַסְּפרּו ְלַאָּבא ְוִאָּמא, ַמּדּוַע ְלַדְעְּתֶכם ָּכל ָּכְך ָחׁשּוב ִלְׁשמֹר ַעל ַהּגּוף ֶׁשָּלנּו?

מישמה

מישמה

מישמה

ָמה ֶזה ְנִגיף? 

גן כבר  אין  למה  אמא, 
כל כך הרבה זמן? אני 

מתגעגע לגן!

בוא חמוד, שב
לידי ואסביר לך

כותרת
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הורים/אחים גדולים, יצטרכו פה קצת את העזרה שלכם :(

בעמוד 69 בסוף החוברת מופיעה הדפסה של משחק קווא קווא.

מלאכה ראשונה: חיתוך

חתכו את השרטוט שבעמוד 69 בעזרת מספריים, השתדלו לעשות זאת כמה שיותר מדויק.

מלאכה שנייה: קיפול
השתמשו בקווים הדקים המסמנים את מקומות הקיפול ונסו להיצמד אליהם. קפלו 

מדויק ככל האפשר והעבירו את האצבע על הקיפול בכדי ליצור קיפול חד ויפה.

שלבי הקיפול:
1. מקפלים את ריבוע הקווה-קווה לחצי. מהדקים את הקיפול.

2. מקפלים שוב לחצי. מהדקים את הקיפול.

3. פותחים. הופכים כך שהציור יהיה כלפי מטה.

   מקפלים פינה אחת פנימה עד המרכז )משתמשים בסימן הקיפול שיצרנו בשלב    

1 ו-2 בתור סימון(.

   מהדקים את הקיפול. ממשיכים ליתר הפינות.

4. הופכים כך שקיפולי הפינות יהיו למטה.

5. מקפלים את אחת הפינות פנימה עד האמצע. מהדקים את הקיפול.

6. מקפלים כך את יתר הפינות.

7. כעת מקפלים את הריבוע לשניים לרוחבו ומהדקים.

8. פותחים ומקפלים לשניים לאורכו ומהדקים.

9. משחילים את האצבעות ו... הופה! הקווא קווא כבר כאן.

ְּתׁשּובֹות:
)ֵהי, ֹלא ְלִהְסַּתֵּכל ִלְפֵני ֶׁשִּׂשַחְקֶּתם, ַאֶחֶרת ָמה ַהֶּקַטע?!( 

1. ַאְרָּבָעה | 2. ַאְרַּבע | 3. ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא | 4. ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה

5. ְמדּוָרה | 6. ִמְצַרִים | 7. ֶעֶׂשר | 8. ִאָּיר

ַחק ְ
ׂ
ִמש

ְקוּוַא ְקוּוַא
ִסּפּור

ַהִּמְצָוה ֶׁשל ִהֵּלל ַהָּזֵקן
ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ָהָיה ָאָדם ַצִּדיק ֶׁשִּנְקָרא ִהֵּלל ַהָּזֵקן. ִהֵּלל ַהָּזֵקן ָזָכה ִלְחיֹות ִּבְתקּוָפה 
ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ָּבנּוי! יֹום ֶאָחד, ִהֵּלל ַהָּזֵקן ִנְפַרד ִמַּתְלִמיָדיו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוָעַמד 
ָלֵצאת ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ַּתְלִמיָדיו ָׁשֲאלּו אֹותֹו- ַרֵּבנּו, ְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך? ִהֵּלל ַהָּזֵקן, ֶׁשָּכל 

ָיָמיו ָעָׂשה ִמְצוֹות, ָעָנה ָלֶהם ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה.

ַהַּתְלִמיִדים ִּבְּקׁשּו ְמַהֵּלל ְלַהְסִּביר ָלֶהם ֵאיזֹו ִמְצָוה הּוא עֹוֵמד ַלֲעׂשֹות ָּכֵעת? 

ְיָלִדים ְיָקִרים- ֵאיזֹו ִמְצָוה ְלַדְעְּתֶכם ִהֵּלל ַהָּזֵקן ָהַלְך ַלֲעׂשֹות? ֵיׁש ָלֶכם ַרֲעיֹון?

ִלּמּוד  אֹו  ֲחָסִדים  ְּגִמילֹות  ִהיא  ַהִּמְצָוה  ַהִאם  ַהָּזֵקן-  ִהֵּלל  ֶׁשל  ַּתְלִמיָדיו  אֹותֹו  ָׁשֲאלּו 
ּתֹוָרה? ַהִאם ִהֵּלל הֹוֵלְך ִלְתִפָּלה? אֹו ְלַבֵּקר חֹוִלים?

ִלְרחֹץ  ִהיא  ַלֲעׂשֹות  הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא  ֶׁשַהִּמְצָוה  ְלַתְלִמיָדיו  ִהְסִּביר  ַהָּזֵקן  ִהֵּלל  ָוֹלא.  ֹלא 
ְּבֶמְרָחץ. ֻהְפְּתעּו ַהַּתְלִמיִדים ְמֹאד, ַהִאם ְרִחיַצת ַהּגּוף ִהיא ִמְצָוה? 

ְיָלִדים ְיָקִרים- ַמּדּוַע ְלַדְעְּתֶכם ְרִחיַצת ַהּגּוף ִהיא ִמְצָוה?

ְוִנְבֵראנּו “ְּבֶצֶלם  ָזִכינּו  ַהָּזֵקן ִהְסִּביר ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשֻּכָּלנּו  ַוֲאהּוִבים, ִהֵּלל  ְיָקִרים  ְיָלִדים 
ֱאלֹוִקים”, ּגּוֵפנּו הּוא ְּכִלי ְלִלּמּוד ּתֹוָרה, ִלְתִפָּלה ְוַלֲעִׂשַּית ֲחָסִדים. ּגּוף ָּכֶזה, ֶׁשעֹוֶׂשה ָּכל 

ָּכְך ַהְרֵּבה ִמְצוֹות, ַוַּדאי ַחָּיב ִּבְׁשִמיָרה!

מישמה

ַצְּירּו ָּכאן ֲחָפִצים נֹוָסִפים ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְקִּפיִדים ִלְׁשֹמר ֲעֵליֶהם ֵהיֵטב:
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ִצְבעּו ֶאת ָהִאּיּור ְּבֶהְתֵאם ַלְּכִריָכה:

ְצִביָעה יָמה ִ
ׂ
 ְמש
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ַהִאם ַאֶּתם ַמִּכיִרים ְּדָרִכים נֹוָספֹות ַלְּׁשִמיָרה ַעל ַהּגּוף?

ִהִּקיפּו ֶאת ַהִּצּיּוִרים ֶׁשָּבֶהם ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִרים ַעל ַהּגּוף, ְוִצְבעּו אֹוָתם.

י ְחּתִ ּפַ ְ
ׁ

ְזַמן ִמש
ְיָלִדים ְיָקִרים, ַהְּזַמן ֶׁשָּלנּו ַּבַּבִית הּוא ִהְזַּדְּמנּות טֹוָבה ְלַהִּכיר ֶאת ַהַּבִית ְוַהִּמְׁשָּפָחה 
ְוַהַּבִית.  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִעם  ַהֶהֵּכרּות  ְלַהֲעָמַקת  ְמִׂשימֹות  ְמצָֹרפֹות  יֹוֵתר.  טֹוב  ֶׁשָּלנּו 

ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְּבִסּיּוַע ַההֹוִרים אֹו ָהַאִחים:

ֶהָעָרה ְלהֹוִרים: ִנָּתן ָלֵתת ִנּקּוד אֹו ְּפָרס ַעל ָּכל ְמִׂשיָמה ֶׁשֻּבְּצָעה, ְלִפי ַהְחָלַטְתֶכם.

ַצְּירּו ִצּיּור ֶׁשל ַהַּבִית ֶׁשָּלֶכם ַעל ַּדף. ַצְּירּו ֶאת ַהַּבִית ִמַּבחּוץ אֹו ִמִּבְפִנים.

ַמֶּׁשהּו  ַעל  ֶׁשָּלֶכם  ָהַאִחים  ְלֶאָחד  ְוִאָּמא אֹו  ְלַאָּבא  ִמְכָּתב ּתֹוָדה  ִּכְּתבּו 
ֶׁשֵהם ָעׂשּו ֲעבּוְרֶכם. ֵהָעְזרּו ְּבֶאָחד ַההֹוִרים ִלְכֹּתב ְוָקְׁשטּו ֶאת ַהִּמְכָּתב.

ֲהִכּנּו ֶׁשֶלט ָחָדׁש ְלֶדֶלת ַהְּכִניָסה ַלַּבִית. 

 ַּבְּקׁשּו ֵמַאָּבא ְוִאָּמא ְלַסֵּפר ָלֶכם ִסּפּור ֶׁשֵהם זֹוְכִרים ֵמַהַּיְלדּות ֶׁשָּלֶהם. 

ִהְתַקְּׁשרּו ְלַסָּבא אֹו ָסְבָתא ּוַבְּקׁשּו ֵמֶהם ְלַסֵּפר ָלֶכם ַמהּו ַהִּזָּכרֹון ָהִראׁשֹון 
ֶׁשֵהם זֹוְכִרים. 

ִמיָרה ַעל ַהּגוּף:  ְ
ׁ

ש
ַּבַּבִית  ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות  ְּפִעילּויֹות  ִמְסַּפר  ָלֶכם ָּכאן  ַמִּציִעים  ָאנּו  ְיָקִרים,  ְיָלִדים 
ְּבַמָּטָרה ִלְׁשמֹר ַעל ּגּוף ָּבִריא ַּגם ִּבְזַמן ֶׁשֵּיׁש ְלִהָּׁשֵאר ַּבַּבִית. ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ַלֲעׂשֹות 
אֹוָתן ְלַבד אֹו ִעם ָהַאִחים ֶׁשָּלֶכם, ָנסּו ַלֲעׂשֹות ָּכל ְּפֻעָּלה ְלאֶֹרְך ְזַמן ְמֻרֶּבה ְּכָכל 

ֶׁשַּתְצִליחּו. ְּבָכל יֹום- ִחְזרּו ַעל ַהְּפֻעָּלה ְוַנּסּו ְלַהֲאִריְך אֹוָתּה.

• ַּתֲחרּות ֲעִמיָדה ַעל ֶרֶגל ַאַחת/ְקִפיָצה ַעל ֶרֶגל ַאַחת.

• ִקְפצּו ַּבָּמקֹום ִעם ַרְגַלִים ְצמּודֹות ְּכָכל ֶׁשַּתְצִליחּו.

• ִעְמדּו ָזקּוף ְוַנּסּו ְלַהִּגיַע ְלַכּפֹות ָהַרְגַלִים ֶׁשָּלֶכם ְלֹלא ִּכּפּוף ַהִּבְרַּכִים.

• סֹוְבבּו ֶאת ָהרֹאׁש ִסיבּוב ָמֵלא, ִמְסַּפר ְּפָעִמים, ִלְׁשֵני ַהְּצָדִדים.

• ִקְפצּו ְקִפיצֹות ‘ְצַפְרֵּדַע’.
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ִית  ּבַ ם ּבַ ּגַ
מּוָכִנים ַלַחג

בועת 
דיבור
בועת 
דיבור

ַהַּגֶּנֶנת ֶׁשִּלי ָּתִמיד אֹוֶמֶרת:
ְיָלדֹות, ַהַּגן ֶׁשָּלנּו – הּוא ַהַּבִית ַהֵּׁשִני ֶׁשָּלנּו.

ְוָאז ִהיא ׁשֹוֶאֶלת:
ְיָלדֹות! ַמהּו ַהַּבִית ָהִראׁשֹון ֶׁשָּלֶכן?

ַוֲאַנְחנּו צֹוֲעקֹות ְּבִהְתַלֲהבּות:
ַהַּבִית ּבֹו ָאנּו ָּגרֹות!!!

ַמּדּוַע ַהַּגן ִנְקָרא ַהַּבִית ַהֵּׁשִני?
ַוֲאִני עֹוָנה:

ִּבְגַלל ֶׁשֲאַנְחנּו ָּגרֹות ּבֹו ֵחֶלק ָּגדֹול ֵמַהּיֹום!

ְוַהַּגֶּנֶנת אֹוֶמֶרת – 
ָיֶפה!

ַיְלָּדה ֲחָכָמה!
ָמה עֹוִׂשים ְּכֶׁשרֹוִצים ָלגּור ְּבַבִית ָנִעים?

ָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים ְיָלִדים ְיָקִרים? ֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאָלה, ְוַאַחר ָּכְך ִּתְׁשְמעּו ֶאת ְּתׁשּובֹות 
ַהְּיָלדֹות ַּבַּגן ֶׁשל ִּדיָצה.

ָּבִעּצּוב: ֶאְפָׁשר ַּפְרצּוִפים ֶׁשל ְיָלדֹות ְלַיד ַהְּתׁשּובֹות
ְמַסְּדִרים!
ְמַאְרְּגִנים!

אֹוְסִפים ַצֲעצּוִעים!
ְמַצְּיִרים ִּבְזִהירּות ְּבִלי ְלַקְׁשֵקׁש ַעל ַהֻּׁשְלָחן!

ׁשֹוְמִרים ַעל ַהֶּׁשֶקט!
עֹוְזִרים ֶאָחד ַלֵּׁשִני!

ֹלא ִמְתלֹוְנִנים!
אֹוְמִרים ּתֹוָדה!

ְוָאז ַהַּגֶּנֶנת אֹוֶמֶרת: ָקִדיָמה! ֻּכָּלן ְמַסְּדרֹות ֶאת ַהַּבִית ַהֵּׁשִני ֶׁשָּלנּו. 
אֹו: ָקִדיָמה! ֻּכָּלן ְמַוְּתרֹות ַּבַּבִית ַהֵּׁשִני ֶׁשָּלנּו.

ֲאִני  ָהִראׁשֹון.  ַּבַּבִית  ַהְּזַמן  ָּכל  ְוִנְמֵצאת  ֲאֻרָּכה,  ְּבֻחְפָׁשה  ֲאִני  ָּכֵעת 
ְמאֹוד אֹוֶהֶבת אֹותֹו ּוְׂשֵמָחה ְלַׂשֵחק ִעם קּוׁשקּוש ּוֶפַסח ְּבִׂשְמָחה 
ּוַבֲהָנָאה, ֲאָבל ִלְפָעִמים, ַּבּבֶֹקר, ֲאִני ְקָצת ִמְתַּגְעַּגַעת ַלַּבִית ַהֵּׁשִני 

ֶׁשִּלי. ַּגם ַאֶּתם?
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ְּבַפַעם ַאֶחֶרת, ָהָיה ֶזה ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש, ִּגָּלה ְּבנֹו ֶׁשל 
ִמָּבֵּתי  ְלֶאָחד  הֹוֵלְך  ֶׁשָאִביו  זצ"ל  ֵלִוין  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ְלֶאָחד  ֲחִביָלה  ִלְמֹסר  ְּכֵדי  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהחֹוִלים 

ַהחֹוִלים.

ַהֵּבן ִהְתַּפֵּלא ּוִמֵהר ִלְׁשֹאל ֶאת ָאִביו: "ַאָּבא, ַאָּתה 
ְקרֹוב  ֹלא  ְוהּוא  ַהֶּזה  ַהחֹוֶלה  ֶאת  ַמִּכיר  ֹלא  ֲהֵרי 
ִמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלנּו, ָאז ַמּדּוַע ַאָּתה מֹוֵסר לֹו ֲחִביָלה?!".

"ִלְפֵני  ְוָאַמר:  ְּבִחּיּוְך  ִלְבנֹו  ֵהִׁשיב  ֵלִוין  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ִהַּגְעִּתי ְלַבֵּקר חֹוִלים ְּבֵבית ַהחֹוִלים 
ֻמֶּכה  ַהחֹוִלים  ַאַחד  ֶאת  ְוָרִאיִתי  ֶנֶפׁש  ִלְתׁשּוֵׁשי 
ֻמֶּכה  הּוא  ַמּדּוַע  ַהחֹוִלים  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ְוָחבּול. 
ְוָחבּול, ְוֶאָחד ַהחֹוִלים ִּגָּלה ִלי, ֶׁשִּלְפָעִמים ַהחֹוִלים 
ְוַהְּמַטְּפִלים  ִמְׁשּתֹוְלִלים,   - ְּבַנְפָׁשם  ְּבִריִאים  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשָּלֶהם ֶנֱאָלִצים ִלְתֹּפס אֹוָתם ְּבכֹוַח ְוִלְפָעִמים ַאף 
ִמְׁשָּפָחה  ְקרֹוֵבי  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֲאָבל  אֹוָתם.  ְלַהּכֹות 
ְוֵכיָון  ִּתְתלֹוֵנן,  ֶׁשַהִּמְׁשָּפָחה  ֵמֲחָׁשׁש  ַמִּכים  ֹלא  ֵהם 
ֶׁשַּלחֹוָלה ַהֶּזה ֵאין ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה, ָלֵכן ֵהם ַמִּכים 
ְוַלְּמַטְּפִלים  ְלרֹוְפִאים  ִנַּגְׁשִּתי  ִמָּיד  ַהְרֵּבה.  אֹותֹו 
ַמִּגיַע  ֲאִני  ּוֵמָאז  ֶׁשּלֹו  ָקרֹוב  ֶׁשֲאִני  ָלֶהם  ְוהֹוַדְעִּתי 
ֵאָליו ְּבָכל ֹחֶדׁש ְּכֵדי ִלְמֹסר לֹו ֲחִביָלה. ֲאִני ִמְתַּפֵּלל 
ֶזה  ֶאת  ֶׁשהֹוַדְעִּתי  ֵמָאז  ְוָאֵכן,  יֹום,  ְּבָכל  ִלְׁשלֹומֹו 

ָלרֹוְפִאים, ֵהם ִהְתִחילּו ְלִהְתַיֵחס ֵאָליו ְּבָכבֹוד."

ָּכְך ָהָיה נֹוֵהג ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין ָּכל ַחָּייו, ַּגם ְּכֶׁשְּכָבר 
ָהָיה ָזֵקן ְוֹלא ָהיּו לֹו ּכֹוחֹות. ַּכֲאֶׁשר ַׂשר ַהְּבִריאּות 
ֶׁשֶרֶכב  ֵלִוין  ַאְרֵיה  ְלַרִּבי  ִהִּציַע  ָיִמים  אֹוָתם  ֶׁשל 
ַהַּצִּדיק  ְלָבֵּתי ַהחֹוִלים, ֵסַרב  ִיַּקח אֹותֹו  ֵמַהִּמְׂשָרד 
ַהְּירּוַׁשְלִמי ְוָאַמר: "ָזֵקן ֲאִני ְוָקֶׁשה ִלי ְּכָבר ִלְלֹמד, 
ַהְּמַעט ֶׁשִּנְׁשַאר ִלי ֶזה ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים, ַמֲעִדיף 

ֲאִני ָלֶלֶכת ָּבֶרֶגל ְוִלְזּכֹות ַּבָּׂשָכר ֶׁשל ַהְּפִסיעֹות".

יסופר

ַהַּצִּדיק ַהְּירּוַׁשְלִמי ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין זצ"ל, ֶׁשָּזָכה ַלִּכּנּוי 'ַרב ָהֲאִסיִרים', ָהָיה הֹוֵלְך ְלַבֵּקר ֶאת 
ָהֲאִסיִרים ַהְּיהּוִדים ֶׁשִּנְלְקחּו ְלֵבית ַהֶּכֶלא ִּבְגַלל ַהְּפִעילּות ֶׁשָּלֶהם ַּבַּמְחָּתרֹות ַהְּיהּוִדּיֹות.

ָּכְך ָּפַעל ָהַרב ַאְרֵיה ֵלִוין זצ"ל ְּבֶמֶׁשְך 25 ָׁשִנים. הּוא ָהָיה ְמַבֵּקר אֹוָתם ְּבָבֵּתי ַהֶּכֶלא, ּכֹוֵתב 
ָלֶהם ִמְכָּתִבים, ְמעֹוֵדד אֹוָתם ְונֹוֵתן ָלֶהם ּכֹוחֹות ַלֲעֹבר ֶאת ַהָּיִמים ַהָּקִׁשים ַּבֶּכֶלא.

ְּבֵבית  ְמֻאְׁשָּפִזים  ֶׁשָהיּו  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ַּגם  ְלַבֵּקר  ַמְקִּפיד  ָהָיה  ֵלִוין  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ְלָכְך,  ֵמֵעֶבר 
ֶנְחְׁשבּו ְלחֹוִלים ְמֻסָּכִנים. ַאף  ַהחֹוִלים ִלְמֹצָרִעים. ַהחֹוִלים, ֶׁשָהיּו ְנגּוִעים ְּבַמֲחָלה ְמַדֶּבֶקת, 
ֶאָחד ֹלא ִהְסִּכים ְלַבֵּקר אֹוָתם ְוִלְהיֹות ְלַיד ַהִּמָּטה ֶׁשָּלֶהם ְּבֵבית ַהחֹוִלים. ַּגם ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלֶהם 

ָּפֲחָדה ִלְהיֹות ְלָיָדם.

ֶׁשְּׁשלּוֵחי  ְוהֹוִכיַח  ִלּבֹו  ְּבָכל  ֶהֱאִמין  ֲחָׁשׁש. הּוא  ַהָּיִחיד ֶׁשֹּלא  ָהָיה  ֵלִוין זצ"ל  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ַרק 
ִמְצָוה ֵאיָנם ִנּזֹוִקים, ְוֵכיָון ֶׁשהּוא ָהָיה ַּבְּׁשִליחּות ְלִמְצוֹות ִּבּקּור חֹוִלים הּוא ֹלא ִנְדַּבק ַּבַּמֲחָלה 

ַלְמרֹות ֶׁשִּבֵּקר ֶאת ָּכל ַהחֹוִלים ֶׁשָהיּו ְמֹצָרִעים ְוֻאְׁשְּפזּו ְּבִבּדּוד ְּבֵבית חֹוִלים.

ַהַּמְנָּדט  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ָּבֶהם ָׁשַלט  ַּבָּיִמים  ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל חֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות,  ַהָּׁשִנים,  ְּבַאַחת 
ַהְּבִריִטי, ִהְתַהֵּלְך ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין ְּבַאַחת ַהְּׁשכּונֹות ִּבירּוָׁשַלִים. 

ִּבְרחֹובֹות  ִמְתַהֵּלְך  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ִלְראֹות  ִהְתַּפֵּלא  ַהְּירּוַׁשְלִמי,  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו  ֶאָחד 
ַהְּׁשכּוָנה.

"ָמה ָהַרב עֹוֶׂשה ִּבְׁשכּוָנֵתנּו?" ָׁשַאל.

ְנׁשֹות  ָהַאְלָמנֹות,  ֶאת  ְלַבֵּקר  נֹוֵהג  ֲאִני  ַהּמֹוֵעד  חֹול  "ְּבָכל  ְלָהִׁשיב:  ִמֵהר  ֵלִוין  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ָהַרָּבִנים ֶׁשִהְתַאְלְמנּו".

ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד? ָׁשַאל ַהַּתְלִמיד.

ְטרּוָדה  ָהַאְלָמָנה  ַהָּׁשָנה  ְימֹות  "ְּבָכל  ְלַתְלִמידֹו:  ֵלִוין  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ִהְסִּביר  ָּפָניו,  ַעל  ְּכֶׁשִחּיּוְך 
ַּבֲעבֹוָדָתּה ַהּיֹום יֹוִמית, ְוָלֵכן ִהיא ֹלא ַמְרִּגיָׁשה ֶאת ַהְּבִדידּות. ֲאָבל ִּביֵמי ֹחל ַהּמֹוֵעד, ַּכֲאֶׁשר 
ֻּכָּלם ְּבֻחְפָׁשה ְוָכל ִמְׁשָּפָחה חֹוֶגֶגת ִעם ַהְּיָלִדים ְוַהְּנָכִדים, ֵאֶּלה ַהָּיִמים ֶׁשָהַאְלָמָנה ַמְרִּגיָׁשה ֶאת 
ַהְּבִדידּות. ֵאֶּלה ַהָּיִמים ֶׁשָהַאְלָמָנה ִנְזֶּכֶרת ֵאיְך ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשל ַּבֲעָלּה ָהַרב זצ"ל ָהיּו ַמִּגיִעים 
ַמְקִּפיד  ֲאִני  ָלֵכן  ַהַּבִית ׁשֹוֵמם.  ְוִהֵּנה ִּפְתאֹום  ַּבֲאָנִׁשים,  ָהָיה ָמֵלא  ְוַהַּבִית  ְלַאֵחל ּגּוט מֹוֵעד 

ָלֶלֶכת ְלַבֵּקר ֶאת ָהַאְלָמנֹות ַּדְוָקא ִּביֵמי חֹול ַהּמֹוֵעד."

ַהַּצִּדיק ַהְּירּוַׁשְלִמי ֶׁשִּנְכַנס ְלַבֵּקר
ֶאת ַהחֹוִלים ֶׁשָהיּו ְּבִבּדּוד
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ִנְקָרא ֶאת ַהִּסּפּור ַעל ֶהָחֵמץ ְוַהַּמָּצה.

ֶהָחֵמץ ַהְּמֻנָּפח

ָהֹיה ָהֹיה, ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים
ָּבֵצק ְמֻנָּפח, ִמַּבחּוץ ּוִמִּבְפִנים

ְלַאַחר ֶׁשִּנּלֹוׁש, ַעל ֻׁשְלָחן הּוא ֻהַּנח
ּוְבַכָּמה ְרָגִעים הּוא ָקם ְוָתַפח

ֲאִני ֲהִכי טֹוב, ֵאין ָּכמֹוִני ָּבעֹוָלם
ִהְכִריז ַהָּבֵצק ָּכְך ְלָאְזֵני ֻּכָּלם
ֲאִני ֹּכה ָּגדֹול, ֹּכה ָיֶפה ּוֻמְצָלח
ְוָכְך הּוא ָּתַפח, ְוָתַפח ְוָתַפח

ַהָּבֵצק, ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו ֻּכָּלם "ֶהָחֵמץ"
ֻהְכַנס ְלַתְבִנית, ּוְבִלי ְלִהְתַאֵּמץ

ַלַּתּנּור הּוא ִנְדָחף, ְוָׁשם הּוא ֻהַּנח
ְוִהֵּנה ָּתַפח עֹוד, ּוְלֶּלֶחם ָהַפְך

ֵמַהַּתּנּור ֵהִגיַח, ֶהָחֵמץ ַהַּגַאְוָתן
ַּגֲאָוָתן ְוַׁשְחָצן, ְוָכֶזה ַּפְטְּפָטן

'ֲאִני ַוֲאִני, ֲהִכי טֹוב ְוָחָכם
ֲאִני ֹּכה ָנֶאה, ֲהִכי ִמֻּכָּלם!'

ָּכְך ִסֵּפר ֶהָחֵמץ ְלָכל ִמי ֶׁשָּמָצא
ּוְלֶפַתע ִנְתַקל ב...ַמָּצה.

ַהַּמָּצה ָׁשְכָבה ָׁשם, ֲעָנָוה ּוְׁשֵקָטה
ְלֹלא ָּכל ַּתְבִליִנים, ָּכָכה- ְּפׁשּוָטה.
ַהַּמָּצה ֹלא ִהְכִריָזה 'ֲאִני' ְו'ֲאִני'.

ַהַּמָּצה ִהיא ְּכמֹו ֶלֶחם, ֲאָבל ֹּכה ָעִני.
ַרק ֶקַמח ּוַמִים, ְלֹלא ׁשּום ַהְתָּפָחה-
ֶזה ָמה ֶׁשֵּיׁש ָלּה, ּוְבֶזה ִהיא ִׂשְמָחה.

ָמה ַּדְעְּתֶכם, ְיָלִדים ְיָקִרים?
ְלִמי ֵמַהְּׁשַנִים ֱהִייֶתם ִמְתַחְּבִרים?

ַהִאם ְּכַדאי ִלְהיֹות ְּכמֹו ָחֵמץ, ַּגַאְוָתן?
ֹלא ָוֹלא! ֲעָנִוים ְּכמֹו ַמָּצה ִנְהֶיה, ַּכּמּוָבן.

ַעל ָחֵמץ ְוַגֲאָוהַעל ָחֵמץ ְוַגֲאָוה

ָמה ַּדְעְּתֶכם ְיָלִדים, ַהִאם ָנִעים ִלְהיֹות ָחֵבר ֶׁשל ֶהָחֵמץ ַהַּגַאְוָתן?

ַהִאם ְּפַגְׁשֶּתם ַּפַעם ְיהּוִדי ַצִּדיק ְוָעַניו ְּכמֹו ַהַּמָּצה ַהְּׁשֵקָטה?

ִלְפָעִמים ֹלא ַקל ֹלא ְלִהְתָּגאֹות. ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ְלִהָּדמֹות יֹוֵתר ְלַמָּצה ָהַעְנְוָתִנית ּוְלִהְתַרֵחק ֵמַהַּגֲאָוה ַהְּפסּוָלה?

שלאות לדיון:שלאות לדיון:

1
2
3

ל ֵיָרֶאה! ל ֵיָרֶאה!ּבַ ּבַ
טרררררררר, ִנְׁשַמע ִטְרטּור קֹוָלִני ַּבַּבִית ְוֵהִעיר ֶאת ִּדיָצה ַּבת ַה-7.

"ֶּפַסח, ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֶאת ֶזה?" ָאְמָרה ִּדיָצה, ִמָּיד ְּבקּוָמּה. ֶּפַסח ִהְזָּדֵרז לֹוַמר מֹוֶדה ֲאִני ְוִלֹּטל ֶאת ָיָדיו 
ְלַיד ַהִּמָּטה, ּוְלַאַחר ֶׁשֵּבֵרְך ְּבִׂשְמָחה ָׁשַאל: "ָמה ֶזה, ִּדיָצה? ַעל ָמה ַאְּת ְמַדֶּבֶרת?". "ַעל ָהַרַעׁש ַהֶּזה. ֶזה 
ִנְׁשָמע ְּכמֹו ַרֶּכֶבת, אֹו אּוַלי ִּפיל". ִּדיָצה ִסְּמָנה ְלֶפַסח ָלבֹוא ַאֲחֶריָה, ְּבֶׁשֶקט ְּבֶׁשֶקט. ְׁשֵניֶהם ִהְתַלְּבׁשּו 
ַמֵהר ַמֵהר. ְּכֶׁשָּפְתחּו ֶאת ֶּדֶלת ַחְדָרם, ָמה ֵהם ָראּו מּוָלם? ִאָּמא ָעְמָדה ַּבָּסלֹון, ְרכּוָנה ֵמַעל ַהַּסָּפה ּוְבָיָדּה 

ׁשֹוֵאב ָאָבק.

"ָמה ַאְּת עֹוָׂשה, ִאָּמא?" ָׁשַאל ֶּפַסח.

"ֹּבֶקר טֹוב ְיָלִדים, ֲאִני ׁשֹוֶאֶבת ֶאת ָהָאָבק ֵמַהַּסָּפה ֵהיֵטב-ֵהיֵטב" ִהְסִּביָרה ִאָּמא. "עֹוד ְמַעט ִמְתָקֵרב ַחג 
ַהֶּפַסח, ּוְבֶפַסח ַמָּמׁש ָאסּור  ֶׁשִּיְהֶיה ָחֵמץ ַּבַּבִית. ַּבל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיָּמֵצא!".

ַּבל ֵיָרֶאה? ָחַׁשב ֶּפַסח. ְּבֵסֶדר ָּגמּור! ִאם ָּכָכה ִאָּמא רֹוָצה, ֲאִני ֶאֱעֹזר ֶׁשֹּלא ֵיָרֶאה ָחֵמץ ִּבְכָלל.

ְוָכָכה, ִּבְזַמן ֶׁשִאָּמא ָהְלָכה ְלַנּקֹות ֵמֲאחֹוֵרי ָהָארֹון, ִנַּגׁש ֶּפַסח ֶאל ַהְּמָזֶוה.

"ּבֹוִאי, ִּדיָצה" ָאַמר ֶּפַסח. "ִאָּמא ָאְמָרה ֶׁשָאסּור ִלְראֹות ָחֵמץ ַּבֶּפַסח. ּבֹוִאי ַנְחִּביא ָלּה ֶאת ָּכל ֶהָחֵמץ".

ִנְּגׁשּו ַהְּתאֹוִמים ֶאל ַהְּמָזֶוה ְוהֹוִציאּו ִמָּׁשם ֶאת ָּכל ֶהָחֵמץ: ַּפְסָטה ְועּוִגּיֹות, ִּפּתֹות ְוַלְחָמִנּיֹות, ָּבְפלֹות 
ְוִאְטִרּיֹות ְוַגם ְּפִריִכּיֹות. ֲאִפּלּו אֶֹזן ָהָמן ְיֵבָׁשה ָמְצאּו ְּבִפַּנת ַהִּמְטָּבח, ְוַגם אֹוָתּה ָּדֲאגּו ְלַהְכִניס ֶאל ַׂשִּקית 

ְּגדֹוָלה. ֶאת ָּכל ֶהָחֵמץ, ַהֹּכל ַהֹּכל, ָלְקחּו ֶאל ִּפַּנת ַהָּסלֹון- ְוֶהְחִּביאּו אֹותֹו ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּוילֹון.

"ִהֵּנה", ָאַמר ֶּפַסח. "ַעְכָׁשו ֹלא רֹוִאים ֶאת ֶהָחֵמץ! ַּבל ֵיָרֶאה!".

*ָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים, ְיָלִדים? ָּכָכה ִמְתּכֹוְנִנים ְלֶפַסח? ַמְחִּביִאים ֶאת ֶהָחֵמץ ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּוילֹון?

ְלָמה ִהְתַּכְּוָנה ִאָּמא ְּכֶׁשָאְמָרה ֶׁשֶהָחֵמץ 'ַּבל ֵיָרֶאה' ַּבַּבִית?

ִּפְתאֹום ִהִּגיָעה ִאָּמא, ּוְסַמְרטּוט ְּבָיָדּה. ִהיא ִנְדֲהָמה  ִלְראֹות ֶאת ַׂשק ֶהָחֵמץ ְמַבְצֵּבץ ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּוילֹון.

ִאָּמא ִחְּיָכה  ְוָׁשֲאָלה ֻמְפַּתַעת: "ִּדיָצה, ֶּפַסח, ָמה ֶזה? ָמה ַאֶּתם ַמְחִּביִאים ָׁשם?"

"ֲאַנְחנּו עֹוְזִרים, ִאָּמא! ַעְכָׁשו ַּבל ֵיָרֶאה ֶהָחֵמץ!".

ֵמַהַּבִית,  ֶהָחֵמץ  ָּכל  ֶאת  ְלהֹוִציא  ָלנּו  אֹוֶמֶרת  ַהּתֹוָרה  ִהְתַּבְלֵּבל.  ְקָצת  ֶׁשֶּפַסח  ְוִהְסִּביָרה  ָצֲחָקה  ִאָּמא 
ָאְמָרה ִאָּמא, ֹלא ַרק ְלַהְסִּתיר אֹותֹו. ֶׁשֹּלא ִיָּמֵצא ְּבֵבית ָחֵמץ ֶׁשַּׁשָּיְך ָלנּו, ַוֲאִפּלּו ְמחּוָצה לֹו. ֹלא ַמְסִּפיק 

ְלַהְחִּביא, ָצִריְך ַמָּמׁש ְלַבֵער אֹותֹו. ֶאת ָּכל ֶהָחֵמץ ֶׁשִּיָׁשֵאר ָלנּו, ֵנֵצא ְוִנְׂשֹרף ִלְפֵני ֶּפַסח ְּבִבעּור ָחֵמץ.

"ֲאָבל ֵּביְנַתִים", הֹוִסיָפה ִאָּמא ְוִלְּטָפה ֶאת ֹראָׁשּה ֶׁשל ִּדיָצה. ּבֹואּו ַּתַעְזרּו ִלי ִלְזֹרק ֶאת ַׂשק ֶהָחֵמץ ַהֶּזה. 
ֶׁשֹּלא ִיָּמֵצא ְוַגם ֹלא ֵיָרֶאה, ַהַּפַעם ֶּבֱאֶמת!".

ִית? ּבַ א ֵיָרֶאה ָחֵמץ ּבַ
ֹ
ּל ֶ

ׁ
ג ְלָכְך ש

ֹ
ִלים ִלְדא

ֹ
ם ְיכו יַצד ַאּתֶ ְיָלִדים, ּכֵ
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4 מי יודע? חידות בחרוזים
נקריא לילדים את החידות ונשלים יחד את התשובה. כל חידה עוסקת באחד המאפיינים של חג הפסח שהמשותף 

לכולם הוא הספרה 4. הנה החידות.

ְסִביב ַהֻּׁשְלָחן, ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה

ְמַסְּפִרים ְּבִנֵּסי ַהּבֹוֵרא ְּבִׂשְמָחה

ְנַקֵּדׁש ּוְנַהֵּלל, ְנָבֵרְך ֶאת ַמְלֵּכנּו

ָנִׁשיר ְונֹוֶדה ְּבָכל ֵּפה ֶלֱאלֹוֵקינּו

ּוְכמֹו ְּבֵני ְמָלִכים, ְלָיֵדנּו מּוָנחֹות

ְּבַיִין אֹו ְּבִמיץ, ְמֵלאֹות ּוְגדּוׁשֹות

ִנַחְׁשֶּתם ְיָלִדים? ֻמְזָמִנים ְלַנּסֹות!

ַּכּמּוָבן ְמֻדָּבר ְּבַאְרַּבע...

ַהִאם ְלַמְדֶּתם ַעל ַאְרַּבַעת ַהָּבִנים?

ְּכמֹו ֵאיֶזה ֶּבן ֱהִייֶתם רֹוִצים ִלְהיֹות?

ֵּכיַצד ְלַדְעְּתֶכם ִנְרִאים ַאְרַּבַעת ַהָּבִנים? 
ַצְּירּו אֹוָתם.

ַמּדּוַע ׁשֹוִתים 4 ּכֹוסֹות?

ֵּכיַצד ׁשֹוִתים ֶאת ַהּכֹוסֹות? ַמּדּוַע?

ַאֶּתם ַמִּכיִרים ֶאת ַהִּׁשיר ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע?

ָמה ֻמְזָּכר ָׁשם ַּבִּסְפָרה 4?

ִׁשירּו ְּבַיַחד ֶאת ַהִּׁשיר ֻּכּלֹו.

שלאות לדיון:שלאות לדיון:

שלאות לדיון:שלאות לדיון:
1

ֶאל ֻׁשְלַחן ַהֵּסֶדר ֻּכָּלם ֻמְזָמִנים,

הֹוִרים ִויָלִדים, ְוַגם ָּכל ִּדְכִפין

ְוִאָּתם ַמִּגיִעים, ַהְפָּתָעה! ִמי ֵיַדע?

ֲחֵבִרים ֶׁשָּיְצאּו ִמּתֹוְך ַהַהָּגָדה!

ָחָכם ְוָרָׁשע, ְוִהֵּנה ַּגם ַהָּתם

ְוֶׁשֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע ִלְׁשֹאל ָּבא ִאָּתם

ֲהֵתְדעּו ְלַהִּגיד, ְיָלִדים ְנבֹוִנים

ִמי ֵהם ָהַאְרָּבָעה? ַאְרַּבַעת ה....

ַּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ֻמְזָּכִרים ַאְרָּבָעה ָּבִנים, ֲאֶׁשר 
ָּכל ֶאָחד ׁשֹוֵאל ְׁשֵאָלה ַאֶחֶרת ֶאת ָהָאב ָהעֹוֵרְך 

ֶאת ֻׁשְלַחן ַהֵּסֶדר.

  ְצִביָעה
ִצְבעּו ֶאת ָהִאּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם!
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ַהר ִסיַני ֶהָעֵנוַהר ִסיַני ֶהָעֵנו
ִנְקָרא ֶאת ַהִּסּפּור.

ְּכֶׁשָרָצה הקב"ה ָלֵתת ֶאת ַהּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל, ִּבֵּקׁש ָלֵתת אֹותֹו ַעל ֶאָחד ֶהָהִרים. ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהֵּׁשִני ִנְּגׁשּו 
ֶהָהִרים ּוִבְּקׁשּו: ָעַלי ִּתָּנֵתן ַהּתֹוָרה.

 ִראׁשֹון ִהִּגיַע ַהר ֲהָתבֹור.  "ָעַלי ִּתָּנֵתן ַהּתֹוָרה! ֲאִני ֲהִכי ָּגבֹוַּה, ֲאִני ָרם ְוִנָּׂשא. ֻּכָּלם ִיְסַּתְּכלּו ַמְעָלה ַמְעָלה 
ְוִיְראּו ֶׁשֵאין ָראּוי ִמֶּמִּני ְלָכְך!".

 "ֹלא ָוֹלא!" ִנְדַחף ָקִדיָמה ַהר ֶחְרמֹון. "ָעַלי ִּתָּנֵתן ַהּתֹוָרה. ִּפְסָּגִתי ַהֻּמְׁשֶלֶגת ְטהֹוָרה ּוְצחֹוָרּה, ֵאין ָראּוי 
ִמֶּמִּני ְלָכְך!".

 "ְׁשטּויֹות!" ָאַמר ַהר ַהַּכְרֶמל. "ָעַלי ִּתָּנֵתן ַהּתֹוָרה! ֲאִני ָיֹרק ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה, ָמֵלא ִּבְפָרִחים ַמְרִהיִבים. 
ֵאין ָראּוי ִמֶּמִּני ְלָכְך!"

ִּפְתאֹום ָיְצָאה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה: ּוָמה ְלַגֵּבי ַהר ִסיַני?

ַהר ִסיַני, ִּגְבַעת ְטָרִׁשים ְקַטָּנה, ָׁשַתק ְמֻבָּיׁש ַּבַּצד. ָנמּוְך ְוָעֵנו, ֹלא ָחַׁשב ִּבְכָלל ְלַהִּציַע ֶאת ַעְצמֹו.

"ֲאִני? ֲהֵרי ְראּוִיים ִמֶּמִּני ֻּכָּלם. ֵאיִני ַמְתִאים ְלָכְך ִּבְכָלל!" ָעָנה ַהר ִסיַני.

"ְּבִדּיּוק ִמּׁשּום ָּכְך ַאָּתה ָראּוי!" ִהְכִריזּו ַּבָׂשַמים. "ֲעָנָוה ְּכזֹו, ִהיא ֲהִכי ַמְתִאיָמה. ֵאין ָראּוי ִמְּמָך ְלָכְך. 
ֹלא ּגֹוָבה, ֹלא ִצְמִחָּיה, ְוַגם ֹלא ִּפְסָּגה ֻמְׁשֶלֶגת. ָמה ֶׁשָּיָקר ְּבֵעיֵני ָהֵׁשם ִיְתָּבֵרְך הּוא ֵלב ִנְׁשָּבר ַוֲעָנָוה 

ֻמְפֶלֶגת!".

ִמָּיד ָקָרה ֵנס - ַהר ִסיַני ִהְתרֹוֵמם  ְוִהְתַמֵּלא ָיָרק, ְוָעָליו ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה.

ְוֻכָּלם ִהְסִּכימּו ֶׁשֵאין ָראּוי ִמֶּמּנּו ְלָכְך.

ְנַדֵּבר ִעם ַהְּיָלִדים ַעל ָּכְך ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְמְׁשָלה ְלַמִים, ֶׁשֵאיָנם ִמְתַּבְּלִטים ְותֹוְפִסים צּוָרה. ְּבָכל ְּכִלי ּבֹו ָנִׂשים ֶאת ַהַּמִים, ְיַקְּבלּו 
ַהַּמִים ֶאת צּוָרתֹו. ְּכמֹו ַהר ִסיַני, ּוְכמֹו ַהַּמִים, ָּכָכה לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ַהַּצִּדיִקים ְידּוִעים ָּבֲעָנָוה ֶׁשָּלֶהם. ֶׁשִּנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ִלְהיֹות ֲעַנִוּים 

ְוִלְהיֹות ְראּוִיים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה.

ִּדיָצה ּוֶפַסח ָיְׁשבּו ַעל ַהַּסָּפה ְוִהְסַּתְּכלּו ַעל ַהָּׁשעֹון ְּבִצִּפָּיה. ֶּפַסח ָזז ְּבֹחֶסר ַסְבָלנּות, ְוִדיָצה ְּכָבר ַמָּמׁש 
ָרְצָתה ִלְקֹּפץ. ִאָּמא ָאְמָרה ָלֶהם ְלַחּכֹות ְּבַסְבָלנּות ַּבְּזַמן ֶׁשִהיא ְמִכיָנה ֲארּוַחת ָצֳהַרִים. "ֲאִני הֹוֶלֶכת 
ּוֶפַסח  ְוִדיָצה  ְּפָרִסים,  ּוֶפַסח אֹוֲהִבים  ִּדיָצה  ּוְפִתיִתים".  ְׁשִניֵצל  ֲהִכי אֹוֲהִבים:  ֶׁשַאֶּתם  ָמה  ֶאת  ְלָהִכין 
אֹוֲהִבים ְמֹאד שְִּׁנֵּצל ּוְפִתיִתים, ִּבְמֻיָחד ִעם ֶקְטׁשֹוּפ. ֲאָבל ִּדיָצה ּוֶפַסח ֹלא כ"כ אֹוֲהִבים ְלַחּכֹות. ֲאָבל 

ִהֵּנה, ִּפְתאֹום ִנְׁשְמָעה ְקִריָאה ֵמַהִּמְטָּבח.

"ְיָלִדים, ִהֵּנה ִּכְמַעט ִסַּיְמִּתי ְלָהִכין ֶאת ֲארּוַחת ַהָּצֳהַרִים. ִּתְסְּפרּו ַעד ֶעֶׂשר ְוָהֲארּוָחה מּוָכָנה!".

ִּדיָצה ּוֶפַסח ָּכל ָּכְך ִהְתַרְּגׁשּו, ּוְבָכזֹו ִׂשְמָחה ָסְפרּו:

"ַאַחת! ְׁשַּתִים!" ָצֲעָקה ִּדיָצה, ְוָקְפָצה ַמְעָלה ּוַמָּטה.

"ָׁשלֹוׁש! ַאְרַּבע!" ָצַהל ֶּפַסח, ְוֵהִניף ֶאת ָיָדיו.

ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלֶעֶׂשר, ְּכָבר ֹלא ָיְכלּו ַהְּיָלִדים ְלִהְתַאֵּפק ְוָרצּו ֶאל ִּפַּנת ָהֹאֶכל.

ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִחְּכָתה ָלֶהם ֲארּוָחה ֶנְהֶּדֶרת.

"ְּבֵתָאבֹון ְיָלִדים", ָאְמָרה ִאָּמא. "ְּבֵאיזֹו ִהְתַרְּגׁשּות ְסַפְרֶּתם, ַמָּמׁש ְּכמֹו ִלְפֵני ַמַּתן ּתֹוָרה!".

"ָמה, ִאָּמא?" ָׁשֲאָלה ִּדיָצה. "ְּכמֹו ִלְפֵני ַמַּתן ּתֹוָרה?".

נעצור וניתן לילדים את ההפתעה לה חיכו במשך כל הסיפור. נשאל: 

ָלָּמה ַהְּיָלִדים ִהְתַרְּגׁשּו ְּכֶׁשָּסְפרּו? 

ַהִאם ַּגם ַאֶּתם ִהְתַרַּגְׁשֶּתם ַּפַעם ָּכָכה ִלְקַראת ַמֶּׁשהּו, ְוִחִּכיֶתם ְּבָכל ֶרַגע ֶׁשִּיְתָקֵרב?

נמשיך בסיפור.

ַהּתֹוָרה  ִעם  ֶׁשֵּיֵרד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִחּכּו  ַרֵּבנּו ְלשמים,  ֹמֶׁשה  ֶׁשָעָלה  "ְלַאַחר  ִאָּמא.  ִהְסִּביָרה  ִּדיָצה",  "ֵּכן, 
ֶׁשִּקֵּבל ַּבָּׁשַמִים. ֹמֶׁשה ִהְבִטיַח ָלֶהם ֶׁשַּיֲחֹזר ְּבעֹוד ֲחִמִּׁשים יֹום, ְוָכְך ֵהם ָסְפרּו ְּבִהְתַרְּגׁשּות ָּכל יֹום. יֹום 
ֶׁשְּסַפְרֶּתם  ְּכמֹו  ְוִתְׁשָעה.  ָהַאְרָּבִעים  ַהּיֹום  ְוַעד  ַהֲחִמיִׁשי,  ָהְרִביִעי,  ַהְּׁשִליִׁשי,  ַהּיֹום  ַהֵּׁשִני,  ַהּיֹום  ֶאָחד, 
ַאֶּתם ְּבִׂשְמָחה, ָּכָכה ָסְפרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ְוַגם ֲאַנְחנּו סֹוְפִרים ְּבָכל יֹום, ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ַחג 

ַהָּׁשבּועֹות ּבֹו ִקֵּבל ַעֵּמנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב".

ַחְּפׂשּו ֶאת לּוַח ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ַהָּיֶפה ְּבַעמ' 73

ַקְּׁשטּו ֶאת ַהּלּוַח ּוְתלּו אֹותֹו ְּבַחְדְרֶכם. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל חֹול ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח, ַּתְתִחילּו ְלַהְדִּביק ַמְדֵּבָקה 
ַעל ָּכל יֹום ֶׁשָחַלף ְוָכְך ֵּתְדעּו ָמַתי ְּכָבר ִמְתָקֵרב ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו. 

ִאם ְלִמיֶׁשהּו ִמְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֵיׁש יֹומּוֶלֶדת ִּבְסִפיַרת ָהֹעֶמר - ַקְּׁשטּו ֶאת ַהִּמְׁשֶּבֶצת ְּבֹאֶפן ִצְבעֹוִני ִּבְמֻיָחד!

ַהְנָחָיה ַלהֹוִרים: נֹאַמר ַלְּיָלִדים ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַהְפָּתָעה ִּבְׁשִביָלם )ֵיׁש ְלָהִכין ֵמרֹאׁש ַהְפָּתָעה ְקַטָּנה ַוֲחִביָבה ְּכמֹו ִאיְגלּו אֹו ְּפָרס 
ָקָטן ַאֵחר, ְוַכּמּוָבן ֹלא ְלַצֵער ֶאת ַהְּיָלִדים ח"ו(. ֶאת ַהַהְפָּתָעה ֵהם ְיַקְּבלּו ְלַאַחר ֶׁשִּיְׁשְמעּו ֶאת ַהִּסּפּור.

ַנְקִריא ָלֶהם ֶאת ַהִּסּפּור ַהּמּוָבא ְלַהָּלן.

ִלְסֹּפר ָּכל יֹום
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ְצִביָעה
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ולְֹמִדים 
ִית ּבַ ּבַ

בועת 
דיבור
בועת 
דיבור בס"ד

ְלָכל ַהְּיָלִדים ַהְּיָקִרים!

ְּבָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר ָׁשַאְלנּו ֶאת ִאָּמא ֵאיְך ׁשֹוְמִעים ַּבֶּטֶלפֹון ֶאת ַסְבָּתא ִמְּירּוָׁשַלִים. ִהיא ֲהֵרי 
ָּכל ָּכְך ְרחֹוָקה?

ִאָּמא ָהְיָתה ֲעסּוָקה ְמאֹוד. ָאז ִהיא ָצֲחָקה ְוָאְמָרה – ֻקְׁשיֹות ְּבֶפַסח.
ִלְפֵני ְׁשבּוַעִים ָׁשַאְלנּו ֶאת ִאָּמא ֵאיֹפה ִמְתַחֵּבא ָהִאיׁש ֶׁשָּׁשר ְּבתֹוְך ַהֵּטְיּפ?

ִאָּמא ָהְיָתה ֲעסּוָקה ְמאֹוד. ָאז ִהיא ָצֲחָקה ְוָאְמָרה – ֻקְׁשיֹות ְּבֶפַסח.
ִלְפֵני ְׁשלֹוָׁשה ָׁשבּועֹות ָׁשַאְלנּו ֶאת ִאָּמא ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהֵּצל ֶׁשָּלנּו יֹוֵדַע ְּבִדּיּוק ְלָאן 

ֲאַנְחנּו רֹוִצים ָלֶלֶכת?
ִאָּמא ָהְיָתה ֲעסּוָקה ְמאֹוד. ָאז ִהיא ָצֲחָקה ְוָאְמָרה – ֻקְׁשיֹות ְּבֶפַסח.

ִהיא  ָמתֹוק  ַּפְרצּוף  עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשּקּוְׁשקּוׁש  ָלָּמה  ִאָּמא  ֶאת  ָׁשַאְלנּו  ָׁשבּועֹות  ַאְרָּבָעה  ִלְפֵני 
אֹוֶמֶרת לֹו "ַאָּתה ָּכל ָּכְך ֹלא ָחמּוד" ּוְמַנֶּׁשֶקת אֹותֹו?

ִאָּמא ָהְיָתה ֲעסּוָקה ְמאֹוד. ָאז ִהיא ָצֲחָקה ְוָאְמָרה – ֻקְׁשיֹות ְּבֶפַסח.
ִלְפֵני ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ָׁשַאְלנּו ֶאת ִאָּמא ָלָּמה ֵאין ָלנּו ְקָצת ֹחֶפׁש ֵמַהִּלּמּוִדים?

ֶזה ָהָיה ַּבּבֶֹקר ְוִאָּמא ְמאֹוד ְמֵהָרה, ִהיא ֹלא ָרְצָתה ֶׁשְּנַאֵחר ֶאת ַהַהָּסָעה ּוֶבֱאֶמת ִנָּׁשֵאר 
ַּבַּבִית. ָאז ִהיא ָצֲחָקה ְוָאְמָרה – ֻקְׁשיֹות ְּבֶפַסח.

ַעְכָׁשו, ֵיׁש ָלנּו ְּכָבר ֹחֶפׁש. 
ָאז ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֶּפַסח ְּכָבר ִמְתָקֵרב ְונּוַכל סֹוף סֹוף ִלְׁשאֹל ֶאת ָּכל ַהֻּקְׁשיֹות.

ַהְּבָעָיה ִהיא, 
ָעֵלינּו  ִהְסַּתְּכלּו  ֻּכָּלם  ַהֻּקְׁשיֹות,  ֶאת  ִלְׁשאֹל  ֶׁשָּלנּו  ַהּתֹור  ְּכֶׁשִהִּגיַע    - ֶׁשָעְבָרה  ֶׁשַּבָּׁשָנה 
ּוְקָצת ִהְתַּבַּיְׁשנּו, ָאז ִּבְמקֹום ִלְׁשאֹל ָיֶפה ְּבַמְקֵהָלה ְּכמֹו ֶׁשִהְתַאַּמּנּו: ֶּפַסח ִהְתִחיל ִּפְתאֹום 

ִלְצֹחק ְוִדיָצה ִהְתִחיָלה ִּפְתאֹום ִלְבּכֹות.

ֶּפַסח ָּכֵׁשר ְוָׂשֵמַח ִעם ֲהמֹון ְּתׁשּובֹות טֹובֹות!

ַסח ְוִדיָצה. ּפֶ

ְׁשֵאלֹות ַמְחָׁשָבה:
ְיָלִדים ְיָקִרים, ִמי יֹוֵדַע ַלֲענֹות ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ַהְּמַעְנְינֹות ֶׁשל ֶּפַסח ְוִדיָצה?. 1
ָמֵהן ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר? ַהִאם ַאֶּתם ְּכָבר יֹוְדִעים אֹוָתן ְּבַעל ֶּפה?. 2
אֹו . 3 ְצַחְקֶּתם  ַהֻּקְׁשיֹות  ֶאת  ּוְבקֹול  ָיֶפה  ִלְׁשאֹל  ֶׁשִּבְמקֹום  ַּפַעם  ָקָרה  ָלֶכם  ַּגם  ַהִאם 

ְּבִכיֶתם? ַמּדּוַע ֶזה ָקָרה? ֵאיְך ִנְרֶאה ָלֶכם ֶׁשִּתְׁשֲאלּו ַהָּׁשָנה ְּבֶעְזַרת ה' ֶאת ַהֻּקְׁשיֹות?

א. ַאּבָ
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ְּבַפַעם ַאֶחֶרת, ָהָיה ֶזה ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש, ִּגָּלה ְּבנֹו ֶׁשל 
ִמָּבֵּתי  ְלֶאָחד  הֹוֵלְך  ֶׁשָאִביו  זצ"ל  ֵלִוין  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ְלֶאָחד  ֲחִביָלה  ִלְמֹסר  ְּכֵדי  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהחֹוִלים 

ַהחֹוִלים.

ַהֵּבן ִהְתַּפֵּלא ּוִמֵהר ִלְׁשֹאל ֶאת ָאִביו: "ַאָּבא, ַאָּתה 
ְקרֹוב  ֹלא  ְוהּוא  ַהֶּזה  ַהחֹוֶלה  ֶאת  ַמִּכיר  ֹלא  ֲהֵרי 
ִמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלנּו, ָאז ַמּדּוַע ַאָּתה מֹוֵסר לֹו ֲחִביָלה?!".

"ִלְפֵני  ְוָאַמר:  ְּבִחּיּוְך  ִלְבנֹו  ֵהִׁשיב  ֵלִוין  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ִהַּגְעִּתי ְלַבֵּקר חֹוִלים ְּבֵבית ַהחֹוִלים 
ֻמֶּכה  ַהחֹוִלים  ַאַחד  ֶאת  ְוָרִאיִתי  ֶנֶפׁש  ִלְתׁשּוֵׁשי 
ֻמֶּכה  הּוא  ַמּדּוַע  ַהחֹוִלים  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ְוָחבּול. 
ְוָחבּול, ְוֶאָחד ַהחֹוִלים ִּגָּלה ִלי, ֶׁשִּלְפָעִמים ַהחֹוִלים 
ְוַהְּמַטְּפִלים  ִמְׁשּתֹוְלִלים,   - ְּבַנְפָׁשם  ְּבִריִאים  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשָּלֶהם ֶנֱאָלִצים ִלְתֹּפס אֹוָתם ְּבכֹוַח ְוִלְפָעִמים ַאף 
ִמְׁשָּפָחה  ְקרֹוֵבי  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֲאָבל  אֹוָתם.  ְלַהּכֹות 
ְוֵכיָון  ִּתְתלֹוֵנן,  ֶׁשַהִּמְׁשָּפָחה  ֵמֲחָׁשׁש  ַמִּכים  ֹלא  ֵהם 
ֶׁשַּלחֹוָלה ַהֶּזה ֵאין ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה, ָלֵכן ֵהם ַמִּכים 
ְוַלְּמַטְּפִלים  ְלרֹוְפִאים  ִנַּגְׁשִּתי  ִמָּיד  ַהְרֵּבה.  אֹותֹו 
ַמִּגיַע  ֲאִני  ּוֵמָאז  ֶׁשּלֹו  ָקרֹוב  ֶׁשֲאִני  ָלֶהם  ְוהֹוַדְעִּתי 
ֵאָליו ְּבָכל ֹחֶדׁש ְּכֵדי ִלְמֹסר לֹו ֲחִביָלה. ֲאִני ִמְתַּפֵּלל 
ֶזה  ֶאת  ֶׁשהֹוַדְעִּתי  ֵמָאז  ְוָאֵכן,  יֹום,  ְּבָכל  ִלְׁשלֹומֹו 

ָלרֹוְפִאים, ֵהם ִהְתִחילּו ְלִהְתַיֵחס ֵאָליו ְּבָכבֹוד."

ָּכְך ָהָיה נֹוֵהג ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין ָּכל ַחָּייו, ַּגם ְּכֶׁשְּכָבר 
ָהָיה ָזֵקן ְוֹלא ָהיּו לֹו ּכֹוחֹות. ַּכֲאֶׁשר ַׂשר ַהְּבִריאּות 
ֶׁשֶרֶכב  ֵלִוין  ַאְרֵיה  ְלַרִּבי  ִהִּציַע  ָיִמים  אֹוָתם  ֶׁשל 
ַהַּצִּדיק  ְלָבֵּתי ַהחֹוִלים, ֵסַרב  ִיַּקח אֹותֹו  ֵמַהִּמְׂשָרד 
ַהְּירּוַׁשְלִמי ְוָאַמר: "ָזֵקן ֲאִני ְוָקֶׁשה ִלי ְּכָבר ִלְלֹמד, 
ַהְּמַעט ֶׁשִּנְׁשַאר ִלי ֶזה ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים, ַמֲעִדיף 

ֲאִני ָלֶלֶכת ָּבֶרֶגל ְוִלְזּכֹות ַּבָּׂשָכר ֶׁשל ַהְּפִסיעֹות".

יסופר
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ִמְתחּו ַקו ֵּבין ָּכל ְּתמּוָנה ַלִּמְסָּפר ַהַּמְתִאים:

ן
ֹ
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ׁ
ֶחש

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

עמוד 4

ַּכָּמה ֵיׁש ִמָּכל ַּבַעל ַחִּיים ַּבְּתמּוָנה?
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ִּגְזרּו ֶאת ַהְּתמּונֹות ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים ְלַמָּטה ְוַהְדִּביקּו אֹוָתם ַּבַחּלֹונֹות 
ֶׁשְּבָכל ָקרֹון ַעל ִּפי ַההֹוָראֹות:

בקרון 
הראשון

בחלון 
התשיעי

בחלון 
החמישי

בחלון 
השלישי

בחלון 
השביעי

בחלון 
השישי

בחלון 
השני

אחד 
לפני 

האחרון בין 
הקרון 

השלישי 
לחמישי

ּבֹואּו ַנֲעֹזר ְלַחִני ְלַהִּגיַע ַהַּבְיָתה

ַהִּטילּו ֶאת ַהֻּקִּבָּיה ְוִצְבעּו ֶאת ָהִעּגּוִלים ַעל ִּפי ַהִּמְסָּפר 
ֶׁשּמֹוִפיַע ַּבֻּקִּבָּיה - ָּכל ַּפַעם ְּבֶצַבע ַאֵחר:
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ִמְסָּפר ֶאָחד ָּגדֹול יֹוֵתר

ִמְסָּפר ֶאָחד ָקָטן יֹוֵתר

2 ִמְסָּפִרים ְּגדֹוִלים יֹוֵתר

2 ִמְסָּפִרים ְקַטִּנים יֹוֵתר

הֹוִסיפּו ְלַיד ָּכל ַּפְרַּפר:

0

1

0

2

1

2

1

3

2

3

2

4

3

4

3

5

4

5

4

6

ִּגְזרּו ֶאת ַהְּתמּונֹות ַהּמֹוִפיעֹות ְּבַדֵּפי ַהְּגִזיָרה ְוַסְּדרּו 
אֹוָתן ְלִפי ַהֵּסֶדר. ַסְּפרּו ְלִאָּמא ֶאת ַהִּסּפּור:

עמוד 41 עמוד 40



ן
ֹ
ּבו ְ

ׁ
ֶחש

ִעְברּו ַעל ַהִּמְסָּפִרים ַהְּמֻקְוָקִוים, ְוַהְעִּתיקּו אֹוָתם ַלּׁשּוָרה ַהְּׁשִנָּיה:
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8
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8
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8
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8
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8
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9
עמוד 43 עמוד 42



עמוד 45 עמוד 44



ר ִעם  ולְֹמִדים ְלַציֵּ
ְנִדיְקט ָרה ּבֶ

ֹ
בו ּדְ

ִטיּפ- ַהְקִּפידּו ְלַצֵּיר ִעם ִעָּפרֹון ֹלא ִמַּדי ְמֻחָּדד ְּכֵדי ֹלא ַלֲחֹרט 
ַעל ַהַּדף ֶׁשִּיְהֶיה ַקל יֹוֵתר ִלְמֹחק ִּבְזַמן ִּתּקּון .

ְלַאַחר ֶׁשִּסַּיְמֶּתם ִהְתּבֹוְננּו ֵהיֵטב ַּבִּצּיּור ַהּסֹוִפי ִלְראֹות ֶׁשֹּלא 
ֶהְחַסְרֶּתם ְּפָרִטים.

ְּבַהְצָלָחה

1 ַנְתִחיל ְּבִצּיּור ַהַּמָּצה ָהֲעֻגָּלה
2 ְנַצֵּיר ֶאת ָהַרְגַלִים ְוַנֲעֹבר ְלִצּיּור ַהּכֹוס

3 ַנְׁשִלים ֶאת ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהּכֹוס נֹוִסיף ֵעיַנִים ְוָיד
4 ְנַצֵּיר ֶאְצָּבעֹות ְּבַכף ַהָּיד ֵעיַנִים ַאף ְוֶרֶגל ַלָּגִביַע

5 ַנְׁשִלים ֶאת ָּתֵוי ַהָּפִנים ֶׁשל ַהַּמָּצה 
6 ְנַסֵּים ִעם ַהֶּפה ְוַנֲעֹבר ַלָּגִביַע

7 ְנַצֵּיר ָּתֵוי ָּפִנים ֶׁשל ַהָּגִביַע
8 ָּכֵעת ְנַצֵּיר ֶאת ַהַּמָּצה ַהְּמֻרַּבַעת

9 ַנְׁשִלים ֶאת ַהְּפָרִטים ָהַאֲחרֹוִנים ְוִסַּיְמנּו
10 ָמֲחקּו ֶאת ַקֵּוי ַהָּבִסיס ַהְּמֻיָּתִרים ַּבִּצּיּור ֵאּלּו ַהְּמֻסָּמִנים 

ְּבָכֹתם

ר ִעם  ולְֹמִדים ְלַציֵּ
ְנִדיְקט ָרה ּבֶ

ֹ
בו ּדְ

ִטיּפ- ַהְקִּפידּו ְלַצֵּיר ִעם ִעָּפרֹון ֹלא ִמַּדי ְמֻחָּדד ְּכֵדי ֹלא ַלֲחֹרט 
ַעל ַהַּדף ֶׁשִּיְהֶיה ַקל יֹוֵתר ִלְמֹחק ִּבְזַמן ִּתּקּון .

ְלַאַחר ֶׁשִּסַּיְמֶּתם ִהְתּבֹוְננּו ֵהיֵטב ַּבִּצּיּור ַהּסֹוִפי ִלְראֹות ֶׁשֹּלא 
ֶהְחַסְרֶּתם ְּפָרִטים.

ְּבַהְצָלָחה

1 ַנְתִחיל ְּבִצּיּור ַהַּמָּצה ָהֲעֻגָּלה
2 ְנַצֵּיר ֶאת ָהַרְגַלִים ְוַנֲעֹבר ְלִצּיּור ַהּכֹוס

3 ַנְׁשִלים ֶאת ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהּכֹוס נֹוִסיף ֵעיַנִים ְוָיד
4 ְנַצֵּיר ֶאְצָּבעֹות ְּבַכף ַהָּיד ֵעיַנִים ַאף ְוֶרֶגל ַלָּגִביַע

5 ַנְׁשִלים ֶאת ָּתֵוי ַהָּפִנים ֶׁשל ַהַּמָּצה 
6 ְנַסֵּים ִעם ַהֶּפה ְוַנֲעֹבר ַלָּגִביַע

7 ְנַצֵּיר ָּתֵוי ָּפִנים ֶׁשל ַהָּגִביַע
8 ָּכֵעת ְנַצֵּיר ֶאת ַהַּמָּצה ַהְּמֻרַּבַעת

9 ַנְׁשִלים ֶאת ַהְּפָרִטים ָהַאֲחרֹוִנים ְוִסַּיְמנּו
10 ָמֲחקּו ֶאת ַקֵּוי ַהָּבִסיס ַהְּמֻיָּתִרים ַּבִּצּיּור ֵאּלּו ַהְּמֻסָּמִנים 

ְּבָכֹתם
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ִצְבעּו ֶאת ַהּצּורֹות ָהֵריקֹות ַהּמֹוִפיעֹות ְלַמָּטה ְּבֶהְתֵאם ְלֻדְגָמאֹות:ִמְתחּו ַקו ֵּבין ְּכִלי ַּתְחּבּוָרה ִלְמקֹום ַהַּתְחּבּוָרה ֶׁשּלֹו:
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ַהִּקיפּו ְּבִעּגּול ֶאת ַהּיֹוֵצא ֹּדֶפן:

ִהְׁשִלימּו ְלִפי ַהִּצּיּוִרים, ַּכָּמה ִהִּניָחה ִאָּמא ַעל ֻׁשְלַחן ַהֵּסֶדר ִמָּכל ָּדָבר?

חידה!

ֶדר ְלַחן ֵליל ַהּסֵ ֻ
ׁ

ש
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 1( ֵאיֶזה ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ְמָבְרִכים ַרק ְּבֹחֶדׁש ִניָסן?

א( ּבֹוֵרא ִמיֵני ְּבָׂשִמים  ב( ִּבְרַּכת ָהִאיָלנֹות   ג( ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים   

ד( עֹוֶׂשה ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית

 2( ָמַתי ַמְתִחיִלים ִלְסֹּפר ְסִפיַרת ָהֹעֶמר?

ב( ִּבְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח   א( ְּבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח  

ד( ְּבַחג ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח  ג( ְּבַׁשָּבת ַהָּגדֹול    

 3( ֵאיְך ָקְראּו ְלִאָּמא ֶׁשל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן?

ד( ֱאִליֶׁשַבע ג( ִמְרָים   ב( יֹוֶכֶבד  א( ִצּפֹוָרה 

 4( ְּבֵאּלּו ֳחָמִרים ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבֲהָכַנת ַמּצֹות ְּבֶפַסח?

ג( ֶקַמח ּוַמִים  ב( ֶקַמח, ַמִים ּוֶמַלח    א( ֶקַמח, ֶׁשֶמן ְוֻסָּכר  

ד( ֶקַמח, ֵּביִצים ּוַמִים

 5( ְּבֵאיזֹו עֹוָנה ַּבָּׁשָנה ָחל ַחג ַהֶּפַסח?

ד( ַקִיץ ג( ְסָתיו  ב( ֹחֶרף   א( ָאִביב 

 6( ַהָּמרֹור ֶׁשאֹוְכִלים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר הּוא:

ג( ֶיֶרק   ד( ָּדָגן ב( ַמְמָּתק   א( ְּפִרי  

 1( ַּכָּמה ַמּצֹות ָׂשִמים ַּבְּקָעָרה ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר?

ד( 5 ג( 1  ב( 3  א( 4 

 2( ַּכָּמה ֻקְׁשיֹות ָאנּו ׁשֹוֲאִלים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר?

ד( 4 ג( 6  ב( 2   א( 5 

 3( ָמַתי ׂשֹוְרִפים ֶאת ֶהָחֵמץ?

א( ַלְיָלה ִלְפֵני ֶּפַסח  ב( ְּבֶעֶרב ֵליל ַהֵּסֶדר.  ג( ְּבֶעֶרב ֵליל ַהֵּסֶדר ַּבֹּבֶקר  ד( ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח.

 4( ְּבֵאיֶזה ַחג ָיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים?

ד( ְבַחג ַהֶּפַסח ג( ְּבפּוִרים  ב( ְּבַחג ַהֻּסּכֹות  א( ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות 

ֲחנּו ֶאת ַעְצְמֶכם ַהֲעָׁשָרהּבָ
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ִמְׂשַחק ַהִּזָּכרֹון

ְּבַעּמּוד 88 ִּתְמְצאּו ַּכְרִטיֵסי ִמְׂשָחק,

ִצְבעּו אֹוָתם, ִּגְזרּו ֶאת ַהַּכְרִטיִסים ְוָׂשֲחקּו ַּבֲהָנָאה

הֹוָראֹות ַהִּמְׂשָחק:

ְמַפְּזִרים ֶאת ָּכל ַהַּכְרִטיִסים ֲהפּוִכים ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִּבְׁשֵּתי ְקבּוצֹות ִנְפָרדֹות 
ּוְמַעְרְּבִבים אֹוָתם ֵהיֵטב. ָּכל ַׂשְחָקן חֹוֵׂשף ְּבתֹורֹו ַּכְרִטיס ּוְמַנֶּסה ִלְמֹצא ֶאת 

ַהַּכְרִטיס ַהְּתאֹום ֶׁשאֹותֹו הּוא ָמַׁשְך, ָּכְך ֶׁשָּכל ַהִּמְׁשַּתְּתִפים רֹוִאים אֹוָתם: ִאם 
ַּכְרִטיס ַמְתִאים ְלַכְרִטיס ַהַּׂשְחָקן ַהַּׂשְחָקן ֶׁשֵהִרים זֹוֶכה ָּבֶהם. ִאם ֹלא, הּוא ַמֲחִזיר 

אֹוָתם ְּכֶׁשֵהם ֲהפּוִכים ַעל ַהֻּׁשְלָחן. ְוָכְך עֹוֵבר ַהּתֹור ַלַּׂשְחָקן ַהָּבא.

ַהְּמַנֵּצַח הּוא ַהַּׂשְחָקן ֶׁשאֹוֵסף ֶאת ִמְסַּפר ַהַּכְרִטיִסים ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר.

ו ַהּקַ
 ֶהָחָכם

02-3011100
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ן
ֹ
ִחידו

ֶטֶלופִני

הֹוִרים ְוַאִחים ְּגדֹוִלים ְיָקִרים,

ְמצָֹרף חֶֹמר ִעּיּוִני ְלִלּמּוד ִעם ַיְלֵדיֶכם/ֲאֵחיֶכם 
ַּבּנֹוֵׂשא 'ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם'.

ְלַאַחר ַהִּלּמּוד ִהְתַקְּׁשרּו ַיַחד ְלִמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון 
ַוֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות.

ֵּתָהנּו!

ִהֵּלל ַהָּזֵקן

ַהִּסּפּור מֹוִפיַע ְּבַעּמּוד )גרפיקאיות נא למלא(

ְׁשִמיַרת ַהּגּוף ְוִהְגֵיָנה

ְּבָיִמים ֵאּלּו ָּכל ֶיֶלד ְוָכל ַיְלָּדה ִנְדָרִׁשים ִלְׁשֹמר ַעל ּגּוָפם ְוַעל 

ַהִּנָּקיֹון. ְלִפי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, חֹוַבת ַהִּנָּקיֹון ִנְלֶמֶדת ֵמַהָּפסּוק 

"ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם". ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשּלֹו ִהיא ֶׁשַעל ָהָאָדם 

ֵיׁש חֹוָבה ִלְׁשמֹר ַעל ַהֶּנֶפׁש ֶׁשּלֹו ְוַעל ּגּופֹו ְוֹלא ְלַסֵּכן ֶאת ַעְצמֹו אֹו ֶאת 

ַהּסֹוְבִבים לֹו.

חֹוָבה ָעֵלינּו ִלְׁשֹמר ַעל ַהּגּוף ַהָּיָקר ֶׁשִּקַּבְלנּו ָמה' ִיְתָּבֵרְך ְוִלְׁשֹמר 

ֶׁשהּוא ֹלא ִיָּפַגע, ְוֶׁשֹּלא ִנְפַּגע ַּבֲאֵחִרים ָחס ְוָׁשלֹום.

ָעֵלינּו ִלְׁשטֹף ָיַדִים ְּבַסּבֹון ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָאנּו 

ִנְכָנִסים ַהַּבְיָתה, יֹוְצִאים ֵמֲחַדר ַהֵּׁשרּוִתים 

אֹו ִאם ָנַגְענּו ְּבֵחֶפץ ְמֻלְכָלְך, ּוְבָכל ַּפַעם 

ֶׁשַאָּבא ְוִאָּמא אֹו ְמֻבָּגר ְמַבְּקִׁשים.

ְׁשִטיַפת ָיַדִים טֹוָבה אֹוֶרֶכת 20 ְׁשִנּיֹות, 

ֶׁשֶּזה ְּכמֹו ִלְסּפֹר ַּפֲעַמִים ַעד 10, ְלַאט.

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהְקִּפיד ֹלא ָלַגַעת 

ִּבְדָבִרים ְמֻלְכָלִכים, ְוִאם ָנַגְענּו 

ְּבָטעּות - ִלְׁשטֹף ָיַדִים ְּבַסּבֹון ִמָּיד. 

ְּכַדאי ֶׁשִּנְׁשַּתֵּדל ֹלא ָלַגַעת ָּבֵעיַנִים, ְּבַאף 

ּוַבֶּפה ְּבַמֲהַלְך ַהּיֹום ַעד ַּכָּמה ֶׁשַּנְצִליַח.

ִאם ֲאַנְחנּו ְמֻצָּנִנים, ְנַקֵּנַח ֶאת ָהַאף 

ְּבִמְמָחָטה ְוִנְזרֹק אֹוָתּה ִמָּיד ְלַפח ָהַאְׁשָּפה.

ַאל ִּתְׁשְּכחּו 
ְלִהְתַקֵּׁשר ְלַקו 

ַהֶּטֶלפֹון ְוַלֲענֹות 
ַעל ַהְּׁשֵאלֹות!

ָּכל ּבֶֹקר ְוָכל ֶעֶרב חֹוָבה 

ָעֵלינּו ְלַצְחֵצַח ֶאת ַהִּׁשַּנִים 

ֶׁשָּלנּו ֵהיֵטב, ּוְלַוֵּדא ֶׁשָּכל 

ַהִּׁשַּנִים ְנִקּיֹות ְמאֹוד.

ן
ֹ
ִחידו

ֶטֶלופִני

הֹוִרים ְוַאִחים ְּגדֹוִלים ְיָקִרים,

ְמצָֹרף חֶֹמר ִעּיּוִני ְלִלּמּוד ִעם ַיְלֵדיֶכם/ֲאֵחיֶכם 
ַּבּנֹוֵׂשא 'ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם'.

ְלַאַחר ַהִּלּמּוד ִהְתַקְּׁשרּו ַיַחד ְלִמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון 
ַוֲענּו ַעל ַהְּׁשֵאלֹות.

ֵּתָהנּו!

ִהֵּלל ַהָּזֵקן

12ַהִּסּפּור מֹוִפיַע ְּבַעּמּוד )גרפיקאיות נא למלא(
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ל  ֶ
ׁ

ֶהָחָכם ש
ִית ַהּבַ

ֶעְלָמה ּנֶ ֶ
ׁ

ה ש ֶעְלָמהָהעּוִגיָּ ּנֶ ֶ
ׁ

ה ש ָהעּוִגיָּ

ֶעֶרב ֶּפַסח, ֻּכָּלם ֲעסּוִקים ּוְטרּוִדים ְלַנּקֹות ֶאת ַהַּבִית ֵמָחֵמץ. "ַאל ִּתָּכֵנס ַלֶחֶדר ִעם 
ָחֵמץ", אֹוֶמֶרת ִאָּמא ְליֹוִסי. "ֹּתאַכל ֶאת ַהֶּסְנְּדִויץ' ַּבִּמְטָּבח, ָּכל ַהַּבִית ָנִקי ְלֶפַסח", 

אֹוֶמֶרת לֹו ַחִּוי.

ֻּכָּלם ׁשֹוְמִרים ְוִנְזָהִרים ֹלא ְלִהְסּתֹוֵבב ִעם ָחֵמץ ַּבַּבִית ַהָּנִקי ְלֶפַסח.

"ֲאִני ָרֵעב", אֹוֵמר יֹוִסי.

"ֲחמּוִדי, ֶאֵּתן ְלָך עּוִגָּיה ְוֹתאַכל אֹוָתּה ַרק ַּבִּמְטָּבח. עֹוד ְמַעט ַיִּגיַע ֶּפַסח ְוֹלא ִיְהיּו 
ְלָך ָּכֵאּלּו עּוִגּיֹות" אֹוֶמֶרת לֹו ִאָּמא.

"אֹוי!" חֹוֵׁשב ְלַעְצמֹו יֹוִסי, "ִאם ֹלא ִיְהיּו ִלי ָּכֵאּלּו עּוִגּיֹות, ָמה ֹאַכל ְּבֶפַסח"?

אֹוָתּה  ְוַאְחִּביא  ָהעּוִגָּיה  ֶאת  ֶאַּקח  רֹוֶאה.  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ַעְכָׁשו  ַרֲעיֹון:  ִלי  ֵיׁש  "הֹו, 
ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּׁשָּדה". ַמֵהר ָרץ יֹוִסי ְּבֶׁשֶקט ֶאל ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּׁשָּדה ְוֶהְחִּביא ָׁשם ֶאת ָהעּוִגָּיה.

ַּבַּלְיָלה, ְּכֶׁשַאָּבא ִהְתִחיל ִּבְבִדיַקת ָחֵמץ, הּוא ָעַבר ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר, ִמִּמָּטה ַלֻּׁשְלָחן, 
ְוִהִּגיַע ַּגם ֶאל ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּׁשָּדה. ַאָּבא ֵמִזיז ֶאת ַהִּׁשָּדה, ּוָמה הּוא ְמַגֶּלה? עּוִגָּיה! "אֹוי 

ַוֲאבֹוי, ִמי ֵהִביא ְלָכאן עּוִגָּיה"? ֻּכָּלם ִמְתַּפְּלִאים.

ֶלֱאֹכל  יּוְכלּו  ְּכֶׁשְּכָבר ֹלא  עּוִגָּיה  ִלי  ֶׁשִּתְהֶיה  ְלַעְצִמי  "ָׁשַמְרִּתי  יֹוִסי,  אֹוֵמר  "ֲאִני", 
ָחֵמץ"!

חֹוֵׁשב  ַאָּתה  ָקַטְנִצ'יק,  יֹוִסי  "ָחה...ָחה...ָחּה... 
ֶׁשִּתָּׁשֵאר ָרָעב"? ָצֲחָקה ִאָּמא, "ְּבֶפַסח ִיְהיּו ְלָך 
עּוִגּיֹות ְמֻיָחדֹות ֶׁשל ֶּפַסח. ֲאָבל ָאסּור ֶׁשִּיְהֶיה 

ָחֵמץ ַּבַּבִית ְּבֶפַסח, ַּגם ִאם הּוא ֻמְחָּבא".

ְיָלִדים,  ְמִביִנים  ֲאַנְחנּו  ַעְכָׁשו 
ִמְצוֹות  ֶאת  ִּתְקנּו  ֲחָכִמים  ַמּדּוַע 
ְּבִדיַקת ָחֵמץ. ֵּבין ַהֶּיֶתר ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ְּבֶפַסח עּוִגּיֹות  ְוָחִליָלה  ָחס  ִנְמָצא 

ֶׁשְּיָלִדים ְקַטִּנים ֶהְחִּביאּו.
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ְׁשֵאלֹות
1. ַּכָּמה ְנִגיֵפי קֹורֹוָנה ֵיׁש ַּבְּתמּוָנה?

2. ַּכָּמה ְּכָפפֹות ֵיׁש ַּבְּתמּוָנה?
3. ֵאיֶזה ִׂשְמָחה ָהְיָתה ָלַאֲחרֹוָנה?

4. ַּכָּמה ַאְלּכֹוֶג'ל ֵיׁש ַּבְּתמּוָנה?
5. ֵאיְך קֹוְרִאים ַלֶּיֶלד?

6. ָמה ִאָּמא עֹוָׂשה ַעְכָׁשו?
7. ִמְצאּו ִמְסָּפִרים 1-10.

77
ד 

ּמּו
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 ּב
ת

בֹו
ׁשּו
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ו

ׁ
    ַלֲחש

עמוד 63 עמוד 62



ת
ֹ
ת צּורו ַמְסולּלַמּפַ

2

מישמה
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1
ִצְבעּו ֶאת ָהִאּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם!

יתַקו ְלַקו ִ
ׁ

ְצִביָעה ָחְפש
מישמה
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ַּבָּמקֹום  ַהִּצּיּור  ֶחְלֵקי  ֶאת  ְוַהְדִּביקּו  ִּגְזרּו 
ַהַּמְתִאים. ְּכֶׁשַהִּצּיּור ֻמְׁשָלם ִצְבעּו ַלֲהָנַאְתֶכם גן חיותגן חיות
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לגזירה
ִלְגִזיָרה ְקוּוַא  ְקוּוַא  ִמְׂשַחק 

1 6
2 5

3
8

4
7

ם 
ִני

 ּב
ּמה

 ּכ
ֶגד

ּכֶנ
ה?

ֹוָר
ּת
 ַה

ָרה
ּדּב

ְלִמי ָאנּו ּפֹוְתִחים 
ֶאת ַהֶּדֶלת ְּבֵליל 

ַהֵּסֶדר?

ם 
ִקי

ַמְדִלי
ָמה 

ֶמר?
ֹע
בל"ג ּב

ּכּמה ַמּכֹות ֵהִביא 
ה' ַעל ַהּמְצִרים?

ן 
ַיִי
ת 

סֹו
ּכֹו

ה 
ּמ
ּכ

ל 
ֵלי

 ּב
ם
ִתי

ׁשֹו
ר?

ּסֶד
ַה

ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע?

ֶאֶרץ 
ֵאיזֹו 

ֵמ
ֵאל 

ׂשָר
ם ִי

ַע
אּו 

ָיְצ
ּמְדּבר?

ַל

ַמהּו ַהֹחֶדׁש ַאֲחֵרי 
ִניָסן?
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עמוד 72

לוח ספירת העומר



ִמְׂשַחק ִזָּכרֹון ִלְגִזיָרה. 
ִמְצאּו ֶאת הֹוָראֹות ַהִּמְׂשָחק ְּבַעּמּוד 56
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ִמְׂשַחק ִזָּכרֹון ִלְגִזיָרה. 
ִמְצאּו ֶאת הֹוָראֹות ַהִּמְׂשָחק ְּבַעּמּוד 56

ְּתׁשּובֹות ַלָּמדֹור ֶאְפָׁשר ַלֲחׁשֹוב ֶׁשִּנְמָצא ְּבַעּמּוד 62:
11 .1

8 .2

3. ֲחֻתָּנה, ְלִפי ָמה ֶׁשָּתלּוי ַעל ַהְּמָקֵרר.

4 .4

5.ָׁשם ֻמְסָּתר ַעל ַהִּכָּפה

עמוד 677. ְיֵׁשָנה, ָהָאח ַמְׁשִּתיק ֶאת ָאִחיו ַהָּקָטן ְוַעל ַהְּמָקֵרר ָרׁשּום ֹלא ִלְׁשּכַֹח ְלָהִעיר ֶאת ִאָּמא ב2:30. עמוד 76



ִמְׂשַחק ִלְגִזיָרה. 
ִמְצאּו ֶאת הֹוָראֹות ַהִּמְׂשָחק ְּבַעּמּוד 41
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ַּדף ְּגִזיָרה ֲעבּור ַהֵּקיָסִמים. ְראּו הֹוָראֹות ְּבַעּמּוד 14
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האגף לחינוך חרדי מגיש לכם חוברת למידה
ומאחל הרבה בריאות ופסח כשר ושמח

הפקה: תרבותא, גולדי גלהר
ניהול פרויקט: ריקי ליבוביץ
עריכה ראשית: אפרת פינקל

עיצוב גרפי: סטודיו אתי בן שם
עדינה בוגץ, לאה ברבר, ריקי וינברג, מנוחה בלאק

איורים: דבורה בנדיקט, מענדי ירוסלבסקי, בתיה יונה 
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