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ִחידֹון א' ב' ְלֶפַסח
א – אֹותֹו ָצִריְך ְלַהְחִּביא ּוְמַקְּבִלים ָעָליו ַמָּתָנה.  ________

ב – ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָחְגגּו ֶאת ֵליל ַהֵּסֶדר ֲחָכִמים ֲחִמָּׁשה.  _________

ג – ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע ְלׁשֹונֹות ֶׁשל _____.

ד – ֵמֲחֵמֶׁשת ִמיָנו ֶאְפָׁשר ִליצֹר ָחֵמץ, ֶׁשָאסּור ַּבֲאִכיָלה. _________

ה – ָּבּה קֹוְרִאים ֶאת ָּכל ִּסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים _________

ו – ּכֹוסֹו ֶׁשל ֱאִליהּו ַהָּנִביא ִהיא ְּכֶנֶגד זֹאת ַהִּמָּלה. _________

ז – ה' ָּגַאל אֹוָתנּו ִּב _______ ְנטּוָיה.

ח – ַּבל ִיְרֶאה ּוַבל ִיְמָצא _________

ט – ְלִזְכרֹו אֹוְכִלים ֶאת ַהֲחרֶֹסת ַהְּטִעיָמה. _________

י – ַהִּסיָמן ָהְרִביִעי ִמִסָמֵני ַהֵּסֶדר. _________

כ – נֹוְטִלים ָעָליו ָיַדִים ְּבִלי ְּבָרָכה. _________

ל – ֲאַנְחנּו ְׁשַנִים, ֲאָבל ֶאָחד. ְּבָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ָחֵמׁש. _________

מיומנות לגיל הרך
דע

הי
חי

   עובד ע"י א

מיומנות לגיל הרך
מעגל השנה

שיר חנוכה
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מצה שמורה
ענו על השאלות

מעגל השנה

ָכּתּוב ַבּּתֹוָרה "ּוְשַׁמְרֶתּם ֶאת ַהַמּּצֹות" ֶשָׁצִּרי ִלְשׁמֹור ֶשַׁהָבֵּצק א 

ִיְהֶיה ָחֵמץ.

"ְבַּמָצּה ְפּׁשּוָטה"- ׁשֹוְמִרים ַרק ֶשׁא ַיַּעְברּו יֹוֵתר ִמְשּׁמֹוֶנה ֶעְשֵׂרה 

ַדּּקֹות ִמָמַּתי ֶשּּׁׁשֹוְפִכים ַמִים ַלֶקַמח ְוַעד ָהֲאִפָיּה ַבַּתּּנּור ֶשָׁבֶּהן א 

ִהְתַעְסּקּו ְבָּבֵצק .                                           

"ַמָצּה ְשׁמּוָרה" -ִהיא ַמָצּה ֶשָׁשְּׁמרּו ַגּם ֶאת ַהִחִטּים ִמְזַּמן ַהְקִּציָרה 

ֶשׁא ִיְשְׁפּכּו ֲעֵליֶהן ַמִים.

שאלות
א) ֵאת ַמה ָצִרי ִלְשׁמֹור? 

_________________________________
ב) ּתֹו ַכָּמּה ַדּּקֹות ָצִרי ֶלֱאפֹות ֶאת ַהָבֵּצק?

_________________________________
ג) ָמה ַהֶהְבֵדּל ֵבּין ַמָצּה ְשׁמּוָרה ְלַמָצּה ְפּׁשּוָטה?

_________________________________

©כל הזכויות שמורות לאחיה ידע
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ֶּפַסח
ה' ִצָּוּה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַלְחּגֹג ֶאת ַחג ַהֶּפַסח ְּבכֹל ָׁשָנה.

ֶאת ַחג ַהֶּפַסח חֹוְגִגים ִמּיֹום ט"ו ַעד כ''א  ְּבִניָסן

ֶאת ֶהָחג חֹוְגִגים ִׁשְבָעה ָיִמים.

ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח ְוַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח )ַהְּׁשִביִעי(

ֵהם ְיֵמי ַחג ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ְמָלאָכה.

ַרק אֹוֵכל ֶׁשָּצִריְך ֶלֱאכֹל ַּבַחג ֻמָּתר ְלַבֵּׁשל ְּביֹום טֹוב.

ְׁשַאר ְיֵמי ֶהָחג ִנְקָרִאים ְיֵמי חֹול ַהּמֹוֵעד )ּכֹוֵלל ַׁשָּבת(.

ְּבַחג ַהֶּפַסח ָאסּור ֶלֱאכֹול ָחֵמץ א. 

        ְואֹוְכִלים ַמּצֹות.

ֶאת ַחג ַהֶּפַסח ָאנּו חֹוְגִגים ֵזֶכר ב.	

        ְלְיִציַאת ִמְצַרִים.

ה' הֹוִציא אֹוָתנּו ִמִּמְצַרִים ג. 

        ִלְהיֹות ָהָעם ֶׁשּלֹו.
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ֶּפַסח
							ְׁשֵאלֹות

ְּבֵאיֶזה ַּתֲאִריְך ַהיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח? א. 

ַּכָּמה ָיִמים ֵיׁש ְּבַחג ַהֶּפַסח? ב.	

ַמה ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּביֹום טֹוב? ג. 

ַמה ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ְּביֹום טֹוב? ד.	

ַמּדּוַע ָאנּו חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהֶּפַסח? ה. 

ַמְיינּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים ְּבתֹוְך ַהַּטְבָלה: ו. 

אָסּור לֲַעׂשֹות צָרִיךְ לֲַעׂשֹות

לַחְּגֹג אֶת חַג הַּפֶסַח
ָנָה  ּבְכָל שׁ

לַחְּגֹג אֶת הֶחָג
 7 יָמִים

לֲַעׂשֹות מְלָאכָה
 ּבְיֹום טֹוב

לֲַעׂשֹות מְלָאכָה
ְבִיעִי  ּבַּיֹום הַּשׁ

לֶאֱכֹל מַּצֹות
 ּבְפֶסַח

לֶאֱכֹל חָמֵץ
 ּבְפֶסַח
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  .ָּכְך  ִנְקָרא ֶׁשִּבְגַלָלה ִסָּבה ֵׁשם ּוְלָכל, ֵׁשמֹות ַּכָּמה ֶזה ׁשדֶ חֹלְ 

 ַהַּמְתִאיָמה ַלִּסָּבה ַהֵּׁשם ֵּבין ַקו ְתחּוִמ:  
  

ם ֵ   הבָּ ֲהסִ                        ַהׁשּ

  ָהָאִביב ִּבְתקּוַפת ָחל            ִניָסן ׁשדֶ חֹ

  ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ִנְגֲאלּו ּבֹו          ֹוןָהִראׁש ׁשדֶ חַֹה 

  לְלִיְׂשָרֵא  ּבֹו ֶׁשַּנֲעׂשּו ַהִּנִסים ֵׁשם ַעל            ַהְּגֻאָּלה ׁשדֶ חֹ

  ַהָּׁשָנה ְלָחְדֵׁשי ָלֶכם הּוא ִראׁשֹון            ָהָאִביב ׁשדֶ חֹ

  

  .ַחגֶה  ְׁשמֹות ַעל יםזִ ְּמ רַ ְמ ַה  ִצּיּוִרים ִלְפֵניֶכם
 לֹו ַהַּמְתִאים ַהֵּׁשם ַמהּו ִצּיּור לּכָ  ֵמַעל ְתבּוִּכ:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

מֹות ַהֹחֶדׁש  ׁשְ

ֶהָחג מֹותׁשְ 

  

ַהֶּפַסח ַחג

  

ַמּצֹותַה  ַחג  

  

ָהָאִביב ַחג  

  

ְזַמן ֵחרּוֵתנּו



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

  ב"ה

  
3  

  
  

 ְּבָכל ַמְלאּו ֶאת ַהַּתְׁשֵּבִצים ְלִפי ַהִציּוִרים ִמָיִמין ִלְׂשמֹאל, ּוְתַקְּבלּו

ֶאָחד ֵמֶהם ִמָלה ַּבטּור ַהמּוְדָגׁש ִמְלַמֲעָלה ְלַמָטה.

ַגלּו, ְיַגֶלה ָלֶכם ֵאת ְׁשמֹות ֶהָחגֵצרּוף ַאְרַּבע ִמיִלים ֶׁשְּת 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ֶהָחג מֹותׁשְ 
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 ְוָלֵכן ְמַנִּקים ֵהיֵטב ֶאת, ְּבֶפַסח  ָאסּור ֶׁשְּיֵהא ֲאִפילּו ֵּפרּור ָקָטן ֶׁשל ָחֵמץ ַּבַּבִית

ַעל ֵּכן ַמְתִחיִלים , ְוָהֲעבֹוָדה ַרָּבה, ֵרי ִּפּנֹות ַרּבֹות ַּבַּבִיתַוהַ , ַהַּבִית ִמָּכל ֶהָחֵמץ

, ַהְמֵגירֹות, ֶאת ָהֲארֹונֹות, ֶאת ָּכל ַהַּבִית ְמַנִּקים, חְּבִנָּקיֹון ְזַמן ַרב ִלְפֵני ֶּפַס 

ַהִּפּנֹות , ַהְּסָפִרים, ַהִּמְׂשָחִקים, ַהִּכְסאֹות, ַהֻּׁשְלָחנֹות, ַהֵּכִלים, ַהְּבָגִדים

  .ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלַחג ַהֶּפַסח ְנִקִּיים ֵמָחֵמץ, ְוַהְּסָדִקים

  

ç Çñ Æô Àì ï Éåé È÷ Äð 

ִגיעַ ָבר ַמ ַחג ַהֶּפַסח ְּכ   

 ַנַעבֹוד ָקֶׁשה ְוַנִזיַע,

 ַנֲעזֹור ְלִאָמא ָּבַעבֹוָדה

 ֶׁשֵאת ָּכל ַהַּבִית ְמַנָקה,

ֶקה ֶאת ַהֻׁשְלָחנֹות,ְננַ   

 ִנְזרֹוק ֶאת ָּכל ַהְנָיירֹות.

 ַנְבִריׁש ְּבִמְבֶרֶׁשת ֶאת ַהִּכיִסים,

 ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ָּכל ַהֵּפרּוִרים.

ֹוט ֶאת ַהִמְזרֹוןַּבַמְחֵּבט ַנֲחב  

 לֹא ַנְכִניס ָחֵמץ ֶאל ַהָסלֹון,

 ַּכְך ְנַקֵיים ִמְצַות "ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם"

 ְוַגם ֶאת ִמְצוֹות ַהֶּפַסח ְנַקֵיים,

 ּוְבֶעֶרב ֶּפַסח ִנְׂשַמח ֻּכָלנּו

 ִּכי ֶאת ֶהָחֵמץ ֻּכלֹו ִּביַעְרנּו!

ִית   ִנְקיֹון ַהּבַ
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 ַּכְסִּפיֹות ַרּבֹות, נֹוַהִגים ַלַעזֹור ָלַעִניִים ֵּכיָון ֶׁשְלַחג ַהֶּפַסח ְדרּוׁשֹות הֹוָצאֹות 

  ִלְקנֹות ֶקַמח ַלַאִפַית ַמצֹות ְוֵכן ְׁשָאר ָצְרֵכי ֶהָחג.

  ַאִפַית ַמצֹות
  

ַּבֶמה ִמְׁשַּתְמִׁשים ְּכֵדי ֶלֱאפֹות ַמצֹות? ֵהָעְזרּו ַּבִמיִלים ֶׁשַּבַּתְרִמילֹון.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  

ְסָחא   ִקְמָחא ְדּפִ

  ֶהָחָמִרים

  ַהֵּכִלים
  ַּתְרִמילֹון

  
ּור, ַמֵקל, ֶקַמח ָׁשמ

ָרה, ַמִים ֶׁשָלנּו, ְקעָ 

ה, ַּתּנּור, ַמְרֶדה, ָנפָ 

.ְמַנֶקֶבת, ַמֲערֹוְך 

  ַהְּפעּולֹות
הכניס

  ָלִׁשים                      ֶאת ַהִחיִטים

  ְמַרְדִדים                      ֶאת ַהֶקַמח

  קֹוְצִרים                  ֶאת ַהֶקַמח ְוֶאת ַהַמִים

  ְמַנִּפים                      ֶאת ַהָּבֵצק

  אֹוִפים                    ֶאת ַהָּבֵצק ַּבַמֲערֹוְך 

  ּבֹוֲחִׁשים                     ּוַבְמַנֶקֶבת

ְמַנְקִבים                     ֶאת ַהַמצֹות

הָלה ַהַמְתִאיָמ ִמְתחּו ַקו ַלְּפעּו

  

  

5 



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?
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ץ ֵמ י חָ רֵ ְב ִד ה ְּב נָ ָׁש ת הַ מֹול יְ ם ּכָ הֶ ּבָ  ּוׁשְמ ַּת ְׁש ִה ֶׁש  יםלִ ּכֵ 

 כֹותֹולְ  עַ לֵ ֹוי ּבלִ ְּכ י ֶׁש נֵ ּפְ ח, ִמ ַס פֶ ם ּבֶ הֶ ּבָ  ׁשֵמ ַּת ְׁש ִה ר לְ סּוָא

ץ ֵמ חָ ת הֶ יא ֶא ִצ הֹולְ  ים ִלְפֵני ֶּפַסחיִכ ִר ן ְצ כֵ לָ  .ץֵמ חָ ת הֶ ֶא 

ג חַ י ְּב לִ ְּכ ּבַ  ׁשֵמ ַּת ְׁש ִה ר לְ ּתָ ּוה מיֶ ְה ז יִ ָאי, וְ לִ ְּכ ּבַ ע לַ ְב נִ ֶׁש 

  ח.ַס ּפֶ הַ 

  

ים יִכ ִר ְצ  ׁשֵא ם ּבָ הֶ ים ּבָ ִׁש ְמ ַּת ְׁש ִמ ים ֶׁש לִ ּכֵ  - ִלּבּון

 מּוְד ַאְת יִ ד ֶׁש ת עַ ֹוּכחַ לְ , ּוׁשך ֵא תֹום לְ תָ יס אֹונִ ְכ הַ לְ 

  ים".לִ ן ּכֵ ּוּב"לִ א רָ ְק ה נִ זֶ ם וְ חֵֹמ 

  

ם יִ ם מַ ל עִ ּוׁשִב ם לְ הֶ ּבָ  יםִׁש ְמ ַּת ְׁש ִמ ֶׁש  ים לִ ּכֵ - ַהְגָעָלה

ם יִ ַמ ם ְּב ילָ ִּב ְט הַ לְ ב, ּויטֵ ם הֵ ָת ת אֹוקֹונַ לְ  יְך ִר ים צָ ִח ְת רֹו

ם תָ ף אֹוטְֹׁש לִ  ְך ר ּכָ חַ ַאת), וְ עֹוּוּבים לִ עֲ ַמ ים (ֶׁש ִח ְת רֹו

  ים".לִ ת ּכֵ לַ עָ גְ "ַה א רָ ְק ה נִ זֶ ים, וְ ִר ם קָ יִ ַמ ד ְּב יָ ִמ 

  

.ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְכִׁשירֹו –ְוָהָיה ּבֹו ָחֵמץ ַחם , ָעׂשּוי ֵמֶחֶרס ִאם ַהֶּכִלי

  .ְמַתח ַקו ֵמַהְּכִלי ֶאל ֶּדֶרְך ַהַהְכָׁשָרה ַהַּמְתִאיָמה לֹו

   

  

  

ירוֹ ִלּבּוןַהְגָעָלה ר ְלַהְכׁשִ ִאי ֶאְפׁשָ

  הַּתְבִנית ֲאִפּיָ 

ִלים ַרת ּכֵ   ַהְכׁשָ
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  "ַׁשָּבת ַהָגדֹול".ַהַׁשָּבת ֶׁשִלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח ִנְקֵראת 

  ָלָמה ָנְתנּו ָלּה ֵׁשם ֶזה?

י' ְּבִניָסן, ַהַּתַאִריְך ִלְפֵני ְגאּוַלת ִמְצַרִים ָהָיה ְּבַׁשָּבת ֶׁש 

ָּבִית ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלַקַחת ִאיׁש ֶׂשה לַ ַהֵּׁשם ְוִצָּוה 

ֹו ֹו ּוָקָׁשרִּבְׁשִביל ָקְרַּבן ֶּפַסח, ְוָכל ֶאָחד ָלַקח ֶׂשה ְלֵבית

  .ְּבַרְגֵלי ַהִמָטה

יל ָמה ַאֶּתם עֹוִׂשים ָׁשַאלּו אֹוָתם ַהִמְצִרים: ִּבְׁשִב  

  ָּכָכה? 

א ָקְרָּבן ֶּפַסח ְּבִמְצַוות ה', ְולִֹלְׁשחֹוט אֹותֹו ֲעבּור  ָענּו ָלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

חֹוט ֶאת ָיְכלּו ַהִמְצִרים לֹוַמר ָלֶהם ָדָבר, ֲאִפילּו ֶׁשָראּו ֶׁשהֹוְלִכים ִלְׁש 

ֵני ַׁשָּבת זֹו "ַׁשָּבת ַהָגדֹול" ִמּפְ ָהַעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָלֶהם. ְוָלֵכן קֹוְרִאים לְ 

  ֶׁשָקָרה ּבֹו. ַהָגדֹול ַהֵנס

  

ְלכֹות ְּבַׁשָּבת זֹו ִמְתַקְּבִצים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי ִלְׁשמֹוַע ִה 

 ְגדֹולֹות, ְואֹוְמִרים ָּבּה ַהָלכֹות ְגדֹול ָהִעירי ָהַרב ח ִמּפִ ַהֶּפַס 

  ַׁשָּבת ַהָגדֹול. םַגם זּו ִסיָּבה ַלֵׁש ְוַחׁשּובֹות, 

  

  ?'ַׁשָּבת ַהָּגדֹול'ַמּדּוַע ַׁשָּבת ֶׁשִּלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח ִנְקֵראת 

  .ֵּכיָון ֶׁשִהיא ַהַּׁשָּבת ֲהִכי ֲחׁשּוָבה ַּבָּׁשָנה  .א

  .ֵּכיָון ֶׁשִהיא ַהַּׁשָּבת ֲהִכי ֲאֻרָּכה ַּבָּׁשָנה  .ב

  .ָּגדֹולָעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל ֵנס ה' ֵּכיָון ֶׁשְּבַׁשָּבת זֹו   .ג

דֹול ת ַהּגָ ּבָ   ׁשַ



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?
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 ִלְפֵני אֹותֹו רעֵ בַ לְ  ָיכֹל לֹא ֶׁשהּוא ָחֵמץ לֹו ֶׁשֵּיׁש ָאָדם ּכֹל

 ִאּסּור ַעל ַיֲעבֹר ֶׁשּלֹא ְּכֵדי, גֹוילְ  אֹותֹו ִלְמּכֹר ָיכֹל ֶּפַסח

  . ְּבֶפַסח ָחֵמץ

 ֶהָחֵמץ ֶאת ִלְמּכֹר ָׁשִליחַ  ָהַרב ֶאת עֹוִׂשים ִלְמּכֹר ִּבְׁשִביל

  .ַלּגֹוי ָהִעיר ְּבֵני לּכָ  ֶׁשל ֶהָחֵמץ ָּכל ֶאת מֹוֵכר ָהַרבוְ , ַלּגֹוי

  

  

  

ֹות ּבֹוְדִקים ֶאת ָּכל ַהַּבִית ְּכֵדי ִלְהי ֶּפַסח ֶׁשִּלְפֵני ַלְיָלהּבַ 

 ַהְּבִדיָקה ֶאת. ָחֵמץ ֵּפרּור ׁשּום ִנְׁשַאר ֶׁשּלֹאְּבטּוִחים 

 ףרֵ ִיָׂש  ֶׁשּלֹא ֵדיְּכ ( ַאַחת ְלָהָבה ֶׁשל ֵנר ִעם ֶעֶרבּבָ עֹוִׂשים 

ה' ַאָּתה "ָּברּוְך ) ִלְפֵני ַהְּבִדיָקה ְמָבְרִכים ַהַּבִית

ַעל  ו ְוִצָונּוֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתי

  ִּביעּור ָחֵמץ".

. ָמְצאּו ֶׁשּלֹא ֶהָחֵמץ ָּכל ֶאת ְמַבְּטִלים ַהְּבִדיָקה ַאֲחֵרי

  ְהֶיה ֶהְפֵקר ְּכמֹו ָעָפר ָהָאֶרץ.ְואֹוְמִרים ֶׁשיִ 

 ִּבְׁשִביל( ִיתּבַ ּבַ  ָחֵמץ ֶׁשל ְּפִתיִתים 10 ַהְּבִדיָקה ִלְפֵני ְלַהִּניחַ  נֹוֲהִגיםֵיׁש  

  ). ִלְמצֹא ָמה ֶׁשְּיֵהא

  :ְּכתֹב ִמְסָּפִרים ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהָּנכֹון

 ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֵמץ   .  

  ֶָחֵמץְמָבְרִכים ַעל ְּבִדיַקת ה .  

 ְמַבְּטִלים ֶאת ֶהָחֵמץ  

  ְמִכיַרת ָחֵמץ

ִדיַקת ָחֵמץ   ּבְ
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 ֶהָחֵמץ ָּכל ֶאת ׂשֹוְרִפים ֶּפַסח ֶעֶרב ֶׁשל ֶקרּבֹּבַ 

  . ַּבַּבִית ֶׁשִּנְׁשַאר

 ַהּיֹום ֶׁשל ֲחִמיִׁשית ָׁשָעה ַעד ֶהָחֵמץ ֶאת ׂשֹוְרִפים

 ֶאת ְמַבֵּטל ֶאָחד ָּכל ַהְּׂשֵרָפה ַאֲחֵרי). ְזַמִּניֹות ָׁשעֹות(

 ָמה ֶאת ַּגם, ֶׁשָּׂשַרף ָמה ֶאת ַּגם לֹו ֵּיׁשֶׁש  ֶהָחֵמץ

 ֶׁשהּוא ָחֵמץ לֹו ֵיׁש ִאם ְוַגם ַבדֶא ְונֶ  לֹו ֶׁשֵּיׁש ֶׁשּיֹוֵדעַ 

  . ָעָליו יֹוֵדעַ  לֹא

  .ָהָאֶרץ ָעָפר ְּכמֹו ֶהְפֵקר ִיְהֶיה ֶׁשֶּזה ְואֹוְמִרים

  

  

  
  

  :ְּדָבִרים ְּבַאְרָּבָעה ְּבֶפַסח ָאסּור ֶהָחֵמץ

  .הֶא רָ יֵ  ַּבל ּורסִא .1

.אצֵ ִיָּמ  ַּבל סּורִא .2

.ֲאִכיָלה סּורִא .3

.ֲהָנָאה סּורִא .4

  

ָחֵמץִאּסּור 

ֵריַפת ָחֵמץ ׂשְ
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  ֶּפַסח ְלֶעֶרב ּוִמְנָהִגים ִּדיִנים ָמִזיםֵמרֻ  ֶׁשְּלָפֶניךָ  ַּבִּצּיּוִרים
 זֵמ רַ ְמ  הּוא ִמְנָהג אֹו ִּדין ֵאיֶזה ִצּיּור ּכֹל ְלַיד בתְֹּכ:  

  

  

  

____________
____________
____________
____________
____________

____________
____________

____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________
____________

  ֲחצֹות ַהּיֹום

ְּבכֹור

  יתַעד ָׁשָעה ֲחִמיִׁש  ָצִריְך ִלְׂשרֹף ֶאת ֶהָחֵמץ

  ִעיתֶלֱאכֹול ָחֵמץ ַעד ָׁשָעה ְרִביֻמָּתר 

  ם ְלֻׁשְלַחן ַהֵּסֶדרְמִכיִנים ֶאת ַהְּדָבִריַהְּבכֹורֹות ָצִּמים

  ָאסּור ֶלֱאכֹול ַמָּצה

. ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ַעד ֲחצֹותֻמָּתר 

 ןַהֲעֵתק ִמָּכא

ָעה  ׁשָ
ְרִביִעית

ָעה  ׁשָ
ית ֲחִמיׁשִ

ַסח ֶרבעֶ  ּפֶ
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  ְלֵפרּוׁשֹוַהִּסיָמןֵּביןַקוְמַתח 
  

שׁ    .ַקּדֵ

  .ּוְרַחץ

סכַּ    .ְרּפַ

  .ַיַחץ

יד   .ַמּגִ

  .ָרְחָצה

ה. מֹוִציא   .ַמּצָ

 ְוטֹוְבִלים אֹותֹו ַּכְרַּפס לֹוְקִחים
 ּוְמָבְרִכים ָעָליו ֶמַלח ְּבֵמי

  ".ָהֲאָדָמה ְּפִרי ּבֹוֵרא"

ים ְמַגִּלים ֶאת ַהַּמּצֹות ּוַמְגִּביִה 
ר ֶאת ַהְּקָעָרה ּוַמְתִחיִלים לֹוַמ 

ֶאת ַהַהָּגָדה.

נֹוְטִלים ָיַדִים ַלְּסעּוָדה 
 ."ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים"ּוְמָבְרִכים 

 ּכֹוס ִראׁשֹון ְועֹוִׂשיםמֹוְזִגים 
ּדּוׁש ְוׁשֹוִתים אֹותֹו ָעָליו ִק 
.ַּבֲהֵסָבה

  

 ְמָבְרִכיםְולֹא נֹוְטִלים ָיַדִים 
".ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים"

ל (ֶׁש  ָהֶאְמָצִעית ָצהַהַּמ  ֶאת ׁשֹוְבִרים
 ַהָּקָטן ַהֵחֶלק ֶאת, ֲחָלִקים ִלְׁשֵניֵלִוי) 

 ַהָּגדֹול ַהֵחֶלק ְוֶאת, ַלְּקָעָרה ִזיִריםְח ַמ 
.ַלֲאִפיקֹוָמן ַמְחִּביִאים
ֵלִוי) ָהֶאְמָצִעיתָצהַהַּמֶאתׁשֹוְבִרים (ֶׁשל

 ַעל ַהַּמָּצה ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות ְמָברֵ 
 ","ַהּמֹוִציא", ו"ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה

ְואֹוֵכל ֶאת ַהַּמָּצה ְּבַהֵסיָּבה.

ֶדר ִסיָמֵני ַהּסֵ
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  ְלֵפרּוׁשֹוַהִּסיָמןֵּביןַקוְמַתח 
  

  .ָמרֹור

  .ּכֹוֵרך

ְלָחן   .עֹוֵרךְ  ׁשֻ

  .ָצפּון

ֵרך   .ּבָ

ל   .ַהּלֵ

  .ִנְרָצה

ֶדר ִסיָמֵני ַהּסֵ

  
אֹוְכִלים ֶאת ְסעּוַדת ַהַחג.

ּוְמָבְרִכים מֹוְזִגין ּכֹוס ְׁשִליִׁשי
.ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון

ְואֹוְמִרים  מֹוְזִגין ּכֹוס ְרִביִעי
ֶאת ַהַהֵּלל.

  םלֹוְקִחים ַּכַּזִית ָמרֹור ְוטֹוְבִלי
  ְמָבְרִכים ַעל ֲאִכיַלתַּבֲחרֹוֶסת ּו

ָמרֹור ְואֹוְכִלים ְּבִלי ֲהֵסָבה.

ה הּוא ִמי ֶׁשָעָׂשה ֶאת ַהֵּסֶדר ַהזֶ 
ְמֻרֶּצה ְוָחִביב ִלְפֵני ה'.

 ִית ֵמַהַּמָּצהלֹוְקִחים ַּכּזַ 
ַכַּזִית  ַהַּתְחּתֹוָנה, ּכֹוְרִכים ְּבתֹוכֹו

  ְּבַיַחד. ָמרֹור ְואֹוְכִלים אֹוָתם

 הְלַאַחר ֶׁשָּגְמרּו ֶאת ַהְּסעּודָ 
 מֹוִציִאים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן

.הְואֹוְכִלים ִמֶּמּנּו ַכַּזִית ְּבַהֵסיּבָ 
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  ִּתְפזֶֹרת
  

ְחָצהרָ     ַמִּגיד    צחַ יַ     ַּכְרַּפס    צחַ ְר ּו    ׁשּדֵ ַק 

    כעֹורֵ נ ֻׁשְלחָ     כּכֹורֵ     ָמרֹור    ַמָּצה   מֹוִציא  

  !!!ִּבירּוָׁשַלִים ַהָּבָאה ָּׁשָנהלְ 
  
  
  
  

  

  מ  ה  נ  ר  ו  ר  מ  ש  ו  ה  ד  א  ש

 ג  ס  ב  צ  ת  ד  ו  ק  ר  ש  ו  ב  ל

  י  ש  ז  מ  ל  ג  צ  ר  ח  פ  ס  ל  ח

  ד  ד  ג  ב  צ  ח  י  א  צ  ה  צ  ר  נ

  ה  צ  מ  ר  ר  כ  א  ט  פ  ל  ב  ט  ע

  כ  ר  ו  כ  י  ע  ש  ו  ו  ל  כ  ה  ו

  ו  א  ט  ש  ד  ק  צ  פ  נ  א  ש  ל  ר

  ר  ו  ה  צ  ח  ר  ה  ח  צ  ס  פ  ר  כ

ֶדר ִסיָמֵני ַהּסֵ
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  ַמה ִנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות?

  
  

     

:ַהֲעֵתק ִמָּכאן  
  

ַאַחת,  ְמֻסִּבין,    יֹוְׁשִבים,     ַמָּצה,          ְיָרקֹות,

  ָמרֹור,       ַמְטִּביִלים,        ְׁשֵּתי,      ְמֻסִּבין,      ָחֵמץ ּוַמָּצה,
  
  

ע ֻקׁשְ  יֹותַאְרּבַ

  ְכִלים ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹו

     

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו 

   ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלים

  ְׁשָאר 

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה  

  יןְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלים ּבֵ ֶׁש 

  ּוֵבין                     

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו 

  ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו 

  ֲאִפילּו ַּפַעם                

  ם.ַהַּלְיָלה ַהֶּזה                 ְּפָעִמי

:יֹותֻקְׁש  ַאְרַּבע אֹוְתךָ  ֶאְׁשַאל, ַאָּבא

)ָמרֹור( ַהְּׁשִנָּיהקּוְׁשָיה הַ )ּוַמָּצה ָחֵמץ( ָהִראׁשֹוָנה קּוְׁשָיההַ 

)הבָ ֵס ַה ( ָהְרִביִעיתקּוְׁשָיה הַ )יןיִל ִּב ְט ַמ ( ַהְּׁשִליִׁשיתקּוְׁשָיה הַ 

 ִּתיֶׁשָּׁשַאלְ  יֹותַהֻּקְׁש ַאְרַּבַעת  ַעלְּבַבָּקָׁשה  ִלי, ֲעֶנה ַאָּבא
אֹוְתךָ 
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ֹהַהַּמּכָ  ֵׁשם ֶאת ְּתמּוָנה ְלָכל ִמַּתַחת בְּכת :  

  

  

  

  

  

:ַהֲעֵתק ִמָּכאן  

ָדם,    ,ְצַפְרֵדַע,   ְׁשִחין,   חֶֹׁשְך  

ְּבכֹורֹות,   ִּכיִנים,   ָערֹוב,   

ָּבָרד.  ַאְרֶּבה,  ֶּדֶבר,     

ּכֹות ר ַהּמַ ֶעׂשֶ
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ֶֹׁשל ַהֶּבן ַּבַהָּגָדהְּׁשמֹו  ֶאת ְּתמּוָנה ְלָכל ִמַּתַחת בְּכת:   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

ָחָכם  ָרָׁשעָּתם   אֹולֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁש 

ָעה ִנים ַאְרּבָ   ּבָ
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  ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ַאְרַּבע ִמְצוֹות ִעָּקִריֹות
:ןֵה  ָמה) ַהִּצּיּוִרים ְּבֶעְזַרת( בְּכתֹ  

  

  ,ִנְרָּמִזים ָּבם ְּגֻאָּלה ֶׁשל ְלׁשֹונֹות ַאְרַּבע, ׁשֹוִתים ָאנּו ּכֹוסֹות ַאְרַּבע
   :ַהְּגֻאָּלה ְלׁשֹונֹות ֶאת ְגִביִעיםּבַ  ְּכתֹב  

  

  
    

  
  
  

ְוִהַּצְלִתי

ְוָגַאְלִּתי

ְוָלַקְחִּתי

 יַהּכֹוס ַהֲחִמיִׁש 
  ְלֵאִלָיהּו ַהָנִביא

ְוהֹוֵצאִתי

  ַאִכיַלת ַמָצה

  ְוִהַגְדָּת ְלִבְנךָ 

  ַאִכיַלת ָמרֹור

  ַאְרַּבע ּכֹוסֹות 

  ְוֵהֵבאִתי

ע  ִמי יֹוֵדַע?ַאְרּבַ
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  ?4 ַלִּמְסָּפר ְקׁשּוִרים ַהֶּפַסח ְּבַחג ְּדָבִרים ֵאּלּו
  

  

  

1____________________  

2____________________  

3____________________  

4____________________

ׁשדֶ חֹות ַה מֹוְׁש   

)2ק ֵמַעמּוד (ַהַעֵּת 

1____________________  

2____________________  

3____________________  

4____________________

  ָחגת ֶה מֹוְׁש 

)2(ַהַעֵּתק ֵמַעמּוד 

1____________________  

2____________________  

3____________________  

4____________________

ִאיסּור ָחֵמץ

)10ַעמּוד (ַהַעֵּתק ֵמ 

1____________________  

2____________________  

3____________________  

4____________________

  ַאְרַּבע קּוְׁשיֹות 

)18(ַהַעֵּתק ֵמַעמּוד 

1____________________  

2____________________  

3____________________  

4____________________

  ַאְרָּבָעה ָּבִנים

)20(ַהַעֵּתק ֵמַעמּוד  

1____________________  

2____________________  

3____________________  

4____________________

  ֵליל ַהֵּסֶדרַאְרַּבע ִמְצוֹות ְּב 

)21(ַהַעֵּתק ֵמַעמּוד  

ע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרּבַ
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ַעל ַטְלֵלי  ְּבֶפַסח ַמְפִסיִקים ְלִהְתַּפֵלל ַעל ַהְגָׁשִמים ּוַמְתִחיִלים ְלִהְתַּפֵלל

" ְו"ְוֵתן ְּבָרָכה ֶׁשֵיְרדּו ַעל ַהָׂשדֹות, ָלֵכן ַמְתִחיִלים לֹוַמר "מֹוִריד ַהָטל

  .ְּבָרָכה" ַּבְתִפיָלה

ֶדת ְּבָחג ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח ִּבְתִפיַלת מּוָסף מֹוִסיִפים ְּתִפיָלה ְמיּוחֶ 

  .ַהָּטלְּתִפיַלת ְוִהיא ִנְקֵראת 
  

  

  

ִלְקרֹא ֵאת ְמִגיַלת ֵיׁש ֶׁשּנֹוֲהִגים ְּבַׁשָּבת חֹול ַהמֹוֵעד ֶּפַסח 

  "ִׁשיר ַהִׁשיִרים".

ְּביֹום טֹוב אֹוָתּה קֹוְרִאים  ּוְּכֶׁשיֹום טֹוב ִראׁשֹון ַחל ְּבַׁשָּבת,

  ִראׁשֹון.

  

  

  

ַרִים ה' ַּביֹום ַהְׁשִביִעי ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצ  

ָקַרע ָלֶהם ֶאת ַים סּוף ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ְוָאז ָאְמרּו 

  "ִׁשיַרת ַהָים".

ר ֵאת ֵיׁש נֹוַהִגים לֹוַמר ַּבֲחצֹות ַהַלְיָלה אֹו ִלְפנֹות ּבֹוקֶ 

  יַרת ַהָים"."ִׁש 

יר יִרים ׁשִ ַהׁשִ

ַסח ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ

ִפיַלת  לּתְ ַהּטָ
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Èa : ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ÇL ò Çá ÆL ...ú Èa ÇL Çä ú Çø Èç Èî Äî íÆë Èì í Æz Àø Çô Àñe" ...ú Éåîé Äî Àz ú Éåú

"íÉåé íé ÄLé Äî Çç eø Àt Àñ Äz úé Äòé Äá ÀL Çä ú Èa ÇL Çä ú Çø Èç Èî Äî ã Çò  

ה יֹום ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ַהּתֹוָרה ְמַצָווה אֹוָתנּו ִלְסּפֹור ַאְרָּבִעים ְוִּתְׁשעָ 

  ָׁשבּועֹות, ִמיֹום ֵׁשִני ֶׁשל ֶּפַסח ַעד ַחג ַהָׁשבּועֹות. 

 ְוסֹוְפִרים ְּבָכל יֹום ֶאת ַהיֹום ּוִמְסָּפר "ַעל ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר"ְמָבְרִכים: 

  ַהָׁשבּועֹות.

  ְזַמן ַהְסִפיָרה הּוא ַּבַלְיָלה.

   

íé Äìé Äç Àú Çî íÉåé Çä  

ø ÆîÉåò Èä ú Çøé Äô Àñ øÉåt Àñ Äì ìåç ìù ïåùàø íåé
çñô ãòåîä

ָהֹעֶמר ִפיַרתְס 
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   ב – 'א ָה  ֵסֶדר ִפילְ  ַמָטהֶׁשלְ  ֵמַהִּמִּלים קֵּת עַ ַה'  
  

1. _____________

2.    _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

6. _____________

7. _____________

8. _____________

9. _____________

10. _____________

11. _____________

12. ___________

13. _____________

14. _____________

15. _____________

16._______ ______

17. _____________

18. _____________

19. _____________

20. _____________

  

  

  

ֹוֲחִניםט

  רֹועַ זְ 

  ֵללַה   יּבּוןלִ 

  ריָמֵני ַהֵסדֶ ִס 

  ְרַּבע ּכֹוסֹותַא  ִיןיַ 

  ַפְרֵדעַ ְצ   םדָ 

  ֵזרֹותגְ 

  ֵרְך ּבָ   ְרַּפסּכַ 

 ָעָרהְק   אֹוריְ   ָּגָדהַה   ֵני חֹוִריןְּב   ִפיקֹוָמןאֲ   רּותחֵ 

  ְעּבּודִׁש   בֹוַדת ָּפֵרְך עֲ 
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האם עשית את העבודה לבד?
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  ְלֶפַסח 'ב 'ֹון אִחיד
  אֹותֹו ָצִריְך ְלַהְחִּביא ּוְמַקְּבִלים ָעָליו ַמָּתָנה.  ________ – א

  _ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָחְגגּו ֶאת ֵליל ַהֵּסֶדר ֲחָכִמים ֲחִמָּׁשה.  ________ – ב

  ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע ְלׁשֹונֹות ֶׁשל _____. – ג

  __ֵמֲחֵמֶׁשת ִמיָנו ֶאְפָׁשר ִליצֹר ָחֵמץ, ֶׁשָאסּור ַּבֲאִכיָלה. _______ – ד

  ר ְיִציַאת ִמְצַרִים _________ָּבּה קֹוְרִאים ֶאת ָּכל ִּסּפּו – ה

  ּכֹוסֹו ֶׁשל ֱאִליהּו ַהָּנִביא ִהיא ְּכֶנֶגד זֹאת ַהִּמָּלה. _________ – ו

  ה' ָּגַאל אֹוָתנּו ִּב _______ ְנטּוָיה. – ז

  ַּבל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיָּמֵצא _________ – ח

  ְלִזְכרֹו אֹוְכִלים ֶאת ַהֲחרֶֹסת ַהְּטִעיָמה. _________ – ט

  _________ַהֵּבן ִׁשלֹה הֹוִציא אֹוָתנּו ִמִּמְצַרִים – י

  נֹוְטִלים ָעָליו ָיַדִים ְּבִלי ְּבָרָכה. _________ – כ

  ֲאַנְחנּו ְׁשַנִים, ֲאָבל ֶאָחד. ְּבָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ָחֵמׁש. _________ – ל

  ֵמֵהם ָׁשָתה ַהתֹוָרא, ַוֲאֵליֶהם ִנְמְׁשָלה ַהּתֹוָרה. _________ – מ

  ____הּוא ָהַאֲחרֹון, ּוְמַסֵּמל ֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר ּוְלִהְתָראֹות ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה. _____ – נ

  ַהַהר ֶׁשּבֹו ָקָרה ַמֲעַמד ַהְּקֻדָּׁשה. _________ – ס

  ּועֹות. _________סֹוְפִרים ֵּבין ֶּפַסח ְלָׁשב – ע

  ה' _____ ַעל ָּבֵּתי ַהְּיהּוִדים. – פ

  _________ְׁשּתֹו ֶׁשל ַהַּמְנִהיג ֶׁשהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ִא  – צ

  _________ ...ֶזה ׁשֹוֲאִלים ַאְרַּבעְּבַלְיָלה  – ק

  ________.ְּבִמְצַרִיםָּבנּו ַאַחת ֵמֶהָעִרים ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  – ר

  ּה ָהֲאַרִּמי ֶׁשל ַהַזְלָלִנית ֶׁשָאְכָלה ֶאת ַהַגְדָיא. _________ְׁשָמ  – ש

  . _________ֶאָחד ִמן ָהַאְרָּבָעה ַּבַהָּגָדה – ת



 

 

        בס''ד
ַסח  ָקְרָבן פֶּ

 __________ן? א( ָמַתי ָהיּו ַמְקִריִבים ֶאת ַהָקְרבָ  

 ___( ַהִאם ֶאת ַהָבָשר ָהיּו ְמַבְשִלים אֹו צֹוִלים?  ב

 _______________ן? ( ָמַתי ָאְכלּו ֶאת ַהָקְרבָ ג

 ___________ן?  ִעם ַהָקְרבָ ביחד (  ַמה ָאְכלּו ד

ר ַבָקְרָבן?   ______________ה( ַמה ָאסּור ִלְשבֹּ

 _____________? ַבָקְרָבן ו( ַמה ָאסּור ְלַהְשִאיר

   ___________ ָחֵמץ? לֹו ז( ִמָמַתי ָאסּור ֶשִיְהֶיה
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האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1
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מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

 ֹחֶדׁש ִניָסן

 
 
 
 
 
 
 

מֹות ְלחֶֹדׁש ֶזה ה ׁשֵ לֹוׁשָ   :ׁשְ
  

ים  ם ֵמַהּתֹוָרה(רֹאׁש ֳחָדׁשִ  )ׁשֵ

זֶּהּו ַהחֶֹדׁש הַ  יָון ׁשֶ ָנה__________ ּכֵ ָ ׁשּ   .ּבַ

ם ֵמַהּתֹוָרה(חֶֹדׁש ָהָאִביב    )ׁשֵ

יוָ  ַמן שֶׁ ּכֵ זֶּהּו ַהזְּ ִריָאה____________ ן ׁשֶ ל ַהּבְ   .ּכָ

ֶבל(חֶֹדׁש ִניָסן  ּנּוי ִמּבָ ם ּכִ   )ׁשֵ

ם  ׁשֵ ּנּו ֶאת חֶֹדׁש ֶזה ּבְ ָבֶבל ּכִ ם " ִניָסן"ּבְ ַעל ׁשֵ

ֱאַמר "________" ִמׁשֹוֶרׁש " ִניָסן, "ָהָאִביב ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָאֶרץ" ִנים ִנְראּו ּבָ ּצָ  "... ַהּנִ

 

  ִמְתַחֶּדֶׁשת  \ִראׁשֹון   \ ִניָצן

  

בס"ד
מֹות ֶהָחג  ׁשְ

 
 
 
 
 
 
 

מֹות ָעה ׁשֵ   :ְלַחג ֶזה ֵיׁש ַאְרּבָ

 

 

 

   .ַחג ָהָאִביב

ַהַחג ָחל יָון ׁשֶ חֶֹדׁש הַ  )ִמְתַקּיֵם( ּכֵ _______ = ּבְ

ל הַ  ִריָחה ׁשֶ ְבלּוב ְוַהּפְ ִחּלַת ַהּלִ   .________ּתְ

 

 

 

 

  .ַחג ַהֵחרּות

ְצַרִים  ַחג ֶזה ָיְצאּו ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ּבְ יָון ׁשֶ  ּכֵ

ה ָלֵכן נִ _______ ֵמַעְבדּות לְ  ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ ְקָרא ּוִמׁשּ

  _________. ֶזה ַחג הַ ַחג 

ָאִביב   \ֵחרּות   \צֹוֵמַח   

בס"ד
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 ֹחֶדׁש ִניָסן

 
 
 
 
 
 
 

מֹות ְלחֶֹדׁש ֶזה ה ׁשֵ לֹוׁשָ   :ׁשְ
  

ים  ם ֵמַהּתֹוָרה(רֹאׁש ֳחָדׁשִ  )ׁשֵ

זֶּהּו ַהחֶֹדׁש הַ  יָון ׁשֶ ָנה__________ ּכֵ ָ ׁשּ   .ּבַ

ם ֵמַהּתֹוָרה(חֶֹדׁש ָהָאִביב    )ׁשֵ

יוָ  ַמן שֶׁ ּכֵ זֶּהּו ַהזְּ ִריָאה____________ ן ׁשֶ ל ַהּבְ   .ּכָ

ֶבל(חֶֹדׁש ִניָסן  ּנּוי ִמּבָ ם ּכִ   )ׁשֵ

ם  ׁשֵ ּנּו ֶאת חֶֹדׁש ֶזה ּבְ ָבֶבל ּכִ ם " ִניָסן"ּבְ ַעל ׁשֵ

ֱאַמר "________" ִמׁשֹוֶרׁש " ִניָסן, "ָהָאִביב ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָאֶרץ" ִנים ִנְראּו ּבָ ּצָ  "... ַהּנִ

 

  ִמְתַחֶּדֶׁשת  \ִראׁשֹון   \ ִניָצן

  

בס"ד
מֹות ֶהָחג  ׁשְ

 
 
 
 
 
 
 

מֹות ָעה ׁשֵ   :ְלַחג ֶזה ֵיׁש ַאְרּבָ

 

 

 

   .ַחג ָהָאִביב

ַהַחג ָחל יָון ׁשֶ חֶֹדׁש הַ  )ִמְתַקּיֵם( ּכֵ _______ = ּבְ

ל הַ  ִריָחה ׁשֶ ְבלּוב ְוַהּפְ ִחּלַת ַהּלִ   .________ּתְ

 

 

 

 

  .ַחג ַהֵחרּות

ְצַרִים  ַחג ֶזה ָיְצאּו ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ּבְ יָון ׁשֶ  ּכֵ

ה ָלֵכן נִ _______ ֵמַעְבדּות לְ  ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ ְקָרא ּוִמׁשּ

  _________. ֶזה ַחג הַ ַחג 

ָאִביב   \ֵחרּות   \צֹוֵמַח   

בס"ד
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בס"ד
דֹול ת ַהּגָ ּבָ  ׁשַ

 
 
 
 
 

  

דֹול ת ַהּגָ ּבָ   .ׁשַ

ְפֵני  ּלִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ֵני  _______""______קֹוְרִאים ______ ַלׁשּ ִמּפְ

ה ּבוֹ  ֲעׂשָ ּנַ ֶ דֹול ׁשּ ס ַהּגָ   .ַהּנֵ

ט ְצַרִים ּבְ ָרֵאל ָיְצאּו ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ֲהֵרי ּבְ ִניָסן ּוְביֹום "ו ׁשֶ י' ּבְ

ָפָניו  ּלְ ָחל אָ (ׁשֶ תׁשֶ ּבָ ׁשַ ____ ִנְצַטּוּו ָלַקַחת ֵהם ), ז ּבְ

ְצִרים  ל ַהּמִ ה ְלֵעיֵניֶהם ׁשֶ ּטָ רֹו ַלּמִ ַסח ּוְלקֹוׁשְ ן ּפֶ ְלָקְרּבָ

ֶהם לְ  ּלֹא ָנְגעּו ּבָ ת _______. ׁשֶ ּבָ י'  בְּ  –ּוְבאֹוָתּה ׁשַ

ים ּסִ אּוָלה ְוַהּנִ ִניָסן ֵהֵחָלה ַהּגְ ת זּו , ּבְ ּבָ ְוָלֵכן ִנְקֵראת ׁשַ

____""_______ __. 

ת  ָרׁשַ דֹולּדְ ת ַהּגָ ּבָ   .ׁשַ
דֹול ּדֹוֵרׁש ָהַרב  ת ַהּגָ ּבָ ׁשַ ּבְ ֶנֶסת נֹוֲהִגים ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ּבְ

ִהְלכֹות  ָדה________ ּבְ מּוָסר ּוְבַאּגָ   ...ּבְ

ֶּפַסח   \ָרָעה   \ַׁשָּבת ַהָּגדֹול   \ֶׂשה   

בס"ד
מֹות   ֶהָחגׁשֵ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ּצֹות    .ַחג ַהּמַ

ְצַרִים ָיְצאּו ֵהם  ְצאּו ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ּיָ ׁשֶ ּכְ יָון ׁשֶ ּכֵ

ֵצָקם לְ  יק ּבְ זֹון ְולֹא ִהְסּפִ ְמִהירּות ּוְבִחּפָ ________ ּבִ

ל ִניָסן  ָיִמים ֵאּלּו ׁשֶ ינּו ,ְוָהָיה ֶזה ּבְ ָלֵכן ִנְצַטּוֵ

ָיִמים ֵאּלּו ַעל ִאּסּור   _______ַוֲאִכיַלת ___ _____ּבְ

ַחג   .ּבַ

ַסח    .ַחג ַהּפֶ

בָּ  ַהּקָ יָון ׁשֶ ּלֵג"ה_______ (ּכֵ ָרֵאל ) ּדִ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ּתֵ ַעל ּבָ

כֹוֵרי ִמְצַרִים ָהַרג ֶאת ּבְ ׁשֶ י ַהְיהּוִדים  ,ּכְ ּתֵ ּוְבָכל ּבָ

ָהָיה ֶהם  ׁשֶ לּבָ יָתם___ ִסיָמן ׁשֶ ַתח ּבֵ ַסח ,ַעל ּפֶ  ּפָ

ֶהם ֲאִפילּו ֶאָחד ה' ֲעֵליֶהם  ָלֵכן ִנְקָרא ,ְולֹא ָהַרג ּבָ

   \ָחֵמץ  \ָּדם  \ֶּפַסח   _____" ַחג הַ "ֶזה ַחג 
ַמּצֹות  \ְלַהְחִמיץ  \ָּפַסח  \



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

בס"ד
דֹול ת ַהּגָ ּבָ  ׁשַ

 
 
 
 
 

  

דֹול ת ַהּגָ ּבָ   .ׁשַ

ְפֵני  ּלִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ֵני  _______""______קֹוְרִאים ______ ַלׁשּ ִמּפְ

ה ּבוֹ  ֲעׂשָ ּנַ ֶ דֹול ׁשּ ס ַהּגָ   .ַהּנֵ

ט ְצַרִים ּבְ ָרֵאל ָיְצאּו ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ֲהֵרי ּבְ ִניָסן ּוְביֹום "ו ׁשֶ י' ּבְ

ָפָניו  ּלְ ָחל אָ (ׁשֶ תׁשֶ ּבָ ׁשַ ____ ִנְצַטּוּו ָלַקַחת ֵהם ), ז ּבְ

ְצִרים  ל ַהּמִ ה ְלֵעיֵניֶהם ׁשֶ ּטָ רֹו ַלּמִ ַסח ּוְלקֹוׁשְ ן ּפֶ ְלָקְרּבָ

ֶהם לְ  ּלֹא ָנְגעּו ּבָ ת _______. ׁשֶ ּבָ י'  בְּ  –ּוְבאֹוָתּה ׁשַ

ים ּסִ אּוָלה ְוַהּנִ ִניָסן ֵהֵחָלה ַהּגְ ת זּו , ּבְ ּבָ ְוָלֵכן ִנְקֵראת ׁשַ

____""_______ __. 

ת  ָרׁשַ דֹולּדְ ת ַהּגָ ּבָ   .ׁשַ
דֹול ּדֹוֵרׁש ָהַרב  ת ַהּגָ ּבָ ׁשַ ּבְ ֶנֶסת נֹוֲהִגים ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ּבְ

ִהְלכֹות  ָדה________ ּבְ מּוָסר ּוְבַאּגָ   ...ּבְ

ֶּפַסח   \ָרָעה   \ַׁשָּבת ַהָּגדֹול   \ֶׂשה   

בס"ד
מֹות   ֶהָחגׁשֵ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ּצֹות    .ַחג ַהּמַ

ְצַרִים ָיְצאּו ֵהם  ְצאּו ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ּיָ ׁשֶ ּכְ יָון ׁשֶ ּכֵ

ֵצָקם לְ  יק ּבְ זֹון ְולֹא ִהְסּפִ ְמִהירּות ּוְבִחּפָ ________ ּבִ

ל ִניָסן  ָיִמים ֵאּלּו ׁשֶ ינּו ,ְוָהָיה ֶזה ּבְ ָלֵכן ִנְצַטּוֵ

ָיִמים ֵאּלּו ַעל ִאּסּור   _______ַוֲאִכיַלת ___ _____ּבְ

ַחג   .ּבַ

ַסח    .ַחג ַהּפֶ

בָּ  ַהּקָ יָון ׁשֶ ּלֵג"ה_______ (ּכֵ ָרֵאל ) ּדִ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ּתֵ ַעל ּבָ

כֹוֵרי ִמְצַרִים ָהַרג ֶאת ּבְ ׁשֶ י ַהְיהּוִדים  ,ּכְ ּתֵ ּוְבָכל ּבָ

ָהָיה ֶהם  ׁשֶ לּבָ יָתם___ ִסיָמן ׁשֶ ַתח ּבֵ ַסח ,ַעל ּפֶ  ּפָ

ֶהם ֲאִפילּו ֶאָחד ה' ֲעֵליֶהם  ָלֵכן ִנְקָרא ,ְולֹא ָהַרג ּבָ

   \ָחֵמץ  \ָּדם  \ֶּפַסח   _____" ַחג הַ "ֶזה ַחג 
ַמּצֹות  \ְלַהְחִמיץ  \ָּפַסח  \



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

בס"ד

ֶּפַסח   \ַחָּיב  \ְׂשָפָתִים 

ַסח ן ּפֶ  ָקְרּבַ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַסח ן ּפֶ   .ָקְרּבַ
 

 

 

ל ֶאָחד  ָרֵאל ּכָ ׂשְ יֹום _______ ִמּיִ ַסח ּבְ ן ּפֶ ְלַהְקִריב ָקְרּבַ

ר ְלחֶֹדׁש ִניָסן ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ָעה ָעׂשָ   .ַאְרּבָ

ן  ְקִריִבים ֶאת ָקְרּבַ ּמַ ׁשֶ ן ________ ּכְ ַמְקִריִבין ִעּמֹו עֹוד ָקְרּבַ

ְקָרא ן ֲחִגיָגה: ַהּנִ ְרבַּ (. ָקְרּבַ ִית ִמּקָ ּיֹאְכלּו ַכזַּ ֵדי ׁשֶ ַסח ּכְ ן ּפֶ

ן ַהֲחִגיָגה ר ָקְרּבַ ׂשַ ֵבִעים ֵמֲאִכיַלת ּבְ ְהיּו ׂשְ ּיִ    .)ַאֲחֵרי ׁשֶ
  

שׁ  ְקּדָ ית ַהּמִ ים ֵאין ָלנּו ּבֵ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ נֹוֲהִגים , ַהּיֹום ׁשֶ

ם  ֵדי ְלַקּיֵ ַסח ּכְ ן ַהּפֶ ָמה "לֹוַמר ֶאת ֵסֶדר ַהְקָרַבת ָקְרּבָ ּלְ ּוְנׁשַ

ָפֵתינ ִרים ׂשְ נֹוֵתינּו " =וּ ּפָ ִמים ֶאת חֹובֹות ָקְרּבְ ּלְ ֲאַנְחנּו ְמׁשַ ׁשֶ

ָאנּו אֹוְמִרים ֶאת ֵסֶדר ַהְקָרָבָתם בַּ ע"י  נוּ ________ ׁשֶ ּלָ ...    ׁשֶ

בס"ד

ֵנר   \  ֵצאת  \ִיְבֹּדק  \ְיַבֵּטל   \ְמַנִּקים 

ִניָסןי"ד ֵליל   ּבְ

 
 
 
 
 
 
 

 

ר ִהְלכ ָעה ָעׂשָ ִניָסןי"ד  ֹות ֵליל ַאְרּבָ   .ּבְ
 

ִדיַקת ָחֵמץא.    .ּבְ
 

ל ֶאָחד "ל ֲחזַ  ּכָ ְקנּו ׁשֶ   ִאם________ ּתִ

ֵביתֹו  ְרׁשּותֹו  ֵיׁש ָחֵמץ ּבְ   ּבִ

א ִיְמָצא, ְויֹוִציא אֹותוֹ  ּמָ ׁשּו ׁשֶ י ָחׁשְ   ּכִ

ֶפַסח ְוֹיאְכֶלנוּ  ֵביתֹו ָחֵמץ ּבְ   .ּבְ

ִית_________  ִניָסןי"ד קֹוֵדם ֵליל  ֶאת ַהּבַ   ּבְ

ָראּוי ּיּוַכל ְלָבְדקֹו ּכָ ֵדי ׁשֶ   . ּכְ

ִדיָקה הּוא  ֵליל ְזַמן ַהּבְ ד בְּ י"ד ּבְ   .ַהּכֹוָכִבים________  ִמּיַ

ִדיָקה ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ְלאֹור הַ    ).ְולֹא ֲאבּוָקה( _____ֶאת ַהּבְ

ִדיָקה  ִלּבֹו ְואוֹ ________ ְלַאַחר ַהּבְ ל : "ֵמרֶאת ֶהָחֵמץ ּבְ ּכָ

ִאיר  \"... ֲחִמיָרא ׁשְ ּמַ ִדיָקה ּוַמה ׁשֶ ּבְ ָצא ּבַ ּמָ ֶאת ֶהָחֵמץ ׁשֶ

זֵּר ּלֹא ִיְתּפַ ָמקֹום ְמֻיָחד ׁשֶ מֹר ּבְ   ...ֶלֱאכֹול ְלָמָחר ִיׁשְ



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

בס"ד

ֶּפַסח   \ַחָּיב  \ְׂשָפָתִים 

ַסח ן ּפֶ  ָקְרּבַ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַסח ן ּפֶ   .ָקְרּבַ
 

 

 

ל ֶאָחד  ָרֵאל ּכָ ׂשְ יֹום _______ ִמּיִ ַסח ּבְ ן ּפֶ ְלַהְקִריב ָקְרּבַ

ר ְלחֶֹדׁש ִניָסן ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ָעה ָעׂשָ   .ַאְרּבָ

ן  ְקִריִבים ֶאת ָקְרּבַ ּמַ ׁשֶ ן ________ ּכְ ַמְקִריִבין ִעּמֹו עֹוד ָקְרּבַ

ְקָרא ן ֲחִגיָגה: ַהּנִ ְרבַּ (. ָקְרּבַ ִית ִמּקָ ּיֹאְכלּו ַכזַּ ֵדי ׁשֶ ַסח ּכְ ן ּפֶ

ן ַהֲחִגיָגה ר ָקְרּבַ ׂשַ ֵבִעים ֵמֲאִכיַלת ּבְ ְהיּו ׂשְ ּיִ    .)ַאֲחֵרי ׁשֶ
  

שׁ  ְקּדָ ית ַהּמִ ים ֵאין ָלנּו ּבֵ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ נֹוֲהִגים , ַהּיֹום ׁשֶ

ם  ֵדי ְלַקּיֵ ַסח ּכְ ן ַהּפֶ ָמה "לֹוַמר ֶאת ֵסֶדר ַהְקָרַבת ָקְרּבָ ּלְ ּוְנׁשַ

ָפֵתינ ִרים ׂשְ נֹוֵתינּו " =וּ ּפָ ִמים ֶאת חֹובֹות ָקְרּבְ ּלְ ֲאַנְחנּו ְמׁשַ ׁשֶ

ָאנּו אֹוְמִרים ֶאת ֵסֶדר ַהְקָרָבָתם בַּ ע"י  נוּ ________ ׁשֶ ּלָ ...    ׁשֶ

בס"ד

ֵנר   \  ֵצאת  \ִיְבֹּדק  \ְיַבֵּטל   \ְמַנִּקים 

ִניָסןי"ד ֵליל   ּבְ

 
 
 
 
 
 
 

 

ר ִהְלכ ָעה ָעׂשָ ִניָסןי"ד  ֹות ֵליל ַאְרּבָ   .ּבְ
 

ִדיַקת ָחֵמץא.    .ּבְ
 

ל ֶאָחד "ל ֲחזַ  ּכָ ְקנּו ׁשֶ   ִאם________ ּתִ

ֵביתֹו  ְרׁשּותֹו  ֵיׁש ָחֵמץ ּבְ   ּבִ

א ִיְמָצא, ְויֹוִציא אֹותוֹ  ּמָ ׁשּו ׁשֶ י ָחׁשְ   ּכִ

ֶפַסח ְוֹיאְכֶלנוּ  ֵביתֹו ָחֵמץ ּבְ   .ּבְ

ִית_________  ִניָסןי"ד קֹוֵדם ֵליל  ֶאת ַהּבַ   ּבְ

ָראּוי ּיּוַכל ְלָבְדקֹו ּכָ ֵדי ׁשֶ   . ּכְ

ִדיָקה הּוא  ֵליל ְזַמן ַהּבְ ד בְּ י"ד ּבְ   .ַהּכֹוָכִבים________  ִמּיַ

ִדיָקה ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ְלאֹור הַ    ).ְולֹא ֲאבּוָקה( _____ֶאת ַהּבְ

ִדיָקה  ִלּבֹו ְואוֹ ________ ְלַאַחר ַהּבְ ל : "ֵמרֶאת ֶהָחֵמץ ּבְ ּכָ

ִאיר  \"... ֲחִמיָרא ׁשְ ּמַ ִדיָקה ּוַמה ׁשֶ ּבְ ָצא ּבַ ּמָ ֶאת ֶהָחֵמץ ׁשֶ

זֵּר ּלֹא ִיְתּפַ ָמקֹום ְמֻיָחד ׁשֶ מֹר ּבְ   ...ֶלֱאכֹול ְלָמָחר ִיׁשְ



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

בס"ד

ֵיָרֶאה   \ּגֹוי   \ֶּדֶבק 

ִניָסןי"ד ֵליל   ּבְ

 
 
 
 
 
 
 

 

ר  ָעה ָעׂשָ ִניָסןד י" ִהְלכֹות ֵליל ַאְרּבָ   .ּבְ
 

 

 

 

 

  .ָחֵמץְמִכיַרת ב. 
 

ָכל ֶרַגע ָוֶרַגע  ֶפַסח עֹוֵבר ּבְ ְרׁשּותֹו ָחֵמץ ּבְ ׁש ּבִ ּיֵ ְיהּוִדי ׁשֶ

ל "ַעל ִאּסּור  ֵצא______ ּבַ   "...ּוַבל ִיּמָ

ֵאינֹו ָיכֹול ְלַבֲערֹו ִמן ָהעֹוָלם  ׁש לֹו ָחֵמץ ׁשֶ ּיֵ ְוָלֵכן ִמי ׁשֶ

ַסח _______ לְ  ָצִריְך ִלְמּכֹור ֶאת ֶהָחֵמץ ר (קֶֹדם ַהּפֶ ּתָ ּמֻ ׁשֶ ּכְ

ל ַהּגֹוי )ֲעַדִין ְלאֹוְכלוֹ  א ׁשֶ ּלֹו ֶאּלָ   ... ְוָאז ֶהָחֵמץ לֹא ׁשֶ

ְכרּו ַלּגֹוי  ּמָ ֶ ָבִרים ׁשּ ָאר ַהּדְ ָצִריְך ְלָהִניַח ֶאת ֶהָחֵמץ ּוׁשְ

ם ּוְלָסְגרֹו ִעם  ָמקֹום ְמֻסּיָ ר  ________ּבְ ְהֶיה ִנּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

  .הּוא ָמכּורשֶׁ 

  

 

  

בס"ד

ַמָּצה   \ִמְתַעִּנים   \ִסּיּום   \חֹוֶדש 

ִניָסןי"ד  יֹּום ּבְ  ּבַ

 
 
 
 
 
 
 

 

ַסח    .ִניָסןבְּ י"ד יֹום  –ִהְלכֹות ֶעֶרב ּפֶ
 

כֹוִריםא.  ֲעִנית ּבְ   .ּתַ
 

כֹוִרים  ל ַהּבְ ין ּכֲֹהִנים ) ָצִמים___________ (ּכָ ַסח ּבֵ ֶעֶרב ּפֶ ּבְ

ְרֵאִלים, ים ְוִיׂשְ כֹור ֵמֵאם. ְלִוּיִ כֹור ֵמָאב ּוֵבין ּבְ ין ּבְ   .ּבֵ

ִבילוֹ , ָקָטן ׁשְ   .ָאִביו ָצם ּבִ

שּׁ  ַתֲעִנית זֹו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִפים נֹוֲהִגים ְלָהֵקל ּבְ ּתְ ּתַ ֹוְמִעים ּוִמׁשְ

ּה ________ בְּ  ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ּכָ ֶכת ׁשֶ ִרים ֶלֱאכֹול ַמּסֶ ֻמּתָ

ְסעּוַדת  ְצָוה ּבִ ּיּוםַהּמִ ּסִ ים ּבַ עֹוׂשִ   .ׁשֶ
 

 

 

 

ַסחב.   ֶעֶרב ּפֶ ה ּבְ   .ֲאִכיַלת ַמּצָ

יֹום ______ ָאְסרּו ֶלֱאכֹול "ל ֲחזַ  הּוא ֶערֶ י"ד ּבְ ִניָסן ׁשֶ ב ּבְ

ַסח ֶרת ֲאִכיַלת  ,ּפֶ ְהֶיה ִנּכֶ ּתִ ֵדי ׁשֶ ֶדר_______ ּכְ ֵליל ַהּסֵ   .ּבְ

אֹו , ִניָסן_______ ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים לֹא ֶלֱאכֹול ַמּצֹות ֵמרֹאׁש 

  .ִמּפּוִרים



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

בס"ד

ֵיָרֶאה   \ּגֹוי   \ֶּדֶבק 

ִניָסןי"ד ֵליל   ּבְ

 
 
 
 
 
 
 

 

ר  ָעה ָעׂשָ ִניָסןד י" ִהְלכֹות ֵליל ַאְרּבָ   .ּבְ
 

 

 

 

 

  .ָחֵמץְמִכיַרת ב. 
 

ָכל ֶרַגע ָוֶרַגע  ֶפַסח עֹוֵבר ּבְ ְרׁשּותֹו ָחֵמץ ּבְ ׁש ּבִ ּיֵ ְיהּוִדי ׁשֶ

ל "ַעל ִאּסּור  ֵצא______ ּבַ   "...ּוַבל ִיּמָ

ֵאינֹו ָיכֹול ְלַבֲערֹו ִמן ָהעֹוָלם  ׁש לֹו ָחֵמץ ׁשֶ ּיֵ ְוָלֵכן ִמי ׁשֶ

ַסח _______ לְ  ָצִריְך ִלְמּכֹור ֶאת ֶהָחֵמץ ר (קֶֹדם ַהּפֶ ּתָ ּמֻ ׁשֶ ּכְ

ל ַהּגֹוי )ֲעַדִין ְלאֹוְכלוֹ  א ׁשֶ ּלֹו ֶאּלָ   ... ְוָאז ֶהָחֵמץ לֹא ׁשֶ

ְכרּו ַלּגֹוי  ּמָ ֶ ָבִרים ׁשּ ָאר ַהּדְ ָצִריְך ְלָהִניַח ֶאת ֶהָחֵמץ ּוׁשְ

ם ּוְלָסְגרֹו ִעם  ָמקֹום ְמֻסּיָ ר  ________ּבְ ְהֶיה ִנּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

  .הּוא ָמכּורשֶׁ 

  

 

  

בס"ד

ַמָּצה   \ִמְתַעִּנים   \ִסּיּום   \חֹוֶדש 

ִניָסןי"ד  יֹּום ּבְ  ּבַ

 
 
 
 
 
 
 

 

ַסח    .ִניָסןבְּ י"ד יֹום  –ִהְלכֹות ֶעֶרב ּפֶ
 

כֹוִריםא.  ֲעִנית ּבְ   .ּתַ
 

כֹוִרים  ל ַהּבְ ין ּכֲֹהִנים ) ָצִמים___________ (ּכָ ַסח ּבֵ ֶעֶרב ּפֶ ּבְ

ְרֵאִלים, ים ְוִיׂשְ כֹור ֵמֵאם. ְלִוּיִ כֹור ֵמָאב ּוֵבין ּבְ ין ּבְ   .ּבֵ

ִבילוֹ , ָקָטן ׁשְ   .ָאִביו ָצם ּבִ

שּׁ  ַתֲעִנית זֹו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִפים נֹוֲהִגים ְלָהֵקל ּבְ ּתְ ּתַ ֹוְמִעים ּוִמׁשְ

ּה ________ בְּ  ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ּכָ ֶכת ׁשֶ ִרים ֶלֱאכֹול ַמּסֶ ֻמּתָ

ְסעּוַדת  ְצָוה ּבִ ּיּוםַהּמִ ּסִ ים ּבַ עֹוׂשִ   .ׁשֶ
 

 

 

 

ַסחב.   ֶעֶרב ּפֶ ה ּבְ   .ֲאִכיַלת ַמּצָ

יֹום ______ ָאְסרּו ֶלֱאכֹול "ל ֲחזַ  הּוא ֶערֶ י"ד ּבְ ִניָסן ׁשֶ ב ּבְ

ַסח ֶרת ֲאִכיַלת  ,ּפֶ ְהֶיה ִנּכֶ ּתִ ֵדי ׁשֶ ֶדר_______ ּכְ ֵליל ַהּסֵ   .ּבְ

אֹו , ִניָסן_______ ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים לֹא ֶלֱאכֹול ַמּצֹות ֵמרֹאׁש 

  .ִמּפּוִרים



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

בס"ד

ִנְׁשַאר \ִלְׂשֹרף  \ְיַבֵּטל 

ִניָסןי"ד  יֹּום ּבְ  ּבַ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

עּור   ג.     ּבִ

ֵרַפת ָחֵמץ      .ׂשְ
 

  ְלַאַחר ְזַמן ִאּסּור ָחֵמץ 

  ֶאת _________ ָצִריְך 

  _________ֶהָחֵמץ שֶּׁ 

ְרׁשּותוֹ    .ּבִ

ּתֹוָרה ֱאַמר ּבַ ּנֶ מֹו ׁשֶ   :ּכְ

ּיֹום ָהִראׁשֹון "   ַאְך ּבַ

אֹור  יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ   ּתַ

יֶכם ּתֵ   "...ִמּבָ

ֵרַפת ֶהָחֵמץ    ׁשּוב ֶאת ֶהָחֵמץ _______ַאַחר ׂשְ

ל ֲחִמיָרא "ְוֹיאַמר    .וכו'ּכָ

  

בס"ד

ֵאׁש  \ֶּפַסח   \ַמִים 

ִלים ַרת ּכֵ  ַהְכׁשָ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ִלים ְלֶפַסח ַרת ּכֵ   .ַהְכׁשָ
 

ְכֵלי ָחֵמץ בְּ ִאם ָאָדם רֹוֶצה ְלהִ  ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ______ ׁשְ

מְּ  ּתַ י ֲהֵרי ִהׁשְ יָרם ּכִ ֵכִלים ֵאּלּו ָצִריְך ְלַהְכׁשִ ׁשּו ּבְ

לּו  ְ ֶהם ָחֵמץּוִבׁשּ   . ּבָ

ַרת ה סּוֵגי ַהְכׁשָ ּמָ   ֵיׁש ּכַ

  :ֵכִלים        

ִלי –ִלּבּון  יַח ַהּכְ ּנִ ּמַ   ׁשֶ

  _____.בַּ 

  ַמְכִניִסים ֶאת –ַהְגָעָלה 

ִלי ִלי(ְלתֹוְך ּדּוד  ַהּכְ   ) ּכְ

  .רֹוְתִחים_____ִעם 



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

בס"ד

ִנְׁשַאר \ִלְׂשֹרף  \ְיַבֵּטל 

ִניָסןי"ד  יֹּום ּבְ  ּבַ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

עּור   ג.     ּבִ

ֵרַפת ָחֵמץ      .ׂשְ
 

  ְלַאַחר ְזַמן ִאּסּור ָחֵמץ 

  ֶאת _________ ָצִריְך 

  _________ֶהָחֵמץ שֶּׁ 

ְרׁשּותוֹ    .ּבִ

ּתֹוָרה ֱאַמר ּבַ ּנֶ מֹו ׁשֶ   :ּכְ

ּיֹום ָהִראׁשֹון "   ַאְך ּבַ

אֹור  יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ   ּתַ

יֶכם ּתֵ   "...ִמּבָ

ֵרַפת ֶהָחֵמץ    ׁשּוב ֶאת ֶהָחֵמץ _______ַאַחר ׂשְ

ל ֲחִמיָרא "ְוֹיאַמר    .וכו'ּכָ

  

בס"ד

ֵאׁש  \ֶּפַסח   \ַמִים 

ִלים ַרת ּכֵ  ַהְכׁשָ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ִלים ְלֶפַסח ַרת ּכֵ   .ַהְכׁשָ
 

ְכֵלי ָחֵמץ בְּ ִאם ָאָדם רֹוֶצה ְלהִ  ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ______ ׁשְ

מְּ  ּתַ י ֲהֵרי ִהׁשְ יָרם ּכִ ֵכִלים ֵאּלּו ָצִריְך ְלַהְכׁשִ ׁשּו ּבְ

לּו  ְ ֶהם ָחֵמץּוִבׁשּ   . ּבָ

ַרת ה סּוֵגי ַהְכׁשָ ּמָ   ֵיׁש ּכַ

  :ֵכִלים        

ִלי –ִלּבּון  יַח ַהּכְ ּנִ ּמַ   ׁשֶ

  _____.בַּ 

  ַמְכִניִסים ֶאת –ַהְגָעָלה 

ִלי ִלי(ְלתֹוְך ּדּוד  ַהּכְ   ) ּכְ

  .רֹוְתִחים_____ִעם 



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

בס"ד
ֶדר  ִסיָמֵני ַהּסֵ

 
 
 
 
 
 
 

 

ֶדר   .ִסיָמֵני ַהּסֵ
 

 

 

 

 

שׁ  ס. ּוְרַחץ. ַקּדֵ ְרּפַ יד. ַיַחץ .ּכַ . ַמּגִ

ה. מֹוִציא. ָרְחָצה   .ָמרֹור. ַמּצָ

ְלָחן עֹוֵרךְ . ּכֹוֵרךְ     . ָצפּון. ׁשֻ

ֵרךְ  ל. ּבָ   .ִנְרָצה. ַהּלֵ
  

 

בס"ד

ָנִׁשים  \  ֲהֵסָבה  \ַאְרַּבע   \ם וֹ ָאד  \ְרִביִעית 

ע ּכֹוסֹות  ַאְרּבַ

 
 
 
 
 
 
 

 

ע ּכֹוסֹות   .ַאְרּבַ
 

ל ָאָדם  ּכָ ְקנּו ׁשֶ   ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּתִ

ַסח  ֵליל ּפֶ ּתֹות ּבְ ב ִלׁשְ ָרֵאל ַחּיָ ִיׂשְ ֶנֶגד _________ּבְ ּכֹוסֹות ּכְ

יִציַאת ִמְצַרִים ֶאְמרּו ּבִ ּנֶ אּוָלה ׁשֶ ל ּגְ ע ְלׁשֹונֹות ׁשֶ   :ַאְרּבַ

י .ְוהֹוֵצאִתי ְלּתִ י .ְוִהּצַ י .ְוָגַאְלּתִ   .ְוָלַקְחּתִ

מֹוְזִגים ּכֹוס ְרִביִעית  עֹוד ּכֹוס ַאַחת ִלְמזֹג נֹוֲהִגים ְכׁשֶ

ְקָרא  בִ ַהּנִ הּו ַהּנָ ל ֵאִלּיָ   .יאּכֹוס ׁשֶ

ם  ּגַ יָון ׁשֶ ים ִנְגֲאלּו  _______הַ ִמּכֵ ַטּנִ ם ֵהם ְוַהּקְ ָלֵכן ְצִריִכים ּגַ

ע ּכֹוסֹות ּתֹות ַאְרּבַ יל ִחּנּוךְ ( ִלׁשְ ים ִמּגִ   .)ְקַטּנִ

ּתֹוָתם בְּ  מֹאל_______ __ְצִריִכים ִלׁשְ   .ַעל ַצד ׂשְ

עּור  ּמּות(ׁשִ ה) ּכַ ִתּיָ ְ   .ַיִין________ ְלָפחֹות  :ַהׁשּ

ּתֹות ַיִין ִמצְ  ְבָחר ִלׁשְ ָבר .______ָוה ִמן ַהּמֻ י ִסּבֹות ַלּדָ ּתֵ : ּוׁשְ

י ַיִין  א' ם  ב'הּוא ָחׁשּוב ָאדֹום ּכִ ֲחטּו ֶאת ַיְלֵדי (ֵזֶכר ַלּדָ ָ ׁשּ ֶ ׁשּ

ָרֵאל   )ִיׂשְ
 



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

בס"ד
ֶדרַקֲעַרת ֵליל    ַהּסֵ

 
 
 
 

ָעָרה   .ֵסֶדר ַהּקְ

  "אְלִפי ָהַרמָ          "ל        ְלִפי ָהֲאִריזַ      
  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

י \ְזרֹוַע    ָצהּבֵ

ָחַרב  ֶ ְקנּו ֲחזַ ִמׁשּ ׁש ּתִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵליל ל "ּבֵ ְלָחן ּבְ ְהיּו ַעל ַהׁשֻ ּיִ ׁשֶ

ֵני  ֶדר ׁשְ ַסח: ֶאָחד .___________ַהּסֵ ן ּפֶ ִני ,ֵזֶכר ְלָקְרּבַ ֵ : ְוַהׁשּ

ן  שׁ _________ ֵזֶכר ְלָקְרּבַ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָהיּו ַמְקִריִבים אֹוָתם ּבְ   .ׁשֶ
 

 

 

 

 

  ָמרֹור

ַלְיָלה ֶזה _______ֹות הַ ְלַהְרא אֹוְכִלים ּבְ   .ׁשֶ
  

  

  

  

  

  ַּתְבִׁשיִלים  \ָמרֹור   \ ֲחִגיָגה 

בס"ד
ֶדרַקֲעַרת ֵליל    ַהּסֵ

  

  ֲחרֶֹסת

ּה ֶאת הַ ֲחרֶֹסת ִהיא  יט ִלְטּבֹל ּבָ ה ָעָבה ֵזֶכר ַלּטִ  __._____ִעּסָ

 

 

 

 

ס ְרּפַ   ּכַ
 

 

 

 

 

 

ּבּול הָ  ִביל ַהּטִ ׁשְ ּפּוֵחי ֲאָדָמהנוֹ  ________ּבִ  , ֲהִגים ָלַקַחת ּתַ

ְטרֹוִזיְלָיה אֹו  ֵמי ֶמַלח ְוֶלֱאֹכל______ ּפֶ  .ְוִלְטּבֹל ּבְ
 

 

 

  ַחזֶֶּרת
 

 

 

 

 

 

 ִביל ׁשְ ה ________ָמרֹור ּבִ ּצָ ַיַחד ִעם ַהּמַ   .ּבְ
      

 

 

  תַמּצוֹ ג'                                       

ָעָר  ּקְ יַח ּבַ ָבר. ַמּצֹות ______ה נֹוֲהִגים ְלַהּנִ ה ְטָעִמים ַלּדָ   .ְוַכּמָ

ִסּדּור ָהֲאִר וּ  ַתב ׁשֶ "י ּבְ ֶנֶגד ּכֵֹהןג' ּכָ ּצֹות ֵהם ּכְ , _____, ַהּמַ

ָרֵאל                           . ְוִיׂשְ

  
  ִראׁשֹון  \ָמרֹור   \ְצנֹון   \ָׁשלֹוׁש   \ִלְכרֹו   \ֵלִוי 



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

בס"ד
ֶדרַקֲעַרת ֵליל    ַהּסֵ

 
 
 
 

ָעָרה   .ֵסֶדר ַהּקְ

  "אְלִפי ָהַרמָ          "ל        ְלִפי ָהֲאִריזַ      
  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

י \ְזרֹוַע    ָצהּבֵ

ָחַרב  ֶ ְקנּו ֲחזַ ִמׁשּ ׁש ּתִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵליל ל "ּבֵ ְלָחן ּבְ ְהיּו ַעל ַהׁשֻ ּיִ ׁשֶ

ֵני  ֶדר ׁשְ ַסח: ֶאָחד .___________ַהּסֵ ן ּפֶ ִני ,ֵזֶכר ְלָקְרּבַ ֵ : ְוַהׁשּ

ן  שׁ _________ ֵזֶכר ְלָקְרּבַ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ָהיּו ַמְקִריִבים אֹוָתם ּבְ   .ׁשֶ
 

 

 

 

 

  ָמרֹור

ַלְיָלה ֶזה _______ֹות הַ ְלַהְרא אֹוְכִלים ּבְ   .ׁשֶ
  

  

  

  

  

  ַּתְבִׁשיִלים  \ָמרֹור   \ ֲחִגיָגה 

בס"ד
ֶדרַקֲעַרת ֵליל    ַהּסֵ

  

  ֲחרֶֹסת

ּה ֶאת הַ ֲחרֶֹסת ִהיא  יט ִלְטּבֹל ּבָ ה ָעָבה ֵזֶכר ַלּטִ  __._____ִעּסָ

 

 

 

 

ס ְרּפַ   ּכַ
 

 

 

 

 

 

ּבּול הָ  ִביל ַהּטִ ׁשְ ּפּוֵחי ֲאָדָמהנוֹ  ________ּבִ  , ֲהִגים ָלַקַחת ּתַ

ְטרֹוִזיְלָיה אֹו  ֵמי ֶמַלח ְוֶלֱאֹכל______ ּפֶ  .ְוִלְטּבֹל ּבְ
 

 

 

  ַחזֶֶּרת
 

 

 

 

 

 

 ִביל ׁשְ ה ________ָמרֹור ּבִ ּצָ ַיַחד ִעם ַהּמַ   .ּבְ
      

 

 

  תַמּצוֹ ג'                                       

ָעָר  ּקְ יַח ּבַ ָבר. ַמּצֹות ______ה נֹוֲהִגים ְלַהּנִ ה ְטָעִמים ַלּדָ   .ְוַכּמָ

ִסּדּור ָהֲאִר וּ  ַתב ׁשֶ "י ּבְ ֶנֶגד ּכֵֹהןג' ּכָ ּצֹות ֵהם ּכְ , _____, ַהּמַ

ָרֵאל                           . ְוִיׂשְ

  
  ִראׁשֹון  \ָמרֹור   \ְצנֹון   \ָׁשלֹוׁש   \ִלְכרֹו   \ֵלִוי 



באיזה יום עשיתי את העבודה?

מי ראה אותי עושה את העבודה?

האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

בס"ד
ל מֹוִריד ַהּטָ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ל"   ".מֹוִריד ַהּטָ

ַסח  ל ַחג ַהּפֶ ל יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ מּוָסף ׁשֶ ּבְ

יב ָהרּוַח ּומֹוִריד הַ : "ַמְפִסיִקים לֹוַמר ִ " _____ַמׁשּ

 "._____מֹוִריד : "ּוַמְתִחיִלים לֹוַמר

 

 

 

ָרָכה"   ".ְוֵתן ּבְ

ַסח ַמְפִסיִקים לֹוַמר  ְוֵתן ַטל ּוָמָטר "ֵמַחג ַהּפֶ

ְתִפּלַת ( "ָרָכהִלבְ  מֹוֶנה ּבִ ֵרה ׁשְ ל יֹום חֹולֶעׂשְ    ...)ׁשֶ

  ..."_____ ________"ּוַמְתִחיִלים לֹוַמר 

  

  ֶגֶׁשם  \ְוֵתן ְּבָרָכה   \ַהָּטל 

  

בס"ד
ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר

ה ָעֵלינְלַאַחר ַהְקָרַבת  ּו ַהּתֹוָרה ִמְנַחת ָהעֶֹמר ְמַצּוָ

ְפרּו , _________ִלְסּפֹר ְסִפיַרת ּסָ ִמים ׁשֶ ֵזֶכר ִלְסִפיַרת ַהּיָ

ַלת  ְצַרִים ְוַעד יֹום ַקּבָ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ָרֵאל ִמּיֹום ׁשֶ ַעם ִיׂשְ

  .ַהּתֹוָרה

ֵליל  ַסח ______ ּבְ ל ּפֶ ִניָסן ט"ז  –ׁשֶ ַמְתִחיִלים ִלְסּפֹר ּבְ

  .יֹום 49ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר 

ָמֳחַרת ְללֹא ִמי שֶׁ  ּלְ ____ ׁשֶ ְיָלה, ִיְסּפֹור ּבַ ּלַ ַכח ִלְסּפֹר ּבַ ָ ׁשּ

ָרָכה).  ָרִגיל (ִעם ּבְ א ִלְסּפֹר ּכָ ְיָלה ַהּבָ ּלַ יְך ּבַ ָרָכה ְוַיְמׁשִ ּבְ

ָמֳחַרת, ִיְסּפֹור  ּלְ ____ ׁשֶ ם ּבַ ַכח ִלְסּפֹר ּגַ ֲאָבל ִאם ׁשָ

ָכל ַהּלֵילֹות  ִאים ּבְ ָרָכה. וַ ַהּבָ לֹא ּבְ ׁש ֵמֲחֵברֹו ּבְ ְיַבּקֵ

_   _____.___ְלהֹוִציאֹו ּבַ

  

  ֵׁשִני \יֹום  \ֶמר וֹ ָהע \ִבְרָּכתֹו  
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האם עשית את העבודה לבד?

חתימת ההורים:

חוברת עבודה לימי בין הזמנים - לקראת חג הפסח כיתה ב‘1

בס"ד
ל מֹוִריד ַהּטָ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ל"   ".מֹוִריד ַהּטָ

ַסח  ל ַחג ַהּפֶ ל יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ מּוָסף ׁשֶ ּבְ

יב ָהרּוַח ּומֹוִריד הַ : "ַמְפִסיִקים לֹוַמר ִ " _____ַמׁשּ

 "._____מֹוִריד : "ּוַמְתִחיִלים לֹוַמר

 

 

 

ָרָכה"   ".ְוֵתן ּבְ

ַסח ַמְפִסיִקים לֹוַמר  ְוֵתן ַטל ּוָמָטר "ֵמַחג ַהּפֶ

ְתִפּלַת ( "ָרָכהִלבְ  מֹוֶנה ּבִ ֵרה ׁשְ ל יֹום חֹולֶעׂשְ    ...)ׁשֶ

  ..."_____ ________"ּוַמְתִחיִלים לֹוַמר 

  

  ֶגֶׁשם  \ְוֵתן ְּבָרָכה   \ַהָּטל 

  

בס"ד
ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר

ה ָעֵלינְלַאַחר ַהְקָרַבת  ּו ַהּתֹוָרה ִמְנַחת ָהעֶֹמר ְמַצּוָ

ְפרּו , _________ִלְסּפֹר ְסִפיַרת ּסָ ִמים ׁשֶ ֵזֶכר ִלְסִפיַרת ַהּיָ
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בס"ד
ֶדר  ִסיָמֵני ַהּסֵ

 
 
 
 
 
 
 

 

יָמן ְלֵפרּוׁשוֹ  ין ַהּסִ  .ֶמַתח ַקו ּבֵ

  

  .ָמרֹור

  . ּכֹוֵרךְ 

ְלָחן עֹוֵרךְ    . ׁשֻ

  . ָצפּון

ֵרךְ    .ּבָ

ל   . ַהּלֵ

  .ִנְרָצה
  

בס"ד
ֶדר  ִסיָמֵני ַהּסֵ

 
 
 
 
 
 
 

 

יָמן ְלֵפרּוׁשוֹ  ין ַהּסִ  .ֶמַתח ַקו ּבֵ
 

 

 

 

 

שׁ    . ַקּדֵ

  . ּוְרַחץ

ס ְרּפַ   . ּכַ

  . ַיַחץ

יד   . ַמּגִ

  . ָרְחָצה

ה .מֹוִציא   . ַמּצָ

לֹוְקִחים ַּכְרַּפס ְוטֹוְבִלים 
אֹותֹו ְּבֵמי ֶמַלח ּוְמָבְרִכים 

ָעָליו ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה

ים ּכוֹס ִראׁשוֹן ְועוִֹׂשים מוְֹזגִ 
ָעָליו ִקּדּוׁש ְוׁשוִֹתים אוֹתוֹ 

.ְּבַהֵסיָּבה

  ְמַגִּלים ֶאת ַהַּמּצוֹת 
  ּוַמְגִּביִהים ֶאת ַהְּקָעָרה

  .ּוַמְתִחיִלים לוַֹמר ֶאת ַהַהָּגָדה

נֹוְטִלים ָיַדִים ַלְּסעּוָדה 
  ּוְמָבְרִכים ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים

  ָּצה ָהֶאְמָצִעיתִיְבַצע ֶאת ַהּמַ 
ֶאת ַהֵחֶלק ַהָּגדֹול . ִלְׁשַּתִים

ַמְחִּביִאים ַלֲאִפיקֹוָמן ְוֶאת 
ַהֵחֶלק ַהָּקָטן ָׂשִמים ֵּבין ְׁשֵּתי 

.ַהַּמּצֹות ֶׁשַּבְּקָעָרה

  ְמָבְרִכיםְוא נֹוְטִלים ָיַדִים 
ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים

ְמָבֵר ַעל ַהַּמָּצה ְׁשֵּתי ְּבָרכוֹת 
, "ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה"וְ , "וִֹציאַהּמ"

  .ְואוֵֹכל ֶאת ַהַּמָּצה ְּבַהֵסיָּבה

.אֹוְכִלים ֶאת ְסעּוַדת ַהַחג

לוְֹקִחים ַּכַּזִית ָמרוֹר ְוטוְֹבִלים 
ַּבֲחרוֶֹסת ּוְמָבְרִכים ַעל ֲאִכיַלת 

.ָמרוֹר ְואוְֹכִלים ְּבִלי ֲהֵסָבה

  מוְֹזִגין ּכוֹס ְׁשִליִׁשי
ם ִּבְרַּכת ַהָּמזוֹןּוְמָבְרִכי

  מֹוְזִגין ּכֹוס ְרִביִעי
.ְואֹוְמִרים ֶאת ַהַהֵּלל

לֹוְקִחים ַּכַּזִית ֵמַהַּמָּצה 
ּכֹוְרִכים ְּבתֹוכֹו  ,ַהַּתְחּתֹוָנה

ַכַּזִית ָמרֹור ְואֹוְכִלים אֹוָתם 
.ְּבַיַחד

  ְלַאַחר ֶׁשָּגְמרּו ֶאת ַהְּסעּוָדה
 מוִֹציִאים ֶאת ָהֲאִפיקוָֹמן

ְואוְֹכִלים ִמֶּמּנּו ַכַּזִית ְּבַהֵסיָּבה

ִמי ֶּׁשִּקֵּים ֶאת ִמְצַות ֶּפַסח 
.ְּכִהְלָכתֹו ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד
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ַמְחִּביִאים ַלֲאִפיקֹוָמן ְוֶאת 
ַהֵחֶלק ַהָּקָטן ָׂשִמים ֵּבין ְׁשֵּתי 

.ַהַּמּצֹות ֶׁשַּבְּקָעָרה

  ְמָבְרִכיםְוא נֹוְטִלים ָיַדִים 
ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים

ְמָבֵר ַעל ַהַּמָּצה ְׁשֵּתי ְּבָרכוֹת 
, "ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה"וְ , "וִֹציאַהּמ"

  .ְואוֵֹכל ֶאת ַהַּמָּצה ְּבַהֵסיָּבה

.אֹוְכִלים ֶאת ְסעּוַדת ַהַחג

לוְֹקִחים ַּכַּזִית ָמרוֹר ְוטוְֹבִלים 
ַּבֲחרוֶֹסת ּוְמָבְרִכים ַעל ֲאִכיַלת 

.ָמרוֹר ְואוְֹכִלים ְּבִלי ֲהֵסָבה

  מוְֹזִגין ּכוֹס ְׁשִליִׁשי
ם ִּבְרַּכת ַהָּמזוֹןּוְמָבְרִכי

  מֹוְזִגין ּכֹוס ְרִביִעי
.ְואֹוְמִרים ֶאת ַהַהֵּלל

לֹוְקִחים ַּכַּזִית ֵמַהַּמָּצה 
ּכֹוְרִכים ְּבתֹוכֹו  ,ַהַּתְחּתֹוָנה

ַכַּזִית ָמרֹור ְואֹוְכִלים אֹוָתם 
.ְּבַיַחד

  ְלַאַחר ֶׁשָּגְמרּו ֶאת ַהְּסעּוָדה
 מוִֹציִאים ֶאת ָהֲאִפיקוָֹמן

ְואוְֹכִלים ִמֶּמּנּו ַכַּזִית ְּבַהֵסיָּבה

ִמי ֶּׁשִּקֵּים ֶאת ִמְצַות ֶּפַסח 
.ְּכִהְלָכתֹו ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד
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מצה שמורה
ענו על השאלות

מעגל השנה

ָכּתּוב ַבּּתֹוָרה "ּוְשַׁמְרֶתּם ֶאת ַהַמּּצֹות" ֶשָׁצִּרי ִלְשׁמֹור ֶשַׁהָבֵּצק א 

ִיְהֶיה ָחֵמץ.

"ְבַּמָצּה ְפּׁשּוָטה"- ׁשֹוְמִרים ַרק ֶשׁא ַיַּעְברּו יֹוֵתר ִמְשּׁמֹוֶנה ֶעְשֵׂרה 

ַדּּקֹות ִמָמַּתי ֶשּּׁׁשֹוְפִכים ַמִים ַלֶקַמח ְוַעד ָהֲאִפָיּה ַבַּתּּנּור ֶשָׁבֶּהן א 

ִהְתַעְסּקּו ְבָּבֵצק .                                           

"ַמָצּה ְשׁמּוָרה" -ִהיא ַמָצּה ֶשָׁשְּׁמרּו ַגּם ֶאת ַהִחִטּים ִמְזַּמן ַהְקִּציָרה 

ֶשׁא ִיְשְׁפּכּו ֲעֵליֶהן ַמִים.

שאלות
א) ֵאת ַמה ָצִרי ִלְשׁמֹור? 

_________________________________
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_________________________________
ג) ָמה ַהֶהְבֵדּל ֵבּין ַמָצּה ְשׁמּוָרה ְלַמָצּה ְפּׁשּוָטה?

_________________________________
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ֶּפַסח
ה' ִצָּוּה ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַלְחּגֹג ֶאת ַחג ַהֶּפַסח ְּבכֹל ָׁשָנה.

ֶאת ַחג ַהֶּפַסח חֹוְגִגים ִמּיֹום ט"ו ַעד כ''א  ְּבִניָסן

ֶאת ֶהָחג חֹוְגִגים ִׁשְבָעה ָיִמים.

ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח ְוַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח )ַהְּׁשִביִעי(

ֵהם ְיֵמי ַחג ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ְמָלאָכה.

ַרק אֹוֵכל ֶׁשָּצִריְך ֶלֱאכֹל ַּבַחג ֻמָּתר ְלַבֵּׁשל ְּביֹום טֹוב.

ְׁשַאר ְיֵמי ֶהָחג ִנְקָרִאים ְיֵמי חֹול ַהּמֹוֵעד )ּכֹוֵלל ַׁשָּבת(.

ְּבַחג ַהֶּפַסח ָאסּור ֶלֱאכֹול ָחֵמץ א. 

        ְואֹוְכִלים ַמּצֹות.

ֶאת ַחג ַהֶּפַסח ָאנּו חֹוְגִגים ֵזֶכר ב.	

        ְלְיִציַאת ִמְצַרִים.

ה' הֹוִציא אֹוָתנּו ִמִּמְצַרִים ג. 

        ִלְהיֹות ָהָעם ֶׁשּלֹו.

מיומנות לגיל הרך

דע
הי
חי

   עובד ע"י א

מיומנות לגיל הרך
מעגל השנה

שיר חנוכה

 לחומרים נוספים שלנו:
achiyayeda.org
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ֶּפַסח
							ְׁשֵאלֹות

ְּבֵאיֶזה ַּתֲאִריְך ַהיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח? א. 

ַּכָּמה ָיִמים ֵיׁש ְּבַחג ַהֶּפַסח? ב.	

ַמה ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּביֹום טֹוב? ג. 

ַמה ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ְּביֹום טֹוב? ד.	

ַמּדּוַע ָאנּו חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהֶּפַסח? ה. 

ַמְיינּו ֶאת ַהִמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים ְּבתֹוְך ַהַּטְבָלה: ו. 

אָסּור לֲַעׂשֹות צָרִיךְ לֲַעׂשֹות

לַחְּגֹג אֶת חַג הַּפֶסַח
ָנָה  ּבְכָל שׁ

לַחְּגֹג אֶת הֶחָג
 7 יָמִים

לֲַעׂשֹות מְלָאכָה
 ּבְיֹום טֹוב

לֲַעׂשֹות מְלָאכָה
ְבִיעִי  ּבַּיֹום הַּשׁ

לֶאֱכֹל מַּצֹות
 ּבְפֶסַח

לֶאֱכֹל חָמֵץ
 ּבְפֶסַח

מיומנות לגיל הרך
דע

הי
חי

   עובד ע"י א
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