מתוך חוברת חדשה ללימוד הלכה לכיתה א'  -בהוצאת בית המלמדים 02-6520427 -

הוֹלכִ ים ִעם ַה ֲה ָלכָ ה! ֶ -פּ ַסח
ְ

ִספּוּר יְ ִצ ַ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם
אתי ִמ ִמּצְ ָריִ ם) ".שמות י"ג ,ח'(
"וְ ִהגַּ ְד ָתּ לְ בִ נְ  בַּ יּוֹם ַההוּא לֵ אמֹר ,בַּ ֲעבוּר זֶ ה ָע ָשׂה יְ הוָ ה לִ י בְּ צֵ ִ

יסןְ ,בּכָ ל ָשׁנָ ה וְ ָשׁנָ ה?!
תּוֹרה לְ ַס ְפּרוֹ לַ יְ לָ ה ֶא ָחד ַבּ ָשּׁנָ ה ְבּח ֶֹדשׁ נִ ָ
ַמהוּ ַה ִסּפּוּר ֶשׁ ִמּ ְצוָ ה ִמן ַה ָ
ַמ ַ
אוֹתנוּ לַ ֲחזֹר ְבּכָ ל ָשׁנָ ה ַעל אוֹתוֹ ַה ִסּפּוּר? ָמה ָעלֵ ינוּ לִ לְ מֹד ִמ ֶמּנּוּ?
דּוּע ְמ ַצוֶ ּה ה' ָ
ִמ ְצוָ ה כָּ ל ָשׁנָ ה ְבּ ֶפ ַסחְ ,בּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדרְ ,ל ַס ֵפּר ֶאת ִספּוּר יְ ִצ ַ
יאת ְבּנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם.
אוֹתנוּ ֵמ ֲע ַ
וּב ַחר ָבּנוּ
בוֹדת ָפּ ֶרִ ,מ ִלּ ְהיוֹת ֲע ָב ִדים .הוּא ָע ָשׂה ָלנוּ נִ ִסּים ָ
ָחשׁוּב ֶשׁנֵּ ַדע ֶשׁה' ִה ִצּיל ָ
וּלהוֹדוֹת ַלה' ְבּכָ ל ָשׁנָ ה!
ִל ְהיוֹת ַעמּוֶֹ .את כָּ ל זֶ ה ָאנוּ חוֹגְ גִ ים ְבּ ַחג ַה ֶפּ ַסחָ .חשׁוּב ְל ַה ְרגִּ ישׁ זֹאת ְ

אוֹתם ְל ִפי ַה ֵסּ ֶדר ַהנָּ כוֹן.
יּוּרים וְ ַס ְדּרוּ ָ
ִגּזְ רוּ ֶאת ַה ִצּ ִ
חוֹרי כָּ ל ִציּוּר ְל ִפי ַה ֵסּ ֶדר ַהנָּ כוֹן
ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן כִּ ְתבוּ ִמ ְס ָפּר ֵמ ֲא ֵ
מּוֹרה י ַ
ֹאמר:
ַה ְצ ִבּיעוּ ַעל ַה ְתּמוּנוֹת ַה ַמּ ְמ ִחישׁוֹת כָּ ל ָדּ ָבר ֶשׁ ַה ֶ
אוֹמ ִרים ִשׁ ָירה ַלה' ַעל ְשׂ ַפת יַ ם סוּף | מ ֶֹשׁה ַבּ ֵתּ ָבה ַבּיְּ אוֹר | מ ֶֹשׁה ָע ָשׂה "אוֹתוֹת" ְל ֵעינֵ י ַפּ ְרעֹה ְלהוֹכִ ַ
יח ֶשׁה' ָשׁ ַלח
ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲע ָב ִדים | ְ
הוֹציא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם | ה' ֵה ִביא ַעל ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ֶע ֶשׂר ַה ַמּכּוֹת | ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל יָ ְצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם |
אוֹתוֹ ְל ִ
ַה ִמּ ְצ ִרים ָר ְדפוּ ַא ֲח ֵרי ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל | ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ְברוּ ְבּתוַֹ היָּ ם ַבּיַּ ָבּ ָשׁה וְ נִ ְצּלוּ! | ְצ ָבא ִמ ְצ ַריִ ם ָט ַבע ְבּיַ ם סוּף.
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הוֹלכִ ים ִעם ַה ֲה ָלכָ ה! ֶ -פּ ַסח
ְ

ַהיְּ ָל ִדים ְמ ַס ְפּ ִרים ִספּוּר יְ ִצ ַ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם
ִבּ ְדקוּ ִאם ַא ֶתּם ַמכִּ ִירים ֶאת ִספּוּר יְ ִצ ַ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם! ֲענוּ ַעל ַה ְשּׁ ֵאלוֹת ַה ָבּאוֹת.

ֵ .1איזֶ ה ַעם ָה ַפֶ את ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲע ָב ִדים?
ֶ .2את ִמי ִצוָּ ה ַפּ ְרעֹה ִלזְ רֹק ַליְ אוֹר?!
ִ .3מיהוּ ַה ֵבּן ֶשׁנִּ ַצּל ַבּיְ אוֹר ַעל יְ ֵדי ַבּת ַפּ ְרעֹה?
ֵ .4איזֶ ה ֶמ ֶל א ֶה ֱא ִמין ַבּה'
וְ א ָפּ ַחד ֵמ ַה ַמּכּוֹת ֶשׁה' ֵה ִביא?
אוֹתיּוֹת:
ַ .5מכּוֹת ִמ ְצ ַריִ ם ִה ְת ַבּ ְל ְבּלוַּ ,ס ְדּרוּ ֶאת ֵס ֶדר ָה ִ
םדּ
ָ
רדּ
ֶב ֶ
נִּ יכִּ ם
שׁחֹ
ֶ
רתוֹוֹבּכ
ְ

יןח
ְשׁ ִ

דבּ ָר
ָ

הבּ ְר ַא
ֶ
ָעברֹ
ַע ְר ֵדּ ְצ ַפ
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הוֹלכִ ים ִעם ַה ֲה ָלכָ ה! ֶ -פּ ַסח
ְ

ֶ .6מה ָהיְ ָתה ַה ַמּכָּ ה ֶשׁ ִשּׁכְ נְ ָעה ֶאת ַפּ ְרעֹה ִל ְשׁ ַ
ל??
ח ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל
יהם?
ְ .7ל ַא ַחר ֶשׁיָּ ְצאוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ םִ ,מי ָר ַדף ַא ֲח ֵר ֶ
ֵ .8היכָ ן ָנ ַפל ַה ָצּ ָבא ֶשׁ ָר ַדף ַא ֲח ֵרי ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל?
יסן כְּ ֵדי ְל ִהזָּ כֵ ר ְבּכָ ל זֶ ה?
חוֹג ִגים ְבּח ֶֹדשׁ נִ ָ
ֵ .9איזֶ ה ַחג ְ
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הוֹלכִ ים ִעם ַה ֲה ָלכָ ה! ֶ -פּ ַסח
ְ

דּוֹמים ֲא ָבל שׁוֹנִ ים! ָח ֵמץ ַ
וּמ ָצּה
ִ
"...א יֵ ָאכֵ ל ָח ֵמץִ ...שׁבְ ַעת יָ ִמים ,תֹּאכַ ל ַמצֹּת) "...שמות י"ג ,ג',ו'(

תּוֹרהִ ,מ ְצוָ ה ֶל ֱאכֹל ַמ ָצּה ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ,וְ ָאסוּר ֶל ֱאכֹל ָח ֵמץ ְבּ ֶמ ֶשׁ כָּ ל יְ ֵמי
ַעל ִפּי ַהכָּ תוּב ַבּ ָ
ַחג ַה ֶפּ ַסחָ .רצוּי ֶל ֱאכֹל ַמ ָצּה ְבּכָ ל יְ ֵמי ֶה ָחגַ .מה ָשּׁוֶ ה ַ
וּמה שּׁוֹנֶ ה ֵבּין ָח ֵמץ ְל ֵבין ַמ ָצּה?
וּמ ֶקּ ַמח ֵמ ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵמ ֶשׁת ִמינֵ י ַה ָדּגָ ןַ .ה ֶה ְב ֵדּל הוּא ֶשׁ ַמּ ָצּה ָל ִשׁים
יהם ֲעשׂוּיִ ים ִמ ַמּיִ ם ִ
ְשׁנֵ ֶ
אוֹפים ִבּזְ ִריזוּת תּוְֹ שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ַדּקּוֹת ,וְ ָשׂ ִמים ֵלב כָּ ל ַהזְּ ַמן ֶשׁ ָה ִע ָסּה א ִתּ ְת ַפּח.
וְ ִ
אוֹתהּ
נּוֹתנִ ים ָל ִע ָסּה ִל ְתפּ ַֹח ,וְ ֵאין ַמ ְק ִפּ ִידים ֶל ֱאפוֹת ָ
ְל ֻע ַמּת זֹאת ָח ֵמץ נַ ֲע ֶשׂה כְּ ֶשׁ ְ
ִבּזְ ִריזוּת.
יהםַ .ה ִקּיפוּ ֶאת ַה ֶה ְב ֵדּ ִלים ְבּ ִעגּוּל.
דּוֹמים וְ ַגלּוּ ֶאת ַה ֶה ְב ֵדּ ִלים ֵבּינֵ ֶ
יּוּרים ַה ִ
ַעיְּ נוּ ִבּ ְשׁנֵ י ַה ִצּ ִ

אוֹפים ָח ֵמץ.
אוֹפים ַמצּוֹתְ .בּ ִציּוּר ִמ ְס ַפּר ______ ִ
ַה ְשׁ ִלימוְּ :בּ ִציּוּר ִמ ְס ַפּר _____ ִ

.2

.1

ק ַמח
ֶ
ֶק ַמח

ֶק ַמח

מ ִרים
ְשׁ ָ
ֶק ַמח

ֶק ַמח

ִמיץ
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הוֹלכִ ים ִעם ַה ֲה ָלכָ ה! ֶ -פּ ַסח
ְ

וּבעוּר ָח ֵמץ
ְבּ ִד ַיקת ָח ֵמץ ִ
"א יֵ ָר ֶאה לְ ָ ח ֵמץ) "...שמות י"ג ,ז'(

ִחידוֹת:

ַ .1מה ְמּ ַח ְפּ ִשׂיםֲ ...א ָבל ְמ ַקוִּ ים ֶשֹּׁלא יִ ָמּ ֵצא?
ָ .2מ ַתי ִמ ְצוָ ה ִל ְשׂרֹף אֹכֶ ל ָבּ ִריא וְ טוֹב ,וְ ֵאין ָבּזֶ ה ִאסּוּר ַ
"בּל ַתּ ְשׁ ִחית"?
ִל ְמדוּ ֶאת ַה ֲה ָלכָ ה ,וְ ָה ִשׁיבוּ ִל ְשׁ ֵתּי ַה ְתּשׁוּבוֹת!

ְבּ ֶפ ַסח א אוֹכְ ִלים ָח ֵמץ ,וְ ָאסוּר ֲא ִפלּוּ ֶשׁיִ ְּהיֶ ה ָח ֵמץ ַבּ ַבּיִ תֲ .חכָ ֵמינוּ ָק ְבעוּ
ֶש ַׁבּ ַלּיְ ָלה ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י ֶפּ ַסח ָע ֵלינוּ ִל ְבדֹּק ְבּ ֶעזְ ַרת נֵ ר אוֹ ָפּנָ ס ְבּכָ ל ָמקוֹם ֶשׁיִ ָּתּכֵ ן ֶשׁיֵ ּשׁ
יסיםַ ,בּ ִתּ ִיקיםָ ,בּ ֲארוֹנוֹתִ ,מ ַתּ ַחת ַל ָשּ ִׁט ַ
"בּ ִד ַיקת ָח ֵמץ".
בּוֹ ָח ֵמץַ :בּכִּ ִ
זוֹהי ְ
יחִ ...
לוֹק ִחים ֶאת
מּוֹצ ִאים? ְל ָמ ֳח ַרת ַבּבּ ֶֹקרְ ,בּ ֶע ֶרב ֶפּ ַסחְ ,
עוֹשׂים ִעם ֶה ָח ֵמץ ֶשׁ ְ
ָמה ִ
"בּעוּר ָח ֵמץ".
ֶה ָח ֵמץ וְ ְ
קוֹר ִאים ִ
שׂוֹר ִפים אוֹתוָֹ .לזֶ ה ְ
דוּרה ַבּ ָמּקוֹם ַהנָּ כוֹן!
ַציְּ רוּ נֵ ר אוֹ ָפּנָ ס ַבּ ָמּקוֹם ַה ַמּ ְת ִאים ,וְ ַציְּ רוּ ְמ ָ
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הוֹלכִ ים ִעם ַה ֲה ָלכָ ה! ֶ -פּ ַסח
ְ
הוֹלכִ ים ִעם ַה ֲה ָלכָ ה! ֶ -פּ ַסח
ְ

עוֹשׂים ֵס ֶדר ַבּ ֵסּ ֶדר!
ִ
"ליל ַה ֵסּ ֶדר".
קּוֹרה ְבּ ֵ
בֹּאוּ נַ כִּ יר ֶאת ַה ֵסּ ֶדר ֶשׁל ַמה ֶשּׁ ֶ
ימן.
ימנֵ י ַה ֵסּ ֶדר" ַה ְצ ִבּיעוּ ַעל ִציּוּר ַה ְמ ַב ֵטּא כָּ ל ִס ָ
"ס ָ
ִשׁירוּ יַ ַחד ֶאת ִ
יטב ָל ִשׁיר ֶאת ִס ָ
ִל ְמדוּ ֵה ֵ
)א ְפ ָשׁר ְל ֵה ָעזֵ ר ָבּ ֲא ָתר ֶשׁ ָלּנוּ(
ימנֵ י ַה ֵסּ ֶדרֶ .



אוֹתם ְל ִפי ַה ֵסּ ֶדר ַהנָּ כוֹן.
ימנִ ים ֵמ ַעמּוּד זֶ ה ,וְ ַס ְדּרוּ ָ
יּוּרים ֶשׁל ַה ִסּ ָ
אִ .גּזְ רוּ ֶאת ַה ִצּ ִ
ימנִ ים,
ְתּנוּ ְלכָ ל זוּג ֶשׁל יְ ָל ִדים ְל ַשׂ ֵחק ,כְּ ֶשׁ ֶא ָחד ַמ ְס ִתּיר ֶא ָחד ֵמ ַה ִסּ ָ
וְ ַעל ֲח ֵברוֹ ְל ִמ ְשׂ ָחק ְל ַגלּוֹת ֶאת ַמה ֶשּׁנִּ ְל ַקח ,וְ ֶאת ְמקוֹמוֹ ֶשׁל ַה ְקּ ָלף ַה ֻמּ ְס ָתּר.
יּוּרים.
כְּ ַדאי ִל ְצבּ ַֹע ֶאת ַה ִצּ ִ
בְ .ל ַא ַחר ֶשׁ ְתּ ַסיְּ מוַּ ,ה ְד ִבּיקוּ ֶאת ִס ָ
ימנֵ י ַה ֵסּ ֶדר ָבּ ַעמּוּד ַה ָבּא ְל ִפי ֵס ֶדר ֵליל ַה ֵסּ ֶדר!
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הוֹלכִ ים ִעם ַה ֲה ָלכָ ה! ֶ -פּ ַסח
ְ

ַא ְר ַבּע ַה ֻקּ ְשׁיוֹת

נוֹר ִאים ...וְ נִ ְפ ָל ִאים!
הוֹלכִ ים ִעם ַה ֲה ָלכָ ה! ֱ -אלוּל וְ ִת ְשׁ ֵרי – יָ ִמים ָ
ְ

ילים ַל ֲעשׂוֹת
שׁוֹא ִלים ֶאת ַא ְר ַבּע ַה ֻקּ ְשׁיוֹתְ .בּכָ ל ֻק ְשׁיָ ה יֵ שׁ ָדּ ָבר ֶשׁ ְרגִ ִ
ֲ
ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ַהיְּ ָל ִדים
יּוּרים וְ גַ לּוּ ֶאת ַהזּוּגוֹתִ ,ציּוּר ֶשׁל ַמה
עוֹשׂים ַא ֶח ֶרתַ .עיְּ נוּ ַבּ ִצּ ִ
כָּ ל ַה ָשּׁנָ ה ,וְ ִאלּוּ ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ִ
עוֹשׂים ַא ֶח ֶרת ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר.
עוֹשׂים כָּ ל ַה ָשּׁנָ ה ,וְ ִאלּוּ ַה ִצּיּוּר ֶבּן ַהזּוּגַ ,מה ֶשּׁ ִ
ֶשּׁ ִ
ִשׁירוּ ֶאת ַא ְר ַבּע ַה ֻקּ ְשׁיוֹת וְ ִה ְת ַא ְמּנוּ ָבּ ֶהן.

ַמה נִּ ְשׁ ַתּנָּ ה ַהלַּ יְ לָ ה ַהזֶּ ה ִמכָּ ל ַהלֵּ ילוֹת?
ֶשׁבְּ כָ ל ַהלֵּ ילוֹת ָאנוּ אוֹכְ לִ ין ָח ֵמץ ַוּמצָּ הַ ,הלַּ יְ לָ ה ַהזֶּ ה כֻּ לּוֹ ַמצָּ ה?
ֶשׁבְּ כָ ל ַהלֵּ ילוֹת ָאנוּ אוֹכְ לִ ין ְשׁ ָאר יְ ָרקוֹתַ ,הלַּ יְ לָ ה ַהזֶּ ה )כֻּ לּוֹ( ָמרוֹר?
ֶשׁבְּ כָ ל ַהלֵּ ילוֹת ֵאין ָאנוּ ַמ ְטבִּ ילִ ין ֲא ִפילוּ ַפּ ַעם ֶא ָחתַ ,הלַּ יְ לָ ה ַהזֶּ ה ְשׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמים?
יוֹשׁבִ ין וּבֵ ין ְמ ֻסבִּ יןַ ,הלַּ יְ לָ ה ַהזֶּ ה כֻּ לָּ נוּ ְמ ֻסבִּ ין?
ֶשׁבְּ כָ ל ַהלֵּ ילוֹת ָאנוּ אוֹכְ לִ ין בֵּ ין ְ
יּוּרים ִמתּוַֹ 
"מה נִּ ְשׁ ַתּנָּ ה" .כִּ ְתבוּ ִמ ַתּ ַחת ְלכָ ל ִציּוּר ְבּכָ ל ַה ֵלּילוֹת אוֹ ַה ַלּיְ ָלה ַהזֶ ּה.
אִ .ל ְפנֵ יכֶ ם ִצ ִ
בִ .מ ְתחוּ ַקו ֵבּין ַהזּוּגוֹת ֶשׁ ְבּכָ ל ְשׁ ֵא ָלה.
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הוֹלכִ ים ִעם ַה ֲה ָלכָ ה! ֶ -פּ ַסח
ְ

וּמרוֹר"
"פּ ַסח ַמ ָצּה ָ
ֶ
וּמרוֹר.
תּוֹרה ֶל ֱאכֹל ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדרָ :ק ְר ַבּן ֶפּ ַסחַ ,מ ָצּהָ ,
ִמ ְצוָ ה ֵמ ַה ָ
כַּ יּוֹם ֶשׁ ֵאין ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשֵׁ ,אין ָק ְר ַבּן ֶפּ ַסח.
חוֹבת ֲאכִ ַ
תּוֹרה ,וְ ַ
חוֹבת ֲאכִ ַ
ַ
ילת ַה ָמּרוֹר ִהיא ְדּ ַר ָבּנָ ן.
ילת ַה ַמּ ָצּה ִהיא ֵמ ַה ָ
וּמנַ ֲע ִרים ֶאת ַה ָמּרוֹר ִל ְפנֵ י
ילין אוֹתוֹ ַבּ ֲחר ֶֹסתְ ,
ִל ְפנֵ י ֶשׁאוֹכְ ִלים ֶאת ַה ָמּרוֹרַ ,מ ְט ִבּ ִ
ילתוֹ.
ֲאכִ ָ
אַ .ה ְשׁ ִלימוּ ֶאת ַה ַתּ ְשׁ ֵבּץ ְל ִפי ַמה ֶשׁ ְלּ ַמ ְד ֶתּם.
תּוֹרה ַגּם ַהיּוֹם ֶל ֱאכֹל ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר.
בַ .ה ִקּיפוּ ְבּ ִעגּוּל ֶאת ַה ַמּ ֲאכָ ל ֶשׁ ִמּ ְצוָ ה ִמן ַה ָ

ַמ ָצּה
ֶפּ ַסח

ָמרוֹר

ֲח
רֹ
ס
ת
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