
לפניכם ארבעה סוגי קלפים:

•  קלפי טריוויה ובהם שאלות ידע בכמה רמות
 •  קלפי הזמנה לשיחה המעלים נושאים

לשיחה ולדיון
•  קלפים המיועדים לגיל הרך

 •  קלפי פעילות ובהם משימות קלילות
לכל המשתתפים

•
הקלפים יכולים ללוות את קריאת ההגדה 

בליל הסדר: אפשר להניח אותם בכמה ערמות על 
שולחן הסדר ולמשוך קלף אקראי מדי פעם בפעם, 
 בהפסקות בקריאת ההגדה, או לחלק את הקלפים

בין המשתתפים. אפשר גם להציע לילדים 
הפורשים משולחן הסדר לשחק בקלפים 

המתאימים, ואפשר, כמובן, להמשיך לשחק 
בקלפים בכל ימי החג.



לקטנים שבחבורה



לקטנים שבחבורה

ע ּכֹוסֹות  • •  ַאְרּבַ

ע ּכֹוסֹות יִַין. ֶדר ׁשֹוִתים ַאְרּבַ ֵליל ַהּסֵ  ּבְ
ע ּכֹוסֹות ֵזהֹות. ִמְצאוּ ַאְרּבַ



לקטנים שבחבורה

•  ֱאגֹוִזים  •

ֵלִמים ּתוְּכלוּ  ה ֱאגֹוִזים ׁשְ ּמָ ּכַ
יּוּר? ּצִ ִלְמצֹא ּבַ



לקטנים שבחבורה

ֶרְך  • •  ֲעבֹוַדת ּפֶ

ים  ּדִ ל ַהיֹּום ִהיא ְמַמּלֵאת ּכַ ְפָחה ִעְבִריָּה. ּכָ ָרה ִהיא ׁשִ שָׂ
ִניָּה.  ַמִים ְוסֹוֶחֶבת אֹוָתם ַלֲאַתר ַהּבְ  ּבְ

ן אֹותֹו. ה ְלַתּקֵ ָרה ְמַנּסָ ר, ְושָׂ ּבַ ד ַהזֶּה ָנַפל ְוִנׁשְ  ַהּכַ
ְתִאים. ָרה ִלְמצֹא ֶאת ַהֵחֶלק ַהּמַ ִעְזרוּ ְלשָׂ



ָבה  •לקטנים שבחבורה ּתֵ ה ּבַ •  ֹמשֶׁ

ה. ְרעֹה ֶאל מֹׁשֶ ת ּפַ הוִֹבילוּ ֶאת ּבַ



ֶדר  •לקטנים שבחבורה ְלַחן ַהּסֵ •  שֻׁ

ְלָחן? ֻ ִביִעים ַעל ַהּשׁ ה ּגְ ּמָ ּכַ
ים? ִביִעים אֹו ֲאָנׁשִ ַמה יֵּׁש יֹוֵתר, ּגְ



לקטנים שבחבורה

ְרעֹה  • •  ּפַ

ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים.  ל ּפַ נֵי ִאיּוִּרים ׁשֶ ִלְפנֵיֶכם ׁשְ
ינֵיֶהם.       ִלים ּבֵ מֹוָנה ֶהְבּדֵ ִמְצאוּ ְלָפחֹות ׁשְ



יַע ִראשֹׁון ָלֲאִפיקֹוָמן?  •לקטנים שבחבורה •  ִמי ַיּגִ
יָּה ְוִעְרכוּ ֵמרֹוץ! ָהִטילוּ ֻקּבִ



ַסח?  •לקטנים שבחבורה ְך ְלַחג ַהּפֶ •  ָמה ַׁשּיָ

ׁשוִּרים ְלֶפַסח ּתוְּכלוּ ִלְמצֹא ּכָאן? ָבִרים ַהּקְ ה ּדְ ּמָ ּכַ



לקטנים שבחבורה

ּכֹות  • ר ַהּמַ •  ֶעשֶׂ

ַע. ת ְצַפְרּדֵ ַמּכַ ִעים ּבְ ַפְרּדֵ מֹו ַהּצְ 1. ִקְפצוּ ּכְ
ּנִים. ת ּכִ ַמּכַ ְצִרים ּבְ מֹו ַהּמִ 2. ִהְתּגְָרדוּ ּכְ

ַמּכַת ָערוֹב. מֹו ַחיֹּות טֹוְרפֹות ּבְ 3. ַנֲהמוּ ּכְ
ְך. ַמּכַת חֹׁשֶ ְצִרים ּבְ מֹו ַהּמִ 4. ְלכוּ ּכְ



לקטנים שבחבורה

ּיוּר?  • •  ֵאיזֹו ְצָלִלית ֵזָהה ַלּצִ

ֵדי ִלְבקַֹע ֶאת ַהיָּם.  ה ּכְ ּטֶ ה ֵהִרים ֶאת ַהּמַ מֹׁשֶ
ּלֹו? ָלִלית ׁשֶ ה ִהיא ַהּצְ ַמּטָ ּלְ ָלִליֹּות ׁשֶ ֵאיזֹו ֵמַהּצְ



ה י ו ו י ר ט



טריוויה

ִמְצַרִים?  ּבְ ם ַהּנָָהר ַהּגָדֹול ׁשֶ ֵ ַמה ּשׁ  .1

דֹות ָהִעְבִריֹּות? יַּלְ ְרעֹה ַעל ַהּמְ וָּה ּפַ ַמה ּצִ  .2

יִּוְָּלדוּ. ִנים ָהִעְבִרים ׁשֶ ל ַהּבָ ַלֲהרֹג ֶאת ּכָ א. 
ּלֹא ַלֲעזֹר ַליֹּוְלדֹות. ׁשֶ ב. 

יִּוְָּלדוּ. ינֹוקֹות ָהִעְבִרים ׁשֶ ל ַהּתִ ְלָהִביא ֵאָליו ֶאת ּכָ ג. 

מה היו שמות הערים שבנו בני ישראל במצרים?   .3

על פי התורה, כמה שנים בסך הכול גרו  .4 
בני ישראל במצרים? 

150 שנה א. 
280 שנה ב. 
430 שנה ג. 

ְאֹור 1. ַהיּ
2. א

ִתֹם ְוַרַעְמֵסס 3. ּפ
4. ג

•  מצַרים  •



טריוויה

ְצַרִים, ָרֵאל ִמּמִ נֵי ִישְׂ ְרחוּ ּבְ ר ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ  .1 
ְרּכָם? ַמה ָחַסם ֶאת ּדַ

א. ַהר ּגָבֹוּהַ        ב. יָם       ג. ַלֲהַקת ְזֵאִבים 

ְצַרִים?  ָרֵאל ִמּמִ נֵי ִישְׂ ֵאיזֹו עֹוָנה יְָצאוּ ּבְ ּבְ  .2

ָתו  ּסְ ִיץ       ד. ּבַ ּקַ ָאִביב       ג. ּבַ חֶֹרף       ב. ּבָ א. ּבַ

באיזה כלי נגינה ניגנה מרים בשירת הים?  .3 

א. חליל       ב. תוף       ג. נבל  

איזו מדינה ביֵָמינוּ אינה גובלת בים סוף?  .4

א. ישראל       ב. מצרים       ג. לוב       ד. ירדן 

1. ב
2. ב
3. ב
4. ג

•  יציאת מצרים  •



טריוויה

ַסח? ְלֵזֶכר ֵאיֶזה ֵארוַּע חֹוְגִגים ֶאת ַחג ַהּפֶ  .1

ַסח?  ֵאיֶזה חֶֹדׁש ִעְבִרי ָחל ַחג ַהּפֶ ּבְ  .2

ַסח"? מדוע נקרא החג "ֶפּ  .3

על פי רבן גמליאל, כל אחד   .4
חייב להגיד שלוש מילים 

לפחות בליל הסדר. מהן המילים 
האלה?

ְּצַרִים ְנֵי ִיְשָׂרֵאל ִמִמ 1. ְיִציַאת ּב
2. ִניָסן

ַָסח )=דילג( אלוהים על בתי העברים  3. משום שבליל מכת בכורות ּפ
ולא פגע בהם.

4. פסח, מצה ומרור

•  פסח  •



טריוויה

לֹוׁש ַמּכֹות ְלָפחֹות. ְמנוּ ׁשָ  .1

ְצִרים ְלַזהֹות ֶזה ֶאת ֶזה  ה יְָכלוּ ַהּמִ ֵאיזֹו ַמּכָ ּבְ  .2
י ַהּקֹול?  ַרק ַעל ּפִ

בארבע מכות פגעו בעלי חיים במצִרים.   .3
אילו הן? 

מהם ראשי התיבות של מכות מצרים?  .4 
על פי הכתוב בהגדה, מי הציע אותם?

ְכֹורֹות ַת ּב ְֶך, ַמּכ ֵה, חֹׁש ָָרד, ַאְרּב ְִחין, ּב ֶֶבר, ׁש ִים, ָערוֹב, ּד ִּנ ֵַע, ּכ ַם, ְצַפְרּד 1. ּד
ְֶך ַת חֹׁש 2. ַמּכ

3. צפרדע, כינים, ערוב וארבה
4. דצ"ך עד"ש באח"ב, רבי יהודה

•  עשר המכות  •



טריוויה

ּנָה": ּתַ ׁשְ ה ּנִ י ׁשוּרֹות ִמ"ּמַ ּתֵ ִלימוּ ְלָפחֹות ׁשְ ַהׁשְ  .1
ְיָלה ַהזֶּה... ָכל ַהּלֵילֹות... ַהּלַ ּבְ ׁשֶ  

ֶדר ַהֲחֵסִרים: ִלימוּ ֶאת ִסיָמנֵי ַהּסֵ ַהׁשְ  .2
ס    ְרּפַ ָקֵדׁש וּ  , ּכַ  

כמה שאלות שואלים ארבעת הבנים?  .3

השלימו את הבתים האחרונים של השיר  .4 
"אחד מי יודע":

אחד עשר... שנים עשר... שלושה עשר...  

ִיִלין ֲאִפּלוּ  ָה, ֵאין ָאנוּ ַמְטּב ֻּלֹו ַמּצ ָה...  ּכ ְֻגָמאֹות: ָאנוּ אֹוְכִלים ָחֵמץ וַּמּצ 1. ּד
ַַעם ֶאָחת... ּפ

ַץ 2. ְרַחץ, יַַח
3. שלוש. הבן שאינו יודע לשאול אינו שואל.

ַיָּא ְִבַטיָּא, שלושה עשר ִמּד ּ, שנים עשר ׁש 4. אחד עשר ּכֹוְכַביָּא

•  ההגדה  •



טריוויה

ַסח: ל ַחג ַהּפֶ ם ׁשֶ מֹות ָהֵאּלֶה ֵאינֹו ׁשֵ ֵ ֵאיֶזה ֵמַהּשׁ  .1
ַחג ַהֵחרוּת א. 
יֹון ּקָ ַחג ַהּנִ ב. 

ַחג ָהָאִביב   ג. 

ּלָה "ֵחרוּת"? ֶפת ַלּמִ ים ָהֵאּלֶה ֵאיָנּה ִנְרּדֶ ּלִ ֵאיזֹו ֵמַהּמִ  .2
ָחרוּט א. 
חֶֹפׁש ב. 
רֹור  ּדְ ג. 

מצה מסמלת עבדות וגם חירות. מה הקשר בין  .3 
מצה לחירות? 

ה לצד שמאל, הנהוגה מה הקשר בין ֲהסיּבָ  .4 
בליל הסדר, לחירות?

1. ב
2. א

3. מצות היו המזון שלקחו עמם בני ישראל כשיצאו ממצרים בחיפזון.
4. בתקופת החכמים רק אנשים חופשיים ישבו "מסובין".

•  חירות  •
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יְּאֹור? ה ּבַ ט מֹׁשֶ ָ תֹוְך ַמה ּשׁ ּבְ  .1
ָבה ּתֵ א. 
ִסיָרה ב. 

ת ֱאגֹוז   ְקִלּפַ ג. 

יָרה אֹותֹו ִאּמֹו ה, ִהְסּתִ נֹּוַלד מֹׁשֶ ְלַאַחר ׁשֶ  .2 
ִית. ַמּדוַּע? תֹוְך ַהּבַ ּבְ

מי נתן למשה את שמו, ומה משמעות השם   .3
"משה"? 

כמה זמן הצליחה אמו של משה להסתיר אותו   .4
בתוך הבית? 

1. א
ְַרעֹה. ְֵזַרת ּפ ְִגַלל ּג ֶיָּבֹואוּ ִמְצִרים ְויַַהְרגוּ אֹותוֹ ּב ָה ׁש ְׁש 2. ִהיא ָחׁש

3. בת פרעה נתנה למשה את שמו. משה – מלשון למשות, להוציא: 
ִיִתהוּ" )שמות ב, י(. ִּים ְמׁש ִי ִמן ַהַמ "ּכ

4. שלושה חודשים

•  משה  •
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ה?   ים ַלֲהָכַנת ַמּצָ רוּׁשִ ְצָרִכים ַהּדְ נֵי ַהּמִ ָמֵהם ׁשְ  .1

ְצַרִים, ַמּדוַּע ָלְקחוּ  ָרֵאל ִמּמִ נֵי ִישְׂ יְָּצאוּ ּבְ ׁשֶ ּכְ  .2
ם ַמּצֹות ְולֹא ֶלֶחם?  ִעּמָ

מדוע המצה דקה, איזה רכיב אינו נמצא בה?   .3

מתי עושים "בדיקת חמץ"?   .4
בליל הסדר עצמו א. 

ערב לפני ליל הסדר   ב. 
בבוקר ליל הסדר  ג. 

1. ֶקַמח וַּמִים
ִיק  ֵָצק לֹא ִהְסּפ ְִמִהירוּת, ְוַהּב ָזֹון, ּב ְִחּפ ְִצַרִים ּב ֶיְָּצאוּ ִמּמ ׁוּם ׁש 2. ִמּש

ְלַהְחִמיץ )ִלְתּפַֹח(.
3. שמרים

4. ב

•  חמץ ומצה  •
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ֶדר ְואֹוְכִלים ַרק  ְתִחּלַת ַהּסֵ יִאים ּבִ ְחּבִ ַמה ּמַ  .1
עוָּדה?  ַאֲחֵרי ַהּסְ

ה  לֹוׁשָ ֶדר, ְמנוּ ׁשְ ְלַחן ַהּסֵ ׁשֻ ל ּבְ ּכֵ ִלי ְלִהְסּתַ ּבְ  .2
ַסח. ְמָצִאים ַעל ַקֲעַרת ַהּפֶ ָבִרים ְלָפחֹות ַהּנִ ּדְ

ב"כורך" אוכלים כריך ממצה.   .3 
מה מכניסים בין שתי חתיכות המצה? 

מהו המאכל הנאכל ראשון בליל הסדר,  .4 
ומהו המאכל האחרון?  

1. ֲאִפיקֹוָמן
ֵיָצה, ַמּצֹות ַס, ְזרֹוַע, ּב ְַרּפ 2. ָמרֹור, ֲחֶזֶרת, ֲחרֶֹסת, ּכ

3. מרור, ויש המוסיפים חרוסת
4. הראשון – כרפס ]ירק[, והאחרון – אפיקומן ]מצה[

•  ליל הסדר  •
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ֶֶרְך  1. ּפ
2. ב ְו־ג

3. א
4. לא נכון, הפירמידות נבנו עוד לפני שבני ישראל הגיעו למצרים

•  עבדות  • 
ה ְמאֹוד? ּתֹוָרה וַּבַהּגָָדה ַלֲעבֹוָדה ָקׁשָ ֵאיְך קֹוְרִאים ּבַ  .1 

ֲעבֹוַדת   

ִמְצַרִים? ָרֵאל ּבְ נֵי ִישְׂ ֵאּלוּ ֲעבֹודֹות ָעְבדוּ ּבְ ּבְ  .2
יֹון ִנּקָ א. 
ִניָּה ּבְ ב. 

ַחְקָלאוּת ג. 

שם הספר בתורה המתאר את העבדות במצרים הוא:   .3
שמות א. 

בראשית ב. 
מגילת העבדות  ג. 

בני ישראל השתתפו בבניית הפירמידות  .4 
במצרים – נכון או לא נכון?  



פעילות



פעילות

•  ִמצאו את המילה  •
לפניכם רשימה של מילים וביטויים מההגדה, כמה מהם 

מוכרים יותר וכמה מוכרים פחות. 
 "המנחה" )אחד המשתתפים( יכריז על אחת המילים,

כל אחד מהמשתתפים האחרים יחפש את המילה בהגדה 
שלו, ומי שימצא ראשון היכן המילה מופיעה – ינצח. 

ָעְמָדה יֵּנוּ ְוִהיא ׁשֶ ּדַ

ְלִפיָכְך

ִנְגָאל 

ין ְמֻסּבִ

נָחֹור 

ְיָלה ַהזֶּה ַהּלַ

ָמרֹור

ה  ַמּצָ

ַלִים ְירוּׁשָ



פעילות

•  קערת פסח משפחתית  •
 קערת הפסח מספרת את סיפור החג בעזרת

מאכלים סמליים. ִחשבו על קערה שתאפיין ותסמל את 
המשפחה שלכם. 

אילו מאכלים יהיו בקערה הזאת? מדוע?
אילו מאכלים לא יהיו בה לעולם? מדוע?  



פעילות

•  ענן מילים  • 
מילותיו של איזה שיר מההגדה מופיעות בענן המילים? 

)נסו למצוא את כל מילות השיר ולסדר אותן לפי סדרן בשיר( 

ַמה 

ָכל  בְּ ֶשׁ
ילֹות  ַהֵלּ

ה  ָנּ תַּ ְשׁ ִנּ

ְיָלה  ַהַלּ

ַהֶזּה 

ל  ִמכָּ

ָאנּו 

אֹוְכִלין 
ָחֵמץ 

ה  ּוַמָצּ

ּלֹו  ֻכּ

ה  ַמָצּ
ָאר  ְשׁ

ְיָרקֹות 

ָמרֹור

ֵאין 
יִלין  ַמְטבִּ

ֲאִפילּו 

ַעם  פַּ
ֶאָחת 

י  תֵּ ָעִמים ְשׁ פְּ

ין  בֵּ

ִבין  יֹוְשׁ

ּוֵבין 

נּו  לָּ ֻכּ

ין  ְמֻסִבּ

ין ְמֻסבִּ



פעילות

•  הכול בשקית  • 
העבירו בין המשתתפים שקית ובה כל מיני חפצים

)למשל, כדור, בננה, כפפה, מפתח(. 
על כל משתתף להוציא חפץ אקראי מהשקית ולהסביר את 

הקשר שלו לסיפור יציאת מצרים.



פעילות

•  תחרות שירים  •
בחרו בנושא הקשור לחג וִמצאו כמה שיותר שירים 

העוסקים בו. 
אפשר גם לערוך תחרות: התחלקו לשתי קבוצות, כל קבוצה 
תורּה תאמר שם של שיר בנושא הנבחר )או תשיר שורה  ּבְ

ממנו(, והקבוצה שתמצא יותר שירים – תנצח.

נושאים לדוגמה:

אביב 	•

פסח 	•

חופש וחירות 	•

עבדים, עבדות 	• 
ועבודה

מדבר 	•

חיפזון ומהירות 	•



פעילות

•  מילים מבולבלות  •
לפניכם רשימה של מילים הקשורות לפסח שסדר 

האותיות בהן התבלבל. ִמצאו מהן המילים.
כדי להקשות את משימה, אפשר להקציב לה זמן.

פתרונות: אפיקומן, שולחן עורך, חמץ, ביצה, חרוסת, בני ישראל, 
מה נשתנה, פרעה, בן חורין, משה בתיבה, ים סוף, מרור

קנימאפו

חורען לשוך

צמח

צביה

סוחרת

בלי ירנאש

תש נהמהנ

עהפר

חי נובנר

שהב במתיה

סם ויף

רמרו 



פעילות

•  יישומון )אפליקציה(  •
משימה בזוגות או בשלישיות:

הציעו רעיון ליישומון )אפליקציה( לטלפון חכם שהיה 
עוזר לבני ישראל בשהותם במצרים, בצאתם ממנה או 

במסעם במדבר.
הקבוצה שתציג את היישומון המוצלח ביותר תזכה 

בפרס! 



פעילות

•  ִססמאות  • 
בסיפור יציאת מצרים היו קבוצות שהחזיקו בדעות 

מגוונות והיו בעלות אינטרסים שונים זה מזה. 
דמיינו שכל הקבוצות מתכנסות, ועל כל קבוצה להציג את 

עצמה בִססמה קליטה. למשל, הציעו ססמאות 
מתאימות לקבוצות האלה:

בני ישראל  	•

משה ותומכיו 	•

מרים והמחוללות 	•

פרעה ויועציו 	•

המיילדות העבריות 	•

החרטומים )עוזריו הקוסמים 	• 
של פרעה(

 אפשר לחבר ִססמה בחרוזים או להוסיף לה
מנגינה מוכרת. 



פעילות

•  גלו את המושג  •
)על פי המשחק "טאּבּו"(

בחרו מילה הקשורה לסיפור החג ותארו אותה בלי להזכיר 
את המילה עצמה ואת הטיותיה, וכן בלי להשתמש במילים 
מסוימות נוספות ובהטיותיהן. על המשתתפים לנחש מהי 

המילה. לדוגמה: 

 •   תארו את המילה פרעה בלי המילים:
מלך, מצרים ואכזר. 

 •   תארו את המילה עבדים בלי המילים:
סבל, שעבוד, עבודת פרך, עובדים וקשה.

 •   תארו את המילה מיילדות בלי המילים:
תינוקות, יאור, פרעה ולידה.

 •   תארו את הביטוי ים סוף בלי המילים:
מים, קריעה, חיילים ורדפו.

 •   תארו את המילה מצות בלי המילים:
בצק, החמיץ, חיפזון, זמן ואוכלים.



פעילות

•  מי אני או מה אני?  •
הכינו מראש כתרים ועליהם שמות של אנשים, מושגים או 

חפצים מסיפור החג )משה, מרים, חרטומי פרעה, המטה של 
משה, הבצק שלא החמיץ(. 

ִחבשו את אחד הכתרים על ראש אחד המשתתפים )בלי 
שיראה מה שכתוב עליו(. על המתנדב לגלות מה כתוב על 
על הכתר שהוא חובש בעזרת שאלות "כן" ו"לא". אפשר 

להגביל את מספר השאלות – חמש למבוגרים ועשר 
לילדים. 



ה ח י ש



שיחה

ארבעת הבנים
פרשנות חדשה

ארבעת הבנים מייצגים ארבעה טיפוסים, ארבע מהויות. 
הקבילו את ארבעת הבנים לארבעה דברים אחרים, למשל –

•			ארבע דמויות היסטוריות
•		 ארבעה רהיטים

•			ארבעה מאכלים או משקאות
•			ארבעה פיתוחים טכנולוגיים

ועוד, כיד הדמיון הטובה עליכם... 



שיחה

•  ליל סדר מיוחד  •

זיכרון מיוחד מליל סדר 
שהשתתפתי בו. 



שיחה

•  קערת הפסח  •
מאכל שהייתי מוסיף/מוסיפה לקערת הפסח...

מדוע? 
מה הוא מסמל? 



שיחה

•  חירות  • 
ערכו סבב ובו יגיד כל משתתף דבר אחד הגורם לו להרגיש 
בן חורין, משוחרר, חופשי וחסר דאגות )דבר חומרי או רגשי, 

התנהגות מסוימת וכדומה(. 

לחלופין, ִחשבו על חפץ המסמל בעבורכם חירות וחופש, או חפץ 
המסמל בשבילכם עבדות ושעבוד, והסבירו מדוע בחרתם בו.



שיחה

•  מסע  •
בפסח אנו מספרים את סיפור בני ישראל שיצאו 
ממצרים למסע במדבר, מסע שנמשך ארבעים שנה.
ספרו על מסע שהשתתפתם בו או על מסע שאתם 

רוצים או מתכננים לערוך. 
לאן היה/יהיה המסע? 

 מהו הזיכרון החזק ביותר שלכם מהמסע?
מה מושך אתכם ביעד החדש שלכם? 



שיחה

•  באופן אישי  •
מסר, או משפט בהגדה המוצא חן בעיניי במיוחד, 

או רעיון שאני מזדהה ִאתו,
ו/או מסר, רעיון או משפט בהגדה שאני מזדהה 

אתו פחות.



שיחה

•  זיכרונות  •

הרעיון המרכזי בחג הפסח 
הוא לזכור את סיפור יציאת מצרים 

ולספר אותו.
שתפו את האחרים בזיכרון מעברכם, זיכרון 

שחשוב לכם שגם בני משפחתכם וגם 
הדורות הבאים יכירו.  



שיחה

•  אביב  •
פסח הוא חג האביב. ספרו על אירוע או על פרק זמן 
בחייכם שהרגשתם בו "באביב" – שחשתם צמיחה, 

התחדשות ופריחה.   



שיחה

•  "והגדת לבנך"  •
אחד העקרונות המרכזיים בחג הפסח הוא העברת הסיפור 

והרעיונות שבו לדורות הבאים.

רעיון, ערך או מסר שחשוב לי להעביר לדור הבא )או לילדיי 
או כמסר חינוכי כללי(... 

רעיון, מסר או ערך חשוב שקיבלתי מהוריי...


