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גדול צץ בין דברי השבח על הנער לבין חתימת הרב.

נשא בן הגביר את המכתב לראש הישיבה בעיירה הסמוכה ומסר לו אותו. קרא ראש 
אוכל  לא  לצערי  "בני,  ואמר:  הגביר  בן  בפני  והביט  עיניו  נשא  המכתב,  את  הישיבה 

לקבלך לישיבה, הגעת מאוחר מדי ואין לי מקום לאברך נוסף".

חזר בן הגביר לביתו ואשת הרב, שהייתה באותו מעמד שאלה את בעלה: 

"אני לא מבינה דבר ממה שקרה כאן. מחד, לא הסכמת לקבל את בן הגביר ללמוד 
בישיבה שלך משום הסיבות השמורות עמך, אך מאידך, הסכמת להמליץ עליו לרעך, 
יכולת  וכיצד  פוחז  הוא  זה  שנער  יודעים  כולנו  לנו.  הסמוכה  בעיירה  הישיבה  ראש 

להמליץ עליו ולשלוח אותו ללמוד אצל רעך?"

ענה לה הרב וחיוך נסוך על פניו, אמנם המלצתי על  בן הגביר כפי שאמרת, אך גם לא 
המלצתי בעת ובעונה.

 – לאמור  הדף  בתחתית  כתבתי  חתימתי  ואת  העמוד,  בראש  כתבתי  "ההמלצה"  את 
מדבר שקר תרחק!

  יש והעשיר המצליח בעסקיו, אינו חכם אך אינו

הסיפור בא להוכיח לנו, שעושר לא מורה על תבונה, ועוני לא מורה על טיפשות.

הגביר העשיר נוהג כעני.
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חידון תפזורת ליל הסדר לפסח / עוזי קייש

א.   ענה על השאלות הבאות.
מעל כל מספר עליך לרשום את האות המתאימה של הפתרון. לכל אות מתאים מספר אחד 

בלבד.
רמז ודוגמה:  אחד מארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה –  ת     מ  
30    61                                                  

לפיכך לפי הרמז שניתן לעיל - מעל כל מספר 61 ומספר 30 המופיעים בכל הפתרונות צריך 
לכתוב את האותיות: ת, מ – בהתאמה.
)הערה:מספרים אלו אינם גימטריה(

הדרכה: כדי להקל במציאת הפתרונות לשאלות שלהלן על הפותר לאתר את השאלות הקלות 
ולענות עליהם תחילה.                                                                                                               

א( מסימני הסדר:  ___    ___   ___   ___
17       19       21       18                                 

ב( מהמאכלים שאוכלים בליל הסדר:        ___   ___   ___   ___
                             21      18       21       30                                                                        

ג( אחד מארבע לשונות של גאולה שבתורה. )שמות ו,ו-ז(: ___  ___  ___  ___  ___  ___
      88      61     40     17     36      18                                                                                                    

ד( תחילת קושית הבן מההגדה של פסח:  ___   ___         ___   ___   ___   ___   ___
 36      15       61      31       15            36      30                                                                          

פסח(:                                                              של  )מההגדה  ברק.  בבני  מצרים  יציאת  שסיפרו  חכמים  מארבע  אחד  ה( 
   ___   ___   ___   ___   ___   ___         ___   ___   ___

21      29      60       88       40      58             88      12       21 
ו( אחד מעשר המכות.  )מההגדה של פסח(: ___   ___   ___   ___

15      88      19        31                                                                            
ז( הסימנים המקוצרים שנתן רבי יהודה לעשר המכות:                                                                                                      

___   ___   ___   ___             ___   ___   ___            ___   ___   ___ 
12      19       58      12                 31       46      60                97      17       46  

ח( אסור בהנאה בפסח:  ___   ___   ___
17       30       19                                           

ט( מהדברים שמניחים על הקערה בליל הסדר:  ___   ___   ___   ___
60      18       21       29                                                                                   

י( כנוי למצה:  ___   ___   ___          ___   ___   ___   ___
88      15      18       60              30      19      40                          

יא( תחילת אמירת ההגדה: ___  ___        ___  ___  ___  ___      ___  ___  ___  ___
58     88     15      60          58     30      19     40            58      36                                               

יב( מסימני הסדר:  ___   ___   ___
31       46      77                                  
יג( שיר עממי שנוהגים לשיר בפסח:

___   ___   ___   ___   ___            ___   ___   ___   ___ 
36      46      30       60       31               58       88      36       18  

יד(  אחד מארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה )מההגדה של פסח(: 
___   ___   ___ 

30      97       19  
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הסעודה:                                            בסוף  אותה  ואוכלים  הסדר  בליל  שמצפינים  האמצעית  המצה  למחצית  כנוי  טו( 
___   ___   ___   ___   ___   ___   ___
 15      30       18      77       88      99       58 

טז( מה מזכירה לנו החרוסת?  ___   ___   ___              ___   ___   ___   ___
66       88      66       40                 21       97      29                                                     

יז( מהו לפי פירוש רש"י המס שהיו גובים שרי מסים מבני ישראל? השלם: )רש"י שמות א יא(
"שיבנו ערי    ___   ___   ___   ___   ___   ___    לפרעה"

61       18      15       97      33       30                       

ב(  לאחר שענית על כל השאלות עליך למצוא את האימרה המתקבלת.
עליך להמיר אותיות רגילות באותיות סופיות לפי הצורך.  האימרה המתקבלת היא מקיצור 

שולחן ערוך,דיני הכנת הסדר סימן – קיח , סעיף ז.
האימרה:

 ___  ___         ___  ___  ___  ___         ___  ___         ___  ___         ___  ___ 

___  ___
31      36           40      97      12      31            88       99           40      60            99       58

 
36      15 

___         ___  ___  ___  ___  ___         ___  ___  ___  ___         ___  ___  ___

___  ___  ___
       15             30     88     40      97     12             66     60      30     40             12     18      66 

30     88      58
 

 ___         ___  ___  ___         ___  ___  ___  ___  ___  ___         ___  ___  ___

___  ___  ___
      30             40     97      30            15      12      21     18     19      40             21     97      29 

30      18     77
  

___  ___         ___  ___  ___         ___  ___  ___         ___  ___  ___  ___

___  ___  ___  ___
     36     40             12     18      66             19     33      99           40      88      40      12 

61     18      12
      

21
 

___         ___  ___  ___         ___  ___  ___  ___         ___  ___  ___  ___  ___

___  ___
     97            88     99      97             30     88      58     15             30      88     40     97      12 

18      19
 

___  ___  ___     ___  ___  ___  ___  ___     ___  ___  ___  ___  ___  ___
    88     58     31          30     88     40     97      36         18      40     88      99     58      18 

___  ___ 
15      15  

___  ___       ___  ___  ___  ___  ___  ___       ___  ___  ___  ___  ___  ___

___  ___  ___
     33     88           36      46     18     60      33     40           15     88      97     88      21      17 

30     21      46
 

___  ___          ___  ___  ___  ___  ___  ___        ___  ___        ___  ___  ___

___  ___
      15     40              15     19       40     18     31      36            40     60            36     99      88 

88      18
 

  ___  ___  ___  ___  ___  ___          ___  ___  ___
61     18      21     88      19     40              21     97      29 
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מלאכות יד

פורים

1. משלוח מנות

אחת המצוות החשובות ביותר בחג הפורים היא משלוח מנות.

בגיליון זה נקדיש רעיונות אחדים למשלוח מנות, ברובם עשויים מחומרים נפסדים – 
גם איכות הסביבה וגם קיום מצווה.

החומרים והכלים

בריסטולים

שקיות ניילון

עיגול קל-קר

קרטון – אפשרי מקרטון שתייה קלה

סיכות תפירה

סרטים שונים

מדבקות שונות

מספריים

דבק פלסטי

ההכנה

גוזרים עיגול בגודל הרצוי לשקית משלוח מנות. 	 

גוזרים עיגול שני בחצי הגודל. 	 

העיגול   את  מדביקים  הקטן  העיגול  על  העיגולים.  את  ולצבוע  לקשט  אפשר  	 
מהקל-קר בדבק פלסטי או בצד ההפוך לנעוץ סיכה. כדאי לטבול את הסיכה 

בדבק פלסטי.

ומכניסים לתוכה  רצוי צבעונית   – ניילון שקופה  לוקחים שקית  	 
את העיגול הגדול )נותן נפח לשקית(.

מכניסים את המשלוח מנות לשקית 	 

מכינים את הראש. 	 

צובעים את הפרצוף. 	 

גוזרים מעין משולש ומדביקים כובע ליצן. 	 

מקשטים את העיגול הקטן המודבק עם הראש. 	 

מכניסים לתוך השקית מניחים מעל משלוח המנות ומהדקים את השקית סביב  	 
הצוואר של הליצן כאשר הידיות בולטות.

קרטון
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סתם  לקטנים  מדבקות  מדביקים  בסוף  	 
עיגולים לילדים הגדולים יותר אפשר לקשט 

את הליצן ברצועות, צורות, פרחים וכו'.

להוביל  כך  אחר  עוזרות  הבולטות  הידיות  	 
את משלוח המנות.

לחניכים הגדולים יותר

יכולים לצייר נעליים ולהדביק מלמטה.

2. צלחת למשלוח מנות

חומרים וכלים

קרטון )מארז שתייה(

צלוחיות של בתי נר

בריסטולים צבעוניים

סרטים

דבק פלסטי

מספריים

ההכנה:

גוזרים עיגול מהקרטון בקוטר הרצוי של הצלחת ומדביקים את בתי הנר הפוך,  	 
כאשר הפתח כלפי מטה.

גוזרים עיגולים או מדבקות ומקשטים את בתי הנר. 	 

גוזרים רצועה ברוחב 4-3 	 ס"מ ומדביקים מסביב.
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לחניכים הבוגרים יותר

אפשר להדביק בנגיעות כך שיווצר פרח.

אפשרות נוספת

מדביקים סביב עוד נוריות בעמידה, ביניהן אפשר להדביק סרטים. על צלחת זו  	 
אפשר להעמיד את משלוח המנות

לבוגרים יותר

אפשר לכתוב פסוק מהמגילה או פורים שמח או למי המשלוח מיועד. 	 

3. משלוח מנות – ראש ליצן מחומרים נפסדים

החומרים והכלים

קרטון – רצוי קרטון של שתייה קלה

בריסטולים

צבעי גואש

דבק פלסטי

מספריים, סרגל

הכנה

גוזרים 2 	 עיגולים שווים, בגודל הרצוי להכנסת משלוח 
המנות.

גוזרים רצועה מבריסטול ברוחב של 6-5 	 ס"מ האורך 
שיקיף 3/4 עיגול גוזרים במרחק של 1 ס"מ, אורך של 

1 ס"מ.

מקפלים את הנייר אחד למעלה אחד למטה בשני הצדדים  	 
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מורחים דבק על הרצועות ומדביקים סביב העיגולים –  	 
רק סביב 3/4 מהעיגול – כך שמתקבל עיגול עם נפח.

לשליש השלישי מכינים כובע או שערות - הכל כפול  	 
2 אותו דבר מהקרטון.

שמשלוח  כדי  מהאמצע  השערות  את  מדביקים  	 
המנות יוכל להתגלגל מצד לצד.

בסוף יש לצבוע בצבעי גואש. כדאי להוסיף פסוק מהמגילה – "על כן שלחו מנות  	 
איש לרעהו".

4. משלוח מנות מקופסאות חלב או חלב עמיד מתחפשות לליצנים

החומרים

קופסאות חלב או כל קופסה מקרטון 

קרטונים – רצוי אריזות של שתייה קלה

מספריים

דבק פלסטי

ניירות צבעוניים

לגיוון

אפשר בגדים ישנים, שאריות צמר, חוטים, סרטים )שאריות(
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הכנה

חותכים את החלק העליון של הקופסה 	 

מקשטים את הקופסה בניירות צבעוניים 	 

מוסיפים פיאות, זקן ופרצוף  	 

מכינים כובע ליצן גדול כמכסה 	 

לפני  הקופסה  לתוך  משי  נייר  להכניס  כדאי  	 
שמכינים את משלוח המנות.

הערה: 

באותה הזדמנות כדאי ללמד את החניכים שממתקים אינם משלוח מנות אלא אוכל 
ממש, אפשר להיעזר במתכוני הבורגול בחוברת הקודמת, אפשר להכין בצבעים שונים 

ולשלוח בקופסאות קטנות ממש לסעודת פורים.
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פסח

1. פמוטים לקישוט החג

פשוט, יפה וקל ומתאים לכל גיל.

החומרים

נייר כסף

ארגז קרטון עבה

דבק פלסטי

2 נרוניות

מספריים, סכין יפנית

לוח לעבוד עליו )קרש, דיקט, קרש חיתוך ירקות(.

מציירים וגוזרים בעזרת מספריים או סכין יפנית 4 	 מרובעים או עיגולים.

גדול  יותר  בקוטר  ס"מ   	 1 לפחות  להיות  שצריך  בקטן  מתחילים  העיקרון: 
מהנרונית.

צריך שיהיה פרופורציה בין גודל לגודל. לילדים גדולים יותר אפשר לגזור פרחים,  	 
פרפרים וכו'.

עוטפים את כל החלקים בנייר כסף, מדביקים אחד על השני, ובסוף מדביקים את  	 
הנרונית סביבה מקשטים בנייר כסף מגולגל, כמובן שעושים מיד שניים שווים.

ולהדביק את הנרות  בנייר כסף  גם אותה  ולעטוף  לגיוון אפשר לחתוך רצועה  	 
עליו.

אם מדביקים את המשולשים אחד נגד השני מתקבל מגן דוד אומנותי. 	 

אפשר לגוון: שילוב בצורות שונות

גיוון צבעוני

לאחר השלב של עטיפת החלקים בנייר כסף, אם רוצים שיצירה תצא צבעונית, אפשר 
לתת לחניכים לקשט בלורדים – לא לצייר – אלא כתמי צבע ואחר כך מדביקים אחד 

על השני. העבודה תצא צבעונית.
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2. קופסה להחביא את האפיקומן

מתנה ל...אבא, אמא, סבא, סבתא, אח, אחות ואפילו לעצמו.

להכין  אפשר  הבאה.  השנה  עד  מהאפיקומן  קטן  חלק  שמחביאים  יפים  מנהגים  יש 
אפשר  הסדר  לליל  מוזמנים  כאשר  הבאה.  השנה  עד  האפיקומן  על  לשמור  קופסה 
לעצמי  ואפילו  דודה,  סבתא,  סבא,  אמא,  לאבא,  כמתנה  כזאת  יפה  קופסה  להביא 

והכול מחומרים ממוחזרים.

החומרים והכלים

עבה  אך  קלים  משקאות  של  או  בסופר  )משאריות  עבה  קרטון 
יותר(.

זה  הקופסה.  את  מכינים  למי  תלוי  ישן,  מבגד  רצוי   – עבה  בד 
יכול להיות נוסטלגיה יפה, שהקופסא תהיה מבד שמלה של קרוב 

משפחה.

סרגל, עיפרון

חוט ומחט

ההכנה 

מחלקים )מציירים( על הקרטון 6 מרובעים שווים כאשר 4 	 מחוברים לאורך 
ושלושה לרוחב כמו בציור.

)למדוד  יהיו מרובעים שווים  כדאי לחשב שכל שהריבועים  	 
ולסמן בעיפרון(.

שיהיו  העיקר   – אחד  כל  של  האישי  בטעם  תלוי  הגודל  	 
מרובעים שווים.

בכל מקום מקווקו בציור מעמידים את הסרגל ועושים חריץ  	 
לחתוך  לא  להיזהר  יש  כך  אחר  לקפל.  כדי  הסכין  בעזרת 

עמוק מדיי כדי לא לקרוע את הקרטון.

 – כפול  הבד  על  הכול  את  מעמידים  	 
שהבדים  כדי  כפול  בד  גוזרים  כלומר 
יהיו בדיוק באותו גודל מסמנים וגוזרים 

-1½1 ס"מ יותר גדול מהקרטון.

ותופרים  בבד  הקרטון  את  עוטפים  	 
במהלך  לנסות  לקרטון,  צמוד  מסביב 
כדי  החריצים  את  לקפל  התפירה 

שהקופסה תתקפל.

לקפל ולתפור מבחוץ – אפשר עם תפר יפה שנראה מבחוץ. 	 

מתקבלת קופסה יפה, צבעונית להניח בה את האפיקומן ולהגיש  	 
מתנה.

אפשר להכניס פתק יפה למי זה מיועד.    	 
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3. חג הפסח – חג האביב

יצירה שיכולה לכלול מצוות כיבוד הורים, מצוות ליל הסדר וחול המועד.

כידוע חג הפסח הוא גם חג האביב, והפריחה יפה ומושלמת. כדאי לצאת עם החניכים 
לסיור קצר בסביבה הקרובה ולחפש פרחים )כמובן שאינם מוגנים( – חרציות בצבעים 

שונים כקחוונים, סיגליות וכו'.

– מכניסים לספר טלפונים ישן או כל ספר עבה אחר. ניתן לייבשם  לייבוש הפרחים 
גם בין עיתונים כאשר מניחים עליהם אבנים. מניחים אותם כך לייבוש בין 7-3 ימים. 
כאשר הם מתייבשים ונעשים שטוחים לוקחים שקף ומדביקים בעזרת דבק פלסטי 

את הפרחים בסדר כלשהו – דבק הפלסטי לאחר ייבושו נעשה שקוף.

ולכתוב  אגרטלים  עלים,  שיוסיפו  צבעוניים  ניירות  לתת  אפשר  הבוגרים  לחניכים 
אותיות ומילים ולהוסיף כיד הדמיון הטובה. 

לסיום מניילנים אותם וגוזרים בצורה מעניינת והרי מפית לארוחת הסדר או לכל ימי 
חול המועד פסח. 
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 חומר עזר

חומר אור-קולי
ה-DVD המתפתחת  פריטים מספריית  לקבל  ניתן  מעתה  המרפ"ד התורני:  חדשות 

במרפ"ד התורני.
פרטים בטל' 02-5601303/02.

 

1. פורים
סרטי וידיאו ו-DVD  )המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית(

ונהפוך הוא – )יסודי וחטיבת ביניים(- 5369 � - מצוות חג הפורים כביטוי לרעיון 
של "ונהפוך הוא" )מהסידרה "מושגים ביהדות( )טלוויזיה חינוכית(.

מנות ומתנות )יסודי( )כ.ר(,5369 �   - פורים: משלוח מנות ומתנות לאביונים - 
הדינים וההווי הקשורים בו )מהסידרה "קשת וענן"(, )טלוויזיה חינוכית(.

השונות  בעדות  ומנהגיו  פורים  מצוות   -  � 5369  – ביניים(  )חטיבת   – הפורים  חג 
משולבים בהצגות ילדים ותיאטרון בובות )ברק שקהיין(.

פורים – )חטיבת ביניים( – 5369 � – תוכנית בידור על נושא פורים )מהסידרה "קצר 
ולעניין( )טלוויזיה כללית(.

אסתר – )על-יסודי( – )ר( 5369 � - אשה יהודייה צעירה ולא ידועה הופכת למלכת 
ממצוקה  עמה  את  לחלץ  כדי  שלה  והמרץ  השכל  בכל  משתמשת  היא  פרס, 

ומהשמדה )דובר רוסית, כתוביות בעברית( )בהפקת גשר(.

מהם   פורים?  את  חוגגים  איך    -  � 5370  – )על-יסודי(   – בימי אחשוורוש  רק  לא 
"פורים שפילס"?  מהו הקשר בין הרעיונות של מגילת אסתר לבין הנושאים של  

"פורים שפילס"? השחקנים והזמרים מציגים ושרים.

פרופ' אליעזר שבייד, הרב מאיר צוקרמן ופרופ' חנא שמרוק משוחחים על מה  � 
שמסתתר מאחורי הפנים הצוהלות של מגילת אסתר )טלוויזיה חינוכית(.

)טלוויזיה  "פיצוחים"(  )מסידרת   חידון במגילת אסתר   -  � 564  - מגילת אסתר 
חינוכית(.

השואה -  הרב נויגרשל )על-יסודי( 5370 � - הרב מרדכי נויגרשל דן בנושאים 
והיסורים,  הסבל  והשואה,  עליונה  השגחה   - השואה  לנושא  הקשורות  ובעיות 

הנבואה ושיבת ציון ורמזים במגילת אסתר )יהדות מזווית שונה בע"מ(.

מבראשית - 5370 � - פרשת זכור ומגילת אסתר - הרב מרדכי אלון.

מגילת אסתר – )על-יסודי( - 664 � - בני דון יחיא משוחח עם הרב מרדכי אלון על 
פרשת ויקרא ועל פרשת זכור. בשיחה בשבת פרשת צו )תשנ"ה( נסבה השיחה 

על מגילת אסתר )טלוויזיה חינוכית(.

מגילת אסתר – )על-יסודי( – 5370 � - ההווי סביב קריאת מגילת אסתר בישיבת 
בני-עקיבא ברעננה תשנ"ה )טלוויזיה כללית(.
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חגי ישראל )באמהרית( - 682 � – חנוכה, פורים, פסח - הסבר דיני החגים ומנהגיהם. 
נאומים של רבנים וקייסים, מסיבות חג )ההסתדרות הציונית(.

הידד פורים )מסידרת "פרפר נחמד"( – 5369 � )טלוויזיה חינוכית(.

לתרבות  האגף  של  האתר  ראה  )בעברית(.  לפורים  ברשת  לאתרים  קישורים  � 
תורנית 

www.education.gov.il/toranit/linkso.htm

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/toranit/
haverimlareshet/chageyisrael/purim.htm

2. פסח זמן חירותנו
סרטי וידיאו )המצויים במרכזייה הפדגוגית התורנית(

ההגדה  משמעות  הסדר,  לליל  ההכנות  פסח,   –  � 5371  – )יסודי(   – לבנך  והגדת 
והמיבנה המיוחד שלה )מהסידרה "קשת וענן"( )טלוויזיה חינוכית(.

יונה מצגר  - הרב  ועל-יסודי(- 5447 �  ביניים  )חטיבת   – והלכות לפסח  רעיונות 
מבאר את הרעיונות והדינים הקשורים לחודש ניסן, הכנות לחג הפסח, הכשרת 
כלים ומטבח, מכירת חמץ, ערב פסח,  הכנות לליל הסדר, אפיית מצה, ליל הסדר, 

הרצאה של הרב שרמן על  "גלות וגאולה" )האגודה להפצת תורה בוידיאו(.

)בובות( הסוקר את  אנימציה  - סרט   � 5446  ,5371  – )יסודי(   – הגדה  אגדה של 
ההגדה של פסח מנקודת מבט אקטואלית בעיני נער היושב ליד שולחן הסדר 

)סקופוס(.

הגדות מאויירות – )על-יסודי( - 140 � - מהי ההגדה המאויירת? מה סגנונה ודרך 
של  רציני  תוכן  משתלב  כיצד  השונות?  בארצות  הדורות  במשך  התפתחותה 
ומקורותיהם?  והעיטורים  האיורים  משמעות  ומה  ואיורים,  ציורים  עם  ההגדה 

)שירות הסרטים הישראלי(.

מגלות לגאולה – )כל הגילים( – 5446 � - תערוכה של חג הפסח, שאורגנה על-ידי 
המועצה הדתית בבת-ים. הסרט מלווה דברי הסבר והדרכה בתערוכה.

- מתאר את דמותו של משה  עולים חדשים(  ))עבור   -  � 315  - )רוסית   – משה 
ומנסה להשוות אותו לגדולי הציונות )גשר(.

( ירון לונדון משוחח עם ח"כ זבולון המר ז"ל והשר  חירות – )על-יסודי( 460 -  )1 �
פנים"(  "שבעים  )מהסידרה  הסדר  ליל  ועל  פסח  של  ההגדה  על  שריד  יוסי 

)טלוויזיה כללית(.

( - "הסנה בוער באש" -  סרט מצוייר על שיעבוד  יציאת מצרים – )יסודי( – 460 )1 �
בני ישראל במצרים: משפחת עמרם ויוכבד וניסיונם להציל את משה הרך הנולד 

מגזירת "כל הבן הילוד" )טלוויזיה כללית(.

( - מקהלות ילדים שרות  יציאת מצרים – )חטיבת-ביניים ועל-יסודי( – 460 )2 �
שירי אביב עם נעמי שמר )טלוויזיה כללית(.

פסח במסורת יהודי בוכרה – 5451 � – )רננות - מכון למוסיקה יהודית(.

סדר פסח לדוגמה – 5446 � - עריכת סדר עבור עולים חדשים - העורך שמואל 
סגל )שירות הסרטים הישראלי(.
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– נתניה  – אורטוריה "שירת הים", פסח תשנ"ד  – )על-יסודי( - 588 �  שירת הים 
)טלוויזיה כללית(.

פורים:  חנוכה:   � 682-  - ועל-יסודי(  )חטיבת-ביניים   – )באמהרית(  ישראל  חגי 
חג,  מסיבות  וקייסים,  רבנים  של  נאומים  ומנהגיהם,  החגים  דיני  הסבר  פסח. 

שולחן הסדר, משמעות ההגדה והמיבנה המיוחד שלה )ההסתדרות הציונית(.

סדר ליל פסח )חטיבת-ביניים ומעלה( – 194 )כ.ר.(, 304 � - תיאור יציאת מצרים 
בכתבה  לחדשות".  "מבט  בסגנון   הימים,  מאותם  טלוויזיונית  כתבה  בצורת 

צילומים "חיים" )מתוך הסרט עשרת הדיברות( ודברי פרשנות.

מצה זו – )חטיבת-ביניים(5371 � - - מצוות אכילת מצה בפסח; דרכי הכנת המצה 
ושימושיה בליל הסדר )מהסידרה "מושגים ביהדות"( )טלוויזיה חינוכית(.

שלוש רגלים )רוסית - 5450 � )משרד הקליטה(.

למוסיקה  מכון   - רננות  בהפקת   -  � 5452  – קוצ'ין  יהודי  במסורת  פסח  סדר 
יהודית.

שלמה  הרב  ובהשתתפות  פרידמן  מיכה  בהנחיית  דיון   -  � 5448  – עכשיו  הגדה 
על   - הראל  חיה  אלמוג,  עוז  ד"ר  אלוני,  שולמית  פריד,  יוחנן  הרב  בניזרי, 
בהגדה  הגלומים  והערכים  המנהגים  המושגים,  של  העכשוויות  המשמעויות 
של פסח. הנושאים הנידונים הם חירות, יחס לגויים, והגדת לבנך, ארץ ישראל, 

האמונה, ירושלים וליל הסדר )טלעד(.

החג  מושגי  כל  מוסברים  ובתמונות  בשיר   -   - ובסיפור5371 �  בשיר  הפסח  חג 
)המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה(.

מבט לחדשות העבר- 180 � )כ.ר.( -  תיאור יציאת מצרים בצורת כתבה טלווזיונית 
מאותם הימים בסגנון "מבט לחדשות" )הסוכנות היהודית(.

והיא שעמדה - פסח בשואה ה – 5446 � - )שאלות ותשובות(.

מבראשית – שיעורים של הרב אלון – 5449 � – ויקרא צו )שבת הגדול(, סדר ליל 
פסח.

מעגל החיים )רוסית(, שלושה רגלים )רוסית, בגן של דודו, מעבדות לחירות –  � 
.5450

בניית  אמונת  לפירמידות,  מעבר  בנייה  מפעלי  אימפריה  של  בנייתה   – מצרים  � 
הפירמידות – 5382.

לתרבות  האגף  של  האתר  ראה   - )בעברית(  לפסח  ברשת  לאתרים  קישורים  � 
תורנית: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/
HaverimLareshet/ChageyIsrael/Pesach.htm

קישורים קצרים בענייני חג הפסח � 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/
   MekorotNose/moadim/Pesach.htm
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פתרון לתשבץ אדר-ניסן

כרתסאפסאמפ
סמהרתפתשרפאת

דשיסרפכח
ריפנסצדירומ
חשרתרכדמש
לספפאתאירה
התורוכבתכמב
מחיעתנתמנ
שידהרובחברמ
ודוהדבעיעשי
רהבביהרמלהמ
רנברדהרכשו
תרובקשינמחנ

בונברהשמר
דקונרידתנסא
רהניכדרמנתד

פתרונות לפרשיות החודש

פרשת תרומה

1 – ב

2 - ד

3 - ב

4 – ב

5 – ד

6 – ב

פרשת תצווה

1 – ב

2 - ב

3 - ג

4 – ב

5 – ג

6 – ד

פרשת כי תשא

1 – ד

2 - ב

3 - ג

4 – ב

5 – א

6 – ב

פרשת ויקהל – פקודי

1 – ד

2 - ב

3 - ב

4 –ד

5 – ב

6 – א
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פרשת ויקרא

1 – ג

2 - ג

3 - ב

4 – א

5 – ג

6 – ג

פרשת צו

1 – ד

2 - ג

3 - ג

4 – ג

5 – ב

6 – ב

פרשת שמיני

1 – ג

2 - ד

3 - ג

4 – ג

5 – א

6 – ב

פרשת תזריע-מצורע

1 – ג

2 - ד

3 - ב

4 – ב

5 – ד

6 – ב

מארבע הפרשיות 

פרשת זכור

1 – א

פרשת פרה

2 - ב

פרשת החודש

3 -ב

פתרון תפזורת ליל הסדר

א( ורחץ

ב( מרור

ג( והצלתי

ד( מה נשתנה

ה( רבי אליעזר

ו( שחין

ז( דצ"ך. עד"ש. באח"ב.

ח( חמץ

ט( זרוע

י( לחם עוני

יא( הא לחמא עניא

יב( קדש

יג( והיא שעמדה

יד( חכם

טו( אפיקומן

טז( זכר לטיט

יז( מסכנות
דיני  ערוך:  שולחן  קיצור   – מקום  מראה 

הכנת הסדר סימן – קיח, סעיף ז.

האימרה המתקבלת:

אף על פי שבכל השנה טוב למעט בכלים נאים זכר לחורבן מכל מקום בליל 

פסח טוב להרבות בכלים נאים כפי כוחו ואפילו הכלים שאינן צריכין לסעודה 

יסדרם יפה על השולחן לנוי, זכר לחירות.


