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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

' 'ב    ְלִכילארשי ָתה ְּבִע'ְבִרילארשי ת ִׁשיעּור

"?  ": ִנְׁשלארשי ַתָנה  ָמה ַהִׁשיעּור נֹוֵׂשא

   : ִטיְנְסִקי  ָנָטִלי ַהמֹוָרה ִע יִקְסְניִט יִלָטָנ :הָרֹומַה ם

ֹן      וְּבעִפָּרו ִלכְִתיבןֹורָּפִעְבּו ָה שׁוּרוֹת בְַּדןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ף ּ נןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה ָאןֹורָּפִעְבּו ִהצְַטיְּדו
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? ַהיוֹ?ם   נִלְַמ?םֹויַה ד ָמה

•"?  " : ִנְׁשלארשי ַתָנה   ָמה ֵאָלה ַּבְׁשְ ַנֲעֹסוק ַּבִׁשיעּור
ַהֵלילֹולארשי ת       • ָּכל ְלעּוַמלארשי ת ַהֵסֶדר ְּבֵליל ִנְׁשלארשי ַתָנה ָמה ִנְלַמד
הא'בי'ב     • 'בעונלארשי ת 'ַבע ַּבֶטֶ ִנְׁשלארשי ַתָנה ָמה ִנְלַמד
ַהַח ג     • ְׁשמֹולארשי ת ַאְרַּבַעלארשי ת ֶאלארשי ת ַנִּכיר
ֲחָדׁשֹולארשי ת   • ִמילי יִקְסְניִט יִלָטָנ :הָרֹומַה ם ַּג יִקְסְניִט יִלָטָנ :הָרֹומַה ם ִנְלַמד
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? לַשִׁיעו?ּר   לְָהבִי?רּועיִׁשַל א ָמה
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... שֶַׁמתְִחילִי?ם  לִפְנֵי
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ׁשֶבַּןֹורָּפִעְבּו ַהגָָדןֹורָּפִעְבּו ה    נִשְַׁתנןֹורָּפִעְבּו ָה מָןֹורָּפִעְבּו ה ,ְלפִי
ןֹורָּפִעְבּו ָהןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה אֲֵחִרים       ןֹורָּפִעְבּו ַהֵלילוֹת מִכָּל ןֹורָּפִעְבּו ַהֵסֶדר ֵליל שׁוֹנןֹורָּפִעְבּו ֶה ?בְּמָןֹורָּפִעְבּו ה
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ָחָדשׁ

שׁ ןֹורָּפִעְבּו ִהְתַחדֵּ שׁ מְִתַחדֵּ
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צוֹמְִחיםּפוְֹרִחים

מְןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה אוֹד  וּבְקוֹל  ןֹורָּפִעְבּו ַהְרבֵּןֹורָּפִעְבּו ה בְִּתנוּעָןֹורָּפִעְבּו ה מְִתמַלֵּןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה א
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ַהִמילִים    ַמְחַסםיִליִמַה ן בְֶּעזְַרםיִליִמַה ןַסְחַמ ת ַהׁשְלִימוּ
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ןֹורָּפִעְבּו ַהַחג  שְׁמוֹת
שׁוֹנִים    שֵׁמוֹת ןֹורָּפִעְבּו ַהּפֶַסח :ְלַחג

ןֹורָּפִעְבּו ַהפֶַּסח  – ַחג

ןֹורָּפִעְבּו ַהמַצוֹת  – ַחג

ןֹורָּפִעְבּו ַהֵחרוּת  – ַחג

ןֹורָּפִעְבּו ָהןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה אִָביב  – ַחג

      ) (    , בְּנֵי    שֶׁל ןֹורָּפִעְבּו ַהבִָּתים ַעל ןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה ֱאלוןֹורָּפִעְבּו ִֹהים ִדֵלג פַָּסח בְּכוֹרוֹת בְּמַכַּת ןֹורָּפִעְבּו ַהמָסֶֹרת פִּי שֶַׁעל מִשׁוּם
   ּ לןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה ֹאנִפְגְעו וְּבכוֵֹריןֹורָּפִעְבּו ֶהם .יִשְָׂרןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה אֵל

      ,      ּ יִשְָׂרןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה ֵאלכְּשֶׁמןֹורָּפִעְבּו ֲִהרו בְּנֵי ּ ֹשֶׁןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה ָאכְלו כְּמו מַצוֹת ֶלןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה אֱכֹל נןֹורָּפִעְבּו ָהוּג ןֹורָּפִעְבּו ַהּפֶַסח שֶׁבְַּחג מִשׁוּם
ֶלֶחם        ֶלןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה אֱפוֹת זְַמן ָלןֹורָּפִעְבּו ֶהם ןֹורָּפִעְבּו ָהיןֹורָּפִעְבּו ָה כִּי ִממִצְַריִם .ָלֵצןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה את

        ּ בְֵּחרוּתוןֹורָּפִעְבּו ְָהפְכו ּ ִממִצְַריִםוְזָכו ּ יִשְָׂרןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה ֵאליָצְןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה או שֶׁבְּנֵי מִשׁוּם
  , חוִֹרין  ִלבְנֵי ָחפְשִׁיִים .ַלןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה ֲאנָשִׁים

בָּןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה אִָביב     ָחל ןֹורָּפִעְבּו ַהפֶַּסח שֶַׁחג .מִשׁוּם
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ַלִמשְׁפָּט     ַהַחטָּפְׁשִמַל ג שֵׁם ֶאםיִליִמַה ןַסְחַמ ת ַהםיִליִמַה ןַסְחַמ ְתִאימוּ
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וְּמַסכְִּמי?ם  ְמַסיְיִמי?ם
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ןֹורָּפִעְבּו ַהמִשְּׁפָט      ןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה ֶאת ּ מִשֶָׁלכֶםוןֹורָּפִעְבּו ַהשְִׁלימו ֻקשְׁיןֹורָּפִעְבּו ָה ּ :ןֹורָּפִעְבּו ַהמְצִיןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה או

ןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה ֶאצְְלכֶם   נִׁשְַתנןֹורָּפִעְבּו ָה ?מָןֹורָּפִעְבּו ה

ןֹורָּפִעְבּו הָביִתְכִל תֹורּוׁש ףַדְּב ּודְּיַטְצִה ֶאצְְלכֶם   ןֹורָּפִעְבּו ִהְתַחֵדשׁ ?מָןֹורָּפִעְבּו ה
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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפיתם   תודןֹורָּפִעְבּו ה
בשידור

מטח      ע״י ןֹורָּפִעְבּו החינוחטמ י״ע ך משרד עבור ןֹורָּפִעְבּו הופק
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