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 מדע וטכנולוגיה בחגי ישראל
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ֵאלּו ֵהן:" תו, וְׁ ֵדי חובָּ א יְׁ ַסח, לא יָּצָּ ִרים ֵאּלּו ַבפֶׁ בָּ ה דְׁ לשָּ ַמר שְׁ ּלא אָּ ל שֶׁ  כָּ

ַסח  ."ּוָמרור, ַמָצה, פֶּ

 

 
  

 ויקיפדיה מתוך 

 ו-דכיתות 

 ט", תשע2019פברואר 
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 למורה -א' חלק 

 כללי רקע

קערת בשמונחים  הסמלית של המאכליםבמשמעות  " עוסקתקערת ליל הסדרהפעילויות "סדרת 

   בהגדה של פסח. הם מוצגיםהמאכלים מסמלים אירועים מסיפור יציאת מצריים כפי ש .הפסח

 במדע הלימודים תכניתבהנמצאים  וטכנולוגיים מדעיים להיבטים התייחסות מזמן הנושא

 תהליכי ,חיים יבעל פם שלבגו יםאיבר ,צמחיםמאפיינים של ) לבית הספר היסוד וטכנולוגיה

  .( וכן מוצגים ההקשרים התרבותיים של חג הפסח/מזוןעיבוד חומרים

 

 ו-דכיתות  תלמידי של וטכנולוגיה במדע הלימודים בתכנית הלימוד יחידת את לשלב מומלץ

 .שעות 6 -4של  בהיקף

 

 הלימודים לתכנית הקשר

 במדע וטכנולוגיה נמצאים בזיקה לנושאי לימוד הלימוד קערת הסדר פרקי הלימוד של יחידת

ה.  אפשר ללמד אותה בשלימותה או בחלקים בהתאם לשיקולי הדעת של המורה. -ג בכיתות

 בטבלה הבאה מופיע מיפוי של המשימות בהתאם לזיקתם לתכנית הלימודים.

  

 הקשר לתכנית הלימודים שם המשימה

  קערת ליל הסדר: 1משימה  זיהוי סוגי מזונות, כיתה ה 

  כרפס: 2משימה  מגוון של למיני ירקות( כולל כרפס )שם ,

 כיתה ג ,צמחים

  זרוע )פסח(: 3משימה  ,תה דיכ הזרוע כאיבר של בעלי חיים   

  ביצה: 4משימה  תה דיביצה של תרנגולת, מאפייני עופות, כ 

  מצה :5משימה 

  מרור6משימה : 

  חרוסת7משימה : 

 עיבוד מזון, כיתה ה מזון ודרכי 

 כיתה ג צמחים, מגוון ,מרור 

 מזון, רכיבים ודרכי עיבוד, כיתה ה 
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 מושגים

מצה,  ביצה,עצמות ומפרקים,  ,)זרוע( : איבר צמח, איבר בעל חייםמושגים מדעיים וטכנולוגיים

  .והכרפס , איברי צמח נאכלים, צמחים שמייצגים את המרורתפיחת בצק, החמצת בצק

ַפס, , פסח, מצה, מרורליל הסדרסדר פסח, קערת הגדה של פסח,  : הלכתייםמושגים  , תסֶׁ רֹוח  , ַכרְׁ

 .חמץ, מים שלנו, מצה שמורה, ביצה, עַ רֹוזְׁ 

 

 חשיבה מיומנויות

 .מסקנותוהסקת ניתוח ממצאי סקר,  ,מידע בטבלה, עריכת סקר, ניתוח טקסטים ארגון
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 להדפסהמיועד  – חלק ב: לתלמיד/ה

  קערת ליל הסדר: 1משימה 

 במשפחתיהסדר  בקערתחלק א: מאכלים 

. קערת ליל הסדר )קערת הפסח(את עורך הסדר  לידהחגיגי השולחן על בליל הסדר נוהגים להניח 

 חמישהלפני תחילת הסדר, מניחים  ,היא מגש עגול גדול ייחודי לליל הסדרש ,קערת ליל הסדרעל 

לכל מאכל מקום מיוחד  מאכלים המייצגים רעיונות הקשורים לסדר הפסח וליציאת מצרים. 

 קערה. ב

 - מאכל נוסף מניחים מתחת לקערה או בסמוך לה, קערת ליל הסדרבשמאכלים החמישה נוסף לב

 שלוש מצות. 

)יש  הגדה של פסחמהכאשר קוראים  לאכולנהוג את חלקם גם נוהגים לברך ו חלק מהמאכלים על

  .ל מהם בליל הסדר, למרות שהם מונחים על הקערה, ראו בהמשך(ומאכלים שלא נהוג לאכ

 הנחיות

 ארגון לומדים: קבוצתי

 במשפחה כםאצלבקערת ליל הסדר לשים נוהגים  מאכלים אילו  ספרו .1

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 תארו את קערת הסדר במשפחתכם. התייחסו להיבטים הבאים: .2

 צורת הקערה ______________________________________________________

 __החומר ממנו עשויה הקערה __________________________________________

 __עיטורים על הקערה ________________________________________________

 שתוארו על ידי חברי הקבוצה. קערות ליל הסדר השוו את  .3

 ?ותשונ ןובמה ה ותדומ ןבמה ה

 .הסימניםהתייחסו להיבטים כגון: צורת הצלחה, החומר ממנו עשויה, עיטורים ומיקום 

 ___________________________________________________________דומה: 

 שונה: ___________________________________________________________
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  .במשפחתכם קערת ליל הסדרציירו את  .4

 פעלו לפי ההנחיות הבאות:

ַפס  -היכן מונח כל אחד מהסימנים הבאים  ציינו  .א  , חזרתביצה, עַ רֹוזְׁ , תסֶׁ רֹוח  , רורמָּ , ַכרְׁ

 במקומות המתאימים.  (אם אתם נוהגים להניח)

 בכל אחד מהסימנים.איזה מאכל אתם מניחים ציינו  .ב

במשפחתי קערת ליל הסדר

 

 ציירו כאן

 



 
 

 עבור המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, משרד החינוך 09/07.13 פי מכרז מס'-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פרויקט המבוצע על
 lamda@tauex.tau.ac.il, 61390אביב -, תל39040ת.ד.  ,03-6409155 , פקס:03-6409663 טלפון:

 matar.tau.ac.il מט"ר:אתר 
8 
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 (, ירושליםשראלי: מוזיאון מקורקערת הסדר של יהודי ספרד )

 

 !הידעתם

מצווה מעטים ששרדו כלי ביותר הידועה כיום בעולם נמנית עם קבוצת  העתיקהקערת הסדר 

מכוונת  קערהה בקירוב( ונשתמרו עד ימינו. הכתובת שבמרכז 1480)משנת מספרד לאחר הגירוש 

העיקריים: "פסח", "מצה", "מרור" ו"סדר". משגיאות הכתיב אנו למדים  ליל הסדרלרכיבי 

 .לא היו מוכרות לויות העבריות מלאכה לא יהודי שהאות היה כנראה בעלשהיוצר שלה 

 בביתן לאמנות ותרבות יהודית.  בירושלים מוצגת במוזיאון ישראלעשויה מחרס מזוגג והקערה 

  

https://www.imj.org.il/he/collections/247295
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 הסדר?ליל בקערת מה מסמלים המאכלים : חלק ב

 . מצריםיציאת  לסיפוררעיונות הקשורים מסמלים מאכלים ה הסדר נוהגים לברך ולאכולבליל 

 מה מסמל כל אחד מהם? ?מאכליםהמהם 

 ארגון לומדים: קבוצתי

 לברך ולאכול מהם בליל הסדר.שנוהגים מאכלים  רשומים לפניכםבטבלה ש .1

 .כל אחד מהם מה מסמל ,על פי ידיעותיכם ,כתבו בטבלה הבאה 

 

 מה הם מסמלים? - בליל הסדר מאכלים: 1 טבלה

 ?יםאכלמה יםמה מסמל מאכלים

)סוגי ַכְרַפס  .1
ק(  יֶּרֶּ

 

  עַ רֹוזְ  .2

  ַמָצה .3

  רורמָ  .4

  תסֶּ רֹוח   .5

 ביצה .6
 

 

  אחר .7
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 ַכְרַפס  :2משימה 

ַפסהַ  על פי ההגדה של פסח   בליל הסדר.  אוכליםוהוא המאכל הראשון שעליו מברכים  ַכרְׁ

 . ומברך טובל במי מלחהמונח על קערת הסדר, לוקח מן הכרפס עורך הסדר  : המנהג

ה ה', הברכה רּוְך ַאתָּ הינּו קֱאל: בָּ מָּ דָּ א  ִרי הָּ ם, בוֵרא פְׁ עולָּ ְך הָּ לֶׁ  .מֶׁ

  ?ַכְרַפסמהו חלק א: 

ַפס קם של שֶׁ  אינו ַכרְׁ ק כינוי כללי אלא מסוים,  יֶׁרֶׁ אפשר לאכול  .בתחילת הסדרשאוכלים של יֶׁרֶׁ

 .תלוי במנהג של המשפחה )בצל, סלרי, תפוח אדמה ועוד(שונים ירקות 

 

ַפס ה קרֶׁ יֶׁ מהו  את חבריכםשאלו  :ר בכיתהקֶׁ רכו סֶׁ עִ  .1 בליל  יהםמשפחותב שעליו מברכיםַכרְׁ

 הסדר.

 שונות.הדות עֶׁ ב המנהג המקובל  מהוִבדקו 

 ., ראו דוגמהסדרבה ואת ירק הכרפס שעליו היא מברכת דָּ ֵעֶׁ תבו את שם הָּ כִ 

 כיתה שליהתלמידים ב: ירק הכרפס במשפחות 2טבלה 

 מספר התלמידים בכיתה שם העדה ַכְרַפסהַ שם ירק 

  מרוקו סלרי

   

   

   

 

 ניתן להסיק מהטבלה? התייחסו לסעיפים הבאים: מסקנותאילו  .2

 ______________? במשפחות ילדי הכיתה באיזה ירק מקובל ביותר להשתמש לכרפס .א

 __________________? , באילו עדות משתמשים בירק זהלסעיף אבהמשך לתשובה  .ב

_____________________________________________________________ 

 באיזה ירק כמעט ולא משתמשים לכרפס? _______________________________ .ג

 בירק זה? ______________________________________ יםאיזו עדה משתמשב .ד

 ? )מה אפשר ללמוד מהסקר?(שערכתם להסיק מהסקר כתבו מסקנה כללית שניתן .ה

_________________________________________________________________ 

הארוחה תבו את הידוע לכם: מדוע מברכים על הכרפס ואוכלים אותו בתחילת הסדר )לפני כִ  .3

 .או ברשת היעזרו גם במבוגרים? החגיגית ולפני כל הברכות על המאכלים האחרים(

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
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 ?בליל הסדר כרפסאוכלים מדוע : בחלק 

 פירושים אחדים. יש בליל הסדר כרפס אוכליםמדוע  לשאלה

 .וענו על השאלות בהמשך ראו את הפירושים הבאיםִק 

 

 רוש איפ : 

שותפים הלעורר שאילת שאלות אצל הילדים שהם כך הדברים המקובל ואת סדר כדי לשנות 

והנה שנפתחת בברכת "המוציא"  מרכזיים בליל הסדר. הילדים מצפים לארוחה חגיגית ה

 חתיכה קטנה של ירק.ב הארוחה נפתחתהם  זאתבמקום 

 ב: רוש יפ  

ַפסאם קוראים את המילה  ( מסמלת 60)ס= ס. האות פרך -  סמהסוף להתחלה מקבלים:  ַכרְׁ

 .במצרים פרךבני ישראל שעבדו בעבודת  שש מאות אלףאת 

 ג:רוש יפ  

 שזכינו לה בעקבותהחירות  מבטאת את הרעיון המרכזי של ליל הסדר והוא אכילת הכרפס

טבול  מעט ירק אכילת בה ארוחהלפתוח את  מלכיםאצילים ו . בעבר נהגויציאתנו ממצרים

כמלכים ופותחים את ליל הסדר גם אנו נוהגים . לפיכך,  כדי לעורר את התיאבוןבמי מלח 

 במי מלח. שטובליםק רֶׁ באכילת יֶׁ 

 שאלות

 שאלות. הכרפס נועד לעורר את הילדים לשאול  פרוש אלפי  .1

 מיוחד מבטא את השאלות של הילדים על התנהלות ליל הסדר? _____________איזה שיר 

 ____________________________________אכילת הכרפס?  מה מזכירה  ,לפי פרוש ב .2

_________________________________________________________________ 

אכילת כרפס מבטאת את היותנו בני אצילים ומלכים. איזה מנהג נוסף בליל  פרוש גלפי  .3

הסדר מבטאת את היותנו בני אצילים ומלכים? 

_____________________________________  
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יָּה אוֵמר: ִליֵאל הָּ ן ַגמְׁ  ַרבָּ

ֵאלּו ֵהן: תו, וְׁ ֵדי חובָּ א יְׁ ַסח, לא יָּצָּ ִרים ֵאּלּו ַבפֶׁ בָּ ה דְׁ לשָּ ַמר שְׁ ּלא אָּ ל שֶׁ  כָּ

ַסח ה, פֶׁ רור, ַמצָּ  .ּומָּ

 

 )פסח( זרוע: 3 משימה

 מתוך ההגדה של פסח:

ַסח" ֵבית  פֶּ ַמן שֶׁ ִלים ִבזְׁ בוֵתינּו אוכְׁ יּו א  הָּ ה?שֶׁ יָּה ַקיָּם, ַעל שּום מָּ ש הָּ דָּ  ַהִמקְׁ

ֱאַמר  נֶׁ ַרים, שֶׁ ִמצְׁ בוֵתינּו בְׁ ֵתי א  רּוְך הּוא ַעל בָּ דוש בָּ ַסח ַהקָּ פֶָּׁ ַסח הּוא : ַעל שּום שֶׁ ַבח פֶׁ ם זֶׁ תֶׁ ַמרְׁ , לה'א 

נֵ  ֵתי בְׁ ַסח ַעל בָּ ר פָּ שֶׁ תא  אֶׁ ַרים, וְׁ ת ִמצְׁ פו אֶׁ גְׁ נָּ ַרים בְׁ ִמצְׁ ֵאל בְׁ רָּ ַתחוּו י ִישְׁ ם ַוִישְׁ עָּ ֵתינּו ִהִציל? ַוִיקד הָּ  ".בָּ

 )שמות יב, כז("

 על קערת הסדר. זרוע כבש או בקר או כנף עוף להניח: המנהג

 מקור המנהג

. לאחר שבית בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מניחים על שולחן ליל הסדר את בשר קרבן הפסח

או עוף לזכר או בקר   של כבש זרועהמקדש נחרב, החכמים קבעו להניח בקערת ליל הסדר צלי 

  . קורבן הפסח

 לאכול בליל הסדר. לאאת הזרוע המונחת על קערת הסדר נוהגים 

 

 ?הזרוע  ימה חלק א: 

 זרוע כבש או בקר או כנף עוף הם מהסמלים שמונחים בקערת ליל הסדר.

  הו ביד שלכם את הזרוע.זַ . ועד למרפק שנמשך מהכתף ידחלק מהיא ה זרועה

 שאלות

 _______________________ לאיזה חלק ביד מחוברת עצם הזרוע בחלקה התחתון?  .1

 ___________________________סוג מפרק מחבר את הזרוע לעצמות האלה?  איזה .2

 ____________________________ העליון  הבחלק הזרוע עצם מחוברת עצם לאיזו .3

 _____________________? __________זו לעצםאיזה סוג מפרק מחבר את הזרוע   .4

 ________"שריר". מה מסמלת הפעלת שרירי הזרוע? ______ והפעילו אמהקפלו את ה .5

ָך ה' ": בתורה נאמר .6 ַרִים ַויִֹּצא  ץ ִמצְׁ רֶׁ אֶׁ ִייתָּ בְׁ ד הָּ בֶׁ תָּ ִכי עֶׁ ַכרְׁ זָּ םיָך קֱאֹלוְׁ ָזָקה ּוִבְזֹרַע  ִמשָּ ְבָיד ח 

 .(דברים, ה, י"ד)"  ְנטּוָיה

  ______________________________________ ?בזרוע נטויההביטוי  מה מסמל 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93
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  והעוף בתמונות שלפניכם:בקר הו את הזרוע של הכבש, הזַ  .7

  הזרוע מחוברת לכתף. רמז: 

 בקר

 

 כבש

 

 עוף

 

 

 ?של הזרוע מה מסמל  הבשר : בחלק 

מסמל את קורבן הפסח שהוקרב בבית המקדש  (עוףהבקר או כנף האו )כבש השל זרוע  שרהב

  .בירושלים

ה ": י"א-המקור למצווה מופיע בספר שמות י"ב, ג עָּ בָּ ת ַעד ַארְׁ רֶׁ מֶׁ ִמשְׁ ם לְׁ כֶׁ יָּה לָּ הָּ ש וְׁ ר יֹום ַלחֹּדֶׁ שָּ עָּ

ִלי ה, צְׁ ה ַהזֶׁ לָּ ר ַבַּליְׁ שָּ ת ַהבָּ לּו אֶׁ כְׁ אָּ ִים... וְׁ בָּ ַערְׁ ֵאל ֵבין הָּ רָּ ַדת ִישְׁ ַהל ע  טּו אֹּתֹו כֹּל קְׁ ח  שָּ ה וְׁ ֵאש ּוַמצֹות  ַהזֶׁ

ֻלהּו ַעל ֹּאכְׁ רִֹּרים י  ".מְׁ

 שאלות

 __________________ביתכם בקערת ליל הסדר? בנוהגים לשים  של איזה בעל חיים זרוע .1

ר בכיתה ובדקו  .2 קֶׁ בבתי המשפחות של  בקערת ליל הסדר איזו זרוע נוהגים לשים ִערכו סֶׁ

 תלמידי הכיתה.

________________________________________________________________ 

 ______מן הסקר? ___________________________________ הסקתםמסקנה  איזו .3
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 : ביצה4משימה 

 . על קערת הסדרלשים ביצה מבושלת : המנהג

 : מקור המנהג

את בשר קרבן . המקדש קיים היו מביאים לירושלים עם קרבן הפסח גם קרבן חגיגה-כשהיה בית

 .החגיגה אכלו לפני קרבן הפסח. היום אנו מניחים בקערה ביצה מבושלת, זכר לקרבן חגיגה

פרוש נוסף לביצה שעל קערת הסדר הוא זכר לאבל על חורבן בית המקדש. הביצה מסמלת אבלות. 

מה ביצה עגולה, אף האבל מתגלגל והולך ואינו פוסח על שום אדם; מה ביצה אין לה פה, אף "

 ."האבל יושב דומם ואינו פותח פיו

 

 רק למחרת. את הביצה המונחת על קערת הסדר לא נוהגים לאכול בליל הסדר, אלא

 

 שאלות

 כתבו שני סמלים:קערת הסדר? במה מסמלת הביצה שעל פי הפסקה הפותחת  .1

 _____________________________________________________________ .א

 _____________________________________________________________ .ב

 

 

 הידעתם?

 באכילת ביצים)כאשר מגיעים לסימן "שולחן עורך"(  את סעודת ליל ה"סדר" ים לפתוח גיש הנוה

 מהי הסיבה לכך?שנטבלו במי מלח. 

בסעודת ליל ה"סדר". לאחר החורבן גם וכך עשו, , בזמן העתיק התחילו כל סעודה במנת ביצים

 .השאירו את מנהג אכילת הביצים לליל ה"סדר" בלבד, זכר לחורבן

דמעות, שאנו שופכים על חורבן בית המקדש, או את הביצים טובלים במי מלח, המסמלים את ה

 .בני ישראל מרוב העבודה והסבל, או כזכר למעבר בים המלוח לבכי של זכר 
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 : מצה5משימה 

 מתוך ההגדה של פסח:

נּו זו  ַמָצה" אָּ ִלים, ַעל שּום מה?שֶׁ  אוכְׁ

דוש  ִכים, ַהקָּ לָּ ֵכי ַהמְׁ ְך ַמלְׁ לֶׁ ם מֶׁ ֵליהֶׁ ה ע  לָּ ִנגְׁ ִמיץ ַעד שֶׁ ַהח  בוֵתינּו לְׁ ל א  ם שֶׁ ֵצקָּ ִפיק בְׁ לא ִהסְׁ ַעל שּום שֶׁ

ֱאַמר:  נֶׁ ם, שֶׁ לָּ אָּ רּוְך הּוא, ּוגְׁ ַרים ֻעגת ַמצות, ִכי לא "בָּ ר הוִציאּו ִמִמצְׁ שֶׁ ֵצק א  ת ַהבָּ , ִכי ָחֵמץַויאפּו אֶׁ

שּו ִמ  םגרְׁ הֶׁ שו לָּ ה לא עָּ ַגם ֵצדָּ ֵמַה, וְׁ ַמהְׁ ִהתְׁ לּו לְׁ כְׁ לא יָּ ַרים וְׁ  ""ט(., י"ב, )שמות" .ִמצְׁ

 

 מתי נוהגים לאכול מצה בליל הסדר?

 :בסימנים הבאים )בשלבים הבאים( במהלך הסדר לאכול מצה פעמים אחדותבליל הסדר נוהגים 

 בברכת מוציא מצה - מֹוִציא ַמָצהב 

 מרורעם מצה כאשר כורכים  - כֹוֵרְךב 

 ְלָחן עֹוֵרְךב  בסעודת ליל הסדר - שֻׁ

 בסוף הסעודה אפיקומןכשאוכלים את ה - ָצפּוןב. 

 

 בצק שהחמיץ ותפחחלק א: 

 .שבסופו השאלות על והשיבו הבא המידע קטע את קראו

 החמצת בצק ותפיחתו .א

 שמרים וחיידקיםכבר הקמח לאפיית לחם או מצות מכינים מחיטה שטוחנים. בקמח מצויים את 

ניתן כך השמרים והחיידקים אינם יכולים להתפתח.  (בהם הקמח מוחזק)תנאי יובש ב. טבעיים

 מבלי להתקלקל. לשמור קמח במשך זמן רב 

כאשר מכינים בצק מוסיפים לקמח נוזלים, בדרך כלל מים. הוספת מים לקמח, מעוררת את 

. כתוצאה מתהליכי הנשימה באופן טבעי שמרים והחיידקים שמצויים בקמחההפעילות של 

חמצני -חומצה שגורמת להחמצת הבצק וגז פחמן דוי לסביבה ביניהם אשלהם, נפלטים תוצרי לוו

שהכמות ההתחלתית של שמרי הבר בקמח נמוכה כיוון  שגורם להופעת בועות ולתפיחת הבצק. 

 תפח תוך זמן קצר. ילא יחמיץ ו לאיחסית, בצק רגיל 

 

 :שאלות

 להיות חמוצה? של קמח ומים על פי קטע המידע שקראתם מה גרם לתערובת  .1

_____________________________________________________________ 

 ?מה גורם לתערובת בצק ומים לתפוח .2

_____________________________________________________________ 
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 מצריםיציאת סיפור  – המקורותחוזרים אל  .ב

לּו " כְׁ ֹּא יָּ ל ַרִים וְׁ שּו ִמִמצְׁ ֵמץ, ִכי גֹּרְׁ ֹּא חָּ ַרִים ֻעגֹּת ַמצֹות ִכי ל ר הֹוִציאּו ִמִמצְׁ שֶׁ ֵצק א  ת ַהבָּ ֹּאפּו אֶׁ ַוי

ַגם ֵמַה וְׁ ַמהְׁ ִהתְׁ ֹּא-לְׁ ה ל ם ֵצדָּ הֶׁ שּו לָּ  (.ל"ט ,י"ב ,שמות) "עָּ

 

 מדוע בני ישראל לא הספיקו להתפיח את הבצק? .3

_____________________________________________________________ 

 איזה מוצר מקבלים מאפיית בצק שלא תפח? .4

____________________________________________________________ 

 

 חכמיםמדברי  .ג

כל החמצה.  שלא יתחיל להיווצר בבצק תהליךולהיזהר  בעת הכנת המצות צריך להזדרז

לא הבצק לישה תמשך יום שלם, האינו מחמיץ. אפילו אם  הוא שלשים את הבצקזמן 

דקות  18תהליך ההחמצה. אבל אם הבצק ישהה יחמיץ, מפני שפעולת הלישה מונעת את 

עם זאת, אם נמצאים . בלא תנועה, יתחיל בו תהליך החמצה, וכל איסורי חמץ יחולו עליו

  .דקות 18-מ הבצק יחמיץ גם בשהייה של פחות במקום חם, תהליך ההחמצה מואץ, ו

שנשאבו שלנו כלומר מים יש להשתמש במים בתהליך הכנת המצה משתמשים גם במים. 

, כלומר חיכו בכלים עד שישתמשו בהם ללישה ביום בלילה)"ישנו"(  יום קודם, ולנו 

. מים חמים עלולים לגרום לבצק שמירה על קרירות המיםלכך היא  הסיבההמחרת. 

  להחמיץ מהר יותר.

 (.קישור, על פי פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד)

 

, זכר ללחם שלא הספיק )שלא החמיץ( לחם שלא תפח –אנחנו אוכלים מצה בפסח  .5

 לתפוח כשיצאו בני ישראל ממצרים.

  :מצות יש דינים רבים כיצד לנהוג בהם כדי שלא יחמיצו מכיניםלקמח ולמים מהם 

 ללא כל מגע עם מים משלב הטחינה. מדוע? מצאילה על הקמח .א

__________________________________________________________ 

 על המים לעמוד בכלי לילה שלם לפני שמשתמשים בהם להכנת הבצק. מדוע? .ב

__________________________________________________________  

 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9C%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9C%D7%98
https://ph.yhb.org.il/04-02-04/
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 חלק ב: סוגי מצות

 מצה שמורה

ועד  ממגע מים משעת הקציר שנשמרו מגרגירי חיטהמצה שמורה היא מצה שנאפתה 

 לשימוש בקמח להכנת המצה. 

הוא מזמן הקצירה, מזמן הטחינה או ממגע עם מים האם זמן השמירה חלוקות הדעות 

 מזמן הלישה.

   מאילו סוגי קמח אפשר להכין מצה?

: חיטה, שיפון, בליל הסדר מיני הדגןלאכול מצה העשויה מאחד או יותר מחמשת  מצווה

 שיבולת שועל, שעורה. כוסמין,

 

 מצת יד 

 קישור מצה הנעשית ביד לרוב עגולה וממדיה אינם אחידים כיוון שתהליך ייצורה הוא ידני.

  מצת מכונה

 קישורמצה המיוצרת על ידי מכונה לרוב מרובעת ואחידה בגודל שלה. 

 מצות רכות 

התימנים נוהגים לאכול מצות הדומות לפיתות עירקיות רכות. מצות אלו רכות יותר ממצות 
 מכונה ומצות יד. 

 .מצה זו רכה. חמץ שמרכיביו אינם אנג'רההמקומי, ה לחםהדומה ל "קיטא" הכינו אתיופיהב

כיום, עם התפתחות הטכנולוגיה, ניתן להכין מצות רכות ולשמר אותן במקפיא, כמו שמקפיאים 

 פיתות. דבר זה הביא להקמת פסי ייצור המוניים של מצות רכות. 

 מצת מכונה מצת יד

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=bZvHyMg4M0E
https://www.youtube.com/watch?v=4JgPyIbP_54
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 שאלות

 בליל הסדר. משפחות התלמידיםאיזה סוג מצה אוכלים בדקו ר בכיתה ובִ קֶׁ רכו סֶׁ עִ  .1

דות השונות.ִבדקו   מהו המנהג המקובל  בעֶׁ

ה ואת סוג המצה שאותה היא אוכלת בליל הסדר.  דָּ ֵעֶׁ  ִכתבו את שם הָּ

 במשפחות התלמידים בכיתה שליסוגי מצה : 3טבלה 

 מספר התלמידים בכיתה שם העדה סוג המצה

   

   

   

   

 

 ניתן להסיק מהטבלה? התייחסו לסעיפים הבאים: מסקנותאילו  .2

 _____ברוב המשפחות של ילדי הכיתה? _______________אוכלים איזה סוג של מצה  .א

 _____סוג זה של מצה? ____________אוכלים בהמשך לתשובה לסעיף א, באילו עדות  .ב

______________________________________________________________ 

 במשפחות של ילדי הכיתה? אוכלים לא אוכלים/איזו מצה כמעט ולא  .ג

______________________________________________________________ 

 ____מצה זו?_______________________________________אוכלים איזו עדה ב .ד

 כתבו מסקנה כללית שניתן להסיק מהסקר שערכתם? )מה אפשר ללמוד מהסקר?( .3

_________________________________________________________________ 
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 ָמרור: 6משימה 

 מתוך ההגדה של פסח:

ִלים, ַעל שּום מה? ָמרור" נּו אוכְׁ אָּ ה שֶׁ  זֶׁ

ַרים,  ִמצְׁ בוֵתינּו בְׁ ת ַחֵיי א  ִרים אֶׁ רּו ַהִמצְׁ ֵמרְׁ ֱאַמר:   ַעל שּום שֶׁ נֶׁ ה, "שֶׁ שָּ ה קָּ ת ַחֵייהם ַבע בדָּ רּו אֶׁ ר  מָּ  ַויְׁ

ְך.  רֶׁ פָּ ם בְׁ הֶׁ דּו בָּ בְׁ ר עָּ שֶׁ ם א  תָּ ל ע בדָּ ת כָּ ה אֶׁ דֶׁ ה ַבשָּ ל ע בדָּ כָּ ֵבִנים ּובְׁ ר ּוִבלְׁ חמֶׁ  )שמות א, יד(" "בְׁ

 
 : להניח מרור על קערת הסדר.המנהג

 
, חסהחזרת, עולש, : עשבוניים צמחים חמישה את המרור מייצגים ( ב, ו חים)פס  משנהעל פי ה

 .ומרור החרחבינ

 עולש חזרת הגינה חרחבינה מכחילה

   
 מרור הגינה  חסת המצפן

 

 

 
 

 כתבו במילים שלכם מדוע אוכלים מרור בליל הסדר: _______________________________

 המשנה קראו לחסה חזרת.בתקופת : כדאי לדעת

   כסמל למרור. חסה ו/או חזרתכיום נוהגים לרוב לאכול  
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 נכיר את החסהא:  חלק

  . חסהה יתההיהחזרת  בתקופת המשנה

 . חסה המתורבתתשהיא מרה יותר מה חסת המצפןייתכן והכוונה הייתה לצמח 

 

 המצפן חסת חסה תרבותית

  

 תרבותיתתצפית בחסה 

 חסה תרבותית שלמהציוד: 

 מבחוץ כלפי פנימה. –עלים מהגבעול  כמההפרידו  .1

  של חסה. מה הטעם? _______________________מאחד העלים החיצוניים טעמו 

  הפנימיים ביותר של החסה. מה הטעם? ______________________טעמו מהעלים 

 של החסה השוו את  העלים החיצוניים לעלים הפנימיים. 

 הקיפו: 

  מזה של העלים החיצוניים. כהה יותר  /  בהיר יותרצבע העלים הפנימיים 

  מזה של העלים החיצוניים. קטן יותר  /  גדול יותראורך העלים הפנימיים 

  מזה של העלים החיצוניים. קטן יותר  /  גדול יותררוחב העלים הפנימיים 

  שונה מטעם העלים החיצוניים /  טעם העלים הפנימיים דומה 

  זה הפנימיים מעלי החסה החיצוניים הסיקו מסקנה: במה דומים ובמה שונים עלי החסה

 _________________________________________מזה? _________________

______________________________________________________________ 

 נבחרה החסה לשמש כמרור בליל הסדר?  לדעתכם מדוע, על פי הבדיקה שערכתם  .2

_________________________________________________________________ 
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  או מתוק? מרבסוגיה:  דנים

 : (מקור)  שואל הרב ישראל דנדרוביץ

 ?בחסה מתוקהדווקא את מצוות המרור  לקייםאיך ייתכן 

 .ירק מר הוא   מרורהפירוש של המילה 

 מופיעהת מרור, והפלא אנו מוצאים כי את המקום הראשון בהצעת הירקות למצו הוהנה למרב

 למאכל. וטעיםכירק מתוק   תהחסה המוכר

 ?מתוק בירקאיך מקיימים את מצוות מרור דווקא 

 

 בתלמוד הירושלמי:מופיעה התשובה לכך 

 מר.טעם חסה בוגרת ואילו לחסה צעירה טעם מתוק ל

 כך עשו המצרים לאבותינו: 

 "פרעה אומר ליוסף שהביא למצריים את אביו ואחיו . תחילת השעבוד במצרים הייתה במתיקות

יָך"" ת ַאחֶׁ אֶׁ ִביָך וְׁ ת אָּ ץ הֹוֵשב אֶׁ רֶׁ אָּ ֵמיַטב הָּ יָך ִהוא בְׁ נֶׁ פָּ ַרִים לְׁ ץ ִמצְׁ רֶׁ   )בראשית מ"ג, מ"ז( אֶׁ

ם "שעבדו אותם והפכו את חייהם למרים: ואחר כך  ת ַחֵייהֶׁ רּו אֶׁ רְׁ מָּ ֵבִנים ַויְׁ ר ּוִבלְׁ חֹּמֶׁ ה בְׁ שָּ ה קָּ בֹּדָּ ַבע 

ְך רֶׁ פָּ ם בְׁ הֶׁ דּו בָּ בְׁ ר עָּ שֶׁ ם א  תָּ בֹּדָּ ל ע  ה ֵאת כָּ דֶׁ ה ַבשָּ בֹּדָּ ל ע  כָּ  ." )שמות א, יג(ּובְׁ

 

 שאלות

 _____________________________________________ מהי הסוגיה המוצגת בקטע? .1

_________________________________________________________________ 

 על פי התלמיד הירושלמי, מדוע אוכלים חסה בליל הסדר למרות שהיא מתוקה?  .2

_________________________________________________________________ 

 

  

http://www.rambish.org.il/journals/y/yeshurun/vol020/yeshurun_02081.pdf
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 נכיר את החזרתב:  חלק

 מאכל של חזרת עם סלק אדום שורש חזרת הגינה צמח חזרת הגינה

  
 

 

 תצפית על שורש חזרת

 , רסק חזרתשורש חזרתציוד: 

 ________________________ האם לחזרת שורש שיפודי או ציצת שורשים? .1
 

 יפודישציצת  ציצת שורשים

  

 מהו צבע קליפת השורש? ___________________ .2

 מהו הצבע הפנימי של השורש? ___________________ .3

 הריחו רסק חזרת שתקבלו מהמורה. תארו את הריח ___________________ .4

 מדוע נבחרה החזרת לשמש כמרור בליל הסדר? ___________________ .5

בחזרת כמרור בליל הסדר, תארו כיצד מכינים את מאכל במידה ונוהגים בביתכם להשתמש  .6

 החזרת )היעזרו במבוגרים.

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

   יש הנוהגים להניח בקערת הסדר בנוסף למרור גם חזרת.



 
 

 עבור המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, משרד החינוך 09/07.13 פי מכרז מס'-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פרויקט המבוצע על
 lamda@tauex.tau.ac.il, 61390אביב -, תל39040ת.ד.  ,03-6409155 , פקס:03-6409663 טלפון:

 matar.tau.ac.il מט"ר:אתר 
24 

 

ת7משימה  רֹוסֶּ  : ח 

  בניגוד לברכות המיוחדות המצה והמרור, אין לחרוסת שבקערת ליל הסדר ברכה מיוחדת.

  יש הטוענים שאכילתה אינה מצווה.

 חרוסת?מהי חלק א: 

 .קראו את הקטע הבא וענו על השאלות בהמשך

 מהי החרוסת ולמה היא נועדה?

תה רֹוסֶׁ תההמר. את טעמו כדי להקל על את המרור בה טובלים   .ל מתוקבָּ טְׁ היא ִמ  ח  רֹוסֶׁ  נוהגים ח 

 להכין ממיני פירות שמופיעים בספר שיר השירים: תפוחים, רימונים, תאנים, אגוזים, תמרים

תהחום של הצבע ההטוענים ש ושקדים. יש רֹוסֶׁ והעיסתיות שלה מזכירים את הטיט )חומר  ח 

ת ת כוללסוחרהמילה  .בני ישראל השתמשו בו לבנייה כאשר היו עבדים במצרים חרסיתי( אשר

 אותו מהטיט.שהכינו  חרסאת האותיות 

 

 יש לאכילת החרוסת בליל הסדר?  )הסברים( אילו טעמים .1

 ____________________________________________________________ .א

 ____________________________________________________________ .ב

 מתי וכיצד משתמשים אצלכם בחרוסת בליל הסדרדקו בבית: בִ  .2

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 ם נוהגים להכין את החרוסת בביתכם?אילו תבלינימבבית: מאילו פירות ו ִבדקו .3

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  והשוו עם חבריכם .1-2תשובותיכם לשאלות  עלווחו בכיתה דַ  .4

 ______לכל סוגי החרוסת? ___________________________________ משותףמה 

_______________________________________________________________ 

  ______סוגי החרוסת זה מזה? ________________________________שונים מה ב

_______________________________________________________________ 
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 חרוסת מכינים: בחלק 

 לפניכם מתכון להכנת חרוסת.

 פעלו לפי ההנחיות הבאות:

  

 :מצרכים

גרם תמרים  200גרם שקדים טחונים,  100 ארבעה תפוחי עץ, גרם אגוזים קצוצים, רסק מ 100

 כוס יין. חצי,  כפית קינמון, רבע כפית ציפורן, )ללא הזרע( מעוכים

 

 :כלים

 משקל למדידה, מגרדת לריסוק תפוחי העץ, כף עץ לערבוב, כפית ,גדולה קערה

 

 :אופן הכנה

 הקפידו על סביבה נקייה וכשרה בעת ההכנה.

 רחצו היטב את הידיים.

 הניחו בתוך הקערה את התמרים המעוכים.  .1

 .תערובת עיסתיתהוסיפו את היין וערבבו אותם יחד עד לקבלת   .2

 וערבבו היטב.לתערובת הוסיפו את רסק התפוחים  .3

 היטב.את הקינמון ואת הציפורן וערבבו לתערובת הוסיפו  .4
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 מסכמים: 8משימה 

 כתבולפניכם איור של קערת ליל הסדר ורשימה של טעמים )הסברים( למאכלים שעל הקערה.  .1
 את הטעם )הסבר( המתאים לו.ליד המאכל 

  
 

 רשימת טעמים

 סדר הדברים המקובל ולעורר שאילת שאלות אצל הילדים.כדי לשנות את  .1

ִפיק  .2 לא ִהסְׁ ל הַעל שּום שֶׁ ֵצקָּ שֶׁ ִמיץ  בני ישראלבְׁ ַהח   .כשיצאו ממצריםלְׁ

ת ַחֵיי  .3 ִרים אֶׁ רּו ַהִמצְׁ ֵמרְׁ ַרים בני ישראלַעל שּום שֶׁ ִמצְׁ    .בְׁ

  .קורבן הפסח שהוקרב בבית המקדש בירושליםזכר ל .4

 .שהוקרב יחד עם קורבן הפסח בבית המקדש בירושליםזכר לקורבן חגיגה  .5

 כדי להקל על טעמו המר של המרור. .6

  זכר לטיט שבני ישראל השתמשו בו לבנייה כאשר היו עבדים במצרים. .7

 

 זרוע

 חרוסת

 מרור

 כרפס

 ביצה

 מצה


