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איש אחד קורא עיתון תוך כדי הליכה ברחוב .פתאום הוא נתקל
בעמוד הראשון...

לכבוד החג

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת צו  -שבת הגדול תשפ"א

ַׁש ָּבת ֶע ֶרב ֶּפ ַסח

שאלות בהגדה של פסח

"ׁש ָּבת ַהּגָ דֹול"ֶׁ ,ש ִהיא ּגַ ם
ַה ַּׁש ָּבת ִהיא ַׁש ָּבת ְמאֹד ְמיֻ ֶח ֶדת .זֹו ַ
מֹוצ ֵאי ַה ַּׁש ָּבת ְּב ֶעזְ ַרת ה' ּכֻ ּלָ נּו נֵ ֵׁשב ְס ִביב ֻׁשלְ ַחן
ֶע ֶרב ֶּפ ַסחְּ .ב ָ
ַה ֵּס ֶדר .זֶ הּו ָּד ָבר ְמיֻ ָחד וְ ֵדי נָ ִדירֶׁ ,ש ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ָחל ְּב ַׁש ָּבת ,וְ יֵ ׁש
ּדּוע?
ּומ ֲעלָ הַ .מ ַ
לָ זֶ ה ּגַ ם יִ ְתרֹון ַ
יעים לְ לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ַא ֲח ֵרי ַה ְר ֵּבה ֲהכָ נֹות
ְּבכָ ל ָׁשנָ ה ֲאנַ ְחנּו ַמּגִ ִ
יע לֵ יל ַה ֵּס ֶדר ֲ -אנַ ְחנּו
בֹודה .וְ גַ ם ְּב ֶע ֶרב ַה ַחג  -לִ ְפנֵ י ֶׁש ַּמּגִ ַ
וַ ֲע ָ
טֹור ִחים לִ כְ בֹוד ַה ַחג .לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו
ִמ ְתּכֹונְ נִ יםְ ,מ ַס ְּד ִרים וְ ְ
יעים לְ ֻׁשלְ ַחן ַה ֵּס ֶדר ְק ָצת ֲעיֵ ִפים...
ַמּגִ ִ
ּכָ ְך ַה ָּד ָבר ְּב ָׁשנָ ה ְרגִ ילָ הֲ .א ָבל ַּב ָּׁשנָ ה ַהּזֹו ,לִ ְפנֵ י לֵ יל ַה ֵּס ֶדר
יֵ ׁש לָ נּו ֶאת יֹום ַה ַּׁש ָּבתְּ .ב ַׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו נָ ִחיםֶ .את ּכָ ל ַה ֲהכָ נֹות
יע לְ לֵ יל ַה ֵּס ֶדר
ָע ִׂשינּו לִ ְפנֵ י ַה ַּׁש ָּבת .זֹו ִהזְ ַּד ְּמנּות נֶ ְה ֶּד ֶרת לְ ַהּגִ ַ
נּוחת ַה ַּׁש ָּבתֲ .אנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים ְּב ַׁש ָּבת
ּוב ַׁשלְ וָ הִ ,מּתֹוְך ְמ ַ
ְּבנַ ַחת ְ
ּפּורים לְ לֵ יל ַה ֵּס ֶדר,
ּתֹורה אֹו ִס ִ
לְ ַה ְס ִּפיק לִ ְקרֹא ּולְ ָהכִ ין ִּד ְב ֵרי ָ
וְ כָ ְך נּוכַ ל לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ֻׁשלְ ַחן ַה ֵּס ֶדר ְּב ִׂש ְמ ָחה ַר ָּבה!
נּוחה וְ ַחג ּכָ ֵׁשר וְ ָׂש ֵמ ַח!
ָאז ֶׁש ִּת ְהיֶ ה לְ כֻ ּלָ נּו ַׁש ָּבת ְמ ָ

 .1מה פירוש המילים "ארעא דישראל"?
 .2מהי המשמעות של האמירה "כל דכפין ייתי ויכול"?
 .3מהן ארבע לשונות הגאולה?
 .4מהו הסימן הרביעי בליל הסדר?
 .5מה עושים ב"רחצה"?
 .6מה מברכים על אכילת המרור?
 .7מהם  3הדברים שמי שלא אמר אותם לא יצא ידי חובתו?
 .8מהם הסימנים שנתן רבי יהודה בעשר המכות?
חידת חדגא:
מה הקשר ביני (כלומר בין חדגא) לבין קרבן הפסח?
חידת פולקע:
הסבירו :חמץ פחות מצה שווה שלוש

תמונות לפסח

חד גדיא  -מילים מבולבלות

מצאו למה רומזות התמונות ,מתוך ההגדה וענייני חג הפסח!

זהו את המילים והביטויים מתוך הפיוט "חד גדיא"!
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או נשר
__________
חוט שה
__________
בית זירוז
__________

10

כלה אד
__________
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טור אח
__________
מאי
__________
אורן
__________
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אאב
__________
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לא בך
__________
יד זנב
__________
חדגא די!
__________

12

שופר
__________

ֶׁש ַהּכֹל נִ ְהיָ ה
ִּב ְד ָברֹו
סיפור לשבת

 מה כתוב בכניסה לחדר לידה? תשובה :זהירות ילדים בדרך... יוגב ודוד הלכו לבריכה ,יוגב נכנס למים .דוד שואל אותו' :קר במים?' עונה יוגב' :כן ,אבל רקבחמש הדקות הראשונות' .דוד' :טוב ,אז אני אכנס בעוד חמש דקות!'...
 פעם אמרתי למורה' :את תענישי אותי על משהו שלא עשיתי?' המורה' :ברור שלא' אני' :אהיופי ,לא עשיתי שיעורי בית'...

חּומי ָה ֲעיָ ָרה.
זְ כַ ְריָ ה ָא ָדם ָּפׁשּוט ָהיָ הֶׁ ,ש ֵּמעֹולָ ם ֹלא יָ ָצא ֶאת ְּת ֵ
ּכָ אן נֹולַ דּ ,כָ אן ּגָ ַדל ,וְ כָ אן ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ֶׁשּיְ ַסּיֵ ם ֶאת ַחּיָ יוֲ .א ָבל
ּומּכָ אן ִה ְתּגַ לְ ּגְ לּו
לְ ַמ ְר ֵּבה ַה ַּמּזָ ל נָ ְפלָ ה לְ יָ דֹו ִהזְ ַּד ְּמנּות ִע ְס ִקיתִ ,
אֹורז ֶאת ְמ ַעט ֲח ָפ ָציו
ָה ִענְ יָ נִ יםַ ,עד ֶׁשהּוא ָמ ָצא ֶאת ַע ְצמֹו ֵ
יֹוצא ֶאל ָה ִעיר ַהּגְ דֹולָ הָׁ ,שם ָהיָ ה ָאמּור לְ ִה ָּפגֵ ׁש ִעם ִמ ְס ַּפר
וְ ֵ
יע ּולְ גַ לְ ּגֵ ל ֶאת ָה ִע ְס ָקה ַעד
ַּב ֲעלֵ י ֲע ָס ִקים ּכְ ֵדי לְ ַה ְמ ִׁשיְך לְ ַה ְתנִ ַ
ּיּומּה ַה ֻּמ ְצלָ ח.
לְ ִס ָ
ִּב ְׁש ַעת ּב ֶֹקר ֻמ ְק ֶּד ֶמת יָ ַרד ְּב ַת ֲחנַ ת ָה ַרּכֶ ֶבת ַה ֶּמ ְרּכָ זִ ית ָּב ִעיר
ַהּגְ דֹולָ הֵ ,עינָ יו ִמ ְׁש ָּתאֹות לְ נֹכַ ח ִּפלְ ֵאי ָה ִעיר ,הּוא ֹלא ֶה ֱא ִמין
רֹוח ֶׁשת ּכָ ל ּכָ ְך ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ַּב ֲעיָ ָרה
לְ ַמ ְר ֵאה ֵעינָ יו ַּב ֲהמּולָ ה ָה ֶ
ּיֹומית.
בֹודתֹו ַה ִ
ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה ָּבא ֶט ֶרם ֵה ֵחל ַה ַחלְ ָּבן ַּב ֲע ָ
ּדֹוהרֹות ְּב ֶמ ְרּכַ ז
ּומ ִּביט ַעל ַה ַח ְׁש ַמּלִ ּיֹות ַה ֲ
הּוא ָע ַמד ְּב ֶפה ָּפעּור ַ
יֹומם ,וְ נִ ְב ַעת
בֹודת ָ
ָה ִעירֲ ,עמּוסֹות ַּב ֲאנָ ִׁשים ַה ְמ ַמ ֲה ִרים לַ ֲע ַ
יעה ֶאת ְצ ִפ ָיר ָתּה לְ אֹות ּכִ י עֹוזֶ ֶבת
לְ ֶפ ַתע ּכַ ֲא ֶׁשר ָה ַרּכֶ ֶבת ִה ְׁש ִמ ָ
ִהיא ֶאת ַה ַּת ֲחנָ ה .הּוא נִ זְ ּכַ ר ַּבּגָ רֹון ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא ֻה ְׁש ָקה ִּב ְמנַ ת
ּיֹומית ,וְ ֵה ֵחל ָּתר ַא ַחר ִּפ ְתרֹון
ַה ָּק ָפ ִאין ַה ִ
צּוקה ַהּגְ רֹונִ ית.
ַמ ְת ִאים לַ ְּמ ָ
ַהּיֹום עֹוד לְ ָפנָ יוַ ,ה ָּׁש ָעה עֹוד ֲא ֻרּכָ ה ַעד
טֹופ ַח
ֵ
יע ָה ִע ָירה,
יׁשה ֶׁשּלִ ְׁש ָמּה ִהּגִ ַ
לַ ְּפגִ ָ
אֹומר 'זְ כַ ְריָ ה'
ֵ
ּובלִ ּבֹו
הּוא ַעל ִׁשכְ מֹו ְ
ּפֹוס ַע הּוא ַמ ֲע ַדּנֹות
ִה ְת ַק ַּד ְמ ָּת ַּב ַחּיִ ים ,וְ כָ ְך ֵ
ִּב ְרחֹובֹות ָה ִעיר ַהּגְ דֹולָ הְ ,מ ַח ֵּפשֹ ֵהיכָ ן
יּוכַ ל לִ ְׁשּתֹות ֶאת ָק ֶפה ַהּב ֶֹקר ֶׁשּלֹוֹ .לא
ָהיָ ה ָעלָ יו לִ ְטר ַֹח ַה ְר ֵּבהֶׁ ,שלֶ ט ּגָ דֹול ִּב ְק ֵצה
ָה ְרחֹוב ִּד ֵּבר ְּב ִדּיּוק ֵאלָ יו ּ'ֵ -בית ָק ֶפה'.
ימה,
ָה ִאיׁש ָמ ַׁשְך ֶאת ַה ֶּדלֶ ת ,נִ כְ נַ ס ְּפנִ ָ
חּוׁשת
ֶה ֶבל ַחם וְ נָ ִעים ִק ֵּדם ֶאת ָּפנָ יוְּ ,ת ַ
ַה ֲח ִמימּות ֻהכְ ְּפלָ ה ְּביַ ַחס לַ ּקֹר ֶׁש ַּבחּוץ,
ימה ֶׁש ֻה ְׁש ָמ ָעה ִמ ְּפ ַסנְ ֵּתר ּכָ נָ ף ֶׁש ָה ֳע ַמד ַעל ָּב ָמה
וְ ַהּמּוזִ ָיקה ַהּנְ ִע ָ
חּוׁשת ַה ֲח ִמימּות.
יפה ַאף ִהיא לִ ְת ַ
הֹוס ָ
ִ
ְק ַטּנָ ה ִּב ְק ֵצה ַה ֶח ֶדר
ָה ִאיׁש ִה ְת ַק ֵּדם ֶאל ַא ַחד ַה ֻּׁשלְ ָחנֹות ָה ֵר ִיקיםִ ,ה ְתיַ ֵּׁשב ַעל
נֹוח ַּב ַעל יָ ִדּיֹות ַמ ְהּגֹונִ י ְר ָחבֹותֶ .מלְ ָצר ֲהדּור
ּכִ ֵּסא ֵעץ ְמ ֻר ָּפד וְ ַ
ַמ ִּדים נִ ּגַ ׁש לִ ְׁשאֹל לִ ְמ ֻב ָּקׁשֹוּ ,וזְ כַ ְריָ ה ֵהגִ יב ִּב ְצנִ יעּותּ ,כֹוס ָק ֶפה
ִּב ְמ ַעט ָחלָ ב.
ַּדּקֹות ִמ ְס ָּפר ָחלְ פּוַ ,ה ֶּמלְ ָצר ָחזַ ר ּכְ ֶׁש ְּביָ דֹו ַמּגָ ׁש וְ ָעלָ יו ּכֹוס
רֹות ִחים,
ְ
ֵר ָיקה ּונְ ִקּיָ הֻ ,ק ְמקּום ַח ְר ִסינָ ה ָק ָטן ָמלֵ א ְּב ַמיִ ם
יח ֶאת ַה ַּמּגָ ׁש
ַקנְ ַקּנֹון ָחלָ ב ָק ָטןַ ,ק ֲע ִרית ָק ֶפה וְ ַק ֲע ִרית ֻסּכָ רִ ,הּנִ ַ
בֹודתֹו.
וְ ָׁשב לַ ֲע ָ
יאת
ימה ְּבתֹוְך ּכְ ֵדי ְק ִר ַ
ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ ה יָ ַׁשב ָה ִאיׁש ,נֶ ֱהנֶ ה ִמּכָ ל לְ גִ ָ
הֹודה
ּובלִ ּבֹו ָ
ימה ָּפ ְׁש ָטה ְּבכָ ל ּגּופֹוְ ,
ִעּתֹון ַהּב ֶֹקרֲ ,ח ִמימּות נְ ִע ָ
ּטֹובים ַּב ֲעלֵ י ַה ָּמקֹום ַעל ַה ֲהנָ ָאה ַה ֻּמ ְׁשלֶ ֶמת.
לָ ֲאנָ ִׁשים ַה ִ

ַה ֲהנָ ָאה ָּפ ְס ָקה ָּב ֶרגַ ע ֶׁש ֻהּגַ ׁש ַה ֶח ְׁשּבֹון' .זֶ ה ׁשֹוד! ְסכּום ּכָ זֶ ה
ַּב ֲעבּור ּכֹוס ָק ֶפה?!?! ָמה ּכְ ָבר ִהּגַ ְׁש ֶּתם לִ י – ְק ָצת ַמיִ ם,
ָחלָ בֻ ,סּכָ ר וְ ָק ֶפה?!' ַה ֶּמלְ ָצר ֵה ִרים ֶאת יָ ָדיו לְ אֹות ּכִ י ֵאינֹו
אֹור ַח ַהּנִ כְ ָּבד ְּתלּונֹות ,זְ כּותֹו
הֹוסיף ּכִ י ִאם יֵ ׁש לָ ֵ
יָ כֹול לַ ֲעזֹר ,וְ ִ
יֹוׁשב ַּב ַעל ַה ַּביִ ת
ּקֹומה ָה ֶעלְ יֹונָ הָׁ ,שם ֵ
ַה ְמלֵ ָאה לַ ֲעלֹות ֶאל ַה ָ
ּולְ ִה ְתלֹונֵ ן ְּב ָפנָ יו.
ָה ִאיׁש ֹלא ִה ֵּססִ ,ה ְת ָּפ ֵרץ לְ ִמ ְׂש ָרדֹו ֶׁשל ַּב ַעל ַה ַּביִ ת וְ ָׁש ַפְך ֶאת ּכָ ל
לֹומים?! זָ ָהב?! ַעל ָמה ַה ְּמ ִחיר
יתי ,יַ ֲה ִ
נֹותיו'ָ :מה ּכְ ָבר ָׁש ִת ִ
ַט ֲע ָ
לּוחְ ,ק ָצת ַמיִ ם ֵמ ַה ֶּב ֶרז ,עֹוד ּכַ ָּמה
ַה ֻּמ ְפ ָקע ַהּזֶ ה? ִט ַּפת ָחלָ ב ָּד ַ
ּגַ ְרּגְ ִרים ֶׁשל ֻסּכָ ר לָ ָבן ָּפׁשּוט וְ כַ ִּפית ָק ֶפה נָ ֵמס...
אֹור ַח ַהּנִ ְס ָער
יע ֶאת ָה ֵ
ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ֹלא נִ ְב ַהלּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְרּגִ ַ
נֹוחהָׁ ,ש ַאלֱ :אמֹר לִ י יְ ִד ִידיֶ ,את ָה ֱא ֶמת:
הֹוׁשיב אֹותֹו ַעל ּכֻ ְר ָסה ָ
וְ ִ
ית ּכָ אן ְּב ֵבית ַה ָּק ֶפה?
ַה ִאם נֶ ֱהנֵ ָ
יתי'.
לֹומר ֶׁש ְּמאֹד נֶ ֱהנֵ ִ
'וַ ַּדאיֶ ,א ְפ ָׁשר ֲא ִפּלּו ַ
ית ֵמ ַהחֹם ַהּנָ ִעיםֵ ,מ ַהּמּוזִ ָיקה
ְ'ּבוַ ַּדאי נֶ ֱהנֵ ָ
ָה ֲע ֵר ָבה לָ אֹזֶ ןֵ ,מ ַה ֵּׁשרּות ַהּטֹובֵ ,מ ַהּכִ ְסאֹות
ּטֹובה?!'
ּנֹוחיםֵ ,מ ָה ֲאוִ ָירה ַה ָ
ַה ִ
חּוׁשה
נֹותנִ ים ְּת ָ
'וַ ַּדאי ,וַ ַּדאיּ ,כָ ל ֵאּלּו ְ
טֹובה ְמאֹד ְמאֹד'.
ימה וַ ֲאוִ ָירה ָ
נְ ִע ָ
ִ'אם ּכָ ְךּ ,תּוכַ ל לְ ָה ִבין אּולַ י ֶׁש ַא ָּתה ֹלא
ְמ ַׁשּלֵ ם ַרק ַעל ַה ָּק ֶפהֶׁ ,שאֹותֹו ַא ָּתה יָ כֹול
לְ ַה ִּׂשיג ַּב ֲחנּות ַמּכֹלֶ ת ַּב ֲע ִׂש ִירית ַה ְּמ ִחיר,
יתּ ,כְ לּולִ ים
אֹותם ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵּמ ֶהם נֶ ֱהנֵ ָ
ּכָ ל ָ
ֵהם ַּב ְּמ ִחיר ֶׁשאֹותֹו ִה ְת ַּב ַּק ְׁש ָּת לְ ַׁשּלֵ ם'.
• • •
'ׁש ַהּכֹל
ּפֹות ַח ְּב ִב ְרּכַ ת ֶ
ֵ
ּכְ ֶׁשּנִ ּגָ ׁש ָא ָדם לִ ְׁשּתֹות ּכֹוס ַמיִ ם ,הּוא
ימה
ׁשֹואל ֶאת ַע ְצמֹוְּ :ב ַסְך ַהּכֹל לְ גִ ָ
ֵ
נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברֹו' וְ ָאז הּוא
ּומֹודים ִּב ְב ָרכָ ה
ִ
ְק ַטּנָ ה ֶׁשל ַמיִ ם ,לְ ַה ְר ִטיב ְמ ַעט ֶאת ַה ְּׂש ָפ ַתיִ ם,
רֹוּפֹור ְציָ ה?
ְ
יאה ּכֻ ּלָ ּה? ֵהיכָ ן ַה ְּפ
ֶׁש ַ'הּכֹל' נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברֹוּ ,כָ ל ַה ְּב ִר ָ
ימת ַמיִ םֹ ,לא ַרק ַעל
ּוב ִאים לְ ָב ֵרְך ַעל לְ גִ ַ
מֹודים ָ
ֶאּלָ א ּכְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִ
אּורה ֶׁש ִּמ ָּס ִביב.
ַה ַּמיִ ם לְ ַב ָּדם ֲאנַ ְחנּו ְמ ָב ְרכִ יםֶ ,אּלָ א ַעל ּכָ ל ַה ַּת ְפ ָ
ַעל ָהאֹור וְ ַעל ָה ֲאוִ ירַ ,על ַהּכ ַֹח לִ ְׁשּתֹות וְ ַעל ָה ֶא ְפ ָׁשרּות לָ חּוׁש
ְּבחּוׁש ַה ַּט ַעםַ ,על ַהּי ִֹפי ַהּנִ ְפלָ א ֶׁש ְּבעֹולָ ֵמנּו וְ ַעל ּכָ ל ַהּגָ לּום ּבֹו
ּצֹומ ַח וְ ַעד ַה ַחיַ ,הּנֹוףַ ,ה ְּצ ָב ִעיםַ ,הּקֹולֹות וְ ַה ַּמ ְראֹותּ .כָ ל ֵאּלּו
ֵמ ַה ֵ
יאה ,וְ ַעל ּכָ ל ֵאּלּו וְ ַעל
חֹוב ִרים לְ ַה ְרמֹונְ יָ ה נִ ְפלָ ָאה ֶׁשל ְּב ִר ָ
יַ ְח ָּדו ְ
הּ-כֹ-ל נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברֹו.מֹודים ְּב ֶפה ָמלֵ א ֶׁש ַ
עֹוד ָאנּו ִ
באדיבות "שלום לעם"

