
 

 

 

 סמליים של סדר פסחהמאכלים ה 

 מערך שיעור לכיתה ג' 
 

 הא לחמא עניא  –  1שיעור  

 

 מטרות 

 עברית.  בההגדה ופרשנותו הכרות עם השיר מ •

 טקסט בארמית. מקור ה מציאת ועיון בהגדה  •

 

 מהלך

שאנו עורכים סדר פסח קטן.  סבירונ  ות,מצנחלק  .צלחת סדר ועליה מאכלי החג השונים ציגנ .1

-? מהי 'האן/לחמא' לדעתכם-מדבר השיר 'האעל מה  :, ונשאל'לחמא-הא' מקריאתנתחיל 

 לחמא'? 

 ר.  נכתוב את המילים על הלוח, ונשיר יחד את השי .2

 יהכל כרטיס להתאיםות מהתלמידים/כרטיסיות עם פרשנות בעברית של השיר, ונבקש  פזרנ .3

 לשורה המתאימה בארמית. 

 בסוף הפעילות(.   ר)דף עז את השיר בעברית, ונסביר את תוכנונקרא  .4

 פרשנות בעברית  ארמית 

 א לחמא עניא ה

 די אכלו אבהתנא 

 בארעא דמצרים. 

 כל דכפין ייתי וייכל

 כל דצריך ייתי ויפסח. 

 

 השתא הכא,  

 לשנה הבאה בארעא דישראל. 

 השתא עבדי,  

 חורין. -לשנה הבאה בני 

 זה לחם העוני )העוני והעינוי(

 שאכלו אבותינו 

 בארץ מצריים 

 א ויאכלכל רעב יבו

 כל נצרך יבוא ויפסח

 

 השנה כאן 

 ה הבאה בארץ ישראללשנ

 השנה עבדים 

 לשנה הבאה בני חורין

 

אנו אוכלים התמונות? מדוע נשאל: מה הקשר בין  , ו'מצות'-תמונה של 'מכת בכורות' וציג נ •

 בפסח?  מצות

 

 

 

 



 

 

 

 

   לקריאה והבנה., כולל עצירה על מקור אכילת המצותכדי ללמוד  ספר שמות י"בבנפנה למקור  .5

 

 שמות י"ב

תוֹּ   (יא אֹּ אְכלּו  תֹּ ן,  --ְוָכָכה,  ְבִחָפזוֹּ תוֹּ  אֹּ ַוֲאַכְלֶתם  ְבֶיְדֶכם;  ּוַמֶקְלֶכם  ְבַרְגֵליֶכם  ַנֲעֵליֶכם  ֲחגִֻרים,  ָמְתֵניֶכם 

 ֶפַסח הּוא ַליהָוה. 

ְבֶאֶרץ  (יב ָכל-ְוָעַבְרִתי  ְוִהֵכיִתי  ַהֶזה,  ַבַלְיָלה  ֵמָאְבכ-ִמְצַרִים,  ִמְצַרִים,  ְבֶאֶרץ  ר  ְוַעדוֹּ ּוְבָכל-ָדם  -ְבֵהָמה; 

 ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשה ְשָפִטים, ֲאִני ְיהָוה.   

ֶאת  (יג ְוָרִאיִתי  ָשם,  ַאֶתם  ֲאֶשר  ַהָבִתים  ַעל  ת,  ְלאֹּ ָלֶכם  ַהָדם  ְוֹלא-ְוָהָיה  ֲעֵלֶכם;  ּוָפַסְחִתי  ִיְהֶיה  -ַהָדם, 

ִתי ְבֶאֶרץ מִ ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְשחִ   ְצָרִים.  ית, ְבַהכֹּ

ָלם ְתָחגֻהּו.   (יד ֵתיֶכם, ֻחַקת עוֹּ רֹּ תוֹּ ַחג ַליהָוה:  ְלדֹּ ֶתם אֹּ ן, ְוַחגֹּ ם ַהֶזה ָלֶכם ְלִזָכרוֹּ  ְוָהָיה ַהּיוֹּ

אֵכלּו  (טו תֹּ ת  ַמּצוֹּ ָיִמים,  ִמָבֵתי--ִשְבַעת  ר  ְשאֹּ ַתְשִביתּו  ן,  ָהִראשוֹּ ם  ַבּיוֹּ ָכל   ֶכם:ַאְך  ָחֵמץ-ִכי  ֵכל  ,  אֹּ

ן, ַעד--ְוִנְכְרָתה ַהֶנֶפש ַהִהוא ִמִּיְשָרֵאל ם ָהִראשֹּ ם ַהְשִבִעי.   -ִמּיוֹּ  יוֹּ

]...[ 

ֶאת  ( יז ֶאת-ּוְשַמְרֶתם,  ֵצאִתי  הוֹּ ַהֶזה,  ם  ַהּיוֹּ ְבֶעֶצם  ִכי  ת,  ּוְשַמְרֶתם -ַהַמּצוֹּ ִמְצָרִים;  ֵמֶאֶרץ  ֵתיֶכם  ִצְבאוֹּ

ֵתיֶכםַהּי-ֶאת רֹּ ם ַהֶזה, ְלדֹּ ָלם.  חֻ --וֹּ    ַקת עוֹּ

ֶדש (יח ם ָהֶאָחד ְוֶעְשִרים, ַלחֹּ ת:  ַעד יוֹּ אְכלּו, ַמּצֹּ ֶדש, ָבֶעֶרב, תֹּ ן ְבַאְרָבָעה ָעָשר יוֹּם ַלחֹּ    ָבָעֶרב. --ָבִראשֹּ

ָיִמים  (יט ְבָבֵתיֶכם:--ִשְבַעת  ִיָמֵצא  ֹלא  ר,  ָכל   ְשאֹּ ַמְחֶמצֶ -ִכי  ֵכל  ַהֶנֶפשאֹּ ְוִנְכְרָתה  ֵמֲעַדת הַ   ת,  ִהוא 

    ַבֵגר, ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ.--ִיְשָרֵאל

ת.-ָכל (כ אְכלּו, ַמּצוֹּ ֵתיֶכם, תֹּ ְשבֹּ ל, מוֹּ אֵכלּו; ְבכֹּ  ]...[  ַמְחֶמֶצת, ֹלא תֹּ

    נּו ֵמִתים.ָהָאֶרץ:  ִכי ָאְמרּו, ֻכלָ -ָהָעם, ְלַמֵהר ְלַשְלָחם ִמן-ַוֶתֱחַזק ִמְצַרִים ַעל (לג

, ֶטֶרם ֶיְחָמץ;-א ָהָעם ֶאתַוִּישָ  (לד ָתם ְצֻררֹּת ְבִשְמֹלָתם, ַעל ְבֵצקוֹּ  ִשְכָמם. -ִמְשֲארֹּ



 

 

 

 לחמא -הא –דף עזר למורה  
 

לחמא כתוב בארמית, שהיתה שפת הדיבור באזור ארץ -לחמא הוא הקטע הראשון בהגדה. הא-הא

 ושה מסרים נפרדים:לחמא מורכבת משלושה קטעים בעלי של-ישראל לפני אלפיים שנים. הא

 ן קטע ראשו 

 ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא  

 ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִים 

 

 זהו לחם העוני  

 שאכלו אבותינו בארץ מצרים.

ישראל   עם  של  ביותר  והשבור  החלש  בשלב  מתחילה  במצרים.   –ההגדה  ורעבים  עניים  עבדים 

ה מסמלת את מזון ות ושחרור, אולם בקטע זה המצאמנם אנו רגילים להתייחס למצה כסמל לחיר

 העבדים והעניים.  

 קטע שני 

ל   ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכוֹּ

 ָכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח 

 

 ,כל הרעב יבוא ויאכל

 כל הצריך יבוא וייפסח )מלשון קורבן פסח(.

אנו מזמינים את עניי העיר    זיכרון העוני במצרים מעורר אותנו לכלול בשמחה שלנו את הנזקקים.

 הצטרף לסעודת הפסח שלנו, משום שהדרך לסיום השעבוד כוללת עזרה של אדם אחד לרעהו. ל

 קטע שלישי 

 ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל   –ָהַשָתא ָהָכא  

ִרין.   –ָהַשָתא ַעְבֵדי    ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חוֹּ

 

 ,אה בארץ ישראללשנה הב  –השנה )אנו( כאן  

 לשנה הבאה בני חורין.  –בדים השנה )אנו( ע

בתחילת הסדר אנו מרגישים כאילו אנו עצמנו עדיין עבדים במצרים. אולם בהמשך הסדר נרגיש 

כאילו 'יצאנו ממצרים', הגענו לארץ המובטחת, ואנו עם חופשי בארצנו. אבל, גם אנחנו, במובנים 

 שים חירות.  סוימים עשויים להיות עבדים המבקמ



 

 

 

 

 מורה( ע"י הה )הקני משמעויות סמליות של מאכלי החג – 2שיעור 

 

 באמצעות מדרשים. עם משמעויות סמליות של מאכלי החג  הכרות ה:מטר

 

 מהלך

 נכין צלחת סדר.  / צלחת סדר של תמונהנציג  .1

  מדרשים המספרים אודות המאכלים השונים. בקבוצותנקרא  .2

וזו:  חתצל • קדושה  כתשמיש  פריטים משמשת  מספר  מונחים  עליה  אמנותיים,  לעיצובים  כה 

 מליים.  ס

  '. שאינו נאכל אלא צלי'עצם צלויה, זכר לקרבן הפסח  :זרוע  •

חגיגה  • לקרבן  זכר  הרגלים  :ביצה שלוקה  בשלושת  הנהוג  לרגל.  ,  קרבן  העלייה  בעת  שהוקרב 

 ". פרוץר יענו אותו כן ירבה וכן יכמו שהביצה מתבשלת ומתקשה כך ישראל: "כאש

 מסמלות את הטעם המר של שיעבוד מצריים.  :חסה וחזרת   , מרור  •

 ים. בליל של פירות כתושים ומתובלים סמל לטיט בו בנו אבותינו במצר : חרוסת •

מנת המתאבנים מעוררי התיאבון    עלה סלרי או תפוח אדמה, אותו מטבילים במי מלח.  : כרפס •

לאכול    ,לפתוח את התיאבון  כדיי קורבן הפסח  לאכול לפנ  . נהוגיותשאוכלים בסעודות חגיג

 את כל הקורבן ולא להותיר ממנו כמצווה במקרא. ירק המסמל את תחילת האביב. 

עם מרור, ואחת לאפיקומן. לאחר   'כורך'-אחת לאכילת מצה של מצווה, אחת ל  :שלוש מצות  •

כר למנה הכפולה  ז  ',חם המשנהל 'שתיים שלמות כ  ישרושבוצעים את האמצעית לאפיקומן,  

כהן,    :רמז על חלקי העםממצות    שלוששל המן שנאכל במדבר ביום השישי. סיבה נוספת ל

 לוי, ישראל.

 



 

 

 

 חמץ מהו? – ישא העם את בצקו טרם יחמץיו – 3שיעור 
 

 מטרות 

 תהליך ההחמצה, והסיבה המקראית לאיסור החמץ.  עם תוכריה •

 התנסות באפיית פיתות ומצות. •

 

 לךמה

ם על הלוח. לאחר מכן, ות ונרשו/התלמידים על מהם המאכלים האהובים  נשאל: – פתיחה .1

 מה מהמאכלים הינו חמץ ומה אינו? נקיף על הלוח את המאכלים שאינם חמץ.: נשאל

 נתלה על הלוח שאלות טריוויה עם נקודות לפי סדר קושי עולה )קבוצה נגד קבוצה(  .2
 

 (חקמח או מאפה שהחמיץ ותפ) מהו חמץ? •

טקס חיפוש פירורי חמץ, לאחר ניקיון הבית. יש הנוהגים להשתמש ? )מהו טקס בדיקת חמץ •

   (בנוצה ונר או פנס לחיפוש הפירורים

   ושריפתו( , פירורי מאפה בביתשרידי החמץ וניקיון מהו טקס ביעור חמץ? ) •

, יןחיטה, שעורה, כוסמ :על אילו קמחים מדובר כאשר מדברים על חמץ? )חמשת מיני דגן •

 שיבולת שועל ושיפון( 

 תנו דוגמה למשקה עם חמץ )בירה( •

איסור אכילת החמץ נקבע לזכר המסופר בספר שמות, שבצקם  ) ?אכול חמץ לדוע מצווה לא מ •

מצות של בני ישראל בצאתם ממצרים לא הספיק להחמיץ בשל ההכנה החפוזה, ולכן אכלו  

 ( גד איסור על אכילת חמץסח, ומנולא לחם. לזכר כך ישנה מצווה על אכילת מצה בפ

 דקות( 18כמה זמן לוקח לקמח לתפוח ולהפוך לחמץ? ) •
 

 ( 93נקרא מדרש על חיפזון והחמצה )מתוך הגדה ישראלית, עמוד  .3

 חיפזון והחמצה/ הגדה ישראלית

בין חמץ למצה   אין כמעט הבדל  בין    –לכאורה  ואפילו  ומים,  רכיבים, קמח  הם עשויים מאותם 

ה(. ההבדל בין  -צ -צ/ מ-מ-ק הקו הקטן שמבדיל בין האות ה' לאותה ח' )חלהם מפריד רהאותיות ש

  –אם נניח לעיסה לשהות לרגע    –חמץ למצה טמון במרכיב הזמן. אם נהסס לרגע בהכנת המצה  

את   לנו  יש  תמיד  לא  מברסלב:  נחמן  רבי  מלמד  לחיים,  לקח  זהו  לחמץ.  ותהפוך  תתסוס  היא 

בטוח   ממצב  לקפוץ  למצב  האומץ  יש  ומוכר  שכאשר  אותנו  מלמדת  המצה  וודאות.  וחסר  חדש 

 כדאי לנצל אותה לפני שתוחמץ. –הזדמנות 

אחרי המכה העשירית על מצרים, כשפרעה הכריז, ולא בפעם הראשונה, שהוא מוכן לתת ליהודים  

שהות  מתן  וללא  היסוס  ללא  במהירות,  ממצרים  לצאת  צריכים  היו  ישראל  ובני  המשה  לצאת, 

הם כבר לא   –החלטתו. בני ישראל יצאו בחיפזון גדול, וכשפרעה אכן התחרט  ה לשנות את  לפרע

 היינו מחמיצים את חירותנו. –היו שם. אילו היינו מהססים 
 

לספר מהתלמידים  מחיי  על  נבקש  מההיסטוריהם  הדוגמאות  להסס    אירוע ל  או  לא  נכון  היה  בו 

 ולפעול ללא ודאות?

 



 

 

 , ונבקש מהתלמידים/ות להסבירו.  (ורפסח, מצה ומר)ל נקרא קטע של רבן גמליא .4
 

פסח    רבן גמליאל היה אומר: כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. ואלו הן: 

 .ומרור מצה

 על שום מה?  -פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים 

 על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים.

 ום מה? ל שע –אוכלים מצה זו שאנו 

עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש   עד שנגלה  על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ 

 ברוך הוא וגאלם.

 ל שום מה? ע –מרור זה שאנו אוכלים  

 ררו המצרים את חיי אבותינו במצרים.יעל שום שמ

 

 יטר מים(ל 1.4ק"ג קמח מלא, מלח,   2 : מצות קטנות 40-)חומרים ל מקמח מצות נכין .5

o  מים לקערה, מוסיפים קמח, מלח ומערבבים עד לקבלת בצק. מוזגים 

o  דקות, חובטים בו מעט כדי לרככו. 2-3לשים את הבצק במשך 

o יוצרים כדורים, מרדדים לעלה דק, דוקרים במזלג על מנת שהבצק לא יתנפח. 

o   ה האפידקות כאשר במהלך    3-4משטחים את הבצק על התבנית הלוהטת ואופים במשך

 .פעמיים על מנת שלא יישרפו-הופכים את המצות פעם 

o  ותדק  18בדיוק  ן/ש לכםי –אל תשכחו. 


