
 

  



 

  

 עבדים היינו/עממי

  עבדים היינו, היינו

  עתה בני חורין, בני חורין

  עבדים היינו

  עתה, עתה בני חורין

  עבדים היינו

  עתה עתה בני חורין

 . בני חורין

  עתה עתה בני חורין

 .בני חורין

איך יודעים שבא אביב? דתיה בן 
 דור

 ? איך יודעים שבא אביב

  מסתכלים סביב סביב

  ואם רואים שאין עוד בוץ בשבילים

  ואם רואים שנעלמו המעילים

  ואם פרג וגם חרצית

  קישטו ארצילכבוד החג 

  (אז יודעים )אז יודעים
 (שבא אביב )שבא אביב

 , אז יודעים שבא אביב

 . אז יודעים שבא אביב

 

 ? איך יודעים שבא אביב

  מסתכלים סביב סביב

  ואם רואים המון ידים חרוצות

  נושאות סלים כבדים עם יין ומצות

  "- ואם שרים "שמחה רבה

 " אביב הגיע, פסח בא"

  (יודעים אז יודעים )אז
 (שבא אביב )שבא אביב

 , אז יודעים שבא אביב

 .אז יודעים שבא אביב

 שמחה רבה/יפה בלהה

 , שמחה רבה, שמחה רבה

 ! אביב הגיע, פסח בא

 , שמחה רבה, שמחה רבה

 ! אביב הגיע, פסח בא

 

 . תפרו, תפרו, תפרו לי בגד עם כיסים

 . מילאו, מילאו, מילאו כיסי באגוזים

 

 ... שמחה רבה

 
שאול אשאל, שאול אשאל ארבע 

  קושיות

 . כוסותשתה אשתה, שתה אשתה ארבע 

 

 ... שמחה רבה

 

  וכוס גדולה, וכוס גדולה אימי תביא

 . לאליה לאליהו הנביא

 

 .שמחה רבה

 פיתוח נושאי שיחה: 

? מה משמעות של להיות בן מהי עבדות-

 חורין/חופשי? 

 

  

 פיתוח נושאי שיחה:

 מהי העונה האהובה עליך ולמה? -

 

  

 נושאי שיחה:פיתוח 

באילו הכנות לחג הפסח -

 השתתפת/אתה זוכר?   

 

  



 

 

  

 העלאת זכרונות

 אני זוכר מחג הפסח....-

 איזה מאכלים בישלו אצלך בבית בחג פסח? -

 מה היה מיוחד אצלכם בבית בפסח )מנהג מיוחד/שיר מיוחד(?-

 האם אתה זוכר שאירחתם או התארחתם אצל קרובי משפחה? -

 פיתוח נושאי שיחה:

עם מי חגגת פסח בעבר? עם מי תחגוג -

 השנה? 

 

 

  



 

 

  

 פעילות מחשבתית

 חידון )שאלות ותשובות(:

 בנים(.  4כוסות יין,  4קושיות,  4? )4מה מסמל מספר -

 , חג המצות, חג החירות, חג הגאולה(. שם נוסף לחג... )חג האביב-

 מהם מרכיבי צלחת הסדר? )זרוע, ביצה, חרוסת, מרור, חזרת, כרפס(. -

פרעה מירר לבני ישראל את  -הק הוציא את עם ישראל ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. מרור –מה מסמלים? זרוע -
 טיט לבנייה...(. –החיים, חרוסת 

 מה היו עשרת המכות? )דם, צפרדע, כנים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך, מכת בכורות(. -

 מה אמר משה לפרעה? )"שלח את עמי"(. -

 צק של בני ישראל לא הספיק להחמיץ, כלומר לא הספיקו לעשות לחם(. למה אוכלים מצות? )הב-

 באיזה חודש עברי חל חג הפסח? )ניסן(. -

 בני ישראל? )ים סוף(.  איזה ים חצו-

מהו  האפיקומן? )חתיכת מצה שאוכלים בסוף ליל הסדר. גם בחלק מהעדות נוהגים להחביא את האפיקומן ולתת -
 לילדים לחפש(. 

- 

 

 



 

  שולחני. לקראת חג הפסח, שמו גם חג האביב, אפשר לשתף את האדם האהוב בסידור פרחים 

 קונים פרחים שאוהבים, בצבעים ובסוגים המועדפים. 

 כד/אגרטל יפה או מסדרים פרחים בודדים בכוסות מיוחדות )פרח בכל כוס(.  לוקחים

 ה, מוסיפים פרחים ובכל פעם מסובבים את הזר. אם בחרתם בכד, אפשר לעבוד בצורת ספירל

 יש להקפיד על אותו גובה של הענפים )על ידי גזירה( ולהקפיד שלא יהיו הרבה עלים על הענף שיסרבלו את הזר.

 יש להקפיד על כלי או אגרטל נמוך כדי שלא יסתיר את האנשים שיושבים ממול. 

 גרטל )במידה והוא שקוף(, בחולכדי להסתיר את הענפים הקצוצים ניתן למלא את הא

 צבעוני או חלוקי נחל. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

  



 


