
 

 

 

 

 

 

, הורים יקרים  

 .צרפנו מגוון רעיונות והפעלות מחומרים שיש בבית

 קשורים לחג פסח וליל הסדר. כולם 

 ובהרכבים שונים.  לקבוצות גיל שונות. בהזדמנויות שונות  להשתמש בהםניתן 

 , תעסוקה נעימה והנאה ילדים לספק לכם ולהיא מטרת ההפעלות 

 ידע ונקודת מבט חדשהלצבור וגם לאפשר לכם 

 . פתחות ולמידהתלהם מקום להאפשרים שאתם מבזמן 

  . הפעילותעוסקת  לדגשים שלנו על התחומים בהם  מומלץ להתייחס 

 ,מאחלת לכם הנאה מרובה

 עמית, תיבת ההפעלות  דקלה
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   קורנפלקס( מקרטון לגזור  )ניתן  בריסטול  דף :ציוד
   דלתך( על  מניח  שהאינסטלטור זה )כמו   עגול מגנט

   ( מעדן של מכסה או  ריקה  גפרורים  קופסת )כמו  קטנה קופסה
 עבה  מגנט

 צבעים   או  טושים
 לקופסה( כנס ילה שתוכל  )כזו   קטנה תינוק בובת
 הפעילות:   אופן

  את שמדמה כחול  פס  –  הבריסטול את  בגואש או  בצבעים וצובעים  מציירים 
 לייבוש.  מניחים  הנהר.  גדות  ובצידו  היאור,

  את  נניח המגנט על הקטנה.  הקופסה בתחתית  דק מגנט  מדביקים בינתיים
 הקטן.  משה היא –  התינוק בובת
  נצמיד ו הבריסטול, גבי  על התיבה את  נניח  ושוב, הלוך  התיבה את  להזיז  בכדי

 העבה.  המגנט  את  הבריסטול של  השני מצידו
 היאור.  לאורך תנוע התיבה ושוב,  הלוך העבה  המגנט  את  נזיז כאשר 

 
 

   התפתחות: תחומי 

 
   
 
 
 

  

 שפה

 במושגי שימוש

 החג

 .הרלוונטיים

 

 
 מוטוריקה

 עדינה
 

 חושים
 הראיה חוש
 ליד משוב נותן

 
 

 בנושא העשרה
  מגנט

 המשיכה כוח
 כוח מול

 התנגדות
 



 

 

 .קושיות ארבע  ושואלים  הסדר בליל כוסות   ארבע שותים שאנו  יודע  אחד  כל

 ולגדולים.  לילדים  ביתב לפעילות במיוחד  קלה נייר  מגזרת  הכנו במיוחד  אז

 .מספריים  וזוג   רגיל  מדפסת דף : ציוד

 הפעילות:   אופן

 הקיפול(  לאופן  בתמונה לב  )שימו פעמים שלוש מדפסת  דף מקפלים

 מהשלב  הסימונים  פי  על  אקורדיון   בצורת ומקפלים  המקופל הדף את  פותחים 
 .הקודם

 הדוגמא  לפי כוס חצי מציירים 

 הקוים.  לפי  זרים גו

 .וצובעים   הנייר מגזרת את  פותחים 

 .לקישוט תולים

 התפתחות:  תחומי 

 

 

 

 

 

 

 

 שפה

 הוראות, רצף

 פעולות סדר

 מוטוריקה
 עדינה
 קיפול גזירה,
 שתי עם ועבודה

  ידיים
 

 חושים
 חוש הראיה
 חוש המגע

 תחושה עמוקה
 
 

  העשרה
 עם התמודדות

 דחיית תסכול,

 סיפוקים

https://www.t-hafalot.co.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%92-%D7%A4%D7%A1%D7%97.jpg
https://www.t-hafalot.co.il/wp-content/uploads/2015/03/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%92-%D7%A4%D7%A1%D7%97-%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F.jpg


 

 



 

 אין  : ציוד

 הפעילות:   אופן

 שבחר.  בשם של אות  אחד המשתתפים יכריזשבו כולם יחד ו
 את כל המילים הקשורות לחג הפסח באות הזו? כעת אמרו כולם יחד  

 למשל א' אפיקומן, ארבע אמהות, אחד אלוהינו  
 ביצה  -ב' 

 מי יצליח למלא את כל אותיות הא ב? 
 

 התפתחות:  תחומי 
 
 
 

 אין  :ציוד
 הפעילות:   אופן

  מנסים והאחרים  הפסח לחג  הקשורה דמות או  מושג  בוחר  המשתתפים  אחד 

 שאלות.  שאילת  ידי על  בחר  מה לנחש

 למשל:

   אפיקומן 

 הלאה…  וכך ריבוע?   בצורת  זה  כן.  זה?  את  אוכלים  לא. קר?  זה  לא. חם?  זה
  תוכלו  אז  , הטכניקה את להבין קשה  משתתפיםל יהיה הראשונות  בפעמים

 קצת.  להם לוותר 
 לשחק…  שיפסיקו  תתחננו  כבר כך  אחר 

  או מושג  על  מחליטים  האחרים החוצה  יוצא  המשתתפים אחד  גוון: ל  ותאפשר
   המושג.  או  לדמות  ולהגיע שאלות  לשאול  צריך  שיצא  והמשתתף דמות

  אחד  של  ראשו על  דמות( או  מושג עליו )שכתוב כתר לשים  גם  אפשר 
 שאלות.  בעזרת ראשו,  על כתוב  מה לנחש  שצריך זה והא  המשתתפים

   התפתחות: תחומי 
 
 

 שפה

 מושגים שליפת

 מושגי ושיום

 חג.

 
 מיומנויות
 הקשבה,

 צוות. עבודת
 

 חושים
 שמיעה

 
 

 העשרה
 תבחוויו שתפו

 תוזיכרונו

 מהעבר.

 שפה

 שאלות, שאילת

 שימוש

 בקטגוריות

 ובמאפיינים.
 

 
 מיומנויות

  זיכרון פיתוח
 הקשבה

 

 חושים
 שמיעה

 
 

 העשרה
 מושגים

 בחג הקשורים



 

 
 אין  :ציוד
 הפעילות:   אופן

 ?)עשר המכות( מי ידע לסדר דצ"ך עד"ש באח"ב 

 .הכינו מראש את כל האותיות כתובות באותיות דפוס וגזרו אותן 

 על דף ותלו אותו על דלת הבית.   דצ"ך עד"ש באח"בכתבו את 

 ?את האותיות בסדר הנכוןמי הראשון מבין הילדים שיצליח לסדר 

תוכלו להחביא את האותיות ברחבי הבית ובכל פעם לחפש אות   –אם תרצו 

 אחרת. 

 התפתחות:  תחומי 
 

 

 

 שתי כפות ושתי ביצים קשות.  ציוד:

 הפעילות:   אופן

שם עומד כל ילד עם כף בידו וביצה עליה. ברגע שניתן    –מסמנים קו התחלה 
 הכף עד לקו הסיום. אות פתיחה, כל ילד צועד עם הביצה בתוך 

 כמובן שאם יש יותר ילדים ניתן לשחק עם יותר כפות וביצים. 

עד כאן את המשחק אתם מכירים, אולם מה החידוש? אות הפתיחה יהיה מילה  
הקשורה לפסח או לאביב. כלומר אם מילת הפתיחה היא "יום הולדת" לא  

 … צועדים, אם מילת הפתיחה היא "מרור" צועדים. נסו לבלבל אותם

 התפתחות:  תחומי 

 

 

  

 שפה

 אותיות זיהוי

 וצלילים.

 

 גסה מוטוריקה
 ועדינה
 סידור

 לפי הכרטיסיות
 הסדר.

 

 חושים
 עמוקה תחושה

 להתמצאות
 .במרחב

 
 

  העשרה
 בנושא
 .תיבות ראשי

 

 שפה

 יחיד/רבים

 הוראות הבנת

 

  גסה מוטוריקה
 

 חושים
 עמוקה תחושה

 להתמצאות
 .במרחב

 
 

  העשרה
 בנושא
 החג מושגי

 



 

 .משחקי הדמיון ואלתור הם כלים משמעותיים עבור כל ילד ומבוגר

 .התפקוד בכל סיטואציה שיש ביום יוםהם משפיעים על  התפתחות הילד ועל 

העזרו בהם לתרגל מצבים קלים ומתסכלים, העזרו בהם לפיתוח השפה וגם  

דורשים  אינם  יות מוטוריות. היתרון הגדול הוא שמשחקים אלו ומיומנלפיתוח 

 .אתם והילד/ה שלכם   –ציוד נוסף. רק את המשאב הכי יקר 

 ?מה תבחרו להיות

 

 



 

 סדין לבן  ציוד:

 הפעילות:   אופן

בזמן קריאת ההגדה או במהלך ההכנות לליל הסדר התחפשו לאליהו הנביא  

 . והכניסו אותו כשקוראים את "שפוך חמתך ", 

שיעמוד מחוץ לדלת כשסדין   מקובל לשלוח את אחד המבוגרים במשפחה אצלנו 

 זה מצחיק, משעשע ואם הוא יכנס – לבן על ראשו 

 !הזמנות גם לשנה הבאה מובטחותבריקוד או בשירה 

 
 אין  ציוד:

 הפעילות:   אופן

 .ה'קראו את ההגדה כפי שכתוב, אולם במקומות בהם כתוב משה, אמרו מוישל

תוכלו גם להחליף את פרעה באחשוורוש. פעם אחת, לא יותר, זה יצחיק, יעיר  

 .בכייף בקריאה ךותוכלו להמשי את כולם

 ציור של סימן שאלה כובע, מקל,  ציוד:

 הפעילות:   אופן

 ר? ערכת הסבמה דעתכם להוסיף 

 ?למשל איזה אביזר יעזור לכל אחד מארבעת הבנים

 .חכם? כובע סטודנט

 .מקל מטאטא או מחבט –רשע  

 אצבע בפה )זה יספיק(  –תם 

 .יודע לשאולוסימן שאלה גזור מקרטון לזה שאינו 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?מכירים את זה שנגמרת ארוחת ליל הסדר, וכולם כבר מחכים לקינוח 

ותמיד יש את ההתלבטות הזאת, איזה קינוח יהיה גם כשר וגם טעים, שיהיה  

 …מתאים לפסח אבל לא יהיה כבד מדיי

 . אז הנה שניים שגם הילדים יכולים לעשות  בקלות

 :ועוד קצת 

 .סביבת המטבח מהווה מקום מאתגר וגם מאפשר לכל ילד ומבוגר

החושים שלנו עובדים במלואם, עובדים לפי רצף פעולות מובנה, המוטוריקה  

 .ת ותמיד יש מקום לאלתור והעדינה וגם הגסה פורח

 



 

 סלסלת תותים )כחצי קילו(  ציוד:

 חלבון ביצה )הלבן(

 חצי כוס סוכר 

  מחצי לימון מיץ 

 הפעילות:   אופן

 דקות, מקפיאים ומגישים!  5מערבלים הכל במיקסר עם הלהב החד במשך 

 קישור לסרטון: 

 בלחיצה על הקישור או בסריקת בר קוד 

hafalot.co.il/sorbet.html-https://www.t 

 

 

 

 

 

 

 

 נר  ציוד:

 הפעילות:   אופן

מקובל להסתובב בבית עם נר ולחפש חמץ שנשאר.   שלפני  ליל הסדרערב ב
 מה עושים? 

עוטפים חמץ )פסטה/חתיכות לחם( ומחביאים בעשר נקודות בבית. אז יוצאים  
 נר ונוצה בכדי לחפש את החמץ. עם פנסים )לא חובה( ועם  עם הילדים 

 

https://www.t-hafalot.co.il/sorbet.html


 

 
  ציוד:

 כוס סוכר  ¾
 כף קקאו  1
 ביצים  2

 חבילת שוקולד חלב  1/2

 חבילת שוקולד מריר  1/2

 חבילת מרגרינה 

 כפות קוניאק  2

 חבילת מצות 

 יין אדום 

 סוכריות צבעוניות / קוקוס/אגוזים/צימוקים

 הפעילות:   אופן

 הסוכר, הקקאו והביצים. מערבבים היטב בסיר שמונח על אש קטנה את 

 .  מערבבים היטב את השוקולד ו  מוסיפים 

 .ומערבבים היטב  קוניאקוה מרגרינה את המוסיפים 

 .שימו לב לשמור על אש קטנה ולערבב היטב כל הזמן

 ?ואיך הדבר הופך לעוגת מצות

 ,בקערה גדולה וטובלים(מרטיבים מצה ביין אדום )שמים את היין 

 .מניחים בקערה ומורחים שכבת שוקולד 

 ..מרטיבים עוד מצה ביין אדום ושוב 

 .מי שאוהב יכול לשלב: קוקוס/אגוזים/צימוקים או סוכריות צבעוניות 

 .אני אוהבת את זה ככה 

 , אז שיהיה בתאבון 

 ! ותודה לכל הסבתות בעולם

  



 

 ,מוזמנים ליישם וגם לספר איך היה

 ! חג שמח וכשרשיהיה  !להנות ביחד  חידות ורעיונות משלכם, והעיקר לחשוב על 

 שלכם

 דקלה עמית, תיבת ההפעלות 

 

 

 

 

 

דפי בינגו אישיים )יש להדפיס מראש(, כלי   20דפי כרטיסיות להגרלה,  ציוד:
 כתיבה  

 הפעילות:   אופן

 . טוש/צבעמחלקים לכל משתתף לוח אישי ו

 ולהכריז עליה בקול. כרטיסיה  בכל פעם על המנחה לשלוף 
 . בלוחאותו  מסמן  כל משתתף, שמוצא בלוח שלו את הציור שעל הכרטיסייה 

 . אלכסון או למלא את כל הלוח מאוזן,  מאונך,  – להשלים רצף בכל כיוון  המטרה:

  



 

  



 

  



 

 

 



 

 



 

 ,מוזמנים ליישם וגם לספר איך היה 

 ! וכשרחג שמח שיהיה  !להנות ביחד  לחשוב על חידות ורעיונות משלכם, והעיקר 

 שלכם

 דקלה עמית, תיבת ההפעלות 

 
 חשוב:

 בלבד. פרטי ערכת פעילות זו, והיא לשימוש  קיבלת את

 כל הפצה הינה הפרה בוטה של זכויות יוצרים. .ללא אישור ערכה זו אין להפיץ

 בנוסף, לא ניתנת אחריות לנושא הבטיחות של כל משחק או פעילות המופיעים כאן.

 

 

 

   קופסת בריחה לפסח קופון הנחה ל

 !  לכל הגילאים לקחת חלק קופסת בריחה שמאפשרת 

 ם ישתתפו. לשכוחשוב במיוחד כי לנו ! משפחות חוגגת ומתגבשותככה 

 מה עושים? 

 ושומרים כדי שתוכלו להשתמש גם בשנה הבאה! מורידים את הקובץ למחשברוכשים את הקובץ, 

בעזרת יצירות, משחקי מחשבה ומשחקים בתנועה יוצרים   קוראים את ההוראות ותוך כמה דקות

 ! גם בינגו ציורים לפסח שכולם משתתפיםבקובץ תמצאו  שיתוף פעולה וגיבוש משפחתי. 

  מפנקים במחיר מיוחד של   שלנואבל למי שקיבל את המדריך ₪.  120מחיר הערכה בקובץ להורדה 

 ₪. 58רק 

 ! הכל זמין להורדה מיידית, לשימוש רב פעמי, גם בשנים הבאות 

   !לשולחן החג ליצירת אוירה ומשחקים ייעודיים ערכה  –  כם הבונוס של

 ונהנים! כאן . רוכשים מילה אחת בלי רווחים–קוד קופון 

https://www.t-hafalot.co.il/product/passover

