
לְַחּיִים!
ְּבֶפַסח ׁשֹוִתים ַאְרַּבע ּכֹוסֹות.

לִכְבֹוד ִמי ִּתְרֶצה לְָהִרים ּכֹוס?

ַאָּתה ַהּצִּפֹור ֶׁשָּבָאה לְַבֵּקר ֶאת 
מֶׁשה ַּבֵּתָבה! ַסֵּפר לְַּמֻסִּבים ַעל 

ַהְּפגִיָׁשה ֶׁשּלְךָ ִעם מֶׁשה.
ְּבֶאְפָׁשרּוְתךָ לָעּוף ּולְַצּיֵץ.

ֲעמֹד ַעל ֶרגֶל ַאַחת וְַסֵּפר ֲחִמָּׁשה 
ְּדָבִרים ֶׁשְּקׁשּוִרים לְֶפַסח.

ְּבֶאְפָׁשרּוְתךָ לְַבֵּקׁש ֶעזְָרה ִמְּׁשַאר 
ַהְּמֻסִּבים.

יֹוְצִאים ִמִּמצְַריִם!
ָמה ֵהם ְׁשלֶׁשת ַהְּדָבִרים 

ֶׁשִּתַּקח ִאְּתךָ לֶַּדֶרךְ?

יֹוְצִאים ִמִּמצְַריִם!
ֵאיזֶה ִׁשיר ְמעֹוֵדד 

ִּתְרֶצה לִָׁשיר ַּבֶּדֶרךְ?
ִׁשיר אֹותֹו ִעם ְׁשַאר ַהְּמֻסִּבים.

ֶּפַסח הּוא ַחג ָהָאִביב!
זְַמזֵם ּכְמֹו ְּדבֹוָרה וְעּוף 

ֵּבין ַהְּמֻסִּבים. 

ֶּפַסח ִמי יֹוֵדַע? ִמְׂשַחק ְקלִָפים לְלֵיל ַהֵּסֶדר
ַהִּמְׂשָחק נֹוַעד לְלֵיל ַהֵּסֶדר לְָכל ַהִּמְׁשָּפָחה. 

ַההֹוָראֹות ְמנָֻּסחֹות ִּבלְׁשֹון זָָכר, ַאךְ ְמיֹוָעדֹות לְִׁשנֵי ַהִּמינִים.

ְּבָכל ָׁשלָב ֶׁשל לֵיל ַהֵּסֶדר ֶאְפָׁשר לֲַעצֹר וְלֲַערֹךְ ֶסֶבב ֶׁשל ַהִּמְׂשָחק.

ַמֲהלַךְ ַהִּמְׂשָחק:
 ַמּנִיִחים ֶאת ַהְּקלִָפים כְֶּׁשַהּכִּתּוב ּכְלֵַּפי ַמָּטה.

 ָּכל ִמְׁשַּתֵּתף ְּבתֹורֹו ׁשֹולֵף ּכְַרִטיס ֵמָהֲעֵרָמה ּופֹוֵעל לְִפי ַהְּמִׂשיָמה ֶׁשַּבּכְַרִטיס.

 ָרצּוי, ּכְַדאי ּומוְמלָץ לְַבֵּצַע ֶאת ַהְּמִׂשיָמה ִעם ְמֻסִּבים נֹוָסִפים! 



ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע... 
ּוְׁשנַיִם? ּוְׁשלֹוָׁשה?

ְספֹר ּכַָּמה ֲאנִָׁשים יֹוְׁשִבים 
לְֻׁשלְַחן ַהֵּסֶדר. 

ְמַמֲהִרים לֵָצאת ִמִּמצְַריִם?
ַהֵּצג ָאָדם ֶׁשְּמַמֵהר ּכִי עֹוד ֶרגַע 

יֹוְצִאים ֵמַעְבדּות לְֵחרּות:
ָמה הּוא אֹוֵמר?
ָמה הּוא עֹוֶׂשה?

ֱאסֹף ֵמַהְּמֻסִּבים ְּתׁשּובֹות לְַּׁשֵאלָה: 
ְּבָמה ׁשֹונֶה לֵיל ַהֵּסֶדר ַהָּׁשנָה 

ִמָּׁשנִים קֹוְדמֹות?

לָָּמה ֻקְׁשיֹות?
ְּבַחר ֵחֶפץ אֹו ַמֲאָכל ִמֻּׁשלְַחן 

ַהֵּסֶדר ּוְׁשַאל ָעלָיו ְׁשֵאלֹות ַרּבֹות 
ּכְָכל ֶׁשּתּוַכל. ַּבֵּקׁש ֵמַהְּמֻסִּבים 

לְִׁשאֹל ְׁשֵאלֹות נֹוָספֹות. 

יֹוְדִעים לְִפסַֹח? 
ְצַעד ִּבְצָעִדים ּגְדֹולִים ְסִביב 

ֻׁשלְַחן ַהֵּסֶדר וְַהֵּקף ֶאת ַהֻּׁשלְָחן 
ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים.

ָאִביב ִהּגִיַע - ֶּפַסח ָּבא!
ִׁשיר ִׁשיר ָאִביב אֹו ֶּפַסח וְַהזְֵמן 

ֶאת ַהְּמֻסִּבים לִָׁשיר ִאְּתךָ. 

ֵאיזֶה חֶׁשךְ...!
ַהֵּצג ֶאת ַמּכַת ַהחֶׁשךְ: 

ָמה ַאָּתה רֹוֶאה?
ְּבָמה נְִתַקלְָּת ַּבֶּדֶרךְ? 

ִמי ָּכאן צְַפְרֵּדַע?
ְקפֹץ ּכְמֹו ַהּצְַפְרֵּדִעים 

ְּבַמּכַת צְַפְרֵּדַע.
ִמי ֵמַהְּמֻסִּבים מּוָכן לְִקּפֹץ ִאְּתךָ? 

אֹוֵהב לֱֶאכֹל ָמרֹור?
נֵַּסה לְַׁשכְנֵַע ֶאת ַהְּמֻסִּבים ֶׁשֵאין 
ְּבָכל ָהעֹולָם ַמֲאָכל ָטִעים ִמֶּמּנּו!



ַרָּבן ּגְַמלִיֵאל אֹוֵמר ֶׁשְּבֶפַסח 
ָצִריךְ לֹוַמר ָׁשלֹוׁש ִמּלִים: 

"ֶּפַסח, ַמָּצה ּוָמרֹור".
ִׁשיר ֶאת ַהִּמּלִים 

"ֶּפַסח, ַמָּצה ּוָמרֹור" ּוְרקֹד.

ַמְקֵהלַת ַהַחּיֹות יֹוֵצאת לֶַּדֶרךְ!
ַהְׁשַמע ֶאת קֹולֹות ַהַחּיֹות 

ֵמ"ַחד ּגְַדיָא": 
ּגְִדי, ָחתּול, ֶּכלֶב וְׁשֹור. 

ּכִּנִים זֹו ַמָּכה!
ַהֵּצג ֶאת ַמּכַת ּכִּנִים - 

ֵאיפֹה ְמגֵָרד ּוָמה עֹוִׂשים?

יְָצָאה ַמּצָה! 
ַׁשכְנֵַע ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל 

ֶׁשּלֹא נֹוָרא ֶׁשַהּלֶֶחם לֹא ָּתַפח. 
ַהַּמּצֹות ֲעִדיפֹות! 

ָקִדיָמה - יֹוְצִאים לֶַּדֶרךְ!
עֹוֵדד ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַהּיֹוְצִאים 

ְּבִחָּפזֹון ִמִּמצְַריִם!

ָּבָרד יַָרד ַעל ִמצְַריִם. 
ַהַּצע ָמה ֶאְפָׁשר לֲַעׂשֹות 

ְּבָכל ָּכךְ ַהְרֵּבה ֶקַרח. 

ְׁשלֹוָׁשה ִמי יֹוֵדַע?
ַחֵּפׂש ַעל ֻׁשלְַחן ַהֵּסֶדר ְּפִריט 

ֶׁשּנְִמָצא ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים.

"ּכֻּלָנּו ֲחכִָמים וְכֻּלָנּו נְבֹונִים" -
ַּבֵּקׁש ֵמַהְּמֻסִּבים לְַסֵּפר לְךָ 

ְּבָמה ַאָּתה ָחכָם.

ָמה נֹאַכל ַּבֶּדֶרךְ...?
ִהזְָּדֵרז וְַהֵּצג ֵּכיַצד ַאָּתה לָׁש ָּבֵצק 

לְִקַראת ַהּיְִציָאה ִמִּמצְַריִם.



ָמה ַאֶּתם אֹוֲהִבים ְּבֶפַסח?
ַׁשֵּתף ֶאת ַהְּמֻסִּבים וְעֹוֵדד 

אֹוָתם לְַסֵּפר ַעל ַהָּדָבר 
ָהָאהּוב ֲעלֵיֶהם ְּבַחג ַהֶּפַסח.

עֹוד ֶרגַע ַמּגִיִעים לְיַם סּוף!
לְיֶֶתר ִּבָּטחֹון, 

ִהְתַאֵּמן ִּבְׂשִחּיָה.

זּום זּום זּום ְמזְַמזְִמים...
זְַמזֵם ֶאת ֶאָחד ִמִּׁשיֵרי ַהֶּפַסח 

ּוַבֵּקׁש ֵמַהְּמֻסִּבים לְזַהֹות 
ֶאת ַהִּׁשיר.

ִמְריָם ׁשֹוֶמֶרת ַעל מֶׁשה ַּבֵּתָבה.
ֵאיזֶה ִסּפּור ּכְַדאי לָּה לְַסֵּפר 
לְמֶׁשה ּכְֵדי ֶׁשּלֹא יְִׁשַּתֲעֵמם?

ֲעָבִדים ָהיִינּו... ָהֵכן לְֵבנִים וְַהְתֵחל 
ַּבְּבנִּיָה... ַאל יֵאּוׁש! עֹוד ְמַעט 

נֲַהפֹךְ לְִבנֵי חֹוִרין וְנֵֵצא ִמִּמצְַריִם!
ְּבֶאְפָׁשרּוְתךָ לְַהִּציג ּגַם 

ְּבַּפנְטֹוִמיָמה.

עֹוְבִדים ַּבָּפֶרךְ?
ַסֵּפר ַעל ֲעבֹוָדה אֹו ְמִׂשיָמה 

ֶׁשִהיא "ֲעבֹוַדת ָּפֶרךְ" ְּבֵעינֶיךָ, 
וְַאָּתה לֹא אֹוֵהב לֲַעׂשֹות אֹוָתּה. 


