
• קֹוְרִאים ְלָכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ּוִמְתַיְּׁשִבים ְּבַמְעָּגל.

• ּגֹוְזִרים ֶאת ַּכְרִטיֵסי ַהִּמְׂשָחק ַהְמֹצָרִפים, ּוְמַסְּדִרים אֹוָתם ְלַיד ַהַּמְעָּגל ְּבָׁשלֹוׁש ֲעֵרמֹות: 
ְּבַאַחת ַּכְרִטיֵסי "ֱאֶמת", ַּבְּׁשִנָּיה ַּכְרִטיֵסי "חֹוָבה" ּוַבְּׁשִליִׁשית ַּכְרִטיֵסי ְנֻקּדֹות. ָּכל ָהֲעֵרמֹות 

ֻמָּנחֹות ָהפּוְך ְוֹלא ִנָּתן ִלְראֹות ֶאת ַהַּכְרִטיִסים.

• ְמִביִאים ַּבְקּבּוק ֵריק ָּגדֹול ּוַמִּניִחים ְּבֶאְמַצע ַהַּמְעָּגל.

ֶנֱעָצר,  ַהַּבְקּבּוק  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּמְעָּגל.  ְּבֶאְמַצע  ַהַּבְקּבּוק  ֶאת  ְמסֹוֵבב  ְּבתֹורֹו  ִמְׁשַּתֵּתף  ָּכל   -
ּבֹוְדִקים ִמי ַהִּמְׁשַּתֵּתף ֵאָליו ּפֹוֶנה ַהְּפָקק. הּוא ַהִּמְׁשַּתֵּתף ַהִּנְבָחר.

- ַהִּמְׁשַּתֵּתף ַהִּנְבָחר ַמְחִליט ַמה הּוא ַמֲעִדיף, "ֱאֶמת" אֹו "חֹוָבה". ַהִּמְׁשַּתֵּתף ֶׁשּסֹוֵבב ֶאת 
ַהַּבְקּבּוק ֵמִביא ַּכְרִטיס ֵמָהֲעֵרָמה ַהַּמְתִאיָמה ְוקֹוֵרא ֶאת ַהָּכתּוב ְּבקֹול.

ַּבַּכְרִטיס  ַהְּׁשֵאָלה  ַעל  ַלֲענֹות  ָצִריְך  ַּכְרִטיס "ֱאֶמת", הּוא  ָּבַחר  ַהִּנְבָחר  ַהִּמְׁשַּתֵּתף  - ִאם 
ְּבתֹוְך ֲחִצי ַּדָּקה. 

- ִאם ָּבַחר ַּכְרִטיס "חֹוָבה", ָעָליו ְלַבֵּצַע ֶאת ַהְּמִׂשיָמה ַּבַּכְרִטיס ְּבתֹוְך ַּדָּקה.

- ָלַאִחים ַהְּקַטִּנים ְּכַדאי ְלַמּנֹות עֹוֵזר ִמְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ַהּבֹוְגִרים, ְלַסֵּיַע ָלֶהם ְּבִמָּדה ְוִיְתַקּׁשּו.

- ִאם ַהִּמְׁשַּתֵּתף ַהִּנְבָחר ִהְצִליַח ַלֲענֹות ַעל ַהְּׁשֵאָלה אֹו ְלַבֵּצַע ֶאת ַהְּמִׂשיָמה - הּוא ְמַקֵּבל 
ַּכְרִטיס ְנֻקּדֹות ֵמַהֻּקָּפה. ִאם ֹלא ִהְצִליַח - ָעָליו ְלַהְחִזיר ַּכְרִטיס ֶאָחד ִמַּכְרִטיֵסי ַהְּנֻקּדֹות 

ֶׁשִּבְרׁשּותֹו ַלֻּקָּפה.

- ַמְמִׁשיִכים ְּבאֹוָתּה ַהּצּוָרה ַעד ֲאֶׁשר ָּכל ַהִּמְׁשַּתְּתִפים סֹוְבבּו ֶאת ַהַּבְקּבּוק.

ִנְגָמִרים ִלְפֵני ִסּיּום ַהִּמְׂשָחק - ָּכל ִמְׁשַּתֵּתף סֹוֵפר ַּכָּמה ְנֻקּדֹות  - ִאם ַּכְרִטיֵסי ַהְּנֻקּדֹות 
ָצַבר, ּכֹוֵתב ֶאת ַהִּמְסָּפר ֶאְצלֹו, ַמְחִזיר ֶאת ַהַּכְרִטיִסים ַלֻּקָּפה ְוֶאְפָׁשר ְלַהְמִׁשיְך.

- ְּבִסּיּום ַהֶּסֶבב, סֹוֵפר ָּכל ִמְׁשַּתֵּתף ַּכָּמה ְנֻקּדֹות ָצַבר ְּבַסְך ַהֹּכל. ַהִּמְׁשַּתֵּתף ַּבַעל ִמְסַּפר 
ַהְּנֻקּדֹות ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר - ְמַנֵּצַח!

- ִנָּתן ְלַהְמִׁשיְך ִּבְסָבִבים נֹוָסִפים, אֹו ְלַהְמִציא ְׁשֵאלֹות ּוְמִׂשימֹות נֹוָספֹות ִּכְרצֹוְנֶכם, ְוָכְך 
ְלַהֲאִריְך ֶאת ַהִּמְׂשָחק.

ִלְפֵני ַהִּמְׂשָחק

ֵאיְך ְמַׂשֲחִקים?
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ֱאֶמת
ָבה
חֹו

אֹו

ֵאיֶזה ֵּכיף, ִהִּגיַע ֶּפַסח... סֹוף סֹוף ֵיׁש ְזַמן, נּוַכל ִלְהיֹות 
ַיַחד ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה, ּוְלַׂשֵחק ְּבַנַחת...

ֲאָבל ֶרַגע, ֵאיֹפה ִמְׂשֲחֵקי ַהֻּקְפָסה? ָהָארֹון ִנְמַּכר ְלגֹוי?! 
אֹוְיׁש, ַמה ַּנֲעֶׂשה?

ִנְׁשָמע ָלֶכם ֻמָּכר? ְּבִדּיּוק ְלַמָּצִבים ֵאֶּלה ָאנּו ַמִּגיִׁשים 
ָלֶכם ִמְׂשָחק ִמְׁשַּפְחִּתי ְמַגֵּבׁש ּוְמַאְתֵּגר, אֹותֹו ֶאְפָׁשר 
ְלַׂשֵחק ְּבָכל ַמָּצב! ָּכל ַמה ֶּׁשָּצִריְך הּוא ַּבְקּבּוק ֵריק 

ְוֶאת ַהִּגָּליֹון ַהֻּמָּנח ִלְפֵניֶכם.
ְּבַהְצָלָחה ּוַבֲהָנָאה!

הסבר • כרטיסים

ִמְׂשָחק 

ִמְׁשַּפְחִּתי 

ְלַחג ַהֶּפַסח
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ַהְמִציאּו 
ַמְנִּגיָנה 
ְמקֹוִרית 
ְלֶקַטע 
ֵמַהַהָּגָדה

ְמִׂשיָמה

ַחְּברּו ִחיָדה 
ְמֻצֶּיֶרת 

ְּבנֹוֵׂשא ֶּפַסח 
ְוַהִּציגּו ִלְבֵני 
ַהִּמְׁשָּפָחה

ְמִׂשיָמה

ַהְמִחיׁשּו 
ְּבַפְנטֹוִמיָמה 
ֶאת ַהְּפִסיָחה 
ְוַהִּדּלּוג ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ה' ַעל 
ָּבֵּתי ַהְּיהּוִדים

ְמִׂשיָמה

ִקְפצּו ַעל ֶרֶגל 
ַאַחת 20 ְּפָעִמים 
ְוִאְמרּו ּתֹוְך ְּכֵדי 
ְקִפיָצה: "ֶּפַסח 
ִמְּלׁשֹון ְקִפיָצה 

ְוִדּלּוג"

ְמִׂשיָמה

ִמְצאּו 10 
ִמִּלים ָּבֶהן 
מֹוִפיעֹות 
ָהאֹוִתּיֹות 

פ,ס,ח

ְמִׂשיָמה

ַקְּלפּו ְּפִרי 
אֹו ָיָרק 

ְלֶאָחד ִמְּבֵני 
ַהִּמְׁשָּפָחה

ְמִׂשיָמה

ִחְׁשבּו ַעל 
ָׁשלֹוׁש 
ְּדָרִכים 

ְמקֹוִרּיֹות 
ֶלֱאֹכל ַמָּצה

ְמִׂשיָמה

ִאְספּו ֵמַרֲחֵבי 
ַהַּבִית 4 
ֲחָפִצים 

ַהְּקׁשּוִרים ְל-
10 ַהַּמּכֹות

ְמִׂשיָמה

20
נקודות

10
נקודות

20
נקודות

10
נקודות
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ֵאיְך ֶאְפָׁשר 
ַהּיֹום, "ָלֵצאת 

ִמִּמְצַרִים" 
ְּברּוָחִנּיּות?

ְׁשֵאָלה

ַמה ִּביָכְלֵּתנּו 
ִלְלֹמד ַהּיֹום 

ִמִּסּפּור 
ְיִציַאת 
ִמְצַרִים?

ְׁשֵאָלה

ַמהּו ַהֵּנס 
ַהְמֻיָחד ֲאֶׁשר 
ָקָרה ִּבְׁשִביִעי 

ֶׁשל ֶּפַסח?

ְׁשֵאָלה

ְלִמי ִנְּתנּו 
ִנְׁשמֹות 
ַהְּיהּוִדים 

ֲאֶׁשר ָיְצאּו 
ִמִּמְצַרִים?

ְׁשֵאָלה

ַמּדּוַע ָחל 
ַחג ַהֶּפַסח 

ָּבָאִביב?

ְׁשֵאָלה

1
נקודות

5
נקודות

10
נקודות

1
נקודות

5
נקודות

5
נקודות

ַּכָּמה ָׁשִנים 
ָהיּו ַהְּיהּוִדים 

ְּבָגלּות 
ִמְצַרִים?

ְׁשֵאָלה

ַמהּו ָחֵמץ 
ַּבֵּלב? ֵּכיַצד 

ְמַבְּטִלים 
אֹותֹו?

ְׁשֵאָלה

ַהְׁשִלימּו: 
"הּוא ּגֹוֵאל 
ִראׁשֹון..."

ְׁשֵאָלה

ַהְׁשִלימּו: 
"ִּכיֵמי ֵצאְתָך 

ֵמֶאֶרץ 
ִמְצָרִים..."

ְׁשֵאָלה

ִמַּנִין ְׁשמֹו ֶׁשל 
ַחג ַהֶּפַסח?

ְׁשֵאָלה
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