
משאבי הוראה 
מהנים לפסח

https://www.jewishinteractive.org/


2

1

2

3

4

5

 ערכת למידה לפסח

5 עובדות עיקריות על פסח
ַסח מתחיל ב 15- בניסן ונמשך 7 ימים בישראל (8 ימים מחוץ לישראל). פסח מציין  ֶפּ

את יציאת מצרים. יהודים רבים נוהגים לאכול מצה בפסח, כדי לזכור את המצות 
שאכלו בני ישראל בצאתם ממצרים.

בנוסף לאכילת מצות בפסח, התורה (שמות יב, טו) דורשת מכל היהודים לפטור את 
בתיהם מחמץ, שמשמעותו כל מזון המורכב מתבואה (חיטה, שעורה, שיפון, כוסמין 

או שבולת שועל) ומים שתפחו. בהתחשב בכך, יהודים רבים משקיעים בניקיון בתיהם 
מחמץ לפני פסח. בליל י"ט בניסן - לילה לפני פסח - נהוג לבצע בדיקת חמץ , 

שמשמעו 'החיפוש אחר חמץ'. למחרת בבוקר, נפטרים  מהחמץ, לרוב על ידי שריפתו.

ֶדר, המתרחש בליל ט"ו בניסן, יום השנה ליציאת  יל ַהֵסּ גולת הכותרת של פסח היא ֵלּ
מצרים. בליל הסדר אנו מספרים את סיפור יציאת מצרים תוך אכילת מאכלים 

סמלים מיוחדים המזכירים את העבדות במצרים. אלה כוללים: מרור שהוא ירק 
בטעם מר כמו חזרת או חסה המסמלת את מרירות העבדות וחרוסת שהיא ממרח 

מתוק של פירות ואגוזים לסמל את הטיט ששימש את העבדים במצרים.

במהלך ליל הסדר, אנו מקיימים את סדר ההגדה ומספרים את סיפור יציאת מצרים. 
חז"ל קובעים כי יש לספר את סיפור יציאת מצרים באמצעות שאלות ותשובות. 

לפיכך הם כללו את ארבע השאלות המכונות מה נשתנה בהגדה למטרה זו. נהוג 
שהבן הצעיר בבית קורא / שר את המה נשתנה.

בנוסף לקריאת ושירת ההגדה ואכילת המאכלים הסמליים, ובמיוחד המצה, נהוג 
לשתות ארבע כוסות יין בליל הסדר שנאמר כי הם מייצגים את שלבי הגאולה 

השונים שחוו בני ישראל במצרים. כשמספרים על כך שהלוחמים המצרים מתו בים 
סוף, נהוג להוציא מעט יין מהספל כדי להמחיש שאובדן חיים - אפילו של אויבנו - 

אינו מקור לשמחה.

הפרושים לקוחים מתוך דף המקורות שיצרנו בספריא.

https://www.jewishinteractive.org/
https://www.sefaria.org/sheets/222016
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6 רעיונות נפלאים לשימוש באפליקציות Ji כדי ללמד על פסח
 .Ji Studio או Ji Tap ניתן ליישם את הרעיונות הבאים באמצעות אחד מכלי היצירה

ב Ji Tap , השתמשו בערכות היצירה של פסח וצרו משחקים אינטראקטיביים;
ב Ji Studio, השתמשו בתבניות הספרים ובאוסף סוכות ליצירת ספרים וכרזות. 

לשניהם קישור לספריא, כך שתוכלו בקלות לייבא את הטקסטים והתפילות. 
לנוחיותכם יצרנו גיליון מקור בספריא כאן.

 מה בצלחת הסדר
הכנה: עיינו בפריטים שנמצאים בצלחת ליל הסדר. ישנם לפחות חמישה מאכלים 

בצלחת הסדר: עצם שוק,  ביצה , מרור (בדרך כלל חזרת), כרפס (בדרך כלל ירק ירוק, 
כמו פטרוזיליה) וממרח מתוק הנקרא חרוסת. בצלחות סדר רבות יש גם מקום לשישה 

מאכלים ומוסיפים סוג אחר של עשב מריר (לרוב חסה).

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

• בחרו ערכת יצירה ליל הסדר.
• בחרו צלחת ליל הסדר והגדילו. בחרו מדבקות 

של כל הפריטים שצריכים להיות על הצלחת 
והניחו אותם במצב הנכון. אם תגללו מטה עד 
קצה המדבקות, תוכלו למצוא מילים בעברית 

(עם ניקוד) עבור כל הפריטים הללו.
• הגדירו פעילות פאזל Cut a Shape: סמנו את 

כל האובייקטים בצלחת ורשמו גם את שם 
הפריט. תוכלו אפילו להוסיף מידע מהנה על 

כל מאכל.
• ילדכם יוכלו כעת להרכיב את הפאזל וללמוד 
את הפריטים בצלחת ליל הסדר בצורה מהנה!

.Ji Studio  בחרו אוסף פסח ב •
• בחרו רקע של טבלה ואז הוסיפו את צלחת  

הסדר מתוך מדבקות> ליל הסדר.
• תייגו את כל תכולת צלחת הסדר באמצעות  

מדבקות> תוויות.

https://www.jewishinteractive.org/
https://www.jewishinteractive.org/ji-products-services/ji-tap-2/
https://www.jewishinteractive.org/ji-studio-5/
https://www.sefaria.org/texts
https://www.sefaria.org/sheets/222016
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החביאו את האיקומן
הכנה: למדו את התלמידים שנהוג להסתיר את 'האפיקומן', שהינו החלק האחרון של 

המצה שנאכל בליל הסדר.

 עשר המכות
הכנה: עיינו בעשר המכות.

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות
• בחרו ערכת יצירה ליל הסדר.

• השתמשו ברקעי השולחן ובמדבקות פסח אחרות, 
הסתירו את האפיקומן בתמונה. (ככל שיש יותר 

פריטים על השולחן, כך יהיה קשה יותר!)
• קבעו פעילות שאל שאלה: "איפה האפיקומן?" 

וסמנו את האפיקומן כתשובה.
• זכרו לערוך את השאלה ולהקליט משוב חיובי 

ושלילי - יש כאן מקום להיות ממש יצירתי!

• בחרו אוסף פסח.
• השתמשו ברקעים ומדבקות פסח והחביאו את 

האפיקומן בתמונה.

• בחרו בתבנית עשר המכות מתבניות ההגדה של 
ערכת היצירה.

• פתחו את סיפור ערכת היצירה של יציאת מצרים 
ובחרו מדבקות של כל מכה, והניחו אותן בתיבות 

הנכונות.
• הגדירו פעילות פאזל Cut a Shape: סמנו כל תיבת 

מכה כפיסת פאזל (אל תכללו את שם המכה 
המודפסת בקטע הפאזל), רשמו את שם המכה על 

כל חתיכה, והניחו את החלקים בתוך עמדות שגויות.
• ילדיכם יוכלו למיין את המכות למקומות 

הנכונים שלהן.

.Ji Studio בחרו אוסף פסח •
• מתוך רקעים, בחרו סצנה ממצרים.

• החליטו על אחת מעשר המכות שתרצו 
להמחיש.

• מתוך מדבקות> ההגדה, הכניסו תמונות של 
אותה מכה.

• מתוך מדבקות> תוויות, מצאו את שם המכה 
בעברית והכניסו אותה ליצירה שלכם.

https://www.jewishinteractive.org/
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Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

שרים את ההגדה
הכנה: עיינו בשירי ליל הסדר הקלאסיים כמו 'מה נשתנה'. תוכלו למצוא אותם בקורס 

ג'י טאפ שירי פסח כאן.

רשימת הכנה לפסח
הכנה: סקרו מה יש לעשות 24 שעות לפני תחילת פסח (כולל חיפוש אחר חמץ, שריפת 

חמץ, סידור השולחן וכו ').

• כמה שירים יהיו לכם במשחק Ji Tap? ניתן ליצור 
שקף חדש עבור כל שיר.

• החליטו על השיר אותו תשירו בכל מסך ועצבו את 
הסצנה בהתאם.

• לדוגמה, אם תרצו לשיר את 'עבדים היינו' , בחרו 
סיפור של ערכת היצירה של יציאת מצרים ועצבו 

סצנה המציגה את בני ישראל עובדים קשה.
• בעזרת כלי הטקסט, פיתחו את ספריא> הגדה של 

פסח> מגיד ובחרו את טקסט ההגדה שברצונך 
לשיר. הכניסו לדף.

• השתמשו בפעילות אמור משהו כדי 'לשיר' חלק 
זה של ההגדה.

• המשיכו לשקופית הבאה 
ועצבו והקליטו את השיר 

הבא. זוהי דרך נהדרת 
להבטיח שהמנגינות 

המשפחתיות שלכם יתועדו!

.Ji Studio בחרו אוסף פסח •
• עברו לטקסט תורה> ההגדה ובחר את טקסט 

ההגדה שברצונך לשיר. הכניסו לדף.
• השתמשו במקליט הקול כדי 'לשיר' חלק זה 

של ההגדה.
• המחישו את השיר באמצעות הרקעים 

והמדבקות.

• בחרו ערכת יצירה 
הכנה לפסח. בחרו 

רקע.
• בחרו רקע מערכת 
המורים בחרו רקע 

למספר הפריטים 
שתרצו ברשימת ההכנה לפסח שלכם.

• על ידי שימוש במדבקות והמילים בעברית בסוף 
ערכת ההכנה לפסח, צרו רשימת ביקורת 

ויזואלית למה שצריך לעשות לפני תחילת פסח.
• הוסיפו פעילות פאזל Cut a Shape: סמנו את 
המדבקות והקליטו קריינות עבור כל מילה או 

מדבקה. ואז ילדיכם יוכלו להתאים את המילה 
לכל מדבקה או פעילות.

.Ji Studio בחרו אוסף פסח •
• על ידי שימוש בתמונות במדבקות> בדיקת 

חמץ, צרו רשימת ביקורת ויזואלית למה שצריך 
לעשות לפני תחילת פסח

https://www.jewishinteractive.org/
https://www.jitap.net/store/course/40/
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Ji Studio פעילות  Ji Tap פעילות

סיפור יציאת מצרים
הכנה: עיינו בארועי סיפור יציאת מצריים.

• בחרו ערכת יצירה של סיפור יציאת מצרים.
• בחרו רקע לכל שקופית והשתמשו במדבקות 

כדי לתאר את סיפור יציאת מצרים.
• הכינו כמה שקופיות כדי להציג את השלבים 

השונים של הסיפור.
• הכניסו פסוקים מספריא להעשרת הסיפור 

(מתוך שמות וטקסטים של ההגדה).
• הוסיפו פעילות לכל עמוד. להלן כמה 

רעיונות:
› תוכלו להוסיף פעילות לוח שמע אם יש לכם 

כמה דמויות על המסך. סמנו כל דמות, ותעדו 
את מה שהוא או היא היו אומרים כדי לספר 

את סיפורם. ואז ילדיכם יוכלו להקליק על כל 
דמות כדי ללמוד על הסיפור.

› תוכל להוסיף פעילות אמור משהו ולספר את 
סיפורו של הדף.

.Ji Studio בחרו אוסף פסח •
• בחרו רקע מהרקעים> סצינות.

• השתמשו במדבקות ובדמויות, נסו לתאר את 
סיפור יציאת מצרים.

• יתכן שתצטרכו ליצור מספר דפים כדי להציג 
את השלבים השונים, או להשתמש ברקעים> 

קומיקס כדי ליצור קומיקס.
• הכניסו פסוקים מטקסט> תורה> שמות או 

טקסט תורני> ההגדה להעשיר את היצירה שלכם.

https://www.jewishinteractive.org/
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גם ב Ji Tap וגם ב Ji Studio ישנן תבניות כדי ליצור הגדה אישית.

צרו שקופית חדשה עם כל אחת 
מהתבניות בתבניות ההגדה של ערכת 

היצירה. השתמשו במדבקות 
שבערכות היצירה האחרות של פסח 

כדי להמחיש את התבניות שלך. 
הוסיפו פעילויות להכנסת שירים 

ולגרום להגדה להתעורר!

בחרו ספר חדש ב Ji Studio, ובתבניות 
המוצעות ישנן תבניות להגדה 

באנגלית או בעברית. (יש גם הגדה 
מוכנה). בחרו אחת מהן ואז השתמשו 
במדבקות באוסף הפסח כדי להמחיש 

את התבניות שלך. הכניסו שירים וגרמו 
להגדה להתעורר! תוכלו לשתף את 

הספר ולהדפיס כקובץ PDF (ללא קול) 
שישמש אתכם  בליל הסדר!

צרו הגדה אישית משלכם עם התבניות שלנו

https://www.jewishinteractive.org/
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סיפור יציאת מצרים
גילאי 8-11

קראו לבד או הקשיבו לסיפור יציאת מצרים.

מי אני ומה שמי
גילאי 8-11

חידות לפסח על דמויות סיפור יציאת מצרים.

איפה האפיקומן
 גילאי 6-8

נסו לגלות את האיפקומן המתחבא בכל תמונה! בהצלחה!

חידון משעשע לפסח
גילאי 6-8

חידון ויזואלי בו תדעו עד כמה אתם מכירים את החג. 
שחקו ונסו לענות על החידות.  

Ji Tap משחקי פסח ב

התבוננו בבלוגים הקשורים לפםח. הם מלאים 
בהשראה ומשמעות וישאירו אתכם נלהבים לחגוג!

לחץ כאן לקריאה!

בלוגים לפסח

למשחקים נוספים הקליקו כאן.

https://www.jewishinteractive.org/
https://jitap.net/activities/g9to/play/
https://jitap.net/activities/g9to/play/
https://jitap.net/activities/g9tr/play/
https://jitap.net/activities/g9tr/play/
https://jitap.net/activities/g9tp/play/
https://jitap.net/activities/g9tp/play/
https://jitap.net/activities/g9tq/play/
https://jitap.net/activities/g9tq/play/
https://bit.ly/2QiAGGq
https://info.jewishinteractive.org/blog/topic/pesach
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 Ji Tap בתור הורים או מורים, תוכלו להתאים את כל המשחקים על
או ליצור משחק חדש מההתחלה באמצעות ממשק אינטואיטיבי. 

פעילות כייפית בכיתה או במשפחה התורמת להבנת הילדים שלכם על 
לימודי יהדות בעוד הם עובדים בצוות, ביצירתיות ותורמים לקהילה 

.Ji Tap היהודית ההולכת וגדלה ב

הורידו את Ji Tap ותנו ללמידה על פסח להתחיל

https://www.jewishinteractive.org/
https://info.jewishinteractive.org/he/sign-up-to-ji-tap



