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הורים יקרים,
בערכה שלפניכם פעילויות ,שירים ורעיונות לשיחה עם ילדים בכל
הגילאים סביב חג הפסח .את הפעילויות ניתן לשלב בליל הסדר
עצמו ,או לחלק על פני ימי הפסח .כללנו בערכה את כל סימני הסדר
כלשונם על מנת שישמשו כעין ראשי פרקים לעריכת ליל הסדר
בביתכם ,עם ובלי פעילויות נלוות .אנו מקווים שתיהנו!
 IACקשת מביאה את התרבות הישראלית אליכם הביתה,
 7ספרי ילדים בעברית ממיטב הסופרים הישראליים בעלות
שנתית של .$10
הצטרפו אלינו IACKESHET.ORG
חג שמח!

פסח שמח!

פסח

קדש
זמן חג הפסח הוא זמן מיוחד ,שבו שיש בו התחדשות של העולם סביבנו
באביב ותחושה חגיגית במיוחד .בכל משפחה ובכל בית ,אפשר לציין את
המעבר לתוך הזמן המיוחד של החג ולחשוב יחד על מה עושה אותו חדש
ושונה משאר ימות השנה.

שרים ביחד:
בשיר מה נשתנה אנו מגלים איך ימי הפסח באופן כללי ,וליל הסדר עצמו,
שונים מימים רגילים .בשיר יש ארבע דרכים שבהן ליל הסדר שונה משאר
הלילות ,אבל כדאי לחשוב יחד על הבדלים מיוחדים שאנו חשים סביבנו,
ולהוסיף אותם לשיר .למשל ,בפסח לא הולכים לבית ספר ,או בפסח סבא
וסבתא באים לביקור .זמן הפסח הוא גם הזדמנות לחשוב מה נשתנה בחיינו-
למשל ,האם למדנו משהו חדש השנה ,התחלנו ללמוד בבית ספר חדש ,האם
נוסף לנו חבר משפחה וכן הלאה .את כל הרעיונות מוסיפים יחד לשיר ,כותבים
על נייר או פוסטר ,ומקשטים יחד עם הילדים .בליל הסדר ,אפשר לשיר את
הקושיות הישנות והחדשות גם יחד.

ורחץ
-3-

כרפס

פסח
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הכרפס הוא סמל לפרי האדמה המתעוררת מתנומת החורף בזמן האביב.

משחקים ביחד:
בפסח נהוג לשחק באגוזים ,המבשילים בישראל באביב ,משום שבעבר היה
נהוג לחלקם לילדים בליל הסדר על מנת לשעשע אותם ,כדי שלא ירדמו
במהלך הסדר .הנה כמה הצעות למשחקי אגוזים עם ילדים בגילאים שונים:
✔ זוג או פרט לילדים גדולים :ממש כמו בשיר ״באגוזים נשחקה״ ,כל
משתתף בוחר האם הוא ״זוג״ או ״פרט״ .כל משתתף בוחר מאחורי גבו
מספר מסוים של אגוזים ,ושניהם שולפים את האגוזים בו זמנית .אם סכום
האגוזים הכללי זוגי -המשתתף שבחר ״זוג״ מקבל את כל האגוזים ,ולהפך.
✔ זוג או פרט לילדים קטנים :לילדים שעדיין מתאמנים בספירה ,אפשר
לשחק בגרסה קלה יותר :משתתף אחד בוחר מאחורי גבו אגוז אחד או
שניים ,ושואל את המשתתף השני -זוג או פרט? לאחר מכן המשתתף
מראה את מספר האגוזים שבחר .אם המשתתף השני בחר נכון ,הוא זוכה
בכל האגוזים.
✔ תחרות החלקת אגוזים :כמו משחק בגולות .מסמנים קו התחלה על
הרצפה ,וכל המשתתפים מתיישבים מאחוריו .כל משתתף מנסה להחליק
את האגוז שלו על הרצפה כך שיגיע הכי רחוק .עם ילדים גדולים יותר,
אפשר באמצעות אגוז נוסף גם לנסות ״לדחוף״ את האגוזים קדימה.
✔ איפה האגוז? על השולחן ,מסדרים שלוש כוסות אטומות והפוכות.
משתתף אחד מחביא אגוז תחת אחת הכוסות ,כך שהמשתתפים האחרים
רואים היכן הוא .המשתתף מזיז ומערבב את הכוסות על מנת לבלבל את
המשתתפים האחרים .לאחר מכן ,המשתתפים מנסים לנחש תחת איזו כוס
האגוז .מי שמצא -מקבל את האגוז.

יחץ

פסח

בשלב זה של ליל הסדר ,נהוג לחצות את המצה האמצעית בין שלוש המצות
שעל השולחן ,ולהחביא חצי ממנה -זה האפיקומן שאותו על הילדים למצוא
עד לסוף הסדר! יש האומרים כי אנו מחביאים חצי מהמצה האמצעית בין שתי
המצות ,כדי להזכיר לנו את העוני והסבל שסבלו בני ישראל במצרים ,שנאלצו
לשמור חלק מן האוכל שלהם בצד ,לימים שבהם אולי לא יהיה להם אוכל.
במהלך הסדר אנו מנסים לחוש כאילו אנחנו בני ישראל ,להרגיש את הקושי
שחוו ,אך עד סופו אנו מוצאים את האפיקומן ,כפי שהם מצאו את השפע של
ארץ ישראל.

משחקים ביחד:
חפשו את האפיקומן בזמן ליל הסדר ,הילדים יחפשו את האפיקומן .אך לפני
ליל הסדר ,או אם רוצים להפוך את החיפוש לעוד יותר מהנה ,אפשר ליצור
סדרה של חידות המובילות את הילדים לאפיקומן .בכל ״תחנה״ של המסע
הילדים אוספים פתק ועליו אות או הברה (או חלק מציור לילדים צעירים),
וכאשר יאספו את כל הרמזים יוכלו לחבר את כל החלקים ולגלות את מקום
האפיקומן .אם יש ילדים בוגרים יותר בבית ,אפשר לבקש מהם להכין את
הרמזים עבור הילדים הצעירים יותר ,וכך לתת להם תפקיד משמעותי בליל
הסדר ולאפשר להם לגלות מנהיגות ואחריות.
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פסח

מגיד
״ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים״-
אחד החלקים המשמעותיים ביותר בליל הסדר הוא סיפור יציאת מצרים,
שהוא בעצם סיפור הפיכתם של בני ישראל ,שהיו שבטים מפוזרים,
לעם .הסיפור עוקב אחרי חייו של משה ,וגם אנחנו יכולים לצאת איתו
למסע! אפשר לשלב את הפעילויות בקריאת ההגדה ,או לספר את
הסיפור בצורה חופשית יותר ,וכיף מאוד להמחיז את הסיפור :מכינים
ביחד תלבושות ,כובעים,או כל אביזר שרוצים ,מחלקים תפקידים לקטנים
ולגדולים ומציגים ביחד את הסיפור.
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פרק ראשון:

פסח

משה התינוק
לפני שנים רבות מאוד ,בני ישראל חיו במצרים והיו עבדים :הם עבדו קשה מאוד עבור
המלך פרעה ,שלא נתן להם לנוח .יום אחד ,המלך פרעה אמר גם שהוא לא מרשה
לבני ישראל שיהיו להם תינוקות בנים ,כי הוא לא רצה שיגדלו להיות חזקים .ליוכבד,
אחת מבנות ישראל נולד בן ,והיא החליטה לנסות להציל אותו .היא שמה אותו בסל
מקש ,נתנה לו חיבוק ונשיקה והניחה את הסל בנהר ,שקראו לו היאור .אחותו של
התינוק ,מרים ,הלכה איתו לאורך הנהר ודאגה שלא יקרה לו כלום.

יוצרים ביחד:
משה בתיבה מגנטי
הציוד:
✔ דף בריסטול (ניתן לגזור מקרטון קורנפלקס)
✔ מגנט דק (כמו למשל מגנט של פרסומת)
✔ קופסה קטנה (כמו קופסת גפרורים ריקה או קופסת מעדן ריקה)
✔ מגנט עבה או פיסת מתכת עבה (כמו אום מתכת למשל)
✔ טושים או צבעים
✔ בובה קטנה שתוכל להכנס לקופסה (אפשר גם ליצור בובה מפלסטלינה או בצק,
או אפילו להשתמש בבוטן בלתי מקולפת)

מה עושים?
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✔ מציירים וצובעים בצבעים או בגואש את הבריסטול – פס כחול שמדמה את היאור,
ובצידיו גדות הנהר .מניחים לייבוש.
✔ בינתיים מדביקים מגנט דק בתחתית הקופסה הקטנה .על המגנט נניח את בובת
התינוק – היא משה הקטן.
✔ בכדי להזיז את התיבה הלוך ושוב ,נניח את התיבה על גבי הבריסטול ,ונצמיד מצידו
השני של הבריסטול את המגנט העבה או חתיכת המתכת .כאשר נזיז את המגנט
העבה הלוך ושוב ,התיבה תנוע לאורך היאור.

פרק שני:

פסח

משה נסיך מצרים
התינוק הקטן בתיבה שט על היאור עד שהוא מגיע לארמון המלך פרעה .בתו
של פרעה ,שהיא הנסיכה ,רואה אותו וחושבת שהוא תינוק חמוד מאוד .אין לה
ילדים ,אז היא מחליטה לאמץ את התינוק כאילו היה שלה ,ולקרוא לו משה,
כי היא משתה אותו מהמים .מרים ,אחותו של משה ,מציעה לבת פרעה את
אמא שלה ושל משה ,יוכבד ,שתבוא לארמון ותטפל בתינוק הקטן .וכך ,משה
גדל בארמון כנסיך מצרים ,אך עם אמא שלו לצדו ,שמספרת לו בסוד כל לילה
שבעצם הוא הילד שלה ,ושהוא אחד מבני ישראל .יום אחד ,כאשר משה כבר
גדול ,הוא פוגש באחד מבני ישראל העבדים .הוא רואה שהעבד עצוב ועייף,
ויודע שבעצם העבד הוא חלק מהעם שלו .משה מחליט שהוא לא רוצה להיות
נסיך מצרים יותר ,עוזב את החיים הנפלאים שהיו לו בארמון ,והופך לרועה צאן
פשוט.

משחקים ביחד:
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לך בנעליים שלי במשחק זה נלך בנעליים אחד של השני באופן פיזי ,על מנת
שנוכל לחשוב על איך זה ללכת בנעליו של מישהו אחר גם באופן מופשט
יותר .בונים בבית מסלול מכשולים -אפשר להגיע מצד אחד של החדר לשני,
או לבנות משהו מאתגר יותר עם רהיטים שונים ,חישוקים או כל מה שיש
בבית .בשלב ראשון ,כולם מנסים לעבור את המסלול כפי שהם ,הכי מהר
שאפשר .לאחר מכן ,כל אחד מבני המשפחה נועל נעליים של מישהו אחר
מהמשתתפים .מבוגרים יכולים גם להתכופף וללכת על הברכיים ,כדי להיות
בגובה הילדים .כל אחד מנסה לעבור שוב את המסלול ,בנעליו של מישהו
אחר .כדאי לדבר עם הילדים על החוויה שלהם -האם לצעוד בנעליו של
מישהו אחר הפך את המסלול לקל יותר או קשה יותר?

פרק שלישי:

פסח

משה מוביל העם
משה עזב את הארמון ואת מצרים וחי חיים פשוטים .יום אחד ,אלוהים
מתגלה לו ומבקש ממנו לעזור לו להציל את בני ישראל מפרעה .משה
לא חושב שהוא יהיה מנהיג טוב ,,ואיננו רוצה תפקיד כזה ,אך הוא מבין
שבני ישראל זקוקים לו ולעזרתו .משה חוזר למצרים ,והולך לדבר עם
פרעה המלך .פרעה צוחק עליו ולא רוצה לשחרר את בני ישראל .משה
מזהיר אותו שאם לא יקשיב לו ,יקרו דברים רעים מאוד בארץ מצרים.
ואכן ,בזו אחר זו אלוהים מנחית על מצרים מכות קשות ,שהשפיעו על
כל האנשים במצרים פרט לבני ישראל .לאחר המכה האחרונה והקשה
ביותר ,שבה אלוהים פגע בבנים הבכורים של המצרים ,אבל פסח על
בתיהם של בני ישראל ,פרעה החליט סוף סוף לאפשר לבני ישראל
לעזוב את מצרים.
שימו לב :ילדים צעירים מגילאי  4-5לעתים נבהלים מהחלק הזה
בסיפור ,ולכן כדאי לרכך אותו ולספר להם רק על החלקים השטותיים
של עשר המכות -למשל הכינים ,הצפרדעים וכן הלאה.
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פרק רביעי:

פסח

משה המנהיג
לאחר עשר המכות שפרעה ספג ,הוא הסכים סוף סוף לתת לבני ישראל
לעזוב את מצרים ולצאת לחופשי .משה צריך היה להכין את העם לעזיבה
מהר ,כי הוא חשש שפרעה ישנה את דעתו .אך משה לא הוביל את העם לבד-
אחיו אהרון ואחותו מרים הובילו את העם יחד איתו .כאשר בני ישראל התחילו
את המסע שלהם ,פרעה אכן התחרט ויצא עם חייליו לרדוף אחריהם .בני
ישראל הגיעו לים סוף ,ולא ידעו מה לעשות -הם לא יכולים לחצות את הים.
אך אז קרה נס :משה הרים את המטה שלו וים סוף נחצה לשניים .בני ישראל
פחדו לעבור ביבשה באמצע הים ,משום שמעולם לא ראו כזה דבר ,אך מרים
הובילה אותם בשירה וריקודים שנתנו להם אומץ ,וכך עברו כל בני ישראל
עד שהגיעו לעברו השני של הים .כאשר חייליו של פרעה ניסו לעבור גם הם
ביבשה ,הים שב ונסגר עליהם ,וכך בני ישראל ניצלו והגיעו לחוף מבטחים.

מתנסים ביחד:
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עורכים יחד עם הילדים ניסויים הקשורים למים ,שיזכירו לנו את הפלא בחציית
ים סוף.
✔ מים שלא נשפכים מכוס הפוכה :גם אנחנו יכולים להזיז מים! מוזגים מים
לכוס קשיחה -מפלסטיק קשיח או זכוכית .מניחים מעל הכוס מפית נייר או
נייר מגבת ,ומחזיקים כך שהנייר מהודק מאוד על שפת הכוס .מעל הכיור,
מנסים להפוך את הכוס -מתח הפנים של הנייר ימנע מהמים להישפך.
✔ קסילופון ממים וצנצנות :מים יכולים להפוך גם לכלי נגינה .ממלאים כמה
צנצנות או כוסות זכוכית בכמויות שונות של מים .כשמקישים על כל צנצנת
באמצעות מקל או עפרון ,שומעים צליל שונה ,בהתאם ליחס בין האוויר לבין
המים בצנצנת .אפשר לנגן יחד שירי פסח על הקסילופון.

רחצה
מוציא
מצה

פסח שמח!

פסח

כאשר בני ישראל עזבו את מצרים ,הם עזבו במהרה ולא הספיקו להכין את
עצמם למסע .לא היה להם אפילו זמן לאפות לחם ,ולכן אפו בצק שלא הספיק
לתפוח ,וכך נוצרו המצות הראשונות .כשאנו טועמים מן המצות בליל הסדר,
אנו יכולים לדמיין איך חשו בני ישראל כשמשה אמר להם לצאת לדרך .אמנם
החיים במצרים היו קשים ,אך הם היו ידועים ,ובני ישראל היו צריכים לבטוח
במשה ולצאת אתו אל עבר הלא נודע.

משחקים ביחד:
מוביל בחושך המשתתפים מתחלקים לזוגות ,כשאחד מבני הזוג עוצם עיניים
ומובל על ידי בן הזוג השני .ילדים קטנים יכולים להיות מובלים ביד ,וגדולים
באמצעות הכוונה קולית בלבד .כדאי לדבר עם הילדים על איך הרגישו כשהיו
צריכים לסמוך על מישהו אחר שישמור עליהם.

מרור
כורך
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שולחן
עורך
סעודת הפסח היא סעודה מיוחדת שבה כולנו ״מסובין״ -כלומר יושבים באופן
רגוע ,נהנים מהאוכל ונמצאים ביחד .זאת הזדמנות נהדרת להרחיק הסחות
דעת ולהתמקד באנשים שסביבנו.

משחקים ביחד:
הילדים מתחפשים לבני ישראל אשר הלכו  40שנים במדבר .אפשר להוסיף
אביזרים כגון תיקים ושקים שישאו על גבם ,צעיפים ,מקלות ,ועוד .הילדים
יוצאים החוצה (אפשר גם לחדר אחר) ,ודופקים בדלת ,והמבוגרים שואלים
אותם שאלות:
✔ מי אתם? בני ישראל
✔ מניין באתם? ממצרים
✔ לאן פניכם מיועדות? לארץ ישראל
✔ היכן תעברו בדרך? במדבר
✔ אחרי מי תלכו? משה,אהרון ומרים
✔ מה תאכלו? את המן\מצות שהבאנו איתנו ממצרים
כאשר הילדים עונים ,מקבלים אותם בשמחה אל שולחן החג.
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יוצרים ביחד:

פסח

מכינים יחד צלחת פסח של המשפחה אמנם יש כמה דברים שרואים כמעט
על כל צלחת פסח ,כמו חרוסת ,מרור ,כרפס וביצה ,אבל ישנן עוד הרבה
מסורות שונות ונפלאות .על צלחת נייר או פלסטיק לבנה ,מציירים עיגול עבור
כל מרכיב של צלחת הפסח ,כותבים ומקשטים יחד עם הילדים .זאת הזדמנות
נפלאה לדבר עם הילדים על המסורות השונות במשפחה -מהיכן הגיעו
המשפחות ,מה היו המסורות שלהן בבית ,ואילו מסורות אנו רוצים לשמר .עם
ילדים בוגרים יותר ,אפשר גם להכין צלחת פסח אישית ,שבה מרכיב מייצג
לזיכרונות ,חלומות ,או כל דבר שאנו רוצים לקחת איתנו למסע האישי שלנו.

צפון
לאחר סעודת הפסח ,הגיע הזמן לראות האם הילדים מצאו את האפיקומן!
את האפיקומן חולקים כולם .בזמן זה נהוג גם למזוג כוס יין לאליהו הנביא,
שהאגדה מספרת שעובר בין כל בתי היהודים בכל העולם בליל הסדר,
ולפתוח לו את הדלת .יש המוסיפים גם כוס עבור מרים ,אחותו של משה.
אפשר גם להתחפש לאליהו הנביא ולבוא להפתיע את הילדים!

ברך והלל
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נרצה

פסח

בסוף ליל הסדר אנו מקווים שהרגשנו יחד את המעבר מעבדות לחירות,
ומעצב גדול לשמחה גדולה על היכולת לחגוג יחד עם המשפחה .ישנן
מסורות רבות החוגגות דווקא את סוף חג הפסח ,כמו למשל ,המימונה.
המימונה היא חג של יהודי צפון אפריקה ,אשר הביאו גם לישראל את המסורת
הנפלאה של סיום הפסח בחגיגה גדולה שאליה מוזמנים כולם .בליל המימונה
נהוג להשאיר את דלת הבית פתוחה ,כך שכל אחד יוכל לחגוג ,וגם בליל
הסדר חשוב לאפשר לכל מי שצריך מקום לאכול ולשתות להתארח.

מתנדבים ביחד:
בהשראת חגיגות המימונה ,אנו יכולים לפתוח את הדלת לקהילה שלנו,
ולעזור לסובבים אותנו לשמוח ולהרגיש חופשיים .הנה כמה רעיונות
להתנדבות לכל המשפחה:
✔ הולכים ביחד להתנדב בבית אבות מקומי ילדים יכולים לשתול צמחים,
לצייר ציורים לתליה על הקירות ,או אפילו לבלות זמן במשחק עם הדיירים.
✔ אוספים חמץ ממשפחות בקהילה ותורמים לבנק מזון מקומי אפשר
כמובן לאסוף מאכלים נוספים.
✔ מתנדבים לבשל ארוחה עבור האחים והאחיות בבית חולים מקומי
להוקרת תודה הילדים יכולים לעזור בבישול וללכת להגיש את האוכל.
✔ מכינים עם הילדים חבילה לילדים בבתי חולים ילדים יכולים לבחור
צעצוע או שניים משלהם ולתרום ,ולהכין כרטיס ברכה כדי לעודד ילד חולה.

אנו מקווים שתיהנו ,תחגגו,
ואולי אפילו תלמדו כמה דברים חדשים .חג שמח מקשת!
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שירון פסח
שירון לפסח

_________________אביב
איך יודעים שבא

באגוזים נשחקה

איך יודעים שבא אביב?
מסתכלים סביב סביב
ואם רואים שאין עוד בוץ בשבילים
ואם רואים שנעלמו המעילים
ואם פרג וגם חרצית
לכבוד החג קישטו עציץ
אז יודעים (אז יודעים)
שבא אביב (שבא אביב)
אז יודעים שבא אביב,
אז יודעים שבא אביב.

באגוזים נשחקה
חג הפסח בא,
אם נחשת ומצאת -
הם כולם שלך!

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"
אז יודעים (אז יודעים)
שבא אביב (שבא אביב)
אז יודעים שבא אביב,
אז יודעים שבא אביב.
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_________________

זוג או פרט,
זוג או פרט,
נחש ,נחש נא,
אם נחשת ומצאת -
הם כולם שלך!
באגוזים נשחקה,
חג הפסח בא,
לא נחשת ,לא מצאת,
נוריד משלך!
זוג או פרט,
זוג או פרט,
נחש ,נחש נא,
לא נחשת ,לא מצאת -
נוריד משלך!

שמחה רבה

עבדים היינו

שירון לפסח

_________________

_________________

שמחה רבה ,שמחה רבה,
אביב הגיע ,פסח בא!
שמחה רבה ,שמחה רבה,
אביב הגיע ,פסח בא!

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.

תפרו ,תפרו ,תפרו לי בגד עם כיסים.
מילאו ,מילאו ,מילאו כיסי באגוזים.
שמחה רבה...
שאול אשאל ,שאול אשאל ארבע
קושיות
שתה אשתה ,שתה אשתה ארבע
כוסות.

_________________ שטה)
משה בתיבה (דומם
דומם שטה תיבה קטנה
על היאור הזך,
ובתיבה משה הקטן,
ילד יפה ורך.

שמחה רבה...
וכוס גדולה ,וכוס גדולה אימי תביא
לאליה לאליהו הנביא.
שמחה רבה...
הלואי יבוא ,הלואי יבוא ,הלואי יסור
יראה אותי ,יראה אותי כל כך הדור
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הס ,הגלים השובבים,
משה הקטן פה שט.
לא יטבע ,חיה יחיה
ילד זה הקט.

Keshet Ba’bayit

Passover Activity Kit 2019

קשת בבית

Keshet Ba’bayit
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Dear parents,
The Passover kit contains activities, songs and ideas for
discussion with children of all ages around the Passover holiday.
The activities can be integrated at the actual Seder, or spread
through the Passover week. We included here all the signs of
the Seder as they appear in the Haggadah so they can serve as
chapter-headings for Seder night at your home, with or without
complementary activities.
IAC Keshet brings Israel in to your home, 7 Hebrew children’s
books written by Israel’s best authors for $10 a year.
Join us IACKESHET.ORG
We hope you enjoy it!

!פסח שמח

Passover

Kadesh
The Passover period is special; a time of renewal of the world around us in the
spring, a time of an especially festive feeling. In any family and home, we can
acknowledge the transition to a special holiday time and think together about
the things that make this time new and different than other times of the year.

Singing together:
In the song Ma Nishtana we find out how the days of the Passover holiday
and the Seder night itself are different, compared to ordinary days. The song
indicates four ways by which Seder night is different, but we can also think
together about unique differences that we sense around us and add them to the
song. For example, we don’t go to school during Passover; on Passover grandma
and grandpa come for a visit. Passover is also an opportunity to think about
things that have changed in our lives – for example, did we learn anything new
this year, did we start at a new school, do we have a new member in the family,
etc. Add all these ideas together to the song, write it down on paper or on a
poster, and decorate it with the children. On Seder night we can add the new
questions to the original questions in the song and sing it all together.

Urehatz
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Passover

Karpas
Karpas is a symbol of the fruit of the earth, which in spring is waking up from its
winter sleep.

Playing together:
During Passover it is customary to play with nuts, which in Israel ripen in the
spring; in the past they would be given to the children to amuse them during
the Seder meal so they don’t fall asleep. Here are some suggestions for games
using nuts for children of various ages:
✔ Odds and Evens for older children: Just like in the song Be’egozim
Nesaheka (Let’s play with nuts), each participant picks whether to be
“Odds” or “Evens”. Each participant selects a certain number of nuts behind
his or her back, and both show their hands simultaneously. If the total
number of nuts is even – the player who chose “Evens” receives all the nuts,
and vice versa.
✔ Odds and Evens for younger children: Children who still need practice
counting can play an easier version: one player picks, behind her or his
back, one or two nuts and asks the other player: “Odds or evens?” Once
the second player answers, the first shows the nuts. If the second player
answered correctly, he or she wins all the nuts.
✔ Nut Sliding Competition: Like playing with marbles. Mark a start line on the
floor, and all the players sit behind it. Each player tries to slide a nut on the
floor as far as possible. When older children are playing, they can try using a
second nut to “propel” their nuts forward.
✔ Where’s the Nut? Place three upside-down opaque cups on the table. One
player hides a nut under one of the cups, in full view of all other players.
Then the player shuffles the cups around to confuse the others. The other
players guess which cup is hiding the nut; the player who guessed correctly
gets the nut.
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Yahatz

Passover

At this point of the Seder, we take the middle of the three matzot on the table
and break it in half; one half is hidden away as the afikoman and the children
must find it before the Seder is over. According to some interpretations of this
custom, the reason we hide half of the middle matza is to remind us of the
poverty and misery of the Israelites in Egypt – which forced them to hide away
some of their food for days when they may have nothing to eat. In the Seder,
we try to feel as if we were the Israelites, to sense their difficulties as they have
experienced them – but by the end of the night we find the afikoman just as they
have found the plenty of the land of Israel.

Playing together:
Search for the afikoman – during the Seder, the children search for the afikoman.
To make the search more enjoyable, we can prepare ahead of time a series of
riddles that can help lead the children to the afikoman. In each “station” on
the journey, the children collect a note with a letter or syllable (or a part of a
drawing, for younger children); once they collect all the clues they can put all the
pieces together to discover the hiding spot. If there are older children at home,
you can ask them to prepare the clues for the younger children; this can give
them a more significant role in the Seder and an opportunity to show leadership
and responsibility.

Maggid
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“In each generation, we must see ourselves as if we have come out of Egypt”
– one of the most significant parts of the Seder is the story of the exodus from
Egypt, which is, in fact, the story of how the dispersed tribes of Israelites turned
into a nation. The story follows the life of Moses, and we too can go on a journey
with him! We can integrate the activities in the reading of the Haggadah, or
tell the story more freely; it’s a lot of fun to make the story into a play: prepare
costumes together, find hats and accessories as we like, give roles to the
children, younger and older, and present the story together.

Chapter one:

The Baby Moses
Passover

Many years ago, the Israelites were living in Egypt as slaves. They worked very
hard for King Pharaoh, who did not allow them any rest. One day, King Pharaoh
announced that he will not allow the Israelites to have male babies, because he
did not want them to grow to be strong. Yoheved, a daughter of Israel, had a
baby boy and she decided to try and save him. She placed him in a straw basket,
hugged and kissed him and floated the basket in the river, called the Nile. Miriam,
the baby’s sister, followed the basket walking on the bank of the river, looking
out that he stays safe.

Making together:
Magnetic Moses in the Basket
What we need:

✔ Bristol card sheet (can be cut from a cereal box)
✔ Thin magnet (you can use an advertising magnet)
✔ Small box (an empty match box or other small box)
✔ Thick magnet or piece of metal (can be a metal bolt)
✔ Markers or crayons
✔ A small doll that can fit in the box (you can also make a doll from playdough
or real dough, or even use a peanut in the shell)
What we do:
✔ Paint the Bristol board with crayons or gouache paint – a blue line indicating
the river Nile, and the river banks on both sides. Leave to dry.
✔ In the meantime, stick the thin magnet to the bottom of the small box. Place
the baby doll on the magnet – this is little Moses.
✔ To move the box back and forth, place it on the river painted on the board,
and on the other side of the board place the thick magnet or metal piece.
When the thick magnet is moved, the box will also move along the river Nile.
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Chapter two:

Moses the Prince of Egypt
Passover

The small baby in the basket floated along the river all the way to the palace
of King Pharaoh. Pharaoh’s daughter, the Princess, saw him and thought he
was a very cute baby. She had no children of her own, so she decided to adopt
the baby as though it was hers, and to name him Moses [in Hebrew, the name
is related to the word used for “pull out of the water”]. Miriam, Moses’ sister,
suggests to Pharaoh’s daughter to take Yoheved, Miriam and Moses’ mother, to
the palace, as a nanny for the little baby. And so, Moses is raised in the palace
as a prince of Egypt, with his real mother by his side; each night she tells him in
secret that he is really her son, and that he is one of the Israelites. One day, when
Moses has become a man, he meets one of the Israelite slaves. He sees that the
slave is sad and exhausted, and he knows that the slave is one of his people.
Moses decides that he no longer wants to be the prince of Egypt, he leaves the
wonderful life in the palace, and becomes a simple shepherd.

Playing together:
Walk in my Shoes: In this game we will actually walk in each other’s shoes,
so we can think about how it feels to walk in someone else’s shoes in a more
abstract manner. Create an obstacle course in the house – from one side of
the room to the other, or a more challenging course using furniture, hoops or
other household items. At first, each player tries to walk the course as quickly
as possible in their own shoes. Then, each family member puts on the shoes of
another participant. Adults can also kneel and walk on their knees so they are
the same height as the children. Each player tries to walk the course in someone
else’s shoes. When finished, talk to the children about their experience – was it
easier or harder to walk the course in someone else’s shoes?
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Chapter Three:

Moses Leads the People
Passover
- 23 -

Moses left the palace and Egypt and lived a simple life. One day, God
revealed himself to Moses and asked him to help save the Israelites from
Pharaoh. Moses doesn’t think he can be a good leader, and does not want
the job, but he understands that the Israelites need him and his assistance.
Moses goes back to Egypt, and visits King Pharaoh. Pharaoh laughs at him
and refuses to release the Israelites. Moses warns him that very bad things
will happen in Egypt if he doesn’t listen to him. Indeed, one after the other,
God directs terrible blows at Egypt, that affected all the Egyptians but not
the Israelites. After the final, hardest blow, when God hurt all the eldest sons
in Egypt, but passed over the homes of the Israelites, Pharaoh finally relented
and agreed to let the Israelites leave Egypt.
Please note: this part of the story may be scary for children under 4-5 years
of age, so you can soften it and mention only the nonsensical blows, like lice,
frogs, etc.

Chapter Four:

Moses the Leader
Passover

After suffering the 10 blows, Pharaoh finally agreed to allow the Israelites to leave
Egypt to freedom. Moses had to get everyone ready to leave really fast, because
he worried that Pharaoh may change his mind. But Moses wasn’t leading his
people on his own – his brother Aaron and his sister Miriam were there with him.
When the Israelites started their journey, Pharaoh indeed changed his mind and
went out with his soldiers to chase them. The Israelites arrived at the Red Sea
and did not know what to do – they could not cross the sea. But then, a miracle
happened: Moses raised his staff, and the Red Sea split up in two. The Israelites
were afraid to cross the dry land in the middle of the sea, they have never seen
anything like this before. But Miriam led them with singing and dancing, and
this gave them courage to walk across the dry land to the other side of the sea.
When Pharaoh’s soldiers arrived and started crossing too, the sea closed up
again – so the Israelites were saved and reached a safe shore.

Experiencing Together:
We do experiments with water, together with the children, to remind us of the
miracle of crossing the Red Sea.
✔ Water not pouring out of a glass: We too can move water! Pour water into
a hard plastic or glass tumbler; place over the glass a paper tissue or paper
towel, and hold it so the paper is very tight on the glass rim. Over the sink,
try to hold the glass upside down – the paper’s surface tension will prevent
the water from pouring out.
✔ Xylophone made of jars and water: Water can also turn into a musical
instrument. Fill several glass jars or glasses with various amounts of water.
When you hit each jar with a stick or pencil, a different tone is heard
according to the ratio of air to water in the jar. You can play Passover songs
together on the xylophone.
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!פסח שמח

Rahtza

Passover

Motzi
Matza
When the Israelites left Egypt, they had to leave quickly and had no time to
prepare for the journey. They didn’t even have time to bake bread, so they used
dough before it had time to rise – and so were the first Matzot made. When we
taste the matza on the night of the Seder, we can imagine how the Israelites felt
when Moses told them to leave. Although life in Egypt was hard, it was familiar –
and the Israelites had to put all their trust in Moses and go with him towards the
unknown.

Playing together:
Leading in the Dark. The players are in pairs; one player’s eyes are shut and the
other is leading him or her. Small children can be led by the hand, older ones by
voice directions only. Talk to the children about how they felt when they had to
trust someone else to keep them safe.

Maror
Korekh
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Passover

Shulhan
Orekh
The Passover meal is a special meal where we are all “reclining” – meaning,
we all sit relaxed, enjoy the food, and have a good time together. This is a
wonderful opportunity to keep all distractions far away and to focus on the
people around us.

Playing together:
The children pretend to be the Israelites who walked 40 years in the desert.
You can add accessories like bags and sacks for them to carry on their backs,
scarves, walking sticks, etc. The children go outside, or to another room, and
knock on the door. The adults ask them questions:
✔ Who are you? – The Israelites
✔ Where have you come from? – From Egypt
✔ Where are you heading? – To the land of Israel
✔ Where will you go through? – The desert
✔ Who will you follow? – Moses, Aaron and Miriam
✔ What will you eat? – The Manna / the Matzot we brought from Egypt
After the children answer all the questions they are happily greeted and invited
to the holiday table.
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Creating together:

Passover

Prepare together a family Passover plate. Although some things can be found
on every Passover plate, such as Haroset, Maror, Karpas, and egg, there are other
various and wonderful traditions. On a white paper or plastic plate, draw a circle
for each of the components of the Passover plate; write and decorate with the
children. This is a wonderful opportunity to talk with the children about various
family traditions – where the families came from, what were their traditions at
home, and what traditions we would like to preserve. Older children can prepare
a personal Passover plate, where memories and dreams can be represented as
well as any other thing they wish to have on their own personal journey.

Zafun
After the Passover meal, it’s time to find out if the children have found the
afikoman! When it’s found, we share it among everyone. At this time, it’s also
customary to pour a wine glass for the Prophet Elijah; according to legend, he
visits every Jewish home around the world on Seder night, and the door has to
be opened for him. Some people also add a glass for Miriam, Moses’ sister. You
can also wear a costume and surprise the children, coming in dressed as the
Prophet Elijah.

Barekh &
Hallel
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Nirtza

Passover

At the conclusion of the Seder we hope that we have felt together the transition
from slavery to freedom, and from great sadness to great happiness that we can
celebrate with the family. In many traditions there are celebrations for the end
of the holiday, such as the Mimouna. The Mimouna is a holiday of north African
Jews. They have brought with them to Israel the wonderful tradition of ending
the Passover holiday with a great celebration for which everyone is invited. On
the night of the Mimouna the custom is to leave the house door open so that
everyone can celebrate; at the Seder night too, it’s important to allow anyone
who may need a place to eat and drink to join in.

Volunteering together:
Inspired by the Mimouna holiday, we can open our door to our community
and help those around us to feel free and be happy. Here are some ideas for
volunteering for the whole family:
✔ Go together to volunteer at a local seniors’ home – the children can plant
plants, make drawings to decorate the walls, or even spend time playing
games with residents.
✔ Collect Hametz from families in the community and donate to a local food
bank. Of course, other foods can also be collected.
✔ Volunteer to cook a meal for nurses and staff at a local hospital to show
gratitude – the children can assist in the cooking and serve the food.
✔ Prepare, with the children, packages for children in hospital – the children can
donate some of their toys, and prepare a greeting card to encourage a sick
child.

We hope you enjoy, celebrate, and maybe even learn a few
things you didn’t know. Happy Holiday from Keshet!
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