בעז"ה ביום חמישי ,י"ג ניסן ( ,)29/3יתקיים יום השיא
במחנה המעפילים בעתלית.
כדי שהנסיעה תעבור בנעימים ,הכנו לכם חוברת
מלאה ברעיונות להפעלות לנסיעה.
שימו לב -חלק מההפעלות דורשות הכנה מראש.

העברת חפצים שקשורים לפסח מהמושב הקדמי
למושב האחורי ,ובחזרה.
אסור לחניכים לקום.
דוג' לחפצים :נוצה ,נר ,קערה..
"הראשון שמביא" -מבקשים חפץ מהחניכים .הטור
הראשון שמעביר את החפץ -בלי לקום מהכסא ,מקבל
נקודה.
דוג' לחפצים :נעל ,שעון ,כובע..
שירי פסח -כל טור שר שיר בתורו.
טלפון שבור -עם מילים שקשורות לפסח.
מכינים שלטים של "אמת" ו"שקר" .מקריאים משפטים
על פסח ,כל חניך מרים את הפתק שמתאים למשפט.
דוג' למשפטים:
משה נולד בא"י.
בנ"י יצאו ממצרים בי"ד ניסן.
בנ"י אפו מצות כי לא היה להם זמן.
בנ"י הלכו  100שנה במדבר.
אסור לאכול חמץ מי"ד ניסן.
ליל הסדר לא יכול להיות ביום שלישי.
בהגדה מסופר על  4בנים :חכם .טיפש .תם .שאינו יודע
לשאול.

"מיץ פטל" -מספרים את הסיפור (רצוי לקצר אותו).
כל פעם שאומרים "אריה" החניכים צריכים לשאוג.
כשאומרים "ג'ירפה" הם צריכים להרים ידיים,
וכשאומרים "מיץ פטל" הם צריכים לשתות.
תחרות חיפוש:
בס"ד

יום שיא פסח התשע"ח

עליך לחפש:
 20מכוניות אדומות.
 15מכוניות כסופות.
 18מכוניות שחורות.
 20מכוניות לבנות.
 7מכוניות כחולות.
 3משאיות.
רוכב אופניים.
 6אוטובוסים.
 2גררי מכוניות.
 10שלטים ירוקים.

מה שמו של המלך שמלך במצרים? ( פרעה )
יש בה  :מצות ,חרוסת ,מרור ,זרוע ,ביצה (קערת
פסח )
שורפים אותי לפני החג ? ( חמץ )
מיהי אחותו של משה? ( מרים )
לכבוד מי פותחים את הדלת ? ( אליהו הנביא )
הם עבדו עבודת פרך במצרים ( .בני ישראל )
את מי הניחו בתיבה ? ( משה )
מי הם ארבעת הבנים שבהגדה של פסח ? ( חכם ,תם,
רשע ושאינו יודע לשאול )
איזה ים נקרע לשניים ? ( ים סוף )
מהי המכה האחרונה בעשר המכות ? (מכת בכורות )
מה קוראים בליל הסדר ? ( הגדת פסח )
מה מחביאים בליל הסדר ? ( אפיקומן )
באיזה עונה חל חג הפסח ? ( האביב )
מיהו אחיו של משה ? ( אהרון )
ההיפך מעבדות ? ( חירות )
כמה כוסות יין שותים בליל הסדר ? ( ארבע כוסות )
מהן עשר המכות שקיבלו המצרים במצרים ? (דצ"ך ,
עד"ש  ,באח"ב)
מי מצאה את התיבה של משה ? ( בתיה בת פרעה )
כמה קושיות יש בהגדה של פסח ? ( ארבע קושיות )
במה טובלים את הכרפס? (מי מלח)
מהם שמות חג הפסח? (חג האביב .החרות .הגאולה)
איך קוראים לאמא של משה? (יוכבד)
משך הזמן שמותר לאפות את המצות? ( 18דקות)
כמה ימים נמשכה מכת חושך? ( 3ימים)
השלם" :בכל דור ודור חיב אדם לראות את עצמו"...
(כאילו הוא יצא ממצרים)

א – אותו צריך להחביא ומקבלים עליו מתנה( .אפיקומן)
ב – המקום שבו חגגו את ליל הסדר חכמים חמישה( .בני ברק)
ג – ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של( ..גאולה)
ד -מחמשת מיניו אפשר ליצור חמץ ,שאסור באכילה( .דגן)
ה – בה קוראים את כל הסיפור היציאה( .הגדה)
ו –לשונות הגאולה"( .והוצאתי"" ,והצלתי"" ,וגאלתי"" ,ולקחתי")
ז -יצאנו ממצרים "ביד חזקה וב( "..זרוע נטויה)
ח – השיר שברוב המקרים מסיים את ההגדה( .חד גדיא)
ט – לזכרו אוכלים את החרוסת הטעימה( .טיט)
י – מסמל את חציית המצה האמצעית( .יחץ)
כ – נטבל במי מלח כבר בהתחלה( .כרפס)
ל – יש שניים כאלו (אחד נשבר) ,ומוזכרים הם בשירה( .לוחות)
מ – אוכלים במקום לחם( .מצה)
נ – הוא האחרון ,ומסמל שהכל בסדר ולהתראות בשנה הבאה.
(נרצה)
ס – ההר שבו קרה מעמד הקדושה( .סיני)
ע  -אחת המכות( .ערוב)
פ  -שם מלך מצרים( .פרעה)
צ  -אחת המכות( .צפרדע)

ק -מניחים אותה על השולחן( .קערה)
ר -הסימן השישי( .רחצה)
ש -אחד הבנים( .שאינו יודע לשאול)
ת -אחד הבנים( .תם)

