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לחג הפסח

התנועה הרפורמית



מלך הטריוויה
המנחה מקריא את התשובה והמשתתפים צריכים לשאול את השאלה. 

השאלות הנכונות מופיעות בסוגריים.  

הוא המלך של מצריים )מי הוא פרעה?(. 	
יש בה : חרוסת, מרור, זרוע, ביצה )מה היא קערת פסח?(. 	
שורפים אותי בחג )מה הוא חמץ?(. 	
אחותו של משה )מי היא מרים?(. 	
פותחים לכבודו את הדלת )מי הוא אליהו הנביא?(. 	
הם עבדו עבודת פרך במצריים )מי הם בני ישראל?(. 	
הניחו אותו בתיבה )מי הוא משה?(. 	
חכם, תם, רשע וזה שאינו יודע לשאול )מי הם ארבעת הבנים?(. 	
ארוחה חגיגית  הנערכת לזכר יציאת מצרים ביד' בניסן )מה הוא ליל הסדר?(. 	

הים שנקרע לאחר יציאת מצריים )מהו ים סוף?(. 		
הלחם שהוכן בחופזה ולא הספיק לטפוח )מה היא מצה?(. 		
המכה האחרונה בעשר מכות מצרים )מה היא מכת בכורות?(. 		
קוראים אותו בליל הסדר )מהו הגדת פסח?(. 		
החודש בו חל חג הפסח )מה ו ניסן?(. 		
מחביאים אותי בליל הסדר המוצא מקבל מתנה )מהו אפיקומן?(. 		
העונה בה חל חג הפסח )מהו האביב?(. 		
אחיו של משה )מי הוא אהרון?(. 		
חיות ירוקות החיות בביצה )מה הם צפרדעים?(. 		
ההפך מעבדות )מהו חירות?(. 		
מרתיחים ומצחצחים כלים וצלחות לכבוד פסח. )מהו הגעלת כלים?(. 		
ההפך מחמץ )מהו כשר?(. 		
הפרחים מתחילים לפרוח )מהי פריחה?(. 		
משקה המכינים מענבים ומברכים עליו בליל הסדר )מהו יין?(. 		
אימו של משה )מי היא יוכבד?. 		

קפד ראשו
חידה שהתשובה לה היא מילה שכאשר מקפדים את האות הראשונה בראשה, מתקבלת 

־מילה חדשה. כלומר לוקחים מילה, מורידים את ראשה ונוצרת מילה אחרת. התשובה נמ
צאת בסוגריים 

ַסח - ַסח(  הוא חג המצות, אך אם תסיר ראשו הוא מדבר   )ּפֶ
 זוחל מסוכן, שאם תסיר ראשו הוא מרגיש    )נָָחׁש - ָחׁש( 

ִנים(  מהם ייבנה הבית - הסר ראשם ולאביהם הם צאצאים  )ְלֵבִנים - ּבָ
זורם בעמק, אך אם תסיר ראשו יהיה מקום גבוה  )נָָהר - ַהר( 

ע -ֶרַבע(  מספר האמהות, הסר ראשו והוא יקטן פי ששה עשר   )ַאְרּבַ
אני הוא הקישוט לאוזניך, אך אם תסיר ראשי אשמח  )ָעִגיל - ִגיל( 

מימיו הפכו אדומים, הסר ראשו והוא יבוא "לגרש" את החושך  )ְיאֹור - אֹור(
מתכת יקרה, הסר ראשה - והיא תבקש  עוד   )ָזָהב - ַהב( 

ינָה(  עושים אותה מחלב, ואם מסירים ראשה היא חוכמה   )ְגִבינָה - ּבִ
להם היינו עבדים, הסר ראשם ועדיין אויבים  )ִמְצִרים - ָצִרים( 



משלוש יוצא אחד
המנחה מקריא את השאלה עם התשובות המשתתפים 
בוחרים תשובה אחת מבין השלוש. התשובות מסומנות 

הוא המלך של מצריים 
א. אהרון
ב. פרעה

ג. מרים

יש בה : חרוסת, מרור, זרוע, ביצה  -        
א. קערת פסח 

ב. מגירה במקרר
ג. חביתה

שורפים אותי בחג -                                    
א. מחברות
ב. תרנגולת

ג. חמץ

אחותו של משה -                                          
א. מרים
ב. יוכבד

ג. תמר 

פותחים לכבודו את הדלת   -                   
א. אליהו הנביא

ב. סבא
ג. לאיש חשוב

הם עבדו עבודת פרך במצריים. -              
א. האזרחים במצרים

ב. בני ישראל    
ג. יצחק ויעקב

הניחו אותו בתיבה -                                   
א. אהרון

ב. משה
ג. ראובן

חכם, תם, רשע וזה שאינו יודע לשאול – 
א. ארבעת הבנים

ב. הבנים של משה
ג. בני דודים

ארוחה חגיגית  הנערכת לזכר יציאת מצרים ביד' בניסן –
 א. ארוחת יום שישי

ב. ארוחת בני ישראל
ג.  ליל הסדר



הים שנקרע לאחר יציאת מצריים –
א. האוקיאנוס האטלנטי

ב. ים המלח
ג. ים סוף

הלחם שהוכן בחופזה ולא הספיק לטפוח – 
א. מן

ב. מצה
ג. לחמנייה

המכה אחת לפני האחרונה בעשר מכות מצריים – 
א. חושך

ב. ברד
ג. מכת בכורות

קוראים אותה בליל הסדר – 
א. הגדת פסח

ב. מגילת אסתר
ג. מגילת רות

החודש בו חל חג הפסח – 
א. אייר
ב. ניסן
ג. סיוון

מחביאים אותי בליל הסדר המוצא מקבל מתנה – 
א. אגוזים
ב. חרוסת

ג. אפיקומן

העונה בה חל חג הפסח – 
א. אביב
ב. סתיו
ג. חורף

אחיו של משה –
א. יצחק
ב. אליהו
ג. אהרון

מרתיחים ומצחצחים כלים וצלחות לכבוד פסח – 
א. הגעלת כלים
ב. רחיצת כלים
ג. פסיחת כלים

ההפך מחמץ – 
א. מתוק

ב. כשר
ג. פסח



משקה המכינים מענבים ומברכים עליו בליל הסדר –
א. וודקה

ב. יין
ג. ערק

אימו של משה –
א. מרים
ב. שרה
ג. יוכבד

הכלל היסודי בהגעלת כלים לפסח הוא: 
א. כבולעו כך פולטו 

ב. חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה
ג. צריך להגעיל רק במים שלנו

לפני בדיקת חמץ צריך לברך:
א. על בדיקת חמץ

ב. ברכת המזון
ג. על ביעור חמץ

מצה שמורה זוהי מצה ש...
א. שמרו עליה שלא תירטב משעת האפייה.
ב. שמרו עליה שלא תירטב משעת הטחינה.
ג. שמרו עליה שלא תירטב משעת הקצירה.

מצה עשירה זה :
א. מצה יקרה שרק עשירים יכולים לקנותה

ב. מצה שלשו אותה במי פירות ויין
ג. זוהי המצה הכי מהודרת לליל הסדר

ברכה מיוחדת שמברכים בחודש ניסן
א. ברכת הגומל

ב. ברכת האילנות
ג. תפילת העשבים

מי זאת ה"היא שעמדה"?
א. יוכבד

ב. המצה השמורה
ג. הברית בין הבתרים

מהו הסמל לקרבן הפסח בצלחת הסדר?      
א. זרוע

ב. חרוסת
ג. ביצה

 מהו  ה – "אחד עשר מי יודע?"   
א. כוכביא
ב.  דיבריא

ג.  שיבטיא

"כל דכפין" פירושו: כל מי ש... – 
א. ששבע

ב. עני
ג. רעב

מהי המגילה הנקראת בחג הפסח? 
א. שיר השירים

ב. מגילת רות
ג. מגילת אסתר

מיהו ששתה את המים בחד-גדיא?
א. חתול

ב. סבא
ג. שור

חידות ה- א-ב

התשובות לחידות הן לפי הא-ב 

א – אותו צריך להחביא ומקבלים עליו מתנה )אפיקומן(
ב – המקום שבו חגגו את ליל הסדר חכמים חמישה )בית המקדש(

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 – כוסו של אליהו הנביא היא כנגד זאת המילה )והבאתי(

ז – אצל האשכנזים גם היא חלק מהקערה )זרוע(
ח – המאכל בו נטבל חלק נכבד מהארוחה )חרוסת(

ח – השיר שברוב המקרים מסיים את ההגדה )חד גדיא(
ט – לזכרו אוכלים את החרוסת הטעימה )טיט(

י – מסמל את חציית המצה התיכונה )יחץ(
כ – נטבל במי מלח כבר בהתחלה )כרפס(


