
 

 

  

  

  

מערך שיעור  – לחמא עניא הא

  לכיתה ג'
  המאכלים הסמליים של סדר פסח

  

  הא לחמא עניא – 1שיעור 

  עיון בהגדה למציאת טקסט בארמית. עברית.בהכרות עם השיר מן ההגדה ופרשנותו 

  

  משמעויות סמליות של מאכלי החג – 2שיעור 

ם בספר שמות, וטקסטים הכרות עם המשמעויות הסמליות של המצה, דרך סיפור יציאת מצרי

 שנכתבו על ההגדה. הכרות עם משמעויות סמליות של מאכלי החג הנוספים. 

  

  'ישא העם את בצקו טרם יחמץיו' – 3שיעור 

תהליך ההחמצה, והסיבה המקראית  עם תומהו חמץ, ומהו תהליך ההחמצה? פעילות להכר

  לאיסור החמץ. התנסות באפיית פיתות ומצות.

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  הא לחמא עניא – 1שיעור 

  מטרות

  עברית. בהכרות עם השיר מן ההגדה ופרשנותו  

  טקסט בארמית.מקור העיון בהגדה למציאת 

  

  מהלך

 לחמא? באיזה שפה השיר שאנו שרים בכל פסח?-נשאל: מי מכיר את השיר הא 

 לחמא' אשר כתוב בארמית. -נאמר: היום נלמד מה מסתתר מהאחורי השיר 'הא 

  מילים על הלוח, ונשיר יחד את השיר. נכתוב את ה –פתיחה 

  .נוסיף טור שמאלי על הלוח, ובו נכתוב את מילות השיר בעברית 

  .נקרא יחד עם התלמידים את השיר בעברית, ונסביר את תוכנו  

  

  פרשנות בעברית  ארמית

  הא לחמא עניא

  די אכלו אבהתנא

  בארעא דמצרים.

  כל דכפין ייתי וייכל

  כל דצריך ייתי ויפסח.

  

  תא הכא, הש

  לשנה הבאה בארעא דישראל.

  השתא עבדי, 

  חורין.-לשנה הבאה בני

  זה לחם העוני (העוני והעינוי)

  שאכלו אבותינו

  בארץ מצריים

  כל רעב יבוא ויאכל

  כל נצרך יבוא ויפסח

  

  השנה כאן

  לשנה הבאה בארץ ישראל

  השנה עבדים

  לשנה הבאה בני חורין

  

  כולל עצירה לשאלות מנחות ד עוד על מקור אכילת המצותספר שמות י"ב, כדי ללמובנפנה למקור ,

  לקריאה והבנה. 

  

  

  



 

 

  

  

  

  שמות י"ב

ְיָלה ַהזֶּה:  -ח ְוָאְכלוּ ֶאת ּלַ ר, ּבַ ׂשָ     ְמרִֹרים יֹאְכֻלהוּ.-ֵאׁש וַּמּצֹות, ַעל-ְצִליַהּבָ

ַרְגֵליֶכם וַּמּקֶ --יא ְוָכָכה, ּתֹאְכלוּ אֹתוֹ  ַסח הוּא ַליהוָה.ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים, ַנֲעֵליֶכם ּבְ זֹון, ּפֶ ִחּפָ ם אֹתֹו ּבְ יְֶדֶכם; וֲַאַכְלּתֶ   ְלֶכם ּבְ

י ְבֶאֶרץ יִתי ָכל-יב ְוָעַבְרּתִ ְיָלה ַהזֶּה, ְוִהּכֵ ּלַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֵמָאָדם ְוַעד- ִמְצַרִים, ּבַ כֹור ּבְ ֵהָמה; וְּבָכל-ּבְ ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים -ּבְ

ָפִטים, ֲאִני ְיהוָה. ה ׁשְ ם, ְוָרִאיִתי ֶאת  ֶאֱעׂשֶ ם ׁשָ ר ַאּתֶ ים ֲאׁשֶ ּתִ ם ָלֶכם ְלאֹת, ַעל ַהּבָ י ֲעֵלֶכם; -יג ְוָהיָה ַהּדָ ם, וָּפַסְחּתִ ַהּדָ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  -ְולֹא ַהּכִֹתי ּבְ ִחית, ּבְ   ִיְהיֶה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמׁשְ

רֹון, ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליה הוּ.  טו יד ְוָהיָה ַהיֹּום ַהזֶּה ָלֶכם ְלִזּכָ ָחּגֻ ת עֹוָלם ּתְ ְבַעת ָיִמים, ַמּצֹות וָה:  ְלדֹרֵֹתיֶכם, ֻחּקַ ׁשִ

 ּ יֶכם:--ּתֹאֵכלו ּתֵ אֹר ִמּבָ ְ יתוּ ׂשּ ּבִ ׁשְ יֹּום ָהִראׁשֹון, ּתַ ל  ַאְך ּבַ י ּכָ ָרֵאל-ּכִ ׂשְ ִּ ִמיֹּום --אֵֹכל ָחֵמץ, ְוִנְכְרָתה ַהּנֶֶפׁש ַהִהוא ִמי

ִבִעי-ָהִראׁשֹן, ַעד ְ   [...].  יֹום ַהׁשּ

ם, ֶאת ַמְרּתֶ ֶעֶצם ַהיֹּום ַהזֶּה, הֹוֵצאִתי ֶאת-יז וּׁשְ י ּבְ ּצֹות, ּכִ ם ֶאת- ַהּמַ ַמְרּתֶ ַהיֹּום ַהזֶּה, - ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; וּׁשְ

ת עֹוָלם.  יח --ְלדֹרֵֹתיֶכם ֶעֶרב, ּתֹאְכלוּ, ַמ ֻחּקַ ר יֹום ַלחֶֹדׁש, ּבָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ן ּבְ ִראׁשֹ ִרים, ּצֹתּבָ :  ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעׂשְ

ָעֶרב.  יט --ַלחֶֹדׁש  ְבַעת ָיִמיםּבָ יֶכם--ׁשִ ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹר, לֹא ִיּמָ לׂשְ י ּכָ אֵֹכל ַמְחֶמֶצת, ְוִנְכְרָתה ַהּנֶֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת -:  ּכִ

ָרֵאל ל--ִיׂשְ ר, וְּבֶאְזַרח ָהָאֶרץ.  כ ּכָ ּגֵ בֵֹתיֶכם, ּתֹאְכלוּ, ַמּצֹות.ַמְחֶמֶצת, לֹא ֹתאֵכלוּ; בְּ -ּבַ   [...] כֹל, מֹוׁשְ

ֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָחם ִמן-לג וַּתֶ ּלְ נוּ ֵמִתים.-ָהָעם, ְלַמֵהר ְלׁשַ ּלָ י ָאְמרוּ, ּכֻ א ָהָעם ֶאת  ָהָאֶרץ:  ּכִ ָ ׂשּ ִּ ֵצקֹו, ֶטֶרם -לד ַוי ּבְ

ְמלָֹתם, ַעל ֶיְחָמץ; ׂשִ ֲארָֹתם ְצֻררֹת ּבְ ְכָמם.-ִמׁשְ   ׁשִ

  



 

 

  
  

  משמעויות סמליות של מאכלי החג – 2ר שיעו

  ותמטר

 המשמעויות הסמליות של המצה, דרך סיפור יציאת מצרים בספר שמות, וטקסטים שנכתבו על  עם תוהכר

 ההגדה.

  .הכרות עם משמעויות סמליות של מאכלי החג הנוספים 

  

  מהלך

  תחקור מקור אחד)  המשמעויות הסמליות של אכילת המצה (כל קבוצהנחלק את הכיתה לקבוצות חקר

באמצעות שאלות מנחות. לאחר העבודה בקבוצות חקר, נחזור למליאה, ונעבור יחד על הטקסטים 

  והשאלות. 

  שמות י"ג – יציאת מצריים - 1מקור 

ה ֶאל חֶֹזק-ָהָעם, ָזכֹור ֶאת-וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ י ּבְ ית ֲעָבִדים, ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ יָד, הֹוִציא ְיהוָה ֶאְתֶכם  ַהיֹּום ַהזֶּה ֲאׁשֶ

חֶֹדׁש, ָהָאִביב.  ִמזֶּה; ְולֹא יֵָאֵכל, ָחֵמץ. ם יְֹצִאים, ּבְ י ְוָהֱאמִֹרי -ְיִביֲאָך ְיהוָה ֶאל-ה ְוָהיָה ִכי  ד ַהיֹּום, ַאּתֶ ַנֲעִני ְוַהִחּתִ ֶאֶרץ ַהּכְ

ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך, ֶאֶר  ּבַ ר ִנׁשְ י ְוַהְיבוִּסי, ֲאׁשֶ ִּ חֶֹדׁש ַהזֶּה.-ץ ָזַבת ָחָלב, וְּדָבׁש; ְוָעַבְדּתָ ֶאתְוַהִחו ו   ָהֲעבָֹדה ַהזֹּאת, ּבַ

ִביִעי, ַחג, ַליהוָה. ְ ְבַעת יִָמים, ּתֹאַכל ַמּצֹת; וַּביֹּום, ַהׁשּ ִָּמים; ְולֹא ז  ׁשִ ְבַעת ַהי -יֵָרֶאה ְלָך ָחֵמץ, ְולֹא-ַמּצֹות, יֵָאֵכל, ֵאת, ׁשִ

אֹר ֻבֶלָך.-ָכלבְּ --יֵָרֶאה ְלָך ׂשְ     ּגְ

  

  שמות כ"ג – מצותחג הכ חג הפסח – 2מקור 

ָנה.  טו  ָ ׁשּ חֹג ִלי ּבַ לֹׁש ְרָגִלים, ּתָ מֹר-ֶאתיד ׁשָ ׁשְ ּצֹות, ּתִ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות--ַחג ַהּמַ יִתָך ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש  ׁשִ ִּ ר ִצו ֲאׁשֶ ּכַ

י ְצָרִים; ְולֹא-ָהָאִביב, ּכִ ֶדה; ְוַחג ָהָאִסף יֵָרא-בֹו יָָצאָת ִמּמִ ָ ׂשּ ְזַרע ּבַ ר ּתִ יָך, ֲאׁשֶ ּכוֵּרי ַמֲעׂשֶ ִציר ּבִ ּ ָפַני, ֵריָקם.  טז ְוַחג ַהּקָ ו

ָך ֶאת ָאְסּפְ ָנה, ּבְ ָ ֵצאת ַהׁשּ יָך ִמן- ּבְ ָנה-ַמֲעׂשֶ ָ ׁשּ ָעִמים, ּבַ לֹׁש ּפְ ֶדה.  יז ׁשָ ָ ל--ַהׂשּ ֵני, ָהָאדֹן ְיהוָה.-ְזכוְּרָך, ֶאל-יֵָרֶאה, ּכָ   ּפְ

  

  שמות ל"ד –חג הפסח כחג המצות  – 3מקור 

מֹר-יח ֶאת ׁשְ ּצֹות, ּתִ חֶֹדׁש ָהָאִביב, יָָצאָת -- ַחג ַהּמַ י ּבְ יִתָך, ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב:  ּכִ ִּ ר ִצו ְבַעת יִָמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ֲאׁשֶ ׁשִ

ְצָרִים.     ִמּמִ

  



 

 

  

  

  

 לי החג, ומשמעותם הסמלית. נציג על הלוח תמונה, או שנכין צלחת סדר, ונספר אודות מאכ  

  מליים. משמשת כתשמיש קדושה וזוכה לעיצובים אמנותיים, עליה מונחים מספר פריטים ס – צלחת

   '. שאינו נאכל אלא צלי'עצם צלויה, זכר לקרבן הפסח  – זרוע

  שהוקרב בעת העלייה לרגל. , קרבן הנהוג בשלושת הרגלים – ביצה שלוקה זכר לקרבן חגיגה

  ".צה מתבשלת ומתקשה כך ישראל: "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץכמו שהבי

  מסמלות את הטעם המר של שיעבוד מצריים.  – חסה וחזרת ,מרור

  בליל של פירות כתושים ומתובלים סמל לטיט בו בנו אבותינו במצריים.  – חרוסת

מעוררי התיאבון שאוכלים  עלה סלרי או תפוח אדמה, אותו מטבילים במי מלח.  מנת המתאבנים – כרפס

בסעודות חגיגיות, ונהגו לאכול לפני קורבן הפסח ע"מ לפתוח את התיאבון כדי לאכול את כל הקורבן ולא להותיר 

  ממנו כמצווה במקרא. ירק המסמל את תחילת האביב.

את אחת לאכילת מצה של מצווה, אחת ל"כורך" עם מרור, ואחת לאפיקומן. לאחר שבוצעים   - שלוש מצות

האמצעית לאפיקומן, עדיין יש שתיים שלמות כ"לחם המשנה" זכר למנה הכפולה של המן שנאכל במדבר ביום 

  מצות לרמז על חלקי העם כהן, לוי, ישראל. 3-השישי. סיבה נוספת ל

 

  כל תלמיד/ה יבחר אחד ממאכלי החג, ויכתוב מדרש אודות המאכל (דרך  –משימה בכיתה/ משימת בית

 ים של בני משפחה). המרשתת, סיפור

  



 

 

  

  

  חמץ מהו? – ישא העם את בצקו טרם יחמץיו – 3שיעור 

  מטרות

 תהליך ההחמצה, והסיבה המקראית לאיסור החמץ.  עם תופעילות להכר 

 .התנסות באפיית פיתות ומצות  

  

  מהלך

 .מה מהמאכלים הינו  –נשאל  נבקש מהתלמידים לומר מהם המאכלים האהובים עליהם ונרשום על הלוח

 מץ ומה אינו? נקיף על הלוח את המאכלים שאינם חמץ.ח

 (קבוצה נגד קבוצה) נתלה על הלוח שאלות טריוויה עם נקודות לפי סדר קושי עולה 

o ?קמח או מאפה שהחמיץ ותפח( מהו חמץ( . 

o ) ?טקס חיפוש פירורי חמץ, לאחר ניקיון הבית. יש הנוהגים להשתמש מהו טקס בדיקת חמץ

  )פוש הפירורים. הטקס נערך עם חשכה בערב הקודם לחגבנוצה ונר או פנס לחי

o ) ?ניקיון של כל שרידי החמץ וכל פירורי מאפה בבית. החמץ הנמצא מובא מהו טקס ביעור חמץ

  )לשריפה בבוקר של ערב פסח

o  על מנת שלא יצטרכו לזרוק מלאי חמץ בפסח, בעיקר סוחרים ובעלי (  ?מכירת חמץמהי

אורגן לגוי ומוצא מרשות היהודי למשך הפסח. בסוף החג משלא עסקים, נמכר החמץ באופן מ

 )שילם הגוי עדיין את חובו, מוחזר החמץ לבעליו

o  חיטה, שעורה, כוסמין,  –על אילו קמחים מדובר כאשר מדברים על חמץ? (חמשת מיני דגן

 שיבולת שועל ושיפון)

o (בירה) תנו דוגמה למשקה עם חמץ 

o ר אכילת החמץ נקבע לזכר המסופר בספר שמות, שבצקם איסו( ?דוע מצווה לא אכול חמץמ

של בני ישראל בצאתם ממצרים לא הספיק להחמיץ בשל ההכנה החפוזה, ולכן אכלו בני 

ישראל מצות ולא לחם. לזכר כך ישנה מצווה על אכילת מצה בפסח, ומנגד איסור על אכילת 

 )חמץ

o ) ?דקות) 18כמה זמן לוקח לקמח לתפוח ולהפוך לחמץ 

  

  



 

 

  

 

  93נקרא מדרש על חיפזון והחמצה (מתוך הגדה ישראלית, עמוד(  

  חיפזון והחמצה/ הגדה ישראלית

הם עשויים מאותם רכיבים, קמח ומים, ואפילו בין האותיות שלהם מפריד  –לכאורה אין כמעט הבדל בין חמץ למצה 

מצה טמון במרכיב הזמן. אם נהסס ה). ההבדל בין חמץ ל- צ-צ/ מ-מ-רק הקו הקטן שמבדיל בין האות ה' לאותה ח' (ח

היא תתסוס ותהפוך לחמץ. זהו לקח לחיים, מלמד רבי נחמן  –אם נניח לעיסה לשהות לרגע  –לרגע בהכנת המצה 

מברסלב: לא תמיד יש לנו את האומץ לקפוץ ממצב בטוח ומוכר למצב חדש וחסר וודאות. המצה מלמדת אותנו 

  ני שתוחמץ.כדאי לנצל אותה לפ –שכאשר יש הזדמנות 

אחרי המכה העשירית על מצרים, כשפרעה הכריז, ולא בפעם הראשונה, שהוא מוכן לתת ליהודים לצאת, המשה ובני 

ישראל היו צריכים לצאת ממצרים במהירות, ללא היסוס וללא מתן שהות לפרעה לשנות את החלטתו. בני ישראל יצאו 

  היינו מחמיצים את חירותנו. –שם. אילו היינו מהססים  הם כבר לא היו –בחיפזון גדול, וכשפרעה אכן התחרט 

  

  נשאל: האם יש לכם דוגמאות מחייכם שלכם או מההיסטוריה היהודית לזמן בו היה נכון לא להסס ולפעול

 ללא ודאות?

  פסח, מצה ומרור.  –נקרא קטע של רבן גמליאל 
  

  פסח  מצה  ומרור א ידי חובתו. ואלו הן: רבן גמליאל היה אומר: כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצ

  על שום מה? -פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים 

  על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים.

  על שום מה? -מצה זו שאנו אוכלים 

  דוש ברוך הוא וגאלם.על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הק

  על שום מה? -מרור זה שאנו אוכלים 

 על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים.

 

 ליטר מים) 1.4ק"ג קמח מלא, מלח,  2 –מצות קטנות  40-נצא להכין מצות מקמח חיטה מלא (חומרים ל 

o  .מוזגים את המים לקערה, מוסיפים קמח, מלח ומערבבים עד לקבלת בצק 

o דקות, חובטים בו מעט כדי לרככו. 2-3הבצק במשך  לשים את 

o יוצרים כדורים, מרדדים לעלה דק, דוקרים במזלג על מנת שהבצק לא יתנפח. 

o  דקות כאשר במהלך האפיה הופכים את  3-4משטחים את הבצק על התבנית הלוהטת ואופים במשך

 .פעמיים על מנת שלא יישרפו-המצות פעם

o  ותדק 18יש לכם בדיוק  -אל תשכחו.  


