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תלמוד ישראלי תלמוד ישראלי 
לימוד יומי

פסח כשר ושמח

לימוד משפחתי חוויתי
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להורדת הדף לחצו כאן

סוגיות תלמודיות
בכיכובם של אסי וטוביה

חידות והפעלות

בזווית אישית עם אבי רט

1. בהמה עם קרניים 
2. אותו הכה אהרון במכת כינים 

3. ה' הכביד את ליבו
4. בהר סיני נכנס משה אל תוך...

5. כשאבא עושה בדיקת 
    חמץ, אסור ______ לו!

1. לשם מה היו חכמים זקוקים לאבן המיוחדת 
    שמצא דמא בן נתינה?

2. מה הכוונה של התלמוד במילים 'ולא ציערו'?
3. מה מבקש רב חנינא ללמד אותנו בדבריו- 

    'על אחת כמה וכמה'?

שאלת מחשבה אליכם הילדים בבית-
1. כיצד אתם מכבדים את ההורים בבית?

2. אילו מעשים מיוחדים עשיתם בגדר כיבוד הורים 
    בימים אלו לקראת פסח?

חידת פירמידה

חידון א״ב
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(פר, עפר, פרעה, הערפל, להפריע)
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א. אותו אוכלים בסוף הסדר

ב.                   יראה ו                 ימצא

ג. על ארבע הכוסות
    בליל הסדר מברכים "בורא פרי ה                       " 

                          ד. המכה הראשונה

                          ה. אותה קוראים בליל הסדר

ו. "                                       לבנך ביום ההוא לאמור" 

ז. כשאוכלים את ה"כורך" אומרים... 

ח. השעה שבה מתו בכורי מצרים 

ט. חומר שבו עבדו בני ישראל ולזכרו אוכלים חרוסת

י. בו עברו בני ישראל בחרבה

כ. לא חרצו לשונם לבני ישראל כשיצאו ממצרים 

ל. מה נשתנה ה                                הזה? 

מ. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה

נ. החודש בו חל פסח 

ס. שישה מי יודע?
שישה אני יודע! שישה

ע. החלק בו אוכלים בליל הסדר נקרא שולחן

פ. אחת המיילדות העבריות 

                            צ. יצורים שקרקרו והרעישו במצרים 

                           ק. בליל הסדר שואלים הילדים ארבע כאלה 

ר. אחד מארבעת הבנים, 
    שאינו רוצה לקחת חלק בחג הפסח 

ש. שמה הארמי של החיה שאכלה את הגדי 

ת. עוד אחד מארבעת הבנים, שאינו חכם במיוחד 

 (אפיקומן, בל, גפן, דם, הגדה, והגדת, זכר למקדש כהלל, חצות, טיט, ים סוף, כלבים, 
לילה, משובח, ניסן, סדרי משנה, עורך, פועה, צפרדעים, קושיות, רשע, שונרא, תם)

https://www.youtube.com/watch?v=xdEyPZaweo0&t=13s
https://youtu.be/w5QcI2-Nl_g
https://www.talmudisraeli.co.il/
https://www.youtube.com/channel/UC5YNq0SIKczAsmmmpouTaXQ
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.talmudisraeli.co.il/wp-content/uploads/2020/03/Mifgash_338_compressed.pdf

