
   

 חיזוק לימי קורונה -הדף היומי 
החינוכיתמהמרכזייה 
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 ) כתבה וערכה אביבית קאופמן( רקע

נגאלו בני ישראל מגלות  חג הפסח הינו חג החירות, בחג הפסח

מצרים, קבלו את התורה ובסופו של מסע ארוך נכנסו לארץ ישראל 

לפני שפרעה מלך מצרים נאות לאפשר לבני ישראל  .והתנחלו בה

לצאת מגבולות ארצו, ספגו המצרים עשר מכות קשות. האחרונה 

תה 'מכת בכורות' שהביאה למותם של בכורי יוהקשה מכולן הי

מצרים בתוך זמן קצר החל מחצות הלילה. רק בכורי ישראל שנותרו 

ועבר ה' לנגוף את מצרים " :בבתיהם לא מתו, כתוב )שמות יב, כג(

וראה את את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח ה' על 

זה גם המקור  ."הפתח ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף

מלשון הפסיחה האמורה על פתחי בתי בני  –לשמו של חג הפסח 

 .ישראל במצרים

 

 פרפראות לשולחן הסדר             
על יהודי אחד העלילו שגנב דברי כסף מבית המלך.  - דיינו  

 .הוכחות לגֵנבה לא היו, כמובן, אך הוא נידון למוות

נוהגים היו להרשות לנידון למוות לבקש בקשה אחת  

אחרונה לפני שיוצא להורג. מכיוון שחג הפסח קרב ובא,  

ביקש היהודי שירשו לו לבלות את החג עם בני משפחתו  

כרצונם. הבקשה אושרה והיהודי שוחרר  ולאחר מכן יעשו בו 

הדבר נודע לגנבים האמיתיים וסקרנותם   .עד לאחר הפסח

גברה לדעת מה יעשה היהודי בביתו בליל חג הפסח  

האחרון שנותר לו לחיות. הם טיפסו על גג הבית והציצו  

פנימה דרך הארובה. באותה שעה הגיעו בני המשפחה  

עו כיצד בעל הבית  היהודית לאמירת ”דיינו“, והגנבים שמ

בין הגנבים היה   .“!קורא וחוזר, בקול רם: ”דיינו!“ ”דיינו

מנהיגם, ושמו דיינו. החליטו הגנבים כי בוודאי נודע  

ליהודים מי הגנב והוא מספר זאת למשפחתו, ועוד מעט  

ילך ויספר על כך למלך. נבהלו הגנבים, רצו למסתור שבו  

המלך. כשמצא    החזיקו את הגנבה והחזירוה בסתר לארמון

המלך את כלי הכסף הגנובים שחרר את היהודי, שניצל  

רשם ד“ר א‘ בראוור בספרו יהודי  )    .“בזכות אמירת ”דיינו 

  )כורדיסטן 

 עוגת קרמבו כשרה לפסח

 חומרים:

 :לעוגת קרמבו

 ביצים 5

 כוס סוכר 1

 אינסטנט פודינג שוקולד 1

 שקית אבקת אפייה 1

 :למילוי

  (מחית לפרווהצשמנת מתוקה )אפשר גם  2

 כפות סוכר 2

 ונילאינסטנט פודינג  1

 לקרם שוקולד 

 מיכל שמנת מתוקה 1/2

 ג' שוקולד מריר 100

 אופן ההכנה:

 : הכנת התחתית

 להקציף חלבונים וסוכר יחד

להוסיף את החלמונים ולהקציף עוד כמה 

 שניות

להוסיף פודינג ואבקת אפייה ולקפל 

 בעדינות

 180לחמם תנור ל 

 ולשמן אותה 28לקחת תבנית עגולה 

 התערובת לתבניתלצקת את 

 דקות 15-20 -לאפות כ 

 להוציא ולצנן

 : הכנת המילוי

 להקציף הכל יחד לקרם חלק ויציב

 ולצקת על העוגה

 : הכנת קרם שוקולד

בקערה חסינת חום את השמנת והשוקולד 

 קצרים  למיקרוגל בפולסים

העוגה  לצנן מעט ) כמה דקות ( לצקת על

 בעדינות ולקרר

 



 

 

 

 

 מה צריך?

 ל נייר טואלט, דבק, מספריים, מהדק סיכות, מפית, סרט קישוטגלי

dgA-https://www.youtube.com/watch?v=lXH8vAS 

לשדרוג אפשר להחביא בכל חבק ברכה אישית לכל אחד ממשתתפי 

 הסדר

 https://www.youtube.com/watch?v=6PLb7caZsNo 

 

 

לקראת ליל הסדר בפנימייה כל חניך בקבוצה בוחר קטע מההגדה שהוא מתחבר אליו ומכין  -אפשרות א

 .תחבר לקטע בהגדהציור/ שיר/ סיפור אישי שמ

הגדה של סיפור הפנימיה שלכם כל אחד מקשט עמוד ובנוסף  המכינים הגדה של פנימיי -אפשרות ב

 להגדה הרגילה מוסיפים סיפורים אישים  

 1.pdf-content/uploads/2017/06/bingo_bogrim-https://yeladim.org.il/wp   

1.pdf-content/uploads/2017/06/bingo_zeirim-rg.il/wphttps://yeladim.o 
content/uploads/2017/06/kol_haemet.pdf-https://yeladim.org.il/wp 

הכנת כתרים עם מושגי פסח כל אחד בתורו חובש כתר עם מושג מההגדה או מושג  – וכתרים כותרות

 מה המושג שעל הכתר. שאלות ( 10) עד שקשור לחג והוא צריך לנחש תוך שאילת שאלות  

https://www.youtube.com/watch?v=lXH8vAS-dgA
https://www.youtube.com/watch?v=6PLb7caZsNo
https://www.youtube.com/watch?v=KKV07h85lHY
https://www.youtube.com/watch?v=KKV07h85lHY
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/bingo_bogrim-1.pdf-
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/bingo_zeirim-1.pdf
https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/kol_haemet.pdf

