
וכשהגיעו בני ישראל לים – הניף משה מקלו על המים,
 וראו נס, ראו פלא, 

חצה השם את הים לשניים, ובאמצע- יָּבשה, 
לא בוץ - ממש אדמה קשה!

בני ישראל עברו אל הצד השני, ולא נרטבו.
והמצרים אחריהם רדפו.

אך הנה עשה השם עוד נס נהדר - 
והים על כל המצרים נסגר.

עברו בני ישראל את ים סוף, ביבשה - 
ויצאו אל דרך חדשה – 

להיות בני חורין, חופשיים ומשוחררים. 
ולכן, כולנו בליל הסדר חוגגים, 

ואנחנו ההורים, את סיפור יציאת מצרים לילדינו מספרים.

השתמשו שוב בבקבוק כמו מטה )מקלו של משה( 
או כמקל הליכה. אמרו: 

זהו. פרעה ראה את כל הניסים, והסכים לשחרר 
את העבריים. בני ישראל התרגשו, הם לא יכלו 

לחכות, הם ארזו בשקים כמה מצות. ו-
 )לילדים: רוצים לצאת ממצרים או להישאר כאן? 

תצטרפו אליי?( 
וכך כ-ל בני ישראל, האנשים המבוגרים, האימהות 
הצעירות, האבות שעבדו בפרך, הילדים והילדות, 

החמורים ועליהם רכובים התינוקות – יצאו 
ממצרים כולם, וֵמעבדים מסכנים הם הפכו לעם! 

הצמידו לבקבוק את תמונת שק המצות.
ואחזו בבקבוק כאילו הוא שק.

אמרו: 

הסירו את תמונת שק המצות מהבקבוק.
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)מרימים את הבקבוק( 

לחיים, לחיים, לחיי עם ישראל.

להאמין. להאיר. להצליח. רשת חינוך חב"ד בארץ הקודשרשת חינוך חב"ד בארץ הקודש

טיפ: השתדלו לקרוא את הסיפור בקול דרמטי
 ולהציג בעזרת הבקבוק, לפי ההוראות.

בהצלחה! 
פסח כשר ושמח!

בקבוק יין 
סגור

דמויות הנייר 
המצורפות

המשפטים 
להקראה 

גומיה 
פשוטה

לאחר החג נשמח לקבל משוב 
על ערכת הסיפור דרך 'צור קשר' 
באתר שלהבות חב"ד. 

הורים יקרים! הפעם זהו שי מיוחד עבורכם.

"והגדת לבנך ביום ההוא" 
– כידוע, מצווה חשובה היא על ההורים, לספר לילדיהם את סיפור

יציאת מצרים בליל הסדר.
על מנת לסייע לכם, ההורים, להעביר לילדים הצעירים את אירועי 

היציאה ממצרים בדרך מעניינת וחווייתית - 
הפקנו עבורכם ערכה נחמדה וקלה ליישום.

העזרים הנדרשים פשוטים מאוד: 

ב״ה



סיפור יציאת מצרים 
בליל הסדר

אמרו: 

לפני אלפי שנים - הפך פרעה, המלך הרשע, 
את בני ישראל לעבדים. "עבדים היינו 

לפרעה במצרים"!
)בקול עבה:( מעתה, כל בני ישראל, כו-ל-כם, 

צריכים לעבוד אותי בפרך בעבודות קשות 
ביותר - וזה לעולם לא ייגמר! חחח...

הורידו את תמונת פרעה מהבקבוק.

הצמידו לבקבוק את תמונת פרעה 

הצמידו לבקבוק את תמונת התינוק 
ואחזו את בקבוק היין כפי שמחזיקים תינוק.

אמרו: 

הצמידו לבקבוק את הדמות של משה.
אמרו:

צעקו בני ישראל אל האלוקים: השם! השם! 
אנחנו לא יכולים. 

לבני ישראל היה כל כך קשה, עד ששלח השם 
את משה. השם שלח את משה להגיד: בניי לא 

יהיו עבדים לתמיד. וגם אם פרעה לא רוצה 
לשחרר, השם חזק הרבה יותר. אל תדאגו, בני 

ישראל, השם ַּבמצִרים מייד יטפל.

כאשר אתם מגיעים לקטע 'עבדים היינו' בהגדה של פסח, עצרו את 
הקריאה בהגדה על מנת לספר את סיפור יציאת מצרים באמצעות 

ערכה זו.
קחו את בקבוק היין שעל השולחן, כשהוא סגור, וספרו באמצעותו 

לילדים את סיפור הפסח בצורה חווייתית.
<<< הבקבוק משמש בכל שלב בסיפור כדמות או חפץ אחר. 

את הדמויות מצמידים לבקבוק היין עם גומיה פשוטה. 
בסיום הסיפור, המשיכו בקריאת ההגדה על פי מנהג המשפחה.
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בני ישראל עבדו קשה מבוקר ועד ערב, 
סחבו לבנים ובנו בניינים, והיו מאוד 

עייפים, מוכים ומסכנים.

הניחו את הבקבוק על הכתף כמו לבנה.
אמרו: 

הסירו את הדמות מהבקבוק .

הסירו את תמונת 
התינוק מהבקבוק.

היכו יצאו משה ואהרון אל היאור, וכשהיכה 
אהרון על המים - מכת דם באה על ארץ 
מצרים! הכו עוד פעם ופעמיים, וה' שלח 

עשר מכות על מצרים - 
 )לילדים: חזרו אחריי:( דם, צפרדע, כינים, 
ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך, מכת 

בכורות! 

השתמשו בבקבוק כמטה )מקלו של משה(.
אמרו:

פרעה האכזר, ציווה דבר כל כך מוזר: 
את התינוקות הנולדים בני יום או 
יומיים, הוא גזר לזרוק לתוך המים.

ב״ה

הוראות ״במה״ לסיפור בהמחשה


