
חוברת פסח
תנועתית



פתיחה ומעט הסברים

ְמִחּלֹות  ל  ָכּ ְוֶדֶרְך  ֲעָבִדים.  ית  ִמֵבּ ֵצאתֹו  יֹום  ֶאת  ִנים  ָש� ַאְלֵפי  ְך  ֶמֶש� ְבּ ׁשֹוֵמר  ַעם  ַסח.  "ֶפּ
ַלֹחֶפׁש  ְעּגּוִעים  ַהַגּ ֶאת  ּה  ִלָבּ ְבּ ה  ָהֻאָמּ את  נֹוֵש� ָרעֹות  ְוַהְפּ ָמד  ַהְשּ� ָהִאיְנְקִויִזיְצָיה,  ְעּבּוד,  ַהִשּ�
ל ַהּדֹורֹות, ִנְמַסר  ֶרְך ָכּ ִנים, ֶדּ ּלֹו ֻמְפֶנה ִלְקַראת ֶהָעִתיד. ֵמָאבֹות ֶאל ָבּ ר ֻכּ יק ֲאֶש� רֹון ַעִתּ ִזָכּ ְבּ
ָעֹמק  ֵחרּות  ֵיֶצר  ֵאיֶזה  ֶהה.  ֵדּ ְוֵאיֶנּנּו  ַמְחִויר  ֵאיֶנּנּו  ר  ֲאֶש� י  ִאיִש� רֹון  ִזָכּ ְכּ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַבר  ְדּ

זֹאת ְוִלְמֹסר אֹוָתּה ִמּדֹור ְלדֹור." ֲאִביב ָיָמיו ִליצֹר. ְיִציָרה ָכּ כֹול ָהָיה ַבּ ָיּ ֶלב ָעם, ֶש� ָטבּוַע ְבּ

זו, מטרתה להקל מעט על המשפחות החוגגות את הסדר   חוברת 
לנו  שיוצרת  פשוטה  הלא  המציאות  בתוך 

כוללת  מה  אז  הנגיף.  עם  ההתמודדות 
המושבים  בני  ליישובי  ברכות  החוברת: 
ולמושבי תנועת המושבים שנכתבו על 
המושבים.  בבני  ומדריכים  חניכים  ידי 
לפני,  לשחק  שניתן  שונים  משחקים 
משימות  הסדר.  ואחרי  במהלך 

משפחתיות שמוסיפות עניין נוסף בסדר. את 
המשחקים והמשימות ניתן לעשות כחלק מתחרות כוללת או לבחור 

מספר משחקים ומספר משימות ולעשות אותם על פי רצון ועניין.

עוד משהו...
רוצים להיות משפחה מפורסמת? צלמו את 

המשפחה עם הנספח להגדה ואולי תתפרסמו 
בדפי האינסטגרם והפייסבוק של בני המושבים!

איך זה עובד?

בחרתי בתחרות מלאה - מה הכללים?
יש להכין לוח ניקוד גדול ולתלות בבית

המנצח בכל משחק זוכה בנקודה
כל מי שמשתתף במשימה זוכה גם הוא בנקודה

לבסוף נשכלל את כלל הנקודות ונכריז על הזוכים

בני המושבים כאן זה בית



ברכה ראשונה

טוב, אולי לא שמתם לב, אבל הגיע פסח! והשנה הוא לא מקבל את הכבוד 
המגיע לו. אז עזבו את הקורונה ותטחנו מצות עם שוקולד,  תקראו את ההגדה 
(ואז תתעוררו בחלק של דיינו),תהנו מהחופש המטורף הזה, תפתחו תחביבים 
חדשים (אני אישית ממליצה על עישוב בגינה) תשחקו שש בש, תראו טלוויזיה 
(וכשתגמרו את כל הסדרות הטובות בנטפליקס, תבהו בקירות) והכי חשוב, 
תזכרו שבסופו של דבר.... זה יעבור ואז נחזור לחיות בצורה נורמלית ולשחק 

משחקי פתיחה של התנועה... פסח שמח!!!!

 זהר שריר הנדרי, שכבה ז', כחל, מבואות חרמון

לחניכי בני המושבים
חג פסח שמח..

אולי הקורונה לא מאפשרת לנו לצאת מהבית אבל זה לא אומר שאנחנו לא 
יכולים להמשיך להיות מאוחדים גם אם אנחנו לא יכולים להיפגש אנחנו 

תמיד יכולים לשמור על הקשר ולדבר...
רצינו לאחל לכם חג פסח שמח תמשיכו להיות מגובשים ושמחים...

ואל תתנו לאף אחד לעצור אתכם מלשמור על קשר..

לוטם, כיתה ו', גוש חבר, הגלבוע

בני המושבים כאן זה ביתבני המושבים כאן זה בית



5 הברות,  17 הברות: שורה ראשונה  יפנית מסורתית שכוללת  צורת שירה  היא  הייקו 
שורה שנייה 7 הברות ושורה שלישית שוב עם 5 הברות. לדוג': על ענף יבש / יושב לו 

עורב / ערב של אביב.

עליכם לרשום אחד לשני שיר הייקו שמתאר מה אתם מאחלים אחד לשני לחודשי הקיץ.

משימה ראשונה

משחק ראשון

הגבוה  המצות  מגדל  את  לבנות  ינסה  זוג  כל  דקה,  במשך  לזוגות,  תתחלק  המשפחה 
ביותר. הזוג שיבנה את מגדל המצות הגבוה ביותר זוכה. ניתן לבנות בכל צורה שהיא.

אין להשתמש בחומרים שאינם מצות

בני המושבים כאן זה בית



ברכת הטרומ“פים

לכל חטיבת בני המושבים ואנשי המועצה,
שיהיה חג אביב שמח. 

מאחלת לכם לשמוח, להישאר חזקים, להעביר את הזמן בבית בכיף וליהנות 
מזמן איכות עם המשפחה.

החלשה  לאוכלוסיה  זו  בתקופה  בעיקר  ולדאוג  בשיתופיות  לנהוג  זכרו 
והמבוגרת יותר.

נסו לסגל לעצמכם שגרה חדשה שבה תוכלו להתנסות בתחביבים חדשים או 
לטפל בדברים שדחיתם בשגרת היום יום.

שעוברות מחשבות שליליות תזכרו שהכל יהיה בסדר ושאנחנו עברנו דברים 
יותר גרועים.

בואו נישאר מאוחדים וחזקים!
שנזכה החג הזה לבריאות, נחת, שלווה והמון אהבה.

חג שמח לכולנו!

זיו כהן, מצפה הילה, מעלה יוסף

בני המושבים כאן זה בית



משימה שנייה

עליכם לעשות סבב בו כל אחד אומר על מי שיושב משמאלו איפה הוא יהיה עוד חמש 
שנים מהיום.

הראשון שיפענח את כתב החרטומים הבא הזה יזכה בנקודה!

משחק שני
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ברכת המד“צים

כל אחד בוחר את הדמות האהובה עליו מסיפור יציאת מצריים ולהסביר למה זו הדמות 
האהובה עליו.

משימה שלישית

זוכה  המלמד  ריקוד.  השאר  כל  את  ללמד  צריך  המשפחה  מבני  אחד 
בנקודה ומעניק נקודה נוספת למי שלדעתו הכי השקיע בללמוד.

משחק שלישי

לכל רכזי, מדריכי וחניכי בני המושבים - אנו המדריכים רוצים לאחל לכולכם 
חג האביב שמח! מי ייתן ותהיה זו עונה וחג של צמיחה, התחדשות, הגשמה, 
שפע שמחה והמון בריאות. נקווה שהקורונה תפסח עלינו ועל בני משפחתנו 

ושכולם יהיו בריאים. חג שמח אושר שמחה ובריאות לכולם!

יואב בירן, מדריך שכבה ז', משמר דוד, מוא"ז גזר

בני המושבים כאן זה בית



ברכת המש“צים

שלום וחג שמח לכל קהילת בני המושבים. חג פסח שמח ולא מבודד! אני ניצן 
אשר, משצ"ית בקן כרכום ותלמידת י"ב. כשחשבתי על מה אני רוצה להגיד 
בברכה לחג הפסח עלתה בי המחשבה שמה שקורה לנו עכשיו, מאוד דומה 
רוצים  שאנחנו  מה  כל  אבל  מפוברק  טיפה  נשמע  זה  נכון,  מצרים.  ליציאת 
עכשיו כעם זה לצאת לחופשי ולהיות בני חורין. אני מברכת את כולכם שכל 
חייכם תזכו להיות בני חורין בדעות, במחשבות ובמרחב שלכם. בשבילי, חג 
הפסח בצל הקורונה מראה לי כמה אנחנו עם אחד ומאוחד בלי כל המחלוקות 
ואני מאחלת לכולם שתמיד תהיו  והשסעים. אנחנו כאן, אחד בשביל השני, 

בצד הנותן. מאחלת לכולם שנחזור כמה שיותר מהר לפעילות מלאה. 
אסיים את הברכה עם ציטוט שמזכיר לנו מה זה נתינה ומה הערך שלה דווקא 

בימים כאלה:

”להקל על כאב לבו של אחר, זה לשכוח את כאבך שלך.“
אברהם לינקולן

ניצן אשר, מש“צית בכרכום, מבואות החרמון

בני המושבים כאן זה בית



ְמִחּלֹות  ל  ָכּ ְוֶדֶרְך  ֲעָבִדים.  ית  ִמֵבּ ֵצאתֹו  יֹום  ֶאת  ִנים  ָש� ַאְלֵפי  ְך  ֶמֶש� ְבּ ׁשֹוֵמר  ַעם  ַסח.  "ֶפּ
ַלֹחֶפׁש  ְעּגּוִעים  ַהַגּ ֶאת  ּה  ִלָבּ ְבּ ה  ָהֻאָמּ את  נֹוֵש� ָרעֹות  ְוַהְפּ ָמד  ַהְשּ� ָהִאיְנְקִויִזיְצָיה,  ְעּבּוד,  ַהִשּ�
ל ַהּדֹורֹות, ִנְמַסר  ֶרְך ָכּ ִנים, ֶדּ ּלֹו ֻמְפֶנה ִלְקַראת ֶהָעִתיד. ֵמָאבֹות ֶאל ָבּ ר ֻכּ יק ֲאֶש� רֹון ַעִתּ ִזָכּ ְבּ
ָעֹמק  ֵחרּות  ֵיֶצר  ֵאיֶזה  ֶהה.  ֵדּ ְוֵאיֶנּנּו  ַמְחִויר  ֵאיֶנּנּו  ר  ֲאֶש� י  ִאיִש� רֹון  ִזָכּ ְכּ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַבר  ְדּ

זֹאת ְוִלְמֹסר אֹוָתּה ִמּדֹור ְלדֹור." ֲאִביב ָיָמיו ִליצֹר. ְיִציָרה ָכּ כֹול ָהָיה ַבּ ָיּ ֶלב ָעם, ֶש� ָטבּוַע ְבּ

מישהו שכח לסגור את הכלוב
מישהו שכח את הדלת פתוחה
הציפור הקטנה יכולה לעוף

אבל מה זה קרה לה, היא לא בטוחה
מה שם מחכה לה בעצם בחוץ

אם תמצא מזונה או צמרת נוחה
אם אורבת סכנות... ואימת הבדידות...

וממה תתקיים, האם יש בכוחה?!
מה זה חופש? מה עושים איתו?!

יש אין סוף שאלות ואין אף תשובה
כי הרגל הוא הרגל, ותקווה היא תקווה

הציפור הקטנה התרגלה לכלובה
מישהו שכח לסגור את הכלוב
מישהו שכח את הדלת פתוחה
אולי גם אנחנו שכחנו לעוף

בורחים מהאור אל חסות חשיכה
ונוקפים הימים זמן כמו רוח נושב

לפעמים זה עולה אבל מה זה חשוב
לכל היותר מפרפר לו הלב

וחוזר אל סיפור הציפור והכלוב
מה זה חופש? מה עושים איתו?!

יש אין סוף שאלות ואין אף תשובה
כי הרגל הוא הרגל, ותקווה היא תקווה

הציפור הקטנה התרגלה לכלובה

משימה רביעית

סבב: 
כל אחד מספר על זמן שבו הוא הרגיש חופשי.

בני המושבים כאן זה בית



הראשון שמסיים את התפזורת – מנצח! 
יש כ-13 מילים בנושא חג הפסח שמוחבאות בתפזורת.

משחק רביעי
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בני המושבים כאן זה בית



ברכת הגרעינרים

משימה חמישית

אחד הדברים המובילים אותנו בהגדה ובליל הסדר בכלל, הוא המושג הפשוט 
שטומן בחובו כל-כך הרבה וזה "כוחנו באחדותנו". לנוכח כל הצרות שעמדו על 
למשבר  ועד  במצרים  היהודים  מרדיפת  אנו,  לימינו  עד  ההם  בימים  אבותינו 
מן העולם,  יחלוף  כבר  ליל הסדר  בימינו שכולי תקווה שעד לערב  הקורונה 
הדבר היחיד שהחזיק אותנו כעם ונתן לנו את הכח לשרוד את המכות הקשות 

היה האחדות בעמנו. 
אחדות - שורדים ביחד, לא כולנו כאיש אחד אלא כל אחד כאינדווידואל שונה 
ומיוחד המבין שהוא תלוי בהמשך קיומו של האחר מכיוון שכך תלוי המשך 

קיומה של הקבוצה הלא היא עמינו, עם ישראל. 
בתנועה ערך האחדות הוא מהערכים החשובים ביותר, אין אנו שואפים לייצר 
קבוצה של חניכים זהים לפי דגם החניך האידאלי, אלא אנו שואפים להביא 
כי כך  והמלא של כל חניך באשר הוא מתוך הבנה  לפיתוחו האישי המיטבי 
תיווצר הקבוצה ומתוך הבנה כי זה החניך האידאלי. מטרת הקבוצה בסופו של 
דבר אינה ליצור דגם אחיד של חניכים אלא לפתח כל חניך ולהביא למימוש 

הפוטנציאל הטמון בו. 
אני רוצה לברך אתכם בברכת חג שמח מתנועת בני המושבים, התנועה בה 
אני  לאחר.  פתוח  להיות  וכקבוצה  מקבוצה  חלק  להיות  פירושו  אחר  להיות 
בית  להיות  ונמשיך  ולפרוח  לגדול  כתנועה,  במסע שלנו  לנו שנמשיך  מאחל 

פתוח לכל חניך וחניכה באשר הם.
חג שמח.

עלה והגשם.

עזרא אמר , גרעינר במוא“ז בקעת הירדן

כל אחד מצייר את המקום האהוב עליו בארץ. מציגים, מנחשים מה 
המקום בציור, והצייר מסביר למה דווקא זה המקום האהוב עליו.

בני המושבים כאן זה בית



משחק חמישי

הראשון שמשלים את המילים החסרות בשיר ופוצח בשירה זוכה בנקודה.

איך יודעים שבא _____?
מסתכלים סביב סביב

ואם רואים שאין עוד ____ בשבילים
ואם רואים שנעלמו ה_____

ואם פרג וגם _______
לכבוד החג קישטו ________

אז יודעים (אז יודעים)
שבא אביב (שבא אביב)

אז יודעים שבא אביב,
אז יודעים שבא אביב.

איך יודעים שבא אביב?
מסתכלים סביב סביב

ואם רואים המון ____ חרוצות
נושאות סלים ______ עם יין ו________

ואם שרים "שמחה רבה" -
"אביב הגיע, פסח בא"

אז _____ (אז _____)
שבא אביב (שבא אביב)

אז יודעים שבא אביב,
אז יודעים שבא אביב.

בני המושבים כאן זה בית



ברכת המד“בים

קהילת "בני המושבים",
אנחנו חוגגים עכשיו את חג הפסח, חג החירות, בתקופה מאתגרת בה החירות 
שלנו מרגישה מוגבלת. אנחנו לא לגמרי יכולים לחגוג איפה שאנחנו רוצים עם 

מי שאנחנו רוצים, אנו רחוקים ומבודדים.
אך בתוך כל זה, אנחנו קרובים מאין פעם. קרובים למשפחות שלנו, קרובים 
אחד לשני בעזרת המאמץ שלנו להתגבר על המכשול ולמרות הכל להמשיך 

להיפגש, להדריך ולהיות ביחד- התנועה, הקהילה. 
היטב  הזמן  את  שננצל  ושונה,  יצירתי  פסח  חג  לנו  שיהיה  לכולנו  מאחלים 

ושנרגיש אהבה- גם אם היא מרחוק.
בברכת בריאות ושלווה לכולנו,

שני קורנפלד, רכזת נוער גניגר, עמק יזרעאל

בני המושבים כאן זה בית



משימה שישית

קוראים את הסיפור משה והגדי ועושים סבב בו כל אחד אומר מה הופך אדם למנהיג 
ונותן דוגמא למנהיג בעיניו.

ְרֹעה ֵני ַפּ ר ִמְפּ ְדָבּ ה ַלִמּ ַרח ֹמֶש� ָבּ ֶש� ְכּ
ּתֹו ִצּפֹוָרה ְוֶאת חֹוְתנֹו ִיְתרֹו. ם ֶאת ִאְש� יר ָש� הּוא ִהִכּ

ַבע ָרצֹון, ָאֳהָלם ְוָהָיה ְש� ר ְבּ הּוא ָגּ
אן. ְוָהָיה עֹוֵזר ְלִיְתרֹו ְורֹוֶעה ֶאת ַהצֹּ

 
ִדי ִמן ָהֵעֶדר ִלְברַֹח יֹום ֶאָחד ֶהְחִליט ְגּ

ַח. ָכל ַהֹכּ ְוֵהֵחל ָלרּוץ ְוָלנּוס ְבּ
ט ִדי ַהָקּ ְגּ ה ַבּ ִהְבִחין ֹמֶש� ֶש� ְכּ

ְמָלט. ִדי ַהִנּ ִעְקבֹות ַהְגּ הּוא ָיָצא ְבּ
 

ה ַאֲחָריו רֹוֵדף, ִדי ּבֹוֵרַח ּוֹמֶש� ַהְגּ
ף. ם ּוִמְתַנֵשּ� ץ ּוַמִזּיַע, נֹוֵש� ִמְתַאֵמּ

ִדי ּדֹוֵהר, לֹא ַמְפִסיק, לֹא עֹוֵצר, ְוַהְגּ
ה ַאֲחָריו ּדֹוֵלק, ְמַמֵהר... ּוֹמֶש�

 
ְתֹאם ִדי ֶנֱעַצר ִפּ ַהְגּ ַעד ֶש�

ם. ל ַמִים ְוֵהֵחל ִלְלֹגּ ֵרָכה ֶש� מּול ְבּ
 

ָצָמא, ׁשֹוֶתה ְוגֹוֵמַע. ׁשֹוֶתה ְבּ
ה: "לּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ָאַמר לֹו ֹמֶש�

ִריָחה ל ָהִריָצה ְוָכל ַהְבּ ָכּ ֶש�
ֵדי ְלַהְרוֹות ִצְמאֹוְנָך, ָהְיָתה ְכּ

ַכַעס ַאֲחֶריָך רֹוֵדף... לֹא ָהִייִתי ְבּ
 

 

אי ָעֵיף. ה ַוַדּ ִדי ָקָטן, ַאָתּ ְוָכֵעת, ְגּ
ָאז ּבֹוא ָנׁשּוב ֲחָזָרה ֶאל ָהֵעֶדר,

ֵסֶדר." ל ְבּ ֵתַפי, ַהֹכּ ּבֹוא ַוֲעֵלה ַעל ְכּ
ֵתָפיו ִדי ַעל ְכּ יב ֶאת ַהְגּ ה ִהְרִכּ ֹמֶש�
ו. בּו ַיְחָדּ ְך ָש� ֵניֶהם ֶאל ָהֵעֶדר ָכּ ּוְש�

 
רֹוִמים רּוְך ִמְמּ דֹוׁש ַהָבּ ָרָאה ַהָקּ

ֶחְמָלה ּוְבַרֲחִמים, ִדי, ְבּ ְגּ ה ַבּ ל ֹמֶש� ֵאיְך ִטֵפּ
ֵני צֹאן ִמְתַנֵהג, ה ִעם ְבּ ְך ֹמֶש� ְוָאַמר: "ִאם ָכּ

ם ְודֹוֵאג - ל ָבּ ְמִסירּות ּוְבַאֲהָבה ְמַטֵפּ ִבּ
יְך ָהֵאל, ָאז ֵאין ִלי ָסֵפק," ִהְמִש�
ל. ְך ְיַטֵפּ ְבֵני ָהָאָדם הּוא ָכּ ם ִבּ ַגּ ֶש�

ָלֵכן ּבֹו ֶאְבַחר ִלְרעֹות ּוְלַנֵהל
ָרֵאל." י – ֶאת ַעם ִיְש� ִלּ ֶאת צֹאִני ֶש�

  
(לפי שמות רבה ב, ב)

בני המושבים כאן זה בית



משחק שישי

אחד מבני המשפחה מקריא את החידון בצורה יצירתית ומקבל על כך נקודה. 
שאר בני המשפחה מנסים לענות – מי שיענה על מירב השאלות יזכה בנקודה. 

אסור להסתכל על התשובות!

ברכת רכזי האיזורים

בליל הסדר הזה, אני מאחלת לכולנו שנמשיך להדריך, שנמשיך לחלום וליצור 
את התנועה שלנו. שלא ניתן לייאוש ולחוסר הוודאות של הימים האלה לגבור 

על כוחה של הקהילה, שהיחד שלנו יגבר על הבידוד. 
אני מאחלת לנו שנזכור את בני ישראל ההולכים במדבר, ללא וודאות אך עם 

אמונה בלב, ותקווה לימים טובים יותר. 
בשם רכזי האיזור, מאחלת הרבה בריאות, הגשמה וצמיחה.

לכל חניכי ומדריכי בני המושבים – חג אביב שמח!

רוני בלוך, רכזת מוא“ז גזר, בני המושבים

בני המושבים כאן זה בית



משימה שביעית

קוראים את השיר "כל אדם צריך מצרים". 
לאחר מכן, כל אחד לוקח פתק ורושם מה היא המצרים שלו. שמים את הפתקים במרכז 

השולחן, כל פעם מישהו מרים פתק וצריך לנחש מי רשם אותו. 
לאחר שניחשו – רושם הפתק מספר קצת על המצרים שלו.

כל אדם צריך מצרים / אמנון ריבק

ִתְהֶיה לֹו ל ָאָדם ָצִריך ֶש� ָכּ
ֵאיזֹו ִמְצַרִים,

מֹו ִמּתֹוָכה ה ַעְצּ ִלְהיֹות ֹמֶש�
ָיד ֲחָזָקה, ְבּ

ִים. ַנּ ֲחִריַקת ִש� אֹו ַבּ
 

דֹוָלה, ָכה ְגּ ל ָאָדם ָצִריך ֵאיָמה ַוֲחֵש� ָכּ
ָלה, ּוְנָחָמה, וַהְבָטָחה, ְוַהָצּ

ַמִים. את ֵעיָניו ֶאל ַהָשּ� ַדע ָלֵש� ֵיּ ֶש�
ה ִפָלּ ל ָאָדם ָצִריך ְתּ ָכּ

ַאַחת,

ָפַתִים. � גּוָרה ֶאְצלֹו ַעל ַהְשּ ֵתֵהא ְש� ְש�
ַעם ַאַחת ְלִהְתּכֹוֵפף - ָאָדם ָצִריך ַפּ

ֵתף. ל ָאָדם ָצִריך ָכּ ָכּ

ִתְהֶיה לֹו ל ָאָדם ָצִריך ֶש� ָכּ
ֵאיזֹו ִמְצַרִים,

מֹו ִמּתֹוָכה ה ַעְצּ ִלְהיֹות ֹמֶש�
ָיד ֲחָזָקה, ְבּ

ִים. ַנּ ֲחִריַקת ִש� אֹו ַבּ
 

דֹוָלה, ָכה ְגּ ל ָאָדם ָצִריך ֵאיָמה ַוֲחֵש� ָכּ
ָלה, ּוְנָחָמה, וַהְבָטָחה, ְוַהָצּ

ַמִים. את ֵעיָניו ֶאל ַהָשּ� ַדע ָלֵש� ֵיּ ֶש�
ה ִפָלּ ל ָאָדם ָצִריך ְתּ ָכּ

ַאַחת,
ָפַתִים. � גּוָרה ֶאְצלֹו ַעל ַהְשּ ֵתֵהא ְש� ְש�
ַעם ַאַחת ְלִהְתּכֹוֵפף - ָאָדם ָצִריך ַפּ

ֵתף. ל ָאָדם ָצִריך ָכּ ָכּ

ִתְהֶיה לֹו ל ָאָדם ָצִריך ֶש� ָכּ
ֵאיזֹו ִמְצַרִים.
ָלִים, ִוירּוָש�

ע ָארֹוך ֶאָחד, ּוַמָסּ
ִלְזּכֹור אֹותֹו ָלַעד
ַכּפֹות ָהַרְגַלִים. ְבּ

בני המושבים כאן זה בית



משחק שביעי

אחד מבני המשפחה מקריא את החידון בצורה יצירתית ומקבל על כך נקודה. 
שאר בני המשפחה מנסים לענות – מי שיענה על מירב השאלות יזכה בנקודה. 

אסור להסתכל על התשובות!

הוא חג המצות, אך אם תסיר ראשו הוא מדבר   (ֶפַּסח - ַסח)

זוחל מסוכן, שאם תסיר ראשו הוא מרגיש    (ָנָחׁש - ָחׁש)

מהם ייבנה הבית - הסר ראשם ולאביהם הם צאצאים  (ְלֵבִנים - ָבִּנים)

זורם בעמק, אך אם תסיר ראשו יהיה מקום גבוה  (ָנָהר - ַהר)

מספר האמהות, הסר ראשו והוא יקטן פי ששה עשר   (ַאְרַבּע -ֶרַבע)

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)

עושים אותה מחלב, ואם מסירים ראשה היא חוכמה   (ְגִביָנה - ִבּיָנה)

להם היינו עבדים, הסר ראשם ועדיין אויבים  (ִמְצִרים - ָצִרים)

בני המושבים כאן זה בית



”סימן שעוד לא הגענו
והאופק עוד רחוק
וליבך עודו פתוח

אל ארבעת הרוחות
וצריך להמשיך ללכת
וצריך להמשיך לצעוד

והדרך עוד מושכת
ארוכה“

נעמי שמר

מידי שנה אנחנו יושבים יחד סביב השולחן ומספרים ביציאת מצרים, ומספרים 
את סיפור היציאה מעבדות לחירות של עמנו. וסיפור ההגדה כמו סיפורי דורות 
עמנו שבאו אחר כך עמוס בדילמות, תעוזה, אחריות והתמודדות עם קשיים 

מבחוץ ומבפנים. 
בעבורנו, החירות מעולם לא ניתנה על מגש של כסף, ורבים מהורינו, סבינו 

במקומות השונים נלחמו בעבורה. 
גם השנה, כבכל שנה, נחגוג יחד את ליל הסדר עם הקרובים לנו. הפעם תוך 
אבל  יותר,  קטנים  יהיו  אולי  הסדר  שולחנות  הקורונה.  נגיף  עם  התמודדות 

בלבבות יש אהבה רבה לכולם, ננסה לשמור על היחד שלנו גם מרחוק. 
"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים" – במפגש הבין 
- דורי של ליל הסדר אנו מתחייבים כי הפרידה ממצרים והתעוזה לחפש אחר 

החופש ילוו אותנו כעם, כל דור באתגריו.
והיישובים  המועצות  עם  יחד  המושבים  בני  מדריכי  האחרונים,  בשבועות 
השונים, שכבת ביריה – שכבת יב' , חברי גרעין עודד, מדריכי תנועה, מד"בים, 
רכזים וצמ"ר, בחרתם להתבונן קדימה, ולדאוג באהבה רבה לחניכים ולקהילות 
שלכם. המצאנו יחד דרכים חדשות להדרכה ומפגש. שיחת טלפון חמה לקשיש 
הנוער,  מחלקות  הנוער,  נאמני   – השותפים  לכל  לחקלאי.  סיוע  או  מהיישוב 

ראשי מועצות, הורים, שותפינו בתנועה – תודה ענקית על העשייה הגדולה.
כתב דוד גרוסמן:

"עצם הפעלת הדמיון מתוך תהום הייאוש והפחד ששוררים כעת יש לה כח 
משלה. לא רק לראות שחורות יכול הדמיון, אלא גם לשמור על חירות הנפש. 
בזמנים משתקים כאלה הדמיון הוא עוגן שאנו משליכים ממעמקי הייאוש אל 
טוב  לדמיין מצב  היכולת  ומתחילים למשוך את עצמנו לעברו. עצם  העתיד, 
כל  את  להלאים  מפניה,  ולפחד  למגפה,  אפשרנו  לא  שעדיין  פירושה  יותר 

יישותינו." 

אז לפסח הזה אאחל למשפחת בני המושבים, 

שנפתח את הדימיון שלנו וכך גם את חירות הנפש. 
אתגרים  עם  התמודדנו  שיחד  ועם.  קהילה  ממשפחה,  חלק  שאנחנו  שנזכור 

עצומים וכוחנו ביחד גדול. 
בדרך  ללכת  ונמשיך  סביב  שנקשיב   – הרוחות  לארבעת  ליבנו  את  שניפתח 

הארוכה. 
שאת הפריחה שבחוץ נכניס יחד ללב.

ובקיצור, חג חירות שמח!

עידית תדהר, מ"מ מנהל החטיבה

בני המושבים כאן זה בית


