
ועוד , הבדלים המותאמים לצעירים שבחבורה5ישנם . מצאו עשרה הבדלים בין שני הציורים
.שאולי ידרשו את עזרתם של האחים הגדולים5

?המכות שבציור10מי יצליח לזהות ראשון את כל ! ויש גם בונוס

?מה נשתנה

הא לחמא עניא 

מאות חיילים יחגגו את ליל הסדר  

בכבוד עם משפחותיהם הודות 

!תעסוחילל

0543394769|שבות וחננאל תורגמן |כתיבה ועיצוב  

The Bread of 
Affliction

100’s of needy and lone 
Ta’asuchayil soldiers will be able 
to enjoy Seder night with their 

families.



אבל הם לא הצליחו להסכים ביניהם  , ברק-חכמי ההגדה בקשו להסב ביחד לסדר בבני
?  ...או שאולי כן. היכן כל אחד יישב

!להם להתיישב כך שכולם יהיו מרוציםעזרו 
לשנה הבא בירושלים  

באתיופיה ההורים חלמו לעלות  

היום ילדיהם חולמים  . לירושלים

.  להיות אחים ואחיות בבתי חולים

.מאפשרת להםאחותנו

רבי עקיבא התלהב מאמירת 1.

רבו אשר סבר כי מצרים לקו  

ולכן ביקש לשבת , מכות40

.מימינו

בעל הבית רוצה לראות את  2.

לכן הם לא רוצים , הנשיא

.לשבת זה ליד זה

הרב אשר על שמו נקראת  3.

מאד , תנועת נוער בישראל

רוצה לשבת ליד הרב אשר 

מופיע אחרון ברשימת 

.המסובין

השניים שלא פוצים פה  4.

ביקשו להושיב  , בהגדה

.ביניהם את הצעיר בחבורה

כולנו מסובין

Next Year in 
Jerusalem

In Ethiopia their parents dreamed 
of Jerusalem, today the children 

are studying in Jerusalem and will 
soon be nurses in Israel’s 

hospitals.  Achotenu is enabling 
this.



השתא עבדי 
לשנה הבא בני חורין  

אחד הפירושים של בן חורין זה  

.היכולת לבחור את דרכך

עוזרת לעשרות בני נוער  מכינת ליאל 

בסיכוי לבחור את הדרך שלהם  

להצלחה

.ממצרים ועד בית הבחירה מופיעות כאן כציורים, בדרך" תחנות"כמעט כל ה
.ידי הפירמידות-מיוצגת על-מצרים–התחנה הראשונה , למשל

? התחנות החסרות3תוכלו לזהות את 

דיינו

Today we are slaves, 
next year we will be free
One interpretation of freedom is 

the ‘freedom’ to choose your 
path in life.

Mechinat Liel enables tens of at 
risk youth to freely choose a path 

leading to success.



ולשתף את בני המשפחה  , ליל הסדר וחג הפסח מזמינים אותנו לחשוב על החיים שלנו
.  במחשבות שונות

. על השאלה המתאימההקובייה ויענה אחד מהמשתתפים יטיל בתורו את כל 

מיגון לשמחה  

ילד שמח הוא ילד שמממש את 

.הפוטנציאל שלו

מאפשרת למאות נוער  רוכבים רחוק 

בשולי החברה הישראלית לרכוב ולפרוח  

.בשמחה

מה אתה 
הכי אוהב  
?בחג הפסח

, מה נשתנה בך
מאז חג הפסח 

?הקודם

איזו דמות מן  
העבר היית רוצה  
להזמין לשולחן  

?הסדר

והגדת

A Shield of Happiness
Happy children are ones who can 

realize their potential. Rochvim
Rachok enables hundreds of 

marginalized youth to happily 
flourish.



דמויות הרבנים  5גזרו את 1.
כולנו "לצורך פתרון החידה 

".מסובין

.  הקוביהגזרו מסביב לצורת 2.
שימו לב להשאיר את  

לשוניות הדבק מחוברות  
.לריבועים

לפי  הקוביהקפלו את 3.
.הסימנים

שימו דבק סטיק או מעט  4.
דבק נוזלי על לשוניות  

וחברו בעזרתם את  , הדבק
עכשיו תוכלו  .  הקוביהחלקי 

להשתמש בה למשחק  
".והגדת"

ק
ב
ד

ק
ב
ד

דבק

דבק

ק
ב
ד

ק
ב
ד

ק
ב
ד

אליעזר' ר

אלעזר' ר

עקיבא' ר

יהושע' רטרפון' ר

!הכינו מראש



(;לא להציץ 

כולנו?מה נשתנה
מסובין

אליעזר' ר

אלעזר' ר

עקיבא' ר

טרפון' ר

יהושע' ר

.ארץ ישראל, בתוכוצרינושיקע , לוהיהם-א: המונחים החסרים הם-דיינו 



Mah Nistanah
הא לחמא עניא 

מאות חיילים יחגגו את ליל הסדר  

בכבוד עם משפחותיהם הודות 

!תעסוחילל

The Bread of 
Affliction

100’s of needy and lone 
Ta’asuchayil soldiers will be able 
to enjoy Seder night with their 

families.

Find 10 differences in the two pictures.
5 are geared for young kids, for the other 5 let the older kids help.
Bonus! Who can identify the 10 plagues in the picture?

Writing and Art | Shvut & Hananel Turgeman | 0543394769 



The Haggadah’s wise men asked to sit together at the Seder table in Bnei Brak, but 
they could not agree where they should each sit…or maybe they did?
Please help them be seated so that everyone will be satisfied.

לשנה הבא בירושלים  

באתיופיה ההורים חלמו לעלות  

היום ילדיהם חולמים  . לירושלים

.  להיות אחים ואחיות בבתי חולים

.מאפשרת להםאחותנו

1. Rabbi Akiva was excited 
when his Rav said that 
Egypt received 40 
plagues, and asked to sit 
next to him.

2. The host wants to see the 
president so they cannot 
sit together.

3. The Rav whose name is 
the same as a youth 
movement in Israel, wants 
to sit next to the Rav
whose name appears last 
in the list of diners.

4. The two who don’t speak 
in the Haggadah asked to 
have the youngest diner 
sit between them.

We are sitting together

Next Year in 
Jerusalem

In Ethiopia their parents dreamed 
of Jerusalem, today the children 

are studying in Jerusalem and will 
soon be nurses in Israel’s 

hospitals.  Achotenu is enabling 
this.



Dayenu
Nearly all the stations along the way from Egypt to the Temple appear in the 
pictures. For example, the first station — Egypt — is represented by the 
pyramids.  Can you identify the 3 stations that are missing?

השתא עבדי 
לשנה הבא בני חורין  

אחד הפירושים של בן חורין זה  

.היכולת לבחור את דרכך

עוזרת לעשרות בני נוער  מכינת ליאל 

בסיכוי לבחור את הדרך שלהם  

להצלחה

Today we are slaves, 
next year we will be free
One interpretation of freedom is 

the ‘freedom’ to choose your 
path in life.

Mechinat Liel enables tens of at 
risk youth to freely choose a path 

leading to success.



The Seder and the holiday of Pesach invite us to think about our lives and to 
include our families in our thoughts. 
Everyone throws the die and answers the questions.

מיגון לשמחה  

ילד שמח הוא ילד שמממש את 

.הפוטנציאל שלו

מאפשרת למאות נוער  רוכבים רחוק 

בשולי החברה הישראלית לרכוב ולפרוח  

.בשמחה

What do you 
most love 

about Pesach?

What has 
changed for 

you since last 
Pesach?

Which individual 
from the past 

would you like to 
invite to your 
Seder table?

A Shield of Happiness
Happy children are ones who can 

realize their potential. Rochvim
Rachok enables hundreds of 

marginalized youth to happily 
flourish.

And You Told



gl
ue

gl
ue

glue

glue

glue
glue

gl
ue

אליעזר' ר

אלעזר' ר

עקיבא' ר

טרפון' ר יהושע' ר

1. Cut out the pictures of the 
Rabbanim.  You’ll need them to 
solve the riddle of who sits 
next to whom.

2. Cut around the cube-like 
picture.  Be sure to leave the 
word ‘glue’ in tact. 

3. Fold the picture along the 
lines.

4. Paste the area marked ‘glue’
and connect as a die. Now 
you’re ready to play “And you 
told”

Prepare in advance!



We are sitting 
together

אליעזר' ר

אלעזר' ר

עקיבא' ר

טרפון' ר

יהושע' ר

Dayenu: The missing concepts are: Elo-kahem, taken us through (to dry land), Eretz Yisrael

Mah Nistanah

No peeking ;)


