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                              דבר הכותבים והכותבות

שמחים ושמחות, נרגשים ונרגשות
להציג את גיליון האביב של העיתון

של כיתה ד'- פסחתון,
נושא העיתון הוא 

חג האביב - חג הפסח
תהנו!!!

האביב

כתבו : עדן מנדלבוים ואלה סודרי

 
אביב היא עונה שמעבירה אותנו בין החורף לקיץ. לכן היא נקראת עונת מעבר. זאת היא עונת

הפריחות והפשרת השלגים.
בעלי החיים שבילו את החורף בשינה מתעוררים וחוזרים לצוד ולהוליד צאצאים.

 
אחת התופעות היפות בטבע היא הפריחה של הצמח. כשהפרחים פורחים הם נפתחים כדי

למשוך אליהם בעלי חיים שיאבקו אותם. זה תהליך יפיפה ומרהיב לעין.
זרעים הם בעצם צמחים שעוד לא התפתחו המכילים מזון המוקף בשכבת מגן.

הזרע מכיל עובר, וכך כאשר הוא מקבל כמות מתאימה של אור, מים, חמצן, חומרים מזינים
וטמפרטורות חמימות, הוא יכול לנבוט ולגדול לשתיל.

 



איך הפכה המצה העגולה למרובעת? 
 

כתב: עמית חסון

המצה לא תמיד הייתה מרובעת. במקור היא הייתה בכלל עגולה. הסיפור של שינוי הצורה הוא
הרבה יותר מרתק ממה שאתם חושבים, מכיוון שהוא כולל טכנולוגיה, ענייני הלכה ודת

וגאוגרפיה מרתקת של המזון היהודית.
 

הסיפור מתחיל ב- 1760 המצות היו בעובי של 2 סנטימטר. אבל הן לא נשארו טריות והיה
צריך להכין אותן בכל יום מחדש. 

כדי להימנע מקלקול המצות ומשאריות שהופכות לחמץ בפסח, החלו להכין מצות עם מעט
מאוד מים עוד לפני החג.

 אבל המצות האלה היו עבות. בגלל שנגמר המים, הן היו גם מאוד קשות. 
 

בשנת 1838 פותחה ''מכונת מצות''. הממציא, מכונאי מחבל אלזאס שבצרפת, בשם רב איציק
זינגר, ביסס אותה על שני גלילים גדולים, שבתוכם עבר הבצק. כך נוצרו במכונה מצות דקות
מאוד ופריחות. הרבנים של האזור אישרו את השימוש ומכיוון שבחבל היו יהודים גרמנים וגם

צרפתים, החלו הקהילות היהודיות בצרפת ובגרמניה לצרוך בהתלהבות את המצות הללו,
מצות כמו שאנו קונים ואוכלים כיום.        

 
 



למה מחפשים אפיקומן?
כתבו: נטלי הלמן ושירה בניאן

למה מחפשים אפיקומן?

האפיקומן הוא מצה שאוכלים לקראת סופו של ליל הסדר. נוהגים לחצות את המצה

האמצעית משלוש המצות המונחות על שולחן הסדר.

כשאף אחד לא שם לב מישהו מחביא חצי מהמצה (שחצינו). בסוף הארוחה הילדים מתחילים

בחיפוש האפיקומן, (הילד/ה שמצאו את האפיקומן יכול לבקש מתנה או כסף).

למה מחביאים אפיקומן? 

קראנו על האפיקומן והבנו שמדובר בחטיפת מצה אחד מהשני, מנהג שנהגו לקיים רק יהודי

אשכנז. בשלב מאוחר יותר התפתח המנהג לכל היהודים ולכך שהילדים עצמם הם מוצאי

האפיקומן, המנהג נועד לעורר את הילדים, כדי שישתתפו בליל הסדר.

בליל הסדר, עורך הסדר חוצה את אחת המצות, כדי שיהיה לאכילה. את החצי הנותר נוהגים

להחביא והוא נקרא האפיקומן. סביב המצה הזה התפתח המנהג שהילדים מנסים "לגנוב" את

האפיקומן, ומי שמוצא את האפיקומן מקבל מתנה בתמורת להחזרת האפיקומן. נהוג שמי

שמארח את ליל הסדר הוא זה שמחביא את האפיקומן והילדים מחפשים את האפיקומן בשביל

לקבל מתנה. גנבת האפיקומן הייתה בעבר מקובלת רק אצל חלק מיהודים בשאר ישראל לא

היה זה מנהג מוכר כלל, כי אסרו מנהג זה מחשש שהוא עלול לחנך את הילדים לגנוב .

החלטנו לראיין חלק מחברי וחברות הכיתה על האפיקומן

מי מוצא בדרך כלל מוצא את האפיקומן?

עמית: "אני"

אסף:" אח שלי (רועי)

אליה:" אני ואחותי (אלמה)"

הדר:" אני "

 
מ



 

 

כמה מחפשים את האפיקומן אצלכם בבית?

 

עמית:" 5 ילדים"

אסף:" 20 ילדים וגם אימא (רגינה)"

אליה:" 29 ילדים והורים"

הדר:" 10 ילדים"

 

איזה מתנה שקיבלתם/קיבלתן מהאפיקומן הכי

אהבתם?

 

עמית:" 100 ₪"

אסף:" 50 ₪"

אליה:" 200 ₪"

הדר:" 150 ₪"

 

מה שעשיתם עם הכסף שקיבלתם מהאפיקומן?

 

עמית:" חוסך" 

אסף:" חוסך"

אליה:" חוסך לטלפון בשביל האחיות שלי (רונה וגל)

הדר:" חוסכת לשופינג"

 

 
 

 

 

מה מקבלים אצלכם בבית כשמוצאים את

האפיקומן?

 

עמית:" בדרך כלל זה כסף"

אסף:" 50 ₪"

אליה:" כסף או מתנות"

הדר:" 150 ₪"

 

 

 

מי מחביא אצלכם בבית?

 

עמית:" סבא (משה) או סבא (רוברט)

אסף:" סבא (יוסי) 

אליה:" אבא או סבא (כרמאי)

הדר:" סבא או אבא

 

 

 
 
 
 
 



 
 

מצות לזכר המצות שאכלו
בני ישראל ביציאתם

ממיצרים. 
 

החרוסת מזכירה לנו איך
המצרים העבידו את העם

היהודי. 
הכתבת אליה זגרניסקי

מציינת שהמרקם של האגוזים
והתמרים מזכיר לנו את התית

ואת החומר בהם המצרים
העבידו אתנו.

 

הכרפס הוא סוג של ירק
שאותו טובלים במי מלח
לזכר הדמעות של בני

ישראל.
 

הכתבת אליה זגרניסקי מוסיפה וכותבת 

"ככה הצלחת בנויה, לכל מאכל משמעות

אחרת שקשורה לפסח, 

אבל שימו לב יש מאכלים שמזכירים לנו

דברים לא קלים שאנו עברנו."

 

קערת פסח
י ק ס י נ ר ג ז ה  י ל א ו ן  מ י ו נ י  ל י ה  : ו ב ת כ

ביצה קשה ככל שעושים את
הביצה יותר קשה כך הגזרות על

עם ישראל יותר קשות.

 
מרור הוא ירק מר שמסמן את
זה שהמיצרים עשו להורינו את

החיים מאד קשים.

זרוע מסמלת את זכר הקורבן
שכל פסח הקריבו וגם את
הזרוע הנטויה שבעזרתה יצאנו

אם ישראל ממיצרים



ת ו כ המ עשר 

כתבו: אורי רובנשטיין ואריאל אבן

 
מהן עשר המכות בכלל?

עשר המכות הן המכות שאלוקים ברא על המצרים.
למה אלוקים ברא את עשר המכות בכלל? על כל זה נענה בכתבה.

דבר ראשון למה אלוקים ברא את עשר המכות? 
בגלל שהמצרים התעללו בבני ישראל ולא התייחסו אליהם בכבוד וציוו עליהם לעבוד קשה ללא הפסקה.

מהי כל מכה?
1. דם. כל המים במצרים הפכו לדם אך רק למצרים ולא ליהודים.

2. צפרדע. כל מצרים התמלאה בצפרדעים.
3. כינים. לכל אחד ואחד מהראש של המצרים היה מפוצץ כינים.
4. ערוב. כל מיצרים הייתה מלאה בחיות טורפות והיה תהו ובהו.

5. דבר. כל הפרות הכבשים ושאר החיות נהרגו.
6. שחין. כל בני מצרים חלו בשחין (סוג של פריחה מגרדת מאוד על הגוף).

7. ברד. בכל מצרים ירד ברד כבד.
8. ארבה. הייתה מכת ארבה שאכלו את כל היבולים.

9. חושך. בכל מצרים היה חושך (כמו הביטוי 'חושך מיצריים')
10. מכת בכורות. המכה הרעה מכל, כל הבנים הבכורים נהרגו.

 
 
 



שיר ראפ על יציאת מצרים
כתבו: גלי עמוס ויותם אזור

פעם היה משהו נורא 
באו נסביר לכם תעמולה 

במצרים העתיקה היו אנשים רעים 
הם רצו שניהיה עבדים 

עבודה קשה גרמה לסבל
 הם הכו אותנו בחבל 

בואו נדבר בשם המיצרים 
"אנחנו רעים ו*ביפ* אמיתיים" 

בואו נדבר על עשרת המכות 
המכה הראשונה דיי מגעילה 

דם פרץ מכול פינה 
המכה השניה צפרדע אצילה 

שעשתה מעשה פצצה 
המכה השלישית היא מאוד מגרדת 

הכינים גרמו להם לגרדת 
המכה הרביעית טרפה אותם למוות 

עד שהיום רואים את זה בטאבלט
 המכה החמישית גרמה לאוכלי בשר להיות עצובים 

כי כל החיות היו מתות ואין הם אוכלים
המכה השישית מאוד מכוערת 

כי הייתה להם שחין פריחה ודלקת 
המכה השביעית הייתה קרה 

נפל ברד מכל פינה 
המכה השמינית הייתה הרבה 

הרבה הרבה מארבה 
המכה התשיעית הייתה חושך 

עד שלא ראינו ל   משך 
המכה העשירית מאוד רצחנית 

היא ממש לא אצילית 
 

יואו יואו
 



עשר המכות
כתבה: גל רוגל

המכה הראשונה היא דם כאשר ה' כעס מספיק בשביל לתת את המכות, משה הכה במקל שלו
וכל מקורות המים של המצרים הפכו לדם ורק בני ישראל שתו מים.

 המכה השנייה היא צפרדע כאשר פרעה עדיין לא ויתר ה׳  הביא על המצרים צפרדעים בכל
מקום בבגדים, באוכל, בכלים ועוד

המכה השלישית היא כינים כ אשר  פרעה  עדיין  לא שיחרר ה'  הביא על המצרים  כינים ולא רק
בשיער אלא בכל מקום.

 המכה ה רביעית  היא  ערוב כאשר פרעה לא ויתר ה' נתן את המכה הרביעית, במכה זו באו אל
המצרים כל מיני חיות טרף מסוכנות.

המכה החמישית היא דבר, במכה זו מתו כל הבהמות של המצרים בבת אחת סוסים, חמורים,
גמלים, בכר וצאן. לעומתם הבהמות של בני ישראל לא.

המכה השישית היא שחין, במכה זו זרק משה מלא חופניו פיח כבשן לכיוון השמים, שהתפשט
בדרך נס על כל המצרים וגרם לפצעים ושלפוחיות.

המכה השביעית היא ברד במהלך מכה זו ירדו מן השמיים כדורים ברד גדולים מעורבבים עם
אש מתלקחת שפגעו בכל המצרים ועצי המאכל שלהם.

המכה השמינית היא ארבה במכה זו כל הצמחים והיבול שלא הושמדו הושמדו על ידי חגבים
קטנים. 

 המכה התשיעית היא חושך במכה זו כל עם המצרים נהיה חושך מוחלט על ידי הביטוי חושך
מצריים. 

המכה העשירית היא מכת בכורות, במכה זו כל הבכורים המצריים נפתרו פרעו גם היה בכור
לכן הוא שחרר את כולם. 

    
 

הכתבת יעל מזרחי הכינה מצגת נהדרת עם תמונות המתארות את כל המכות.
הקישור למצגת להלן

 
https://drive.google.com/file/d/1--wb8robxVF5L9SUYQvrPwisKKsmqmj5/view?usp=sharing

 

 



שבעת פלאי תבל
ז ו ע ן  ד י ע  : ב ת כ

שבעת פלאי העולם העתיק
הם מבנים מיוחדים שהוקמו

באזור ים התיכון.
הם הוזכרו בכתבים יוונים

עתיקים ושימשו מעין קטלוג
של ההישגים האנושים.

בספר ההיסטוריה שכתב
ההיסטוריון היווני הרודוטוס

במאה ה5 לפני הספירה
הופיעה רשימת פלאי תבל

כלשהיא.
 

 זה היה בטרם נבנו כל
שבעת פלאי תבל שאנו

מכירים כיום.
הפירמידה שאחדות מהן

נמנות עם המבנים הגדולים
ביותר שנבנו בידי האדם
מהוות במשך אלפי שנים

כפלא תבל. 
 

הפירמידות נבנו על ידי
המצרים הקדמונים בגדתו

המערבית של נהר נילוס ארץ
המתים לפי אמונתם וזאת
מפני שהיה זה מקום שבו

נראה אל השמש.
 
 

עוד על שבעת פלאי העולם עתיק
כתבו: נעם כהן, ארי גרשון, עידו שחם

 
 את הרשימה המוכרת לנו בתור שבעת פלאי העולם העתיק, הזכיר

במאה ה-2 לפני הספירה אנטיפטרוס מצידון. 
הנה הרשימה המוכרת בימינו שפרסם אנטיפטרוס:

 
הגנים התלויים בבבל

 
מקדש ארטמיס באפסוס

 
פסל זאוס באולימפיה

 
המאוזוליאום בהאליקרנאסוס

 
הקולוסאום מרודוס

 
המגדלור באלכסנדריה

 
הפירמידה הגדולה של גיזה - היא היחידה ששרדה עד ימינו.



מצרים העתיקה- מומיות
ט ל ב נ י ר ג ת  ו ר ו ם  ח ש ן  ת י א  : ו ב ת כ

המומיה היא מנהג מהמאה 34 לפני הספירה. 
במנהג המצרי אחרי שאתה מת אתה עובר

תהליך שנקרה 'קה'.
הדבר הראשון ב'קה' הוא לנקות את הגוף עם

שמנים טהורים.
הדבר השני ב'קה' הוא נטרול הכוונה 

 שמכסים אותך במלח שמחסל חיידקים וסופג
את המים. 

 

כיצד נוצרת מומיה?
י ל ב ג ל א ם  א י ל ו ל  פ י ר ר  מ ו ע  : ו ב ת כ

שלב ראשון: כשאדם מת גופתו הולכת אל עולם
המתים

 
שלב שני : הגופה הולכת אל ה'דואת', 

מקום שבו קיימים שדים, והגופה עוברת 12
אתגרים, כול אתגר רוח או שד שומרת על הגופה.

 
שלב שלישי : הגופה צריכה להגיד לחשים או

כשפים או שמות של שדים.
 

שלב רביעי: לאחר שאמרו את הכשפים או
הלחשים והשמות של שדים , השדים התפוגגו

והגופה עברה אתגר.
 

שלב חמישי: לאחר 11 אתגרים הגיע האתגר ה12
והכי קשה כי באתגר הזה הגופה צריכה

להיתמודד מול המלכים.
לאחר מכן יש לאזן את הלב שלה על מאזנים מול
משקל נוצה. לב טוב ישקול גרם אחד אך אם הלב

רע הוא ישקול 10 קילו. 
אם הלב שלו רע הרוח נתקעת ב'דואת' לנצח.

 
שלב שישי ואחרון: עוטפים את הגופה בנייר גבס

ומניחים אותה בארון כמומיה.
 

 



הסיפור שאני מכיר על קלאופטרה והמומיות

כתב : יותם אזור

 

קלאופטרה היא מלכת מיצרים משנת 1756 עד 1796 אנשים כינו אותה מלכת המומיות בגלל

שהיא זאת שעטפה את המומיות,

 

מומייות זה אדם שנקבר עטוף בנייר, כל המומיות נקברו בפירמידות.

אנשים מאמינים שהמומיות סוג של זומבים יצורים חיים, אבל לא כמונו, אין להם רגשות יש

להם רק גוף וזהו. בנוסף המצרים האמינו שהחתולים הם המלכים הראשונים של מצרים

והמומיות שומרות על הזהב בפירמידה.

אביה של קלאופטרה היה אדם רגיל שלא עשה כלום ואמה הייתה משרתת של המלך תלמי

הראשון. אנשים לא רצו שתלמי ימשיך למלוך הוא היה דיקטטור. תלמי מת אף אחד לא יודע

למה, גם אני לא יודע, אחד מהתשובות שהאנוביס (אל המוות) הרג אותו אבל אני לא מאמין

בזה.

 מיצריים הייתה צריכה מלך אבל אף אחד לא היה מספיק אמיץ וראוי להיות מלך למדינה

שכזאת, הזהב מיום ליום אזל. קלאופטרה הציעה שניקח מהפירמידות אבל אף אחד לא

הסכים אז היא לקחה לבד בלי לספר לאף אחד. 

קלאופטרה לא הייתה כמו כל השאר שמאמינים בחתולים או במומייות, אז לא פחדה ונכנסה

לפירמידה לקחת זהב ,אבל היום הזה שינה את חייה לגמרי. 

הפירמידה הזאת כיום נחשבת כקדושה בגלל שקלאופטרה הייתה שם.

קלאופטרה יצאה משם לא עם זהב אלא עם גוף של מומיה. 

 

 הרומאים באו לתקוף את המיצרים. לא היה להם יותר מידי דברים אבל קלאופטרה הייתה

חכמה היא ידעה שהמומיות יעזרו להם ואכן המיצרים ניצחו. 

 יוליוס קיסר פגש את קלאופטרה וישר התאהב הם התחתנו והולידו ילד, ארטקס הראשון.

אחרי שיוליוס קיסר הבין את הסיפור המוזר של קלאופטרה הוא עזב אותה. והחתולים העלו

אותה לשמיים. 

 



חידון לפסח
כתבו: ליאן מלאכי והדר רכניץ

פרעה נכנע והוציא לחופשי את בני ישראל. מהי מילה נרדפת ל"הוציא לחופשי"?
 

א.שחרר
ב.התעורר
ג.התעקש
ד.התפטר

 
משה הנהיג את בני ישראל לאחר שיצאו לחירות אחריי מאות שנות עבדות במצרים. 

מה אפשר לומר על משה?
 

א.משה עדיף על פני פרעה
ב.שמשה נבחר בידי אלוהים להנהיג את העם
ג.שהקשר הרוחני בין אלוהים למשה היה גרוע

ד.שאילולא משה אלוהים לא היה חוצה את ים סוף לשניים
 
 

מה הרגישו בני ישראל במדבר מהפסוק הבא:
"טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר"?

 
א.שהם העדיפו להישאר במצרים על פני להתמודד עם סכנות המדבר

ב.שהם התגעגעו לפרעה ולעמו,ורצו לחזור לעבוד במצרים
ג.שהם רצו להחליף הנהגה

ד.שעדיף להיות עבד על פני בן חורין
 

איזה משפט מהמשפטים הבאים אינו נכון?
 

א. בני ישראל היו ידועים כשחיינים מצטיינים ובזכות זה הם ניצלו בים סוף
ב. "שירת הים" היא תפילה שמשה נשא כדי להלל את אלוהים ואת הנסים שחולל

ג. בזכות נס שחולל אלוהים הרוו בני ישראל את צימאונם אחריי שלושה ימים יבשים במדבר
ד. שמשה הרים את מטהו,וכל החיילים המצרים טבעו בו

 
 



מתכון למצב הרייד
כתבה: ליר ועקנין

´ליל הסדר הוא יום שיושבים אם המשפחה ושרים שירים יפים ואוכלים מהשולחן ומוצאים את
האפיקומן ואפשר להיפגש עם המשפחה.

בליל הסדר אפשר לאכול את המצה והמצה היא ממש טעימה ומתוקה.
אפשר לאכול את המצה עם שוקולד, גבינה ואפשר להכין מצה ברייד.

 
איך מכינים מצה ברייד?

 
מצרכים:                   כלים:          
2 ביצים                    מחבת        

מצה שלמה             קערה           
אפשר מלח פלפל      מזלג      

כפית שמן אחת        מרית  
 

 פעולות הכנה:
 לוקחים קערה ושוברים 2 ביצים ןמערבבים עם מזלג

אחר כך מפוררים את המצה ושופכים לקערה עם הביצים
 בנוסף אפשר להוסיף קצת מלח ופלפל. 

לבסוף יש להרתיח את השמן על המחבת (לחכות עד שהשמן ירתח) ושופכים את
המצה לתוך הקערה עם הביצים. 

שופכים את הבלילה למחבת ומחכים עד שהמצה ברייד ישחים.
הופכים ומוציאים עם המרית.

 בתאבון!
 

 

  
 
 



התשבץ של אריאל והעיצוב של עדן



החידה של אלונה




