
מכות מתחבאות 
לפני שהטיל את עשר המכות,סיפר משה לאהרון אילו מכות הוא מתכנן להטיל על המצרים. בכדי 

שהמצרים לא יגלו במה מדובר (ולא יתכוננו לכך), הצפין משה את שמות המכות במשפטים 
שונים. תוכלו למצוא אותן במשפטים הבאים?

שימו לב! מכה יכולה להתחבא בשתי מילים או בתוך חלק ממילה.
למשל, במשפט הבא :יש לי ניחוש, כן?, מתחבאת מכת חושך (המכות מודגשות במילים). 

בהצלחה!

44גמ בליל ה�דר, מאד בריא לאכול במידה.

ב�ופ משחק השח יניב ביקש ללכת הביתה.11

יואב נזפ בנהג שלפניו וצפר: דעתי שאתה גורמ לפקקימ!33

משה אמר לאהרונ: קראתי את מכתבכ ורותי תענה בהקדמ.55

22משש בבוקר אני ער ובא לי לישונ.

הרפתקאות חשיבה לפסח

66איפה המפתח? ושכחתי להביא מצות!
ברדל� שאוכל מצות? מעניינ... 77
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כנראה שלמצרימ היה תואר בהנד�ה, שעזר 
88בבניית הפירמידות.

אדמ שמע שמכינימ את ארוחת ליל ה�דר. 99
*שימו לב -המשפט הזה מכיל שתי מכות!

כמה חורים יש 
במצה?

המצב מרובעת, 
רגילה, יש כ... 800 

חורים! נסו לספור!
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הנה תפזורת מיוחדת לפסח – כל המושגים לקוחים מליל הסדר ומן ההגדה! אחרי 
שתמצאו את כל המילים, יישארו 13 אותיות שלא שייכות לאף מילה. חברו את 

האותיות האלו ותקבלו את אחת מהספירות בשיר אחד מי יודע?
_ _ _ _ _     _ _ _    _ _ _ _ _

ההגדרות:

2 אותיות: דם

3 אותיות: ברד / דבר / מצה

4 אותיות: ארבה / ביצה / זרוע 
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10 אותיות: הא לחמא עניא
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