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  עתה בני חורין... עבדים היינו

  

. המאורעות ההסטוריי� שקדמו להולדת הע� היהודי דומי� דמיו� רב למאורעות שקדמו להולדת מדינת ישראל

ולקחתי אתכ� לי לע� והייתי לכ� : "ביציאת מצרי� נולד ע� ישראל, פסח הוא יו� הולדתו של הע� היהודי, כידוע

  .  חג הגאולה–החג בו יצאנו מעבדות לחירות , ותנוחג הפסח נקרא ג� זמ� חיר". לאלוקי�

, ברוב המקרי� סבל מאנטישמיות, ג� בשלבי� של טרו� הקמת מדינת ישראל היה ע� ישראל מפוזר בעול�

  .מפוגרומי� וכמוב� השואה האיומה

  .משואה לתקומה, מעבר מעבדות לחירות. תחילת גאולת הע� היהודי, הקמת המדינה היוותה נקודת מפנה

  

  

והגדת לבנ� ביו� ההוא לאמור בעבור : בכל דור ודור חיב אד� לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרי� שנאמר"

, שנאמר. לא את אבותינו בלבד גאל הקדוש ברו� הוא אלא א� אותנו גאל עימה�. לי בצאתי ממצרי�' זה עשה ה

        ".בותינוואותנו הוציא מש� למע� הביא אותנו לתת לנו את האר� אשר נשבע לא

  ) מתו� ההגדה של פסח(                         

  

  

  :מטרה

  .לגלות את הקשר ההדוק שבי� פסח ליו� העצמאות

  

  :חומרי�

 אחד לפסח ואחד ליו� העצמאות:  לוחות זהי� לכל קבוצה2 �

  לכל לוח12:  כרטיסיות24 �

 הגדה של פסח, ""תנ �

  

  :מהל� הפעילות

  :'שלב א

עליה� לנסות להתאי� את הכרטיסיות לכל לוח לפי ההגדרות .  כרטיסיות24  לוחות וסט של2נותני� לכל קבוצה 

  . הכותרת–ההבדל היחיד הוא נושא הלוח ,  שימו לב ההגדרות זהות–המופיעות על הלוח 

במהל" . תו" כדי מילוי הלוחות מגלי� המשתתפי� את הנקודות הרבות המשותפות שבי� פסח לבי� יו� העצמאות

כמו כ� עצ� . שיעוררו דיו� ולא בהכרח כול� יסכימו על מיקומ� של הכרטיסיות על הלוחותהמשחק יהיו נקודות 

  .העני� יעורר אצל הילדי� נקודות דמיו� נוספות שאינ� מופיעות

  :'שלב ב

  .לאחר שסיימו להתאי� את הכרטיסיות ללוחות נקיי� דיו� על הנושא

כמו כ� למצוא יחד נקודות נוספות מתו" ההגדה , יבוראפשר לבחור מספר נקודות מרכזיות ולהרחיב עליה� את הד

  .' יב$'ומתו" ספר שמות פרקי� ב

  

  ..."והיא שעמדה", "שיר השיירה"אפשר לשיר את , לסיו�

  

  

  

  פסח
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  השעבוד בגלות
 

 הרדיפה והדיכוי
  

ההליכה לאר� 
  המובטחת

 
 הולדת הע�

  הולדת המדינה

המנהיג  
  המשחרר

היציאה הבהולה  
בדר� לאר� 

  ישראל

גועי� לאר� גע
  המוצא

  תנאי החיי�

  חוקי�  מזו�  באר� ישראל  החזו�
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  השעבוד בגלות
 

 הרדיפה והדיכוי
  

ההליכה לאר� 
  המובטחת

 
 הולדת הע�

  הולדת המדינה

המנהיג  
  המשחרר

היציאה הבהולה  
בדר� לאר� 

  ישראל

געגועי� לאר� 
  המוצא

  תנאי החיי�

  חוקי�  מזו�  באר� ישראל  החזו�
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   "היינו לפרעה במצרי�עבדי� " 

  מחנה עבודה

ויצו פרעה לכל עמו "
לאמור כל הב� הילוד 

  "היאורה תשליכוהו

  

  ועתה לכה ואשלח� אל פרעה "  
  "ממצרי�... והוצא את עמי
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  וילונו כל עדת "
  ...בני ישראל

  ... מי ית� מותנו
  באר� מצרי� 

בשבתנו על סיר 
  "הבשר

  
  

  הירידה מהאר�

  

 לזרע� נתתי את"
  ..." האר� הזאת

כי את כל האר� "
אשר אתה רואה ל� 
אתננה ולזרע� עד 

  "עול�

  

  אל משה ' ויאמר ה"
  הנני ממטיר לכ� 
  "  לח� מ� השמי�

  ירידת מ�

  חלוקת אוכל במחנה העולי�
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  ולקחתי אתכ� "
  לי לע� 

  והייתי לכ� 
  "לאלוקי�
  

  
  

בבהילו יצאנו "
" ממצרי�

   

  ספינת מעפילי�
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מע� של 
עבדי� לבני 

  חורי�

, שפה משותפת
מאוס� של 

תרבויות לכור 
  היתו�

  בית המחוקקי�  
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  תוספות אפשריות  לצידי הלוח

  

  עלי מוהר/ שיר השיירה 

  

  בלשונות רבות מספור דיברנו

  וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

  ומקומות רבי� מאוד עזבנו

  ורק מקו� אחד רצינו ואהבנו

  אוד עזבנוומקומות רבי� מ

  .אל האר� באנו, ואל האר�

  

  ונמשכת שיירה

  מ� המאה שעברה

  רחוקי� כבר היוצאי�

  איכרי� וחלוצי�

  שעמלו עבדו בפר�

  בלי לראות את סו� הדר�

  ועכשיו עוברי� אנחנו

  לא שקטנו ולא נחנו

  לא ימשיכו בלעדינו

  .זוהי הרפתקת חיינו

  

  מגטאות ומחנות הגחנו

  ואל הביצות ואל הישימו� הלכנ

  מרוסיה ופולניה, מקצות ערב

  .הדלקנו אור ג� בדימונה ג� בדגניה

  מרוסיה ופולניה, מקצות ערב

  .הדלקנו אור ג� בדימונה ג� בדגניה

  

  ומכל הגלויות

  וע� כל הבעיות

  ע� נוצר ואר� קמה

  ושפה אשר נרדמה

  

  

  

  שוב התחילה מתעוררת

  ומדברת ומדברת

  מסביב יהו� הסער

  רב הקושי והצער

   מה לשמוחאבל יש על

  .יש עוד כח, יש עוד אמ�

  

  אי� ישראל צומחת מסביבנו

  היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

  וג� הנגב עוד יהיה פורח

  .ועוד נדאג שהזק� יהיה שמח

  וג� הנגב עוד יהיה פורח

  .ועוד נדאג שהזק� יהיה שמח

  

  ומכל הגלויות

  וע� כל הבעיות

  מסביב יהו� הסער

  רב הקושי והצער

   לשמחאבל יש על מה

  .יש עוד כח, יש עוד אומ�

  ונמשכת שירה

  מ� המאה שעברה

  רחוקי� כבר היוצאי�

  אכרי� וחלוצי�

  שעמלו עבדו בפר�

  בלי לראות את סו� הדר�

  ועכשיו עוברי� אנחנו

  לא שקטנו ולא נחנו

  לא ימשיכו בלעדינו

  .זוהי הרפתקת חיינו
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�ְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָ�� ֲאַרִ�י אֵֹבד �ִבי ַוֵ�ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָ�ָגר"ִ ��ָ 

ַוָ�ֵרע� אָֹתנ� ַהִ�ְצִרי� ַוְיַע%�נ� ַוִ�ְ$נ� ָעֵלינ� :  ְלג י ָ!ד ל ָעצ�� ָוָרב

ֶאת קֵֹלנ� ' ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינ� ַוִ�ְ�ַמע ה' ַוִ%ְצַעק ֶאל ה:  ֲעבָֹדה ָקָ�ה

ִמִ�ְצַרִי� ְ�ָיד ' ַו� ִצֵאנ� ה: ַלֲחֵצנ�ַוַ�ְרא ֶאת ָעְנֵינ� ְוֶאת ֲעָמֵלנ� ְוֶאת 

ַוְיִבֵאנ� ֶאל :  ֲחָזָקה �ִבְזרַֹע ְנט�ָיה �ְבמָֹרא ָ!דֹל �ְבאֹת ת �ְבמְֹפִתי�

  "ַהָ�ק � ַהֶ-ה ַוִ�ֶ$. ָלנ� ֶאת ָה�ֶר, ַה-ֹאת ֶאֶר, ָזַבת ָחָלב �ְדָב�

  

ת ֶאת ַעְצמ  1ְִאל� ה�א ָיָצא ְ�ָכל / ר ָוד ר ַחָ�ב �ָד� ִלְרא 

�ֲעב�ר ֶזה , ְוִהַ!ְדָ$ ְלִבְנ3ָ ַ�י � ַהה�א ֵלאמֹר":ֶ�ֶ%ֱאַמר, ִמִ�ְצַרִי�ַ

�ֵצאִתי ִמִ�ְצָרִי�ִליָע4ָה ְיָי ְ ." 

�ְלָבד ָ!7ל ַה6ָד � ָ�ר�3ְ ה�אִ �ֶא9ָא 87 א ָתנ� , לֹא ֶאת ֲאב ֵתינ

, ְלַמַע. ָהִביא אָֹתנ�,  ה ִציא ִמָ��ְוא ָתנ�: "ֶ�ֶ%ֱאַמר, ֶה�ָ!7ל ִעָ�

�  ".ָלֶתת ָלנ� ֶאת ָה�ֶר, ֲאֶ�ר ִנְ�ַ�ע ַלֲאבֵֹתנ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


