
 חירות  
 נושא ודיון באמצעות המתודה "דפי גמרא"

 
 מטרות:

 
 באמצעות שירים, תמונות והיגדים. חירותלעורר דיון בנושא חופש/ 

 
 חומרים:

 
 מנוילנים לפחות כמספר  חירות כרטיסי תמונות, קטעים ושירים בנושא

 המשתתפים )נספח(

  דפים לבנים בגודלA3 כמספר הכרטיסים 

  מכשירי כתיבה 

 טייפ או דבק מסטיקסלו 
 

 הכנה:
 

)באופן שניתן יהיה להסירו בגמר השימוש(  3Aמדביקים כל כרטיס במרכזו של דף 

 אפשר לפזר בכמה פינות או להניח כתערוכה. -ומניחים את הדפים לתצוגה בחדר 

 
 מהלך הפעילות:

 
כל משתתף מצויד בכלי כתיבה עובר בין הדפים, מתרשם מן ההיגד, השיר או  .1

 בכרטיס ומגיב בכתב מסביב לכרטיס על גבי הדף הלבן.הציור ש

ת הדף לאחר שכולם עברו בין כל הדפים, מבקשים מכל משתתף לבחור א .2

 רוצה לשתף את שאר המשתתפים.ש"נגע לו" במיוחד ובו היה 

 בתורו כל משתתףעורכים סבב בין המשתתפים. יושבים במעגל,  -במליאה  .3

מראה את התמונה.  ממשיך וקורא את או  ההיגד, הקטעקורא בקול את 

 ההתיחסות שלו ושל שאר המשתתפים .

גה, התרשמות עורכים דיון בו ניתן ביטוי לכל מרכיבי הנושא העולים מתוך התצו .4

 המשתתפים ותחושותיהם:

 ההיגדים והתמונות?מ עוליםמשמעויות לנושא "חירות"  אילו 

 ברמת הפרט? ברמה החברתית? לאומית?

 ווקא להיגד שבידך?מה חיבר אותך ד 

  :כיצד הדיון בנושא חירות מתחבר לרצף האירועים שמציין עם ישראל

 פסח, יום השואה, יום הזכרון ויום העצמאות?

 

 ניתן לתלות את הדפים על הקיר להתרשמות נוספת.  -לסיום  
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 פסח
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 מרטין
 לותר
 קינג
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 עובדים זרים
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 "האדם נולד חופשי, 
 ובכל מקום הוא 
 נתון בכבלים"

 

 ז'אן ז'אק רוסו

 

"יש בן חורין שרוחו 
רוח של עבד, ויש עבד 

 שרוחו מלאה חירות"
 הרב קוק
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אחריות,  -"מובנה של חירות 
ולכן רוב בני האדם חוששים 

 ממנה."
 ג'ורג' ברנד שאו

 

"החופש הוא בבחינת גזירה 
 שאין בכוח האדם לבטלה, 

להיות אין ברירה לאדם אלא 
 חופשי."

 פול סארטר-ז'אן
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 "כי עוד נפשי

 דרור שואפת, 
 לא מכרתיה

 לעגל פז"
 שאול טשרניחובסקי

 

 
 "להיות עם חופשי בארצנו"

 מתוך התקווה
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 השעות הטובות"
 ל סינדרלה עברוש

 שם למטה במטבח. 
 הדעת, הייתה לה חירות

 ך" אם נאמר זאת כ 
 

 דליה רביקוביץ' "סינדרלה במטבח",
 
 

 

 אין חופש"
 בלי החופש

 "לטעות
 הופראריק 
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אתה אדוני השופט חושב שהנך חופשי! אתה חושב כך "

 כיוון שלאחר שייגמר המשפט תלך לביתך ואילו אני אהיה
אך דע לך שמבין  לכלא לזמן רב.המשועבד, כיוון שאלך 

שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי! אמנם גופי יהיה 
משועבד, אבל רוחי, היא תישאר חופשית, כיוון שארגיש 
שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך 
השופט קבעו מראש מה לומר! גופך אמנם משוחרר, אבל 

משועבדת וזה  אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך
 ."חמור פי כמה

 

 נתן שרנסקי

 
 כי כולנו עבדים אפילו 

  "כזה כאילו"שיש לנו 
 פותחים פה גדול 

  .ומחכים לעונג הבא
 כולנו מכורים של מישהו 

  "תרגישו" - שמבקש עכשיו
 פותחים פה גדול 

  .ומחכים למנה הבאה
 

 ברי סחרוף
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 והוא חופשי להאמין בכל 

 בכל מה 
 בכל מה שהוא רואה 

 ולהקשיב לרעש ים כחול 
 זה כל מה 

 זה כל מה שהוא רוצה 
 ..זה כל מה שהוא

 
 תום פטרובר היהודים,

 

 

 
 תן את השמיים
 והשמש החמה 

 תן לראות אותם
 מן הנשמה 

 תן לנפש שתבער 
  .תן להיות חופשי ומאושר

 

 דודו ברק, בועז שרעבי
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 את חירותי 

 הורית לי לוותר 
  .תפנוקים ונועםעל 

 את חירותי 
 לימדת את ליבי 

  גם בבדידות לשמוח.
 

 יורם טהר לב
 

 

 
 "חופש הוא משא כבד, 

 נטל מוזר שהנפש לוקחת על עצמה. 
 זה לא קל. זו אינה מתנה שניתנה, 

 אלא החלטה שנעשתה."
 גווין-אורסולה לה

 


