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 חנה סנש

  ֵאִלי, ֵאִלי
 ֶשֹלּא ִיָגֵמר ְלעּוָלם

 ,ַהחּול ְוַהָים

 ,םיִ ִרְשְרֹוְש ֶשל ַהמַ 

 ,ַמִיםְבַרק ַהָש 
 ְתִפַלת ָהָאָדם

 

:חומרים  

(נספח) סיפור חייה של חנה סנש -  

הליכה לקיסריה"דיסק השיר  -  

התמונות מחייה של חנ -  

(מצורף צילום הלוח) התשובות לשאלות שעל הצנחניםובות עליו כתלוח  -  

ממספר השאלות  3פי  צנחנים -  

:הכנה  

צנחנים  2ומצרפים לכל צנחן עם שאלה ( בהמשך)לקראת הפעילות כותבים על המצנחים את השאלות 

.'וכיוב..." נסה שוב"או " נכשלת במשימה"או " נתפסת" -עם המילה   

: מהלך הפעילות  

.הפעילות כשהשיר מתנגן ברקענכנסים לחדר   

.סב את תשומות לב הילדים לתמונות המלוות את הסיפורהמנחה מספר את סיפורה של חנה ומ  

":צונחים לתשובה"בתום הסיפור משחקים את המשחק   

עם כל שאלה שצונחת צונחים גם שני ... עומד על כסא או שולחן ומצניח את השאלות אחת אחת המדריך

מי שהצליח לתפוס את השאלה מנסה למצוא את התשובה על (. 'וכיוב" נסה שוב", "נתפסת)"צנחני סרק 

.הלוח ותולה עליה את הצנחן  

"...הגיעו בשלום ליעדם"המשחק מסתיים כשכל הצנחנים   
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: נספח סיפור חייה של חנה  

אמנם נפטר הוא . אבי היה עיתונאי וסופר ילדים. פשט שבהונגריה למשפחה של משכיליםנולדתי בבוד"

 [עם אביה אימה ואחיה -1-2-3' תמונות מס. ]להשפיע עלי מאוד דמותו המשיכהאבל  6כשהייתי רק בת 

הייתי גם מאוד , "חנונים"אבל לא הייתי מה, למדתי בבית ספר לבנות בהונגריה והייתי תלמידה מצטיינת

[בגינת ביתה בבודפשט -4' תמונה מס. ]חברותית וטובה בספורט  

לקדם ולהשפיע , באמת להשמיע את דיעותילא נתנו לי אך  בבית ספרי תי למועצת תלמידיםנבחראמנם 

!!!מתסכלזה היה ממש . כבר אז ניתן היה להרגיש את האנטישמיות בהונגריה. רק בגלל שאני יהודיה  

 

היא זו שהפכה אותי לציונית נלהבת וכבר בגיל  .פגעה בי כל כך האנטישמיות הזוגדלתי כהונגריה אך 

למדתי בבית , עליתי לארץ 1131 -ב  ואכן. מאוד צעיר הבנתי שהמקום של היהודים הוא ארץ ישראל

[5-6' תמונה מס. ]הספר החקלאי בנהלל והצטרפתי לקבוצה של צעירים שהקימה את קיבוץ שדות ים  

 

הצטרפתי לקבוצת צנחנים במטרה ... ששלטו פהכי הם אלה , התנדבתי לצבא הבריטי 1143בשנת 

[7' תמונה מס. ]להילחם בגרמניה הנאצית ולעזור לבני עמי היהודים  

שם נתפסתי . צנחתי בקרואטיה  ליד הגבול ההונגרי וניסיתי לחצות את הגבול להונגריה 1144בשנת 

כי הרי נולדתי )מולדת בכלא חקרו אותי בעינויים קשים והואשמתי בריגול ובבגידה ב. ונשלחתי לכלא

 .23עוד לפני שהסתיים המשפט הוציאו את חנה  להורג והיא בסך הכל בת (. בהונגריה

גם . את השירים של חנה גילו רק אחרי מותה. ניהלתי יומן וכתבתי שירים שלא הראיתי לאף אחד 17מגיל 

 ..[שם נכתב –מצאו במזוודה שנשארה בקיבוץ “ הליכה לקיסריה“את השיר המפורסם והאהוב 

גם את . את השירים שלי גילו רק אחרי מותי. ניהלתי יומן וכתבתי שירים שלא הראיתי לאף אחד 17מגיל 

 .שם כתבתי אותו -מצאו במזוודה שלי שנשארה בקיבוץ " הליכה לקיסריה"השיר המפורסם והאהוב 

כי הוא מתאר את מה שהרגשתי בכל החושים כשהלכתי " הליכה לקיסריה"קראתי לו [ 8' תמונה מס]

 : ברגל מהקיבוץ לקיסריה

החול והמים -בחוש המישוש   

ברק השמים -בחוש הראיה   

רשרוש של המים -בחוש השמיעה  

הים -החוש הריח   

שאר לנצח ללא שום יתפילה שהנוף ישילוב החושים הופך את ההליכה לחוויה רב חושית והשיר מביע 

. דבר שיפריע לו להמשיך ולהתקיים  

.שהלחין אותו זלגו הדמעות מעיניושכ ספרדוד זהבי שהלחין את השיר מ  

".יד חנה: "חנה סנש הפכה לסמל של הקרבה למען המדינה וישנו ישוב בעמק חפר שנקרא על שמה  
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:השאלות והתשובות  

  נגריההו-ארץ מולדתה של חנה סנש .1

  הבריטים-שלטו בארץ כשחנה עלתה .2

בית הספר החקלאי בנהלל -המקום בו למדה חנה .3  

שדות ים בקיסריה -הקיבוץ אותו הקימה.4  

הליכה לקיסריה -אלי אלי שלא יגמר לעולם  : איך נקרא השיר.5  

שואהמהיהודים  להציל - המטרה לשמה צנחה באירופה.6  

הונגריה -שם נתפסה חנה.7  

ריגול ובגידה -הואשמה  במה. 8  

הונגרית ועברית -באיזה שפות כתבה חנה את שיריה. 1  

17 -באיזה גיל התחילה לחבר שירים ולכתוב יומן.11  

ארץ ישראל  -מה לדעתה היה הפתרון לבעיית היהודים.11  

יד חנה -ישוב בעמק חפר שנקרא על שמה.12  

 

:צילום הלוח -נספח  
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הונגריה

הונגריה
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הבריטים

 בית הספר 
החקלאי בנהלל



© ”ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה”, המרכזיה החינוכית ב”אחוזת שרה”

שדות ים
בקיסריה

הליכה לקיסריה
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להציל את 
 היהודים 
מהשואה

ריגול ובגידה
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הונגרית
ועברית

17
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ארץ 
ישראל

יד חנה


