
 

 

 דרך ערך~ מהלכה למעשה בגן 

אנו מציעים להתייחס לתקופה שבין פסח לשבועות כאל חטיבה אחת, כאשר הלימוד לקראת חג 

 הפסח כולל מושגים הקשורים לשלושת החגים. כפי שצוין, הערך הנבחר לחודש ניסן הוא חירות. 

  איננו  סיפור הפסח, חג החירות, מתחיל כאשר בני ישראל הם עבדים לפרעה במצרים. העבד

שלו ולבטא את מחשבותיו , את רצונותיו או את הערכים  היום  סדר את לקבוע חורין ובן חופשי

, הפועל מתוך תחושת  כל אלה מוכתבים לו על ידי אדונו שעל פיהם הוא מנהל את חייו.

עליונות. במסגרת העיסוק בנושא השיעבוד או ה"אי חירות" ניתן גם להתייחס למושגים של  

כאשר אנו נהנים מחיי   –ד משעבד את האחר, והכרת הטוב חוסר ההוגנות במצב בו אח  -הוגנות 

   חירות וכבוד לאחר.

משמעות זו של מושג העבדות, לעומת התמקדות  הבלעדית בעבודה הפיזית הקשה, היא  

פסח )היווצרות העם(, יום העצמאות   –חשובה ביותר להבנת המשמעות של שלושת החגים 

 הדיברות(. עשרת -)הקמת המדינה( ושבועות )קבלת התורה

גם בגן אפשר להתייחס למושג החירות. עם הילדים הצעירים יותר אפשר לדבר על חירות במובן 

של האפשרות לבחור ולעשות דברים באופן עצמאי, על כמה זה טוב שזה כך, על דרך חיים בגן 

 שבה אין כפייה של העדפות או רצונות אישיים וכד'. 

 

 עצמו כאילו הוא יצא ממצרים""בכל דור ודור חייב אדם לראות את 
 

 כאן תמצאו עיבוד לסיפור שהותאם לילדים .  החג המנוע לפעילות לקראת החג הוא סיפור

 כל פרק תמצעו הצעות לפעילות. בתחילת צעירים. הסיפור מחולק לפרקים ו

 

לאחר המפגש הראשון של הילדים עם הסיפור המקראי ניתן להציע מספר  -לחזור ולספר  ❖

אפשרויות לספר אותו, לדוגמה, לספר אותו בהמשכים, ליצור אבני סיפור ובעזרתן לספר את  

הסיפור, להקליט את הילדים כאשר הם מספרים את הסיפור ואף לצלם אותם כדי ליצור סיפור 

 ם לייצוג הסיפור. בתמונות. כמו כן, להציע חומרים שוני

:  שונה תפאורה מהן  אחת   לכל ולעצב תמונות   לארבע הסיפור את לחלק אפשר :הסיפור המחזת ❖

  הכיתה   את לחלק אפשר. מצרים ויציאת,  פרעה ארמון, היאור שפת, ויוכבד עמרם של  הבית

 .הסיפור של  אחר  חלק  מציגה קבוצה  כל כאשר קבוצות  לשלוש

  בכיתה להציב אפשר העיסוק בסיפור פסח בתקופת -יצאנו ממצרים כאילו  לראות את עצמנו  ❖

  כאילו עצמם את  לראות לילדים לאפשר כדי תחפושת ואביזרי  מתאימה תפאורה, מראה

  ואת  החפצים את, התלבושות את  לעצמם להכין גם יכולים הילדים. ממצרים יוצאים הם

  יומן  לנהל,  למסע איתם  לוקחים היו  הם  מה אתם  לברר הזדמנות גם זוהי . לדרך הצידה

  לגיל  בהתאם,  בכתב  או  פה בעל) לחופש והיציאה  העבדות חוויית   את המתאר מסע

 .החוויה  על  לחבר לספר או מצרים  מיציאת “אישי זיכרון” לנסח ,(ולהתפתחותם הילדים

 

הציווי לזכור את עבדות מצרים מהווה בסיס ליוזמות הקשורות לכבוד האחר, סובלנות   

   וצדק חברתי. 

 

 

https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/03/en9soo8gmfq9mmst2dllj617m771jj.pdf


 

 

 

שנה. לאחר יציאת מצרים הם   400בני ישראל חיו כעבדים במשך החירות מלווה בהתחדשות. 

ניסן  "מתחדשים" בחיים חדשים וזהות חדשה עם כל הקשיים המתלווים לכך.  האביב, המגיע בחודש 

במלא תפארתו ובו חג הפסח, מסמל את ההתחדשות. התייחסות לעונה ולמתרחש בנופי ארצנו חלק  

 בלתי נפרד מעיסוק בחודש ובחג. אנו מציעים לקחת רגע לחשוב: 

התשובה מכוונת את הפעילות. אנו מציעים "מה זהות האביב שאני מבקשת לחשוף בפני הילדים?"  

ם הילדים לאפיין את המתרחש, לחקור אותו ולהיפגש עם יצירות  להתבונן בסביבה הקרובה וביחד ע

 שמשקפות את מהות האביב בישראל.  
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 סדר פסח בגן בשיתוף הורים 

רואים סדר פסח של הורים וילדים בגן. קבוצות של ילדים פועלים   בסרטון

במרכז הגן כששאר המסובים סביבם. שרים יחד שירים מסורתיים ללא  

 .סחים שוניםפלייבק וקוראים מההגדה בנו

  

 צולם בגן "אלמוג" ברחובות  סדר פסח בשיתוף הורים 

  

 

 

 מצותחנות 
 

ניתן לראות פעילות סוציו דרמטית של ילדים בהקשר לחג    בסרטון זה

הפסח. הילדים מתכננים קניית מצות, הולכים לאופה להזמין אותן  

הלימודים במתמטיקה העולים    ו"משלמים" למוכר. מושגים מתוכנית

ההיבט הגרפי של המספר, מניה, ייצוג כמויות,    -בפעילות: ייצוג המספר 

 .הוספה )תחילת חיבור(

 

 

https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=1e431d31-0be1-4764-92fd-5ee02a1817c1&lang=HEB
https://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=7d36397e-7872-4a42-838a-18876c569f30&lang=HEB

