
 ו-כיתות הל – עבדות :יחידת לימוד בנושא – פסח

 Google: כלי עיקרי

באמצעותה התלמידים יכירו את , והיחידה עוסקת בהיכרות עם עבדות מצרים כפי שמופיעה בהגדה

לחירות  ית זפיוילמדו להבחין בין חירות  , עבדותו עבדים  כדוגמת ,מושגיםו סיפור יציאת מצרים

 . רוחנית

 .מבוססת על קטעי קריאה ומשימות כתיבההיחידה 

לאחר שתצרפו  !  וזאת על מנת שיהיו שלכם בלבד   ,Copyכל הקבצים הנלווים מוגדרים כיצירת ! שימו לב 

 . הגדירו את הרשאות התלמידים בהתאם לאופי המשימה, אותם 

 

 קישורים מצורפים / קבצים ( רכיב) סוג   תוכן כותרת  נושא 

הנחיות  
 למורה 

 ,מורים יקרים הנחיות

 
 . לפניכם יחידת לימוד בנושא עבדות

 : היחידהמטרת 

כרות עם עבדות מצרים כפי שמופיעה יה •
 . בהגדה ובסיפור המקראי

 .  ועבדות כרות עם המושגים עבדיםיה ●
יצירת עניין בסיפור יציאת מצרים והמחשת   ●

 .    הסיפור באופן חווייתי
כרות עם תלונות העם והרצון לשוב  יה ●

 . מצרים בסיפור המקראיל
 .  הבחנה בין חירות פיזית לחירות רוחנית ●

–  היחידה לקוחה מתוך פורטל עובדי ההוראה
 .מכון שיטים – פסח בספרות

 
 !ומהנה  מאחלים לכם למידה פורייה

המרחב  -פורטל עובדי הוראה חומר לימוד 
 הפדגוגי 

 
 שיטים  מכון  הלימוד  יחידת 

?  אז איך עושים זאת 
גוגל   –  חומרי הדרכה

 קלאסרום 

להוסיף , לשנות, להתאים, מוזמנות ומוזמנים
בעותק הפרטי )ולגרוע מהקלאסרום שלפניכם 

כדי שהיחידה תתאים למטרות  ( לכם כמובןש
מצורף קישור לאתר . ולדרך הלימוד שלכם

ההדרכה הידידותי והנגיש של חטיבת הטמעת  
שם תוכלו ללמוד  . טכנולוגיות במשרד החינוך

דרך מתקדמים ואילך , מרמת מתחילים
כם בשימוש ביישומי גוגל יולהרחיב את ידיעות 

 . ובגוגל קלאסרום בפרט, בכלל

  חטיבת –  לחינוך  ענן  סביבות חומר לימוד 
 טכנולוגיות  הטמעת

חשוב לנו שיחידות הלימוד אשר אנו יוצרים  ! דעתכם חשובה לנו 
,  מעניינות,  רלוונטיות יהיובסביבות הענן 

. נגישות וידידותיות לשימוש למורה ולתלמידים
נשמח לשמוע את כל מה שיש לכם לומר כדי 

לשפר את היחידות הקיימות וליצור יחידות  
 . חדשות שמתאימות לכם ככל האפשר

 .המשוב אנונימי לגמרי !שימו לב

 ?הלימוד  יחידת  על דעתכם  מה חומר לימוד  

עבדים  
 היינו

עבדים היינו לפרעה  
עבודה    – במצרים 
 בקבוצות 

  צרו שקופית קבוצתית בהשראת קטעי
 המצורפים לפניכם:  מההגדה  טקסטים

 . התחלקו לקבוצות .1
 . כל קבוצה תבחר קטע מתוך ההגדה .2

 ומהמקרא  מההגדה  טקסטים  חומר לימוד  
 

 סיפור ההגדה 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/pesach_sifrot/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/ivrit_chinhch_leshony/yesodi/noseem_nilmadim/pesach_sifrot/
https://006d7933-d54e-428f-af48-f9a573abf8ff.filesusr.com/ugd/899fdd_265c3192718f48888cff2cf1ad7c5492.pdf
https://006d7933-d54e-428f-af48-f9a573abf8ff.filesusr.com/ugd/899fdd_265c3192718f48888cff2cf1ad7c5492.pdf
https://006d7933-d54e-428f-af48-f9a573abf8ff.filesusr.com/ugd/899fdd_265c3192718f48888cff2cf1ad7c5492.pdf
https://006d7933-d54e-428f-af48-f9a573abf8ff.filesusr.com/ugd/899fdd_265c3192718f48888cff2cf1ad7c5492.pdf
https://006d7933-d54e-428f-af48-f9a573abf8ff.filesusr.com/ugd/899fdd_265c3192718f48888cff2cf1ad7c5492.pdf
https://006d7933-d54e-428f-af48-f9a573abf8ff.filesusr.com/ugd/899fdd_265c3192718f48888cff2cf1ad7c5492.pdf
https://006d7933-d54e-428f-af48-f9a573abf8ff.filesusr.com/ugd/899fdd_265c3192718f48888cff2cf1ad7c5492.pdf
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel
https://sites.google.com/view/homel
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMdlv4YKFsVmMXuPWWt420pMycvQJq84qmwW_vIYJXzdKF_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMdlv4YKFsVmMXuPWWt420pMycvQJq84qmwW_vIYJXzdKF_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMdlv4YKFsVmMXuPWWt420pMycvQJq84qmwW_vIYJXzdKF_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMdlv4YKFsVmMXuPWWt420pMycvQJq84qmwW_vIYJXzdKF_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMdlv4YKFsVmMXuPWWt420pMycvQJq84qmwW_vIYJXzdKF_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMdlv4YKFsVmMXuPWWt420pMycvQJq84qmwW_vIYJXzdKF_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMdlv4YKFsVmMXuPWWt420pMycvQJq84qmwW_vIYJXzdKF_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMdlv4YKFsVmMXuPWWt420pMycvQJq84qmwW_vIYJXzdKF_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMdlv4YKFsVmMXuPWWt420pMycvQJq84qmwW_vIYJXzdKF_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMdlv4YKFsVmMXuPWWt420pMycvQJq84qmwW_vIYJXzdKF_A/viewform
https://docs.google.com/document/d/1eUjaJqifgqSGgsu4EvBHIo5PvvPi76MrbV9_PZenBDQ/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1eUjaJqifgqSGgsu4EvBHIo5PvvPi76MrbV9_PZenBDQ/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1eUjaJqifgqSGgsu4EvBHIo5PvvPi76MrbV9_PZenBDQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1eUjaJqifgqSGgsu4EvBHIo5PvvPi76MrbV9_PZenBDQ/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1eUjaJqifgqSGgsu4EvBHIo5PvvPi76MrbV9_PZenBDQ/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/presentation/d/1djBZfm2vfD6tDk4GB9ZSTEgaBcSNhj0m7pWuGGek38M/copy#slide=id.p


 . צרו שקופית בהשראת הקטע .3
חברו את השקופית הקבוצתית יחד עם  .4

השקופיות של הקבוצות האחרות וצרו  
 .מצגת כיתתית שמספרת את כל הסיפור

התבוננות באיורי   
 עבדים 

לאחר שקראתם חלקים מההגדה בשיעור 
מוזמנים להתבונן באיורי  אתם, הקודם

 . העבדים ולענות על השאלות במסמך המצורף

 במסמךת שאלו  – עבדים   איורי מטלה
Forms 

  – כתבים צעירים  
 עבודה בקבוצות 

  .(תלמידיםארבעה - שלושה) התחלקו לקבוצות
ועליכם  ,אתם כתבים בעיתון  –כתבה כתבו  

הערים  , "פיתום ורעמסס"לתאר את הנעשה ב
 .  בונים העברים אותןש

הלך הרוח של   את, נסו לתאר את הפעילות
 . איך מתייחסים המצרים לעבריםו  ,העברים

 .   מסויםספרו סיפור של אדם 
 

ושתפו את המסמך עם   Docsפתחו מסמך 
 (. שלוש קבוצותעד ) קבוצות נוספות

 Docs-ב כתבה  כתיבת מטלה

סיר 
  –  הבשר

הקושי  
 שבחירות 

 
 
 
 
 

שמש    – פתיחה
 אסוציאציות 

שמש האסוציאציות יכולה לסייע בארגון של  
 .המחשבות והרעיונות בנושא הנלמד

כתבו  את הרעיונות או המושגים המתקשרים  
 .ותומכים במילים המופיעות במרכז

   אסוציאציות   שמש מסמך מטלה
 Docs-ב

קראו את הפסוקים מספר שמות ובמדבר   .. תלונות…תלונות 
המתארים את תחושות העם בטופס המצורף 

 . וענו על השאלות
 .בתשובתכם הקפידו על כתיב נכון

  במסמך שאלות   – הבשר  סיר  מטלה
Forms 

בין   –  דיון בכיתה
לחירות    פיזיתחירות 
 רוחנית 

 :דונו בכיתה על המושגים הבאים
 פיזית חירות 
 רוחנית חירות 

  שאלה 

 רוחנית בין חירות   
 ית זפילחירות 

 : ענו על השאלות בפורום הכיתתי

ללא חירות ית ז פיהאם ניתן לקבל חירות  •
 ?  רוחנית

ללא חירות  רוחנית  האם ניתן לקבל חירות  •
 ? ית ז פי

 
הביאו את היצירתיות שבכם לידי ביטוי והכינו  

(  תמונה ,אלבום, קומיקס, סרטון, ציור) מיצג
 .החירות מנקודת מבטכםהמבטא את ערך 

 . הגישו למורה

  שאלה 

 

מה הסיטואציה של   
 ? בני ישראל במדבר

הקפידו בתשובתכם על כתיב  ,ענו על השאלה
 .נכון

  שאלה 

עתה "
בני  

"?  חורין
עבדות 

 כיום  

 : קראו קריאה משותפת ? מהי עבדות
ַויֹוִציֵאנו ְיָי  , ֲעָבִדים ָהִיינו ְלַפְרֹעה ְבמְצָרִים"

לֵהינו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה וִבְזרֹוַע ְנטוָיה  .    ֹאֱֹ
ְוִאלו לא הֹוִציא ַהָקדֹוש ָברְוך הוא ֶאת ֲאבֹוֵתינו  

ֲהֵרי אנו וָבֵנינו וְבֵני ָבֵנינו ְמֻשְעָבִדים , ִמִמְצָרִים
 (.הגדת פסח) "ָהִיינו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים

 ? מהי עבדות
 ? היכן אם כן, ?עבדות בעולם היוםהאם קיימת  

  שאלה 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2GXZ2Y-4qaoEcBRvNAQ4UXLDhD4lMEU9hH6pbR5GRCWDu6A/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/1GS9uXV55JypapSZY0LBzgzlZ3HHEDSpcViLBc-WNmD0/copy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2GXZ2Y-4qaoEcBRvNAQ4UXLDhD4lMEU9hH6pbR5GRCWDu6A/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/1GS9uXV55JypapSZY0LBzgzlZ3HHEDSpcViLBc-WNmD0/copy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2GXZ2Y-4qaoEcBRvNAQ4UXLDhD4lMEU9hH6pbR5GRCWDu6A/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/document/d/18R2F59D41WVA3led6KQSO3rNrLlGllzAlI4ep38mJG8/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/18R2F59D41WVA3led6KQSO3rNrLlGllzAlI4ep38mJG8/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/18R2F59D41WVA3led6KQSO3rNrLlGllzAlI4ep38mJG8/copy
https://docs.google.com/document/d/18R2F59D41WVA3led6KQSO3rNrLlGllzAlI4ep38mJG8/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/18R2F59D41WVA3led6KQSO3rNrLlGllzAlI4ep38mJG8/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/18R2F59D41WVA3led6KQSO3rNrLlGllzAlI4ep38mJG8/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/18R2F59D41WVA3led6KQSO3rNrLlGllzAlI4ep38mJG8/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/14HKZUGj7l5flHUxO1Hf8hXnniLZ4pdpVDs6WZcUXGxM/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/14HKZUGj7l5flHUxO1Hf8hXnniLZ4pdpVDs6WZcUXGxM/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/14HKZUGj7l5flHUxO1Hf8hXnniLZ4pdpVDs6WZcUXGxM/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/14HKZUGj7l5flHUxO1Hf8hXnniLZ4pdpVDs6WZcUXGxM/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/14HKZUGj7l5flHUxO1Hf8hXnniLZ4pdpVDs6WZcUXGxM/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/14HKZUGj7l5flHUxO1Hf8hXnniLZ4pdpVDs6WZcUXGxM/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/14HKZUGj7l5flHUxO1Hf8hXnniLZ4pdpVDs6WZcUXGxM/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/14HKZUGj7l5flHUxO1Hf8hXnniLZ4pdpVDs6WZcUXGxM/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/14HKZUGj7l5flHUxO1Hf8hXnniLZ4pdpVDs6WZcUXGxM/copy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMuTxdelWU9UkDwBfnsUfDZ1Gz4_ALraSOMIgknCUpUGh9fg/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMuTxdelWU9UkDwBfnsUfDZ1Gz4_ALraSOMIgknCUpUGh9fg/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMuTxdelWU9UkDwBfnsUfDZ1Gz4_ALraSOMIgknCUpUGh9fg/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMuTxdelWU9UkDwBfnsUfDZ1Gz4_ALraSOMIgknCUpUGh9fg/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMuTxdelWU9UkDwBfnsUfDZ1Gz4_ALraSOMIgknCUpUGh9fg/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMuTxdelWU9UkDwBfnsUfDZ1Gz4_ALraSOMIgknCUpUGh9fg/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMuTxdelWU9UkDwBfnsUfDZ1Gz4_ALraSOMIgknCUpUGh9fg/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMuTxdelWU9UkDwBfnsUfDZ1Gz4_ALraSOMIgknCUpUGh9fg/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMuTxdelWU9UkDwBfnsUfDZ1Gz4_ALraSOMIgknCUpUGh9fg/viewform?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/146ROcQA4Tm1lD9ZhAFpNHLFV0eWeefV50-7fyvkhRls/copy


  – עבדים בימינו 
 עבודה בקבוצות 

 .(תלמידים ארבעה- שלושה)התחלקו לקבוצות 
,  קראו תיאורים של עבדות בעולם המודרני

בחרו תיאור אחד וענו על השאלות הנלוות  
 .המצורף Docsבמסמך 

 שתפו את המסמך עם קבוצות נוספותוהגיבו 
 (. לכל היותר קבוצותשתיים עד שלוש )

  בעולם   עבדות  של תיאורים  מטלה
 Docs במסמך   המודרני

חייזר הגיע לכדור   
סיכום והמשך    – הארץ

 עבודה בקבוצות 

לו הייתם נדרשים להגדיר לחייזר שזה עתה  
הגיע לכדור הארץ מה משמעות המילה  

 ? כיצד הייתם מגדירים זאת, "חופש"
תנו ליצירתיות ולדמיון ביטוי וצרו שקופית  

 .קבוצתית המבטאת מהו חופש בעיניכם

 Slides-ב  שקופית יצירת  מטלה

 

 

https://docs.google.com/document/d/1gtBAQVpUYpuPUW4Og7tCbMxyWvfEFbhkJPnaooCvC34/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1gtBAQVpUYpuPUW4Og7tCbMxyWvfEFbhkJPnaooCvC34/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1gtBAQVpUYpuPUW4Og7tCbMxyWvfEFbhkJPnaooCvC34/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1gtBAQVpUYpuPUW4Og7tCbMxyWvfEFbhkJPnaooCvC34/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1gtBAQVpUYpuPUW4Og7tCbMxyWvfEFbhkJPnaooCvC34/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1gtBAQVpUYpuPUW4Og7tCbMxyWvfEFbhkJPnaooCvC34/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1gtBAQVpUYpuPUW4Og7tCbMxyWvfEFbhkJPnaooCvC34/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1gtBAQVpUYpuPUW4Og7tCbMxyWvfEFbhkJPnaooCvC34/edit?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1gtBAQVpUYpuPUW4Og7tCbMxyWvfEFbhkJPnaooCvC34/edit?usp=drive_web&authuser=0
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