
 

 

 

 

What is Freedom for Me     מהי חירות עבורי 

 )פירוט הפעילות בעברית נמצא בסוף הפעילות באנגלית(

 

Passover is about celebrating freedom from slavery.  

However, we are not free to eat whatever we want, isn’t 

that the opposite of freedom?  

It depends on how you understand freedom, what it 

means to you. Is it about doing whatever you want, with 

no rules or limits?  

Jewish traditions’ interpretation of freedom is that freedom 

is achieved through commitment. Not the idea of “I can do whatever I want whenever I want 

to do it”, but rather making a conscious choice to belong to something that is larger than 

yourself, and being free to make that choice, and committing to it by taking certain actions.  

What is freedom for you? 

What things have you chosen to be committed to? (Family, a sport, vegetarianism).  

 

Activity -  

1. List 2 things that you are committed to, and that for others might seem like a restriction 

on your freedom. 

2. List 2 things that represent freedom for you, through them explain how you understand 

freedom, why did you choose to list these things.  

3. Post the list and your explanations to the collaborative board, using a Digital tool like – 

Lino or Padlet. 

4. Read the lists of your classmates and those listed by the students of your twinned class. 

Respond to a at least 2 posts, one written by a classmate and the other written by a 

student in your twinned class.  

5. Feel free to question and show interest in their choices. Please make sure your response 

is written in an appropriate way that takes into consideration sensitivities and cultural 

differences between you and your twin. 

6. Review the similarities and differences between 

what your class and your twinned class lists. What 

can you learn from these?  

 

Digital Tool recommended lino or Padlet 

 



 

 

 

 

 

 מהי חירות עבורי? 

היציאה שלנו מעבדות  פסח הוא חג בו אנו מציינים וחוגגים את 

לא חופשיים לאכול מה  אנחנו    במהלך החגיחד עם זאת, לחירות. 

 תלוי מהי חירות עבורך.   לא ההפך מחירות? האם זה  שבא לנו. 

"אני  איננה היכולת לאמר  לפי המסורת היהודית, חירות אמיתית 

חירות היא הבחירה   א אל אעשה מה שבא לי מתי שבא לי" 

היומיומית להשתייך למשהו שגדול יותר ממני, לעם, לתרבות.  

החירות מאפשרת את הבחירה למה אני משתייך.ת, עם  

 ופעולות מסוימות.   ממני, אני מקבל.ת על עצמי הגבלות ההשתייכות והמחויבות לדבר שגדול

 ?מהי חירות עבורך

)משפחה, פעילות   צריכים.ות לבצע?  םשבעקבותיהם יש פעולות שאתלאילו דברים את.ה התחייבתם ו

 . ספורטיבית, השתייכות לנבחרת, צמחונות(

 

 : הנחיות לפעילות 

 Linoאו לינו  Padletתוך שימוש בפדלט , יצרו מרחב עבודה שיתופי אינטראקטיבי **

,  דברים שמייצגים חירות עבורכם, דרכם הסבירו לנו כיצד אתם מבינים את המושג חירות רשמו שני   .1

 ומדוע בחרתם את הדברים הללו. 

  , ושעבורם אתם מוכנים לקבל איזושהי מגבלה כביכול על שאתם מחוייבים אליהם דברים שני  מו  רש .2

 החירות שלכם.  

 . שלכם ללוח השיתופי   הסברהרשימה ואת ההעלו את  .3

קראו את הרשימות של חבריכם וחברותיכן לכיתה ולכיתה התאומה. התייחסו לפחות לשתי רשימות   .4

האחת של תלמיד או תלמידה מכיתתכם והשניה מהכיתה התאומה. מוזמנים לשאול ולהתעניין  

 בבחירות של התלמידים והתלמידות 

 .מנוסחות ברגישות תוך תשומת לב להבדלים בין תרבותיים אנא שמרו על תגובות  **

התבוננו בדימיון ובשוני בין הבחירות וההגדרות שנכתבו בכיתתכם ובכיתה התאומה. מה ניתן ללמוד   .5

  ?מכך

 

 לינו או פדלט.  כלי דיגיטלי מומלץ: 

עזרה בהכנת לוח פדלט מעוצב עם קישור ייחודי  במידה ותרצו  

שלכם עבור פעילות זו, או המלצה על כל כלי דיגיטלי נוסף, אנא  

 schooltwinnning@jafi.orgצרו קשר במייל: 


