
 

 

 

No Man Is An Island   שום אדם איננו אי 

 )פירוט הפעילות בעברית נמצא בסוף הפעילות באנגלית(

“No man is an island entire of itself;  

every man is a piece of the continent, a part of the main...” 

John Donne in his poem makes the point that we are all part of a larger network, and 

beyond the social responsibility we have 

towards one another, we can’t survive on 

our own...we need things, we need people.  

The Israelites left Egypt in haste. They 

didn’t have time to pack up their homes, 

they could only bring with them the most 

basic, vital and immediately available items, and for food, they took matzah and 

water.  

They didn’t even have time to say farewell to Egyptian friends  

Imagine you had to leave in a rush to a desert or a to a desert island...  

What are the basic things that are most important to you?  

What would insist on taking with? 

What would you write in the note you left for your Egyptian friend who came to look 

for you the next day, and found you had gone... 

 

Activity –  

** Create an interactive collaborative workspace using Padlet Lino or Flipgrid, on it 

you can do one or both of the following: 

• Create your Desert (Island) list -  

Record a message / post a note with 3 things - items, values, experiences, 

people that are important to you and you would take with you into the Desert? 

(Assume you have food, and technology is not allowed....) 

 

 



 

 

 

 

 

• Say farewell -  

Write a note to your Egyptian friend explaining why you left? Please be as 

creative as possible. Remember the Children of Israel were keen to leave and the 

Egyptians had just suffered 10 plagues. 

** This can be done using a comic strip, using Powtoons. 

After both classes have posted their lists, postings, respond to 2 answers, one 

written by your classmate and one written by a students from your twinned class.  

Responding to a Desert Island list -  

In you comment please note whether you identify with.../ agree with..../ or disagree 

with what was written.  

Please remember to write in a courteous way, which reflects understanding of the 

cultural differences and nuances between you and your twin. 

Responding to a farewell note –  

In your comment please say what you thought of the note, was it convincing? 

Compare your reasons for leaving with those written by your friends. 

What was similar and what was different between the reasons you gave for the 

sudden departure. 

 

Recommended Digital Tool: Padlet, Lino, Powtoons, Flipgrid 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 שום אדם איננו אי... 

 ;ׁשּום ָאָדם ֵאיֶנּנּו ִאי, כֻּלֹו ִמֶשל ַעְצמֹו“

 ..".ָכל ָאָדם הּוא ִפָסה ִמן ַהַיֶבֶׁשת, ֵחֶלק ֵמֶאֶרץ ַרָבה

 ( ג׳ון דאן, תרגום: רמי דיצני)

אדם איננו אי..." הוא מעביר לנו את המסר שכולנו חלק מרשת רחבה יותר, ג'ון דאן אמר "שום כש

.  מהיחיד, יש לנו אחריות כלפי האנשים שחיים סביבנו, ואנחנו לא יכולים לשרוד לבדדבר שגדול יותר 

 אנחנו זקוקים לאנשים, חפצים, חברה.  

, הם לא בני ישראל יצאו ממצרים בחיפזון

הבית ואפילו לא ארזו מזוודות. הם   ארזו את

דברים בסיסיים חיוניים ומיידים   יתם לקחו א

וצידה לדרך  לשהייה במדבר ההכרחי  לקיום

משכניהם  נפרדו הם אפילו לא  .מצות ומים –

 . המצרים

מה היה קורה אילו אתם הייתם יוצאים למסע במדבר או לאי בודד? מהם הדברים הכי חשובים לכם  

 חשוב שילוו אתכם במסע )בהנחה שמזון ומים זמינים עבורכם(. שהיה לכם 

מוצאים בית  מה הייתם כותבים לשכנים המצרים שלכם שהיו מגיעים לחפש אתכם יום למחרת, ו

 נטוש?

 הפעילות: 

,  Padletפאדלט   צרו מרחב עבודה שיתופי תוך שימו באחד מהכלים הדיגיטליים הבאים:  **

. על גבי מרחב זה בחרו אם לבצע את שתי המטלות הבאות, או רק Lino , לינו Flipgridפליפגריד 

 אחת מהן:

  - לאי בודד / מדבררשימת ציוד  •

  3רשמו  בצבע שנבחר עבור הכיתה שלכם , ועל הפתקיתהוסיפו פתקית הקליטו הודעה או 

חפצים, ערכים, חוויות, אנשים, שבלעדיהם יהיה   – למדבר הכרחיים לקחת אתכםדברים ש

 מוצרים טכנולוגיים הם לא חלק מהרשימה(. . )אין צורך לקחת מים ושתייה, וקשה לשרודלכם 

 

   -להפרד יפה  •

 לחברים המצרים שלכם ובו הסבירו מדוע עזבתם. הרשו לעצמכם להיות   כתבו פתק



 

 

 

 

 

. זכרו שבני ישראל רוצים לעזוב את מצרים כבר הרבה זמן, ושהמצרים זה עתה יצירתיים 

 מכות לא פשוטות. 10סבלו מ 

 

 .Powtoonsניתן לעשות זאת על ידי שימוש בכלי דיגיטלי שמייצר קומיקס, כמו   **

הגיבו  בחרו לאיזה תשובות אתם רוצים להגיב.  ,ששתי הכיתות העלו את הבחירות שלהם יאחר

 לפחות לשתי תשובות, אחת מהכיתה שלכם ואחת מהכיתה התאומה.  

   –תגובה לרשימת ציוד לאי בודד / מדבר  

לא מסכימים עם הבחירות  ./ מסכימים עם.... / בתגובה שלכם אנא רשמו האם אתם מזדהים עם...

 שעשו חבריכם.  

 רגישים להבדלים הבין תרבותיים. אנא הקפידו על ניסוח מכבד ורגיש של התייחסותכם והיו 

 

   –מכתב פרידה תגובה ל

, האם ההסבר  שלכם אנא רשמו מה חשבתם על הפתק, על הסיבות לעזיבה הפתאומיתבתגובה 

 משכנע? 

 השוו את הסיבות שאתם הצעתם עם הסיבות שכתבו חבריכם. 

 שרציתם לקחת אתכם.מה הדמיון ומה השוני בין הסיבות שניתנו, ובין הרשימות של הציוד 


