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אנשיאנובו,קצרהזדמנויותחלוןהיאהנעוריםבנישלההתחנכותתקופת

-על.ומשמעותימשפיעתהליךלייצרמבקשים'כפרדרך'בוהטיפולהחינוך

,בעינינו.לחנךהזדמנותאירועבכלולראותאפשרימשאבכללרתוםישכן

–עיקרייםמשאביםשלושהבאמצעותלהתבצעצריךהחינוכיהתהליך

.זמן,אדם,מקום

–
המרחב הפיזי של 

ניצול  –הקהילה 

המשאבים הפיזיים  

והעיצוב בכדי להנחיל  

את המסרים החינוכיים 

. ואת ערכי הקהילה

המבוגרים  כל 

בקהילה הינם 

מחנכים ומהווים  

בגופם ובהתנהלותם  

דוגמא ומסר חינוכי 

.מהלך

, רתימת לוח השנה

אירועים , תאריכים

צפויים או מזדמנים  

לטובת העברת  

המסרים החינוכיים  

. וערכי הקהילה

החינוכילתהליך"זמן"המימדברתימתעוסקיםשלפניכםהדפים
להטעין,טיפולואנשיכמחנכים,שלנוהיכולתאתלהגבירומנסים
,לחנךבכדיהשנהבלוחהטמונותההזדמנויותאינספוראתולרתום
.ומשמעותפשרשלמסריםולהעביר,לשייך

יוכלחניךכלשבהפניםרבתישראליתלתרבותמוביליםאנו'כפרדרך'ב
והמטעןהקודיםאתלהכירזמןנדרש.החינוךבקהילתושייךרצוילהרגיש
זמיןמשאבלרשותנועומדאותםשנדעעד.חניךוכלתרבותכלשלהייחודי
לכללאפשרצריכההקהילה.ומועדיםחגיםלנושמציין,השנהלוחבצורת
בלתיכחלקנוכחיםותרבותםשהםלהרגישקבוצהולכלמחנךלכל,חניך
ונוכח,נויובחפציבתמונות,הפיזיבממדנוכחזה.החינוכימהמרחבנפרד
הקו.חינוךכקהילתלצייןאולחגוגשנבחרבאירועים,השנהבלוחגם

אתמשרתהואהאם-הנונחגוגשאותוהאירועלגביבהחלטההמנחה
.שלנוהמטרות
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עלינו  , העל שלנו-נכלל במטרותהואיל וחינוך לשייכות 
, על כל הזדמנות חינוכית שיזמן לנו לוח השנה" לקפוץ"

,  ובוודאי גם על כל הזדמנות שתזמן לנו תוכנית הלימודים
לא כל אירוע וחג מחייבים הפקה והפסקת  . לטובת העניין

אפשר להתייחס לחג בלוח  . השגרה" שבירת"לימודים או 
באיחולים ובברכות אישיות וכלליות ברשתות  , קיר

שכשהברכה כתובה או נאמרת  , שווה לזכור. החברתיות
לוח השנה הישראלי  .. יש לכך השפעה גדולה, בשפת המקור

בקהילת חינוך יהיה גדוש בכל הטּוב שהחברה הישראלית  
כך שנוכל לחגוג את חגינו ולשאול את עצמנו  , יודעת להביא

או רק מציינים  ,אם אנו מקבלים עלינו כקהילה חגים נוספים
.אותם על מנת שנוכל לברך כל אחד בחגו

ואירועים שונים  חגיםבלוח השנה הישראלי יצוינו
התשיעי  , הסהרנה לצד המימונה, זה לצד זה
חג  , הסגד לצד הנובי גוד, יום ירושליםבמאי לצד

הרמאדן  ,נבי שועבחגד לצד"הגאולה של חב
כל אלה מבלי  . הסובלנות ויום האחדותלצד יום

לעמעם או לדלל את חגי ישראל מלוח השנה 
את  יכירואו פשוט יציינו, יחגגובכל קהילה .העברי

בתרבות הפועםהימים הסודיים של הלב
.הישראלית רבת הפנים



(א"רמז קצ, פרשת בא-ילקוט שמעוני  

(צ"רמז ק, פרשת בא-ילקוט שמעוני  )

יום יום אני תולש מהלוח דף"
יום ראשון עצוב

יום שני אני שמח
ויום שלישי הוא יום חדש

עובד כמו חמור... או
במזוזה אני עבד

"והמוח רץ

שבו אשכב על הגב
אתהפך על הבטן

והמוח רץ
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ולנו לא נותרה ברירה אלא , טבריה חמה בבוקר כמו שהיא בוערת לפני השקיעה
מכוסים בשכבות גדולות של משחות הגנה מקרינה ולחפש  , לשרוץ עם הילדים במים

...  מעט צל שמספקת הרשת שנמתחה מעל אזור המים הרדודים

שאלה אשתי את שאלתה הקבועה והכניסה את ראשה אל  " ?מה יהיה עם הילדים"
וטבלתי את  , עניתי לה כשהוציאה את ראשה, "נראה לי שהם יהיו בסדר. "המים לצננו
אני לא מתכוונת  , לא". "אני מקווה, הם יהיו בסדר, הם שותים מספיק מים", ראשי שלי

".  אני מדברת על הרמדאן", היא אמרה, "לחום

מוודא  , עניתי וסובבתי את ראשי בעדינות ימינה ושמאלה בעודי מחייך" ?מה איתו"
ואת יכולה לדבר קצת בשקט ", שאיש לא שמע אותה מזכירה את חודש הצום

. עכשיו היא לחשה-" ?לא מפריע לך שהם לא יודעים מה זה בכלל" ..."?בבקשה
אבל , זאת אומרת באיחור של יום. הודענו להם כשזה התחיל. ודאי שהם יודעים"

אתה  , זה שאין להם התחושה", היא אמרה, "לא לזה אני מתכוונת". "הודענו להם
אני קצת , לא יודעת-המסורת , האווירה-כמו שלנו הייתה פעם כשהיינו בגילם , מבין

הסתכלתי על שני הילדים סוחטי הרחמים שלה שוחים ". מרחמת עליהם לפעמים
אחרי שנתיים של לימודי  , שוחים כמו ילדי קיבוצים, בבריכת המלון חמישה כוכבים

חשבתי בלבי  , אילו תנועות יש לו לקטן בסגנון חתירה. שחייה בחוות הנוער הציוני
וחייכתי לנוכח המחשבה שהצלחתי להפוך את הילדים שלי לערבים שיודעים לשחות  

.  בגיל צעיר כזה

.  אמרה אשתי בקול ואני סימנתי לה באצבע על הפה שהיא שוב צועקת, "אתה מבין"
"  ?נכון היה כיף ברמדאן בטירה כשהיינו קטנים", היא אמרה והמשיכה, "אוי סליחה"

שוב היא אמרה את המלה המפורשת רמדאן ולא הותירה לי ברירה אלא לשחות עוד 
...כאמצעי טשטוש, בריכה אחת הלוך חזור

הנה אני , כמו כשהייתי ילד קטן בטירה, לא הספקתי לחשוב והנה אני קרוב לקרקעית
ממתין יחד עם סבתא בחוץ לקולו של המואזין שייתן את האות לסיום הצום של אותו 

מעודדים את המואזין  , שר יחד עם האחים שלי שירים מיוחדים ששרו כל הילדים, יום
משחרר בועות אוויר , אני עושה תנועות ארוכות בידיים. להקדים להציל את הרעבים

ורואה איך אנחנו יושבים כל המשפחה ביחד סביב שולחן , לאט-לאט, בעדינות מהאף
אף שלא הייתי  , מחכים לאות כדי להסתער על הארוחה שאמא הכינה, רמדאן צבעוני

הצום עצמו לא היה  , זה לא היה העניין בכלל. בטוח בכלל כמה מבני משפחתי צמים
.  אחר כך שתינו תה וישבנו מול תוכניות החידות ששודרו בערוץ הירדני. חשוב

לא היה כיף בטירה ברמדאן  , אני מתרומם מהמים קרוב לאשתי ומודיע לה שלא
תראי כמה שהם , לילדים שלנו לא חסר כלום, אין לה סיבה לדאוג, כשהיינו קטנים ולא

.  נפלאים

20.08.2010, "הארץ"מתוך טור שפורסם ב, סייד קשוע
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ברונו בטלהיים/ 

, ובילדותינו חיכינו לימים אלו... החגים הם ימי השנה הסודיים של  הלב "

וצפינו את הנאותיהם  , בשמחה ובהתלהבות, החוזרים ובאים מדי שנה בשנה

החגים סימנו  . מראש, שבועות רבים ושמא אף חודשים ואפילו שנה תמימה

.  והעניקו משמעות חיובית לזמן החולף, פיסוק נעימים ביותר את חיינו-בסימני

כמבוגרים אנחנו מחליטים פעמים רבות שאיננו צריכים עוד להיכנע להשקפות 

ורבים מאיתנו נוטים  , ילדותיות שכאלה בקשר לדברים הנותנים טעם לחיים

.  להסתיר את רגשותיהם כלפי החגים לא רק מזולתם אלא גם מפני עצמם

בשל כך קורא להם  ; נודע שלנו-ואולם משמעותם לגבינו מעוגנת במעמקי הלא

רגשותינו כלפי אותם ימים  ". ימי השנה הסודיים של הלב(: "משורר)לונגפלו 

מיוחדים במינם ומופנמים אפוא בקרבנו ונעשים לחלק מחיינו הפנימיים  

מתייצבים איפוא  , טוב-הנחגגים סביב שולחן חגיגי ועמוס כלהחגים ... הכמוסים

מוכיחה לילד  " התכנסות השבט... "נגד חרדותיו הגדולות ביותר של הילד

-אלא שיש קרובי, שלמען בטחונו מפני נטישה אין עליו לסמוך רק על הוריו

בדרך זו ... משפחה רבים אחרים שיעמדו לצידו בשעת משבר ויגנו עליו מפניה

החגים נמנים עם ההתנסויות הבונות ביותר שאנו יכולים להעניק לו לחיזוק 

."בטחונו
322-325'עמ'הדעתעלמתקבלהורה':מתוך

ברונו בטלהיים 
(1903-1990)  ,

פסיכולוג אמריקאי  
.  יליד אוסטריה

על  1938-נשלח ב
ידי הנאצים  

.  למחנות הריכוז

על האדם המבקש לחשוף את קדושת היום מוטלת המשימה לנטוש  "

ואת היותו לכוד בעול  , את הניכור הקיים במסחור הבוטה של החיים

,  עליו לצעוד הרחק מהקולות הצורמים שבשאר הימים... העמל והיגיעה

עליו . מהמעילה העצמית בה הוא שרוי, ממתחים ומתאוות הרכישה

ולהבין שהעולם כבר נברא וישרוד גם ללא עזרת , להיפרד ממלאכתו

בשבת  ; וסוחטים רווח מן האדמה, שישה ימים אנו נאבקים בעולם. האדם

,  לעולם מוקדשים הידיים.אנו פונים אל הזרע הנצחי הנטוע בנפשנו

,  שישה ימים אנו מנסים להשתלט על העולם. הנפש שייכת למימד אחר

השבת איננה קיימת  ... וביום השביעי עלינו להשכיל לשלוט בעצמיותנו 

השבת איננה מנגינת  . ימי החולין קיימים למען השבת, למען ימי החולין

,  היום השביעי הוא כארמון בתוך הזמן ...היא פסגת החיים, ביניים

אין המדובר בתאריך בלוח  .ובממלכת הזמן ימצא כל אדם את מקומו

" ...אלא באווירה רוחנית ייחודית, השנה

השל.י.א/

אברהם יהושע השל

1907-1972

מההוגים החשובים  

של המחשבה 

היהודית בדור  

.השלישי



7

הפרסיהמפרץמדינותשלהרשמיהלוחהואהאסלאמיהשנהלוח
בומשתמשיםהעולםברחבימוסלמיםוגם,(הסעודיתערבבעיקר)

.דתיותלמטרות

הירחמחזורעלמתבסס,רי'ההגהלוחגםשנקרא,האסלאמיהלוח
השנה.ימים29.5בערךאו–הארץ-כדוראתהירחהקפתזמן-בלבד

.בלבדימים354-בכהמסתכמים,ירחחודשי12-ממורכבתהמוסלמית
לאקצרההאסלאמיתשהשנהכך,שניםעיבורנהוגלאהמוסלמיבלוח
(ימים365-מיותרמעטהארוכה)"שמשית"ההנוצריתמהשנהרק

."ירחית"ההעבריתמהשנהגםאלא

לראשונהנצפההירחסהרכאשרמתחילחודשכל,האסלאמיבלוח
,אוויר-מזג)שוניםמגורמיםמושפעהמדויקהתאריךולכן,בעיניים
תאריךאתמראשלדעתמקשהזאתשיטה.(ועודהצופהמיקום

החודשיתחילשוניםשבמקומותאףוייתכן,כלשהוחודששלההתחלה
הערכהבגדרהםאך,שנהלוחותמראשמדפיסיםאמנם.שוניםבימים
בתאריךהמתבצעות,תצפיותפי-עלמשתניםבהםוהתאריכים,בלבד
הירחהופעתשלתחזיתמביאיםבאינטרנטרביםאתרים.עצמו

לקבועמוסלמיםמאמיניםעללהקלכדי,בעולםשוניםבמקומות
.תאריכים

.בלוחהראשוןחודשה,מוחרםלחודש1-בחלהאסלאמיתהשנהראש
העיראלמוחמדהנביאשלההגירה-רה'ההגמאזנספרותהשנים
שנת,כך.הנוצריםלספירת622בשנת,כנראה,אירעהאשר-מדינה
.רה'להג1438שנתהיתה2017
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לפני45בשנתהרומיתבאימפריהשנקבעבלוחהנוצריהשנהלוחשליסודו
נערך16-הבמאה.היּולְיָאנִיהלוח:שמועלונקרא,קיסריּולְיּוסידיעלהספירה

המתוקןהלוחנקראשמוועל,13-הגְֵרגֹוְריּוסהאפיפיורביוזמתתיקוןזהבלוח
.הגְֵרגֹוְריָאנִיהלוחבשם

עלואֹוגּוְסט,יּולְיּוסשםעליּולי)קיסריםשםעלנקראובשנההחודשיםמןשניים
ַמאְרסהיהבשנההראשוןהחודש,היּוליָאניהלוחפיעל.(ַאֹוגּוְסטּוסיורשושם
מעידיםמהחודשיםחלקשלושמותיהם,(הרומיתבתרבותהמלחמהֵאלשםעל)

משמעונובמבר,8משמעואוקטובר,הלטיניתבשפה7משמעוספטמבר:כךעל
אליםשםעלנקראיםויונימאי,פברואר,ינוארהחודשים.10משמעוודצמבר,9

לטינימשורשנגזר,באביבהָחלהחודששלשמו,אפרילהשםואילו.שונים
.באביבהמתרחשתלפריחהקשורוהוא,"להיפתח"שמשמעו

כדיאחדותשעותחסרותהשמשסביבהארץכדורשלההקפהשבזמןמכיוון
נקבעכך.אחתיממהלשנהמוסיפיםשנים4כל-בדיוקיממות365למלא

.יממות29בןויהיהשנים4כליעּוּבר,בשנההאחרוןהחודש,פברוארשחודש

קבעו,לספירההראשונותבמאותהרומיתבאימפריהשנוצרוהנוצריותהקהילות
-שינויבוערכוהןזאתעם.המקובלהיּולְיָאניהלוחפיעלוהמועדיםהחגיםאת

.ינוארלחודשהועברהשנהראשיתמועד

.היּולְיָאנִיבלוחתיקון13-הגְֵרגֹוְריּוסהאפיפיורהכניס16-הבמאה,כאמור
לזרםאוהקתולילזרםמשתייכתשאוכלוסייתןבארצותהתקבלזהתיקון

לזרםמשתייכתשאוכלוסייתןבארצותזאתלעומת.הנצרותשלהפרוטסטנטי
אזורק,20-ההמאהתחילתעדהיּולְיָאניבלוחלהשתמשהמשיכוהאורתודוקסי

הקודשבארץהפועלתהאורתודוקסיתבכנסייה.הגְֵרגֹוְריָאניהלוחאתאימצו
.היּולְיָאניהלוחפיעלהיוםעדנוהגים

רובעלאירופהארצותשלוהשתלטותן,אירופהשלוהפוליטיתהכלכליתעוצמתה
הגרגוריאניהנוצרישהלוחכךלידיהביאו,19-המהמאההחלהעולםחלקי

המדינהמוסדותפועליםפיושעלהלוחכלומר,האזרחיכלוחהעולםבכלהתקבל
אוכלוסייתהשרוב,ישראלבמדינת.העולםמדינותברובהכלכלייםוהגופים
התאריךאתוהןהאזרחיהתאריךאתהןהרשמייםבמסמכיםמציינים,יהודית
התאריךאתבמסמכיםמצייניםישראלשבמדינתהמוסלמייםבמוסדות.העברי
.המוסלמיותבמדינותגםעושיםוכך,האסלאמיהתאריךואתהאזרחי





ראש השנה החל בחודש תשרי הוא חג 

הוא  . מהתורה ואחד מראשי השנה העבריים

, בתשרי' וב' מצוין בימינו כחג יהודי בא

פי המסורת  ליום  -בתשרי נחשב על' כאשר א

וליום דין שבו , המלכת האלוהים על האנושות

נידון האדם על השנה שעברה ונקבע מה  

יום זה נחשב , כמו כן. יארע לו בשנה הבאה

ליום הראשון בשנה לצורך מניין השנים בלוח  

המצווה  . העברי וכן מניין שנות שמיטה ויובל

.העיקרית של החג היא תקיעת שופר

דין או רחמים#

אמונה#

הזדמנויות בשנת  #
שמיטה

?האדם נזר הבריאה#

:הזדמנויות חינוכיות#

פתיחת דף חדש#



ישראלמשטרתושלל"צהשלמבצעיתזרועהוא,ב"מג,הגבולמשמר

ואבטחתבטרורלוחמה,פניםביטחוןלבעיותמענהלתתשמטרתה

הוקמו1952בשנת,הספרכחיל1949בשנתהוקםהגבולמשמר.הגבולות

בשמוקייםוהואאוחדוהיחידות1953-ומבמשטרההראשונותהפלוגות

.הנוכחי

הנצחהבאתר,בתשרי'בזשנהמדימתקייםב"מגלחלליהזיכרוןטקס

אתהמנציחהאנדרטהובו,עירוןלצומתהסמוך,הגבולמשמרומורשת

.ישראלמערכותבכלהגבולמשמרנופלי

חיילות שונים בצבא ובמשטרה, ב"הכרות עם מג#

מפגש עם  #
לוחמים

קשר עם משפחה  #
שכולה

הכרות עם דמויות  #
של לוחמים

דילמות מוסריות  #
בלחימה

:הזדמנויות חינוכיות#



תשובהימיעשרתנקראיםהכיפוריםיוםעדהשנהשמראשהימים
היום.לחברואדםביןסליחהובקשתנפשלחשבוןביהדותומוקדשים
והאחרוןהעשיריהיום,השנהראשהואתשובהימיבעשרתהראשון
.בתשרי'ביהחלכיפוריוםהואתשובהימיבעשרת

:א"פבתהליםהפסוקפיעל,לעשורֵכֶסהביןהואאלולימיםנוסףשם
."חגנוליוםבכסה,שופרבחודשתקעו"

מכיוון,"כיסוי"המילהמלשון"כסה"מכונההשנהראש,המדרשפיעל
נראהאינוהירחשבוביום,החודשבתחילתחלהואהחגיםלרובשבניגוד

לחודשבעשיריחלהואשכן,"עשור"מכונההכיפוריםויום,(מכוסה)כלל
.תשרי

תמידיש"(לעשורכסהבין)",כיפורליוםהשנהראששביןהימיםבעשרת
המיוחדתבהפטרההראשונההמילהשםעלשּוָבהַשַּבתהנקראתאחתשבת

עדישראלשובה":כךהמתחילה,הושעהנביאמדבריזובשבתשקוראים
."אלוהיך'ה

.תשובהימיבעשרתחלהשהיאכיוון,"תשובהשבת"גםנקראתזושבת
וקוראהציבורבפניזובשבתדורשהרבאוהקהילהשראש,הואמנהג

.ותשובהמעשיםשיפור,נפשלחשבון

אישי-חיזוק קשר בין#

סליחות שהגיע הזמן  #
לפתוח

חשבון נפש אישי#
חיזוק ההכרות לקראת  #

פתיחת שנה

חשבון נפש קבוצתי#

הזדמנויות לומר#
מילים טובות

:הזדמנויות חינוכיות#
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התשובהעומדותובמוקדו,בתשריבעשרהחלהכיפוריםיום

ל"חז.הנפשעינויבולהתענותנדרש,התורהציוויפיעל.והסליחה

אכילה:איסוריםחמישההכוללהעינוימהותאתבמשנהמפרשים

וקיום(עורנעל)הסנדלנעילת,רחיצה,(בשמן)הגוףסיכת,ושתייה

.אישותיחסי

זוכות לאחוזי שמירה  , התפילה וההימנעות ממלאכה, מצוות התענית

וזאת בשל , מבין מצוות היהדות, מהגבוהים ביותר בקרב היהודים

קדושתו הרבה של היום והאמונה בסגולתו למחילת עוונות בקיום  

.והמנהגים הרבים הקשורים בו, האיסורים, המצוות

חשבון נפש#

סליחות#

אמונה#

קדושה ורוח#

קהילתיות#

:הזדמנויות חינוכיות#



,ימיםשבעהבמשךהנחוגמקראיחגהינו,האסיףחגגםהנקרא,הסוכותחג

לחג,המקראפיעל.בסוכהלשבתיהודיכלמצווהובו,בתשריא"לכו"טבין

הרגליםמשלושואחדהאסיףעונתאתהחוגגחקלאיחגזהומחד:טעמיםשני

הושבתשלההיסטוריהמאורעאתהמצייןלאומיבחגמדוברומאידך,בשנה

.במדברבנדודיהםבסוכותישראלבני

חגבסיום.המועדחולימישישהואחריו,טוביוםהואהראשוןהחגיום

,עצמובפניהעומדנפרדחגשהואעצרתשמינינחוג,בתשריב"בכ,הסוכות

.בוחלותאינן('וכולולבנטילת,הסוכה)הסוכותחגשלהמיוחדותוהמצוות

,תורהשמחתבשםמדרבנןחגגםעצרתשמיניליוםבמקבילחלישראלבארץ

מצויןבתשריג"בכ,עצרתשמינילאחר.הקודמיםהחגיםמשנינפרדהואשאף

.חגאסרויום

בעשורים.כורדיסטןיהודיקהילתשל,דתימקורללא,עממיחגהואסהרנה

הנראהככל,הסהרנהאתחגגולאכורדיממוצאהיהודים,למדינההראשונים

1972-ב.ההיתוךכורומדיניותישראלבמדינתלחייםההסתגלותקשייבשל

.בישראלהסהרנהחגיגותאתלראשונהארגנובישראלכורדיסטןיוצאי

הועברובארץאך,פסחשלהמועדבחולהמרכזיתהסהרנהנחגגהבכורדיסטן

.סוכותהמועדלחולמהאביבהחגיגות

שליציאהכוללתהשארשבין,גדולהבהילולהמתאפיינותהסהרנהחגיגות

עלנגינה,שירהותחרויותשירה,תרומות,לסעודותלטבעהקהילהחבריכלל

שגרתאתששבראירועהייתה,בכורדיסטן,הסהרנה.וריקודוזורנהתוף

מהנורמותושחרורומגדרגילאיםחוציחברתייםמפגשיםואיפשרהיומיום

,לחגמיוחדותתפילותישנן,במהותודתיאינושהחגפיעלאף.החברתיות

אירוסיןוטקסיהכנסתלביתחדשתורהספרהכנסתכגוןדתייםוטקסים

.החגיגותמןכחלקהמתקיימים





הוא.בישראלהדרוזיתבעדהעליונהרוחניתסמכותהיהטריףאמין'שייח
ושילב(1993-1928)שנים65במשךהעדהשלהרוחניכראשהשימש

היחסיםבכינוןנכבדחלקטריףלשייח.כאחדופוליטיתדתיתמנהיגות
חוקהחלתעלפסק1956בשנת.בארץהיהודיהישובעםהדרוזיםשלהטובים
1957ב;שביניהםהדתייםלמעט,בישראלהדרוזיםשלל"בצהחובהשרות
1988ובשנת,ישראלממשלתידי-עלעצמאיתכעדההדרוזיםלהכרתהביא
המזרחבכלהדרוזיםשלהבלעדיכמנהיגםהעדהראשיידי-עלהוכתר
...מופלאהרוחניתמנהיגות"עלישראלפרסלוהוענק1990-ב.התיכון
העםגאוותשעליהם,חייםודרךעולםתפיסתמיישמיםשבניה,עדהוגיבוש

.הישראליתולחברהעדתולבניאישיתודוגמאמופתמשמשהוא.והמדינה

ולקדושלצדיקנחשבהואמאמיניובקרב2.10.1993-בנפטראמין'שיח
.נבואיניצוץעםדמותבוראוורבים

הכרות עם דמויות משפיעות בחברה הדרוזית#

מנהיגות פורצת דרך#

שותפות ואחריות לצד המורכבות#

שוויון הזדמנויות לעדה  #
!?האמנם-הדרוזית 

:הצעות פעילות
oסיור בישוב דרוזי
oביקור במכינה הקדם צבאית הדרוזית בדגש על נושא המנהיגות
oביקור ביד לבנים בדליית אל כרמל
oהכרות עם דמויות של מנהיגים נוספים בעדה הדרוזית

أمين طريف

:הזדמנויות חינוכיות#



ולאחרהקמתהטרםלארץשהגיעועוליםידי-עלנבנתהישראלמדינת
ורבתהמגוונתהישראליתהחברהלבנייתהובילהעלייהמפעל.מכן

מדינתואתישראלעםאתהמייחדיםמהמאפייניםאחדוהוא,התרבויות
.ישראל

העליותבשבועכיז"תשעבשנתהוחלט,ביטוןח"דויישוםועדתבמסגרת
,ישראלאלומגיעותהגיעואשרהעליותבכללתעסוקהחינוךמערכת
.החמישיםבשנותהאסלאםארצותיוצאייהודיםשלהעליותעלבדגש

,בפרטהעוליםועלבכללהעליותעלזרקורלשיםמומלץזהשבועבמהלך
אישייםסיפוריםולהכירלהוקיר,לשמוע,הדעתתחומיבמסגרתללמוד

.מהקהילהואנשיםמשפחותיהםבני,העוליםשל

שלעלייתועלמסופרבה"לך-לך"לפרשתסמוךחל–העליותשבוע
.לארץומשפחתואברהם

בעלי  )היכרות עם מגוון סיפורי העלייה בקהילת החינוך #
ובישראל( תפקידים שונים בקהילה

סוגיות בקליטת עליה#

היכרות עם מילים במגוון  #
שפות

חקירת שורשים והכרות עם #
סיפורי עלייה משפחתיים

הידוק קשרי משפחות וקהילות  #
חינוך

-לחנך משמע לשייך #
קליטת בני נוער עולים

ציונות#

:הזדמנויות חינוכיות#



עם דגלי הארצות של העליות השונות בקהילה שלנו או תמונה  לוח קיר •
של כדור הארץ עם חוטים שחברי הקהילה מותחים מהארץ שממנה עלו  

.לישראל
חניכים וחברי צוות משתפים שבני משפחתם הביאו  -חפצים מספרים •

.כשעלו לישראל
.והמלצות על ספרי עלייה מארצות שונותתערוכה•
.לעולים בסביבה הקרובה והכרות עם סיפורם האישיטקס הוקרה •
.לימוד שפות הדדי•
.במגילת העצמאותעיסוק •
.בנושא עליות( חדשים וישנים)לול או במבחר הסרטים צפייה בסרט •
.  מגוון פעילויות מומלצות לשבוע העליות ברשת ובמאגר הידע דרך כפר•

להצעות פעילות 
:בנושא עליות

:  למאגר הידע דרך כפר
הצעה לפעילות

בבית הספר  
מורשת משה 

גן-ברמת

:הצעות פעילות

הכינו קיר עם 
כל דגלי ארצות 

המוצא של  
ס"קהילת ביה



התלהמות ואחריות#

סובלנות#רצח פוליטי#

מה עושים או לא עושים #
כשלא מסכימים חילוקי דעות#

:הזדמנויות חינוכיות#

מלכיבכיכר1995בנובמבר4-באירערביןיצחקישראלממשלתראשרצח

תמיכהעצרתבתוםבוצעהרצח.אביבבתל(רביןכיכר:כיום)ישראל

הימיןשלנרחבציבורימסעלוכשקדם,רביןהובילאותםהשלוםבהסכמי

נקבערביןליצחקהזיכרוןיוםחוק.בראשהוהעומדהממשלהמדיניותנגד

הלוחי"עפהירצחויום,בחשווןב"ליונקבע,1997-בהכנסתידיעל

הרצחביןהקשרבשל,הזיכרוןכיוםגדליהצוםאתלצייןההצעה.העברי

.נדחתה,רביןיצחקשלהפוליטיהרצחוביןאחיקםבןגדליהשלהפוליטי

בכיכר,(רביןקבורשם)הרצלבהרממלכתייםבטקסיםמצויןהזיכרוןיום

זיכרוןעצרתשנהמדיבכיכרמתקיימתוכן,ישראלוברחבינרצחבה

.ממלכתיתובלתיעממית





העליות השונות לישראל#

שמירה על זהות#

אמונה#

הכמיהה וסגידה לציון#

ስግድ
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יום50,בחשווןט"בכחלהחג.ישראלביתאומועדימחגיאחדהינוהִסגְד
טהרה,צוםשליוםהוא(סגידהמלשון)הסגד.הכיפוריםיוםלאחר

ברכותהכולל,לאלהעםביןהבריתחידושטקסובמרכזו,והתחדשות
,סיניהרלמעמדכסמל,גבוההרבראשנערךהטקס.לגאולהותפילות
לקוחההחגלמנהגיההשראה.הקהילהכהני-הקסיםאותוומנהלים
.ציוןשיבתבימיונחמיהעזראקיימושאותו,דומהממעמד

,הנציבארמוןבטיילתהסגדטקסאתלערוךהמנהגהתקבלבישראל
בשנת.ציבורואישיהעדהבניבנוכחות,בירושליםהביתהראלהמשקיפה

מדינתשלרשמיחגכיוםהסגדאתהקובעחוקבכנסתהתקבל2008
.בחירהוכיוםישראל

ציונות מעשית# ניצחון הרוח על החומר#

הכרות עם הפרק החסר #
-בתולדות ישראל

והזדמנות להכרות עם 
פרקים נוספים

שמירה על מתח חיובי  #
בין ימי שיא לשגרה

יחס של כבוד למסורת #
ולמבוגרים במציאות משתנה

:הזדמנויות חינוכיות#



.מידע על קהילת יוצאי אתיופיה בישראל, מידע על החג: על לוח הקיר•

.עליות שונות וציונות, עיסוק בסוגיות של קליטת עלייה•

טקסט  , שיר, יציאה לטבע וטיפוס על פסגת הר בשילוב קריאת סיפור•
.  היסטורי או תפילה שימחישו את חווית הסגד כפי שנחגג באתיופיה

.  טקס וחגיגת הסגד בקהילת החינוך ומפגש עם קס מהעדה•

אפשר גם לשלוח . השתתפות בטקס הסגד הממלכתי בארמון הנציב•
לא יוצאי אתיופיה בלבד ניתן לצרף גם הורים ואנשי חינוך  )נציגים 

(.ס"ממגוון התפקידים והעדות בביה

להרחבה והצעות  
פעילות נוספות היכנסו  

למאגר הידע דרך כפר  
סגד: וחפשו
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:הצעות פעילות



אם שותים לא נוהגים#

נהג תורן#
תיאוריה#

רישיון נהיגה#

פעילות שיא בנושא תעבורה#

18אוקטובר 2317

יוםשנהבכלמתקיים2007-מהממשלהלהחלטתבהתאם
שלמטרתו.נובמברחודשבתחילתלרוב,בדרכיםהבטיחות

הציבוריתהמודעותאתלהעלותהיאבדרכיםהבטיחותיום
משתמשיכללשלהאישיתהאחריותולחשיבותלנושא
חוקשומרת,אחראיתלהתנהגותולמחויבותםהדרך

.בדרכיםההתנהלותבעתומתחשבת

משנתבירידהנמצאדרכיםבתאונותההרוגיםמספר
עמד2008בשנתכאשר,אנשים709נהרגובה,1995

למרותחלהזוירידה.449עלההרוגיםשלמספרם
יחד.הנהגיםובמספרהרכבכליבמספרהניכרתהעלייה

בתאונותההרוגיםבמספרקלהעליהחלה,זאתעם
.(יהודי-הלאבמגזר)רגלהולכיובתאונות,אופנוע

:הזדמנויות חינוכיות#



Thanksgiving
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Thanksgiving:באנגלית)ההודיהחג Day)בצפוןהנחוגאזרחיחגהוא
.כלליתתודהוהכרתהסתיויבוליעלתודהאסירותמבטאיםשבו,אמריקה
כחגיגהגםנערךרבותשניםבמשך,נוצרייםשורשיםשלחגלמרות

בשניםהחגמקור.נוצרייםשאינםתושביםידיעלואף,חילונית
.באמריקההחדשהההתיישבותהתאקלמותשלהראשונות

פיעל,נובמברחודששלהרביעיחמישיביוםהחגנחוגהבריתבארצות
הקונגרסשלמיוחדתבהחלטה1941בשנתהבריתבארצותנקבעהמועד

השנישניביוםנחוגהואבקנדה.רוזוולטפרנקליןהנשיאשלובחתימתו
ערבארוחתזוהי.החגמוקדאתמהווההחגסעודת.אוקטוברחודששל

.צלויהודותרנגולכוללתולרובהצהרייםאחרבשעותשמתחילה,גדולה

משפחתיות#

?על מה? למי-הוקרת תודה#

שמחה במה שיש#

מה בין היכולת להכיר  #
בטוב ולהודות עליו ובין  
היכולות להעניק לאחר 

:הזדמנויות חינוכיות#
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.בכסלוט"יבתאריךד"חבחסידותבקרבשנהבכלהמצויןמועדהואהגאולהחג
ספרובעלד"חבחסידותמייסד,(ז"הרש)מלאדיזלמןשניאוררבישוחררזהביום

.הרוסימהכלא,התניא

?לכלאזלמןשניאוררבינכנסמדוע

עללחסידותהמתנגדיםיהודיםדיווחו,בליטאהחסידיםעםהעימותיםבמסגרת
מאנית'העותלאימפריהומסייעבמלכותמורדהואכי,הצאריהשלטוןבפניז"רש

צדקהכספיאיסוףיזםז"שרשהעובדהעלבעיקרהתבססהדיווח.ברוסיהשנלחמה
בה)שחורהבמרכבההובל,כשנאסר.אליהשעלוולחסידיםישראלבארץליהודים
פטרופבלובסקיהלמבצר(במלכותמורדיםלהובלתעתבאותההשתמשו

ט"בישוחררהוא,במאסרימים53לאחר,החסידיםבהשתדלות.שבפטרבורג
חג"כד"חבבחסידותהתאריךמצויןמאז.(1798בנובמבר29)ט"תקנ'הבכסלו
.מתנגדיהעלהחסידותתנועתשלניצחונהאתכמצייןבעיניהםונתפס,"הגאולה

בישראל.חגיגיותהתוועדותסעודותעריכתהואבכסלוט"ביהנהוגהמרכזיהאירוע
ציבוראישיהשניםבמשךהשתתפוובה,ד"חבבכפרמרכזיתהתוועדותמתקיימת

.המדינהונשיאיאלתרמןנתןכמורוחואנשי

הספרלבתיהולכיםהילדיםוגם,שבתבגדיללבושד"חבחסידינוהגיםזהביום
דייסתזהביוםלאכולנוהגיםעוד.חגיגייםבגדיםלובשיםכשהםהתורהותלמודי
שלהעיקרימזונוהייתההמסופרפישעל,"(קאשעשווארצע":ביידיש)כוסמת

העולםברחביד"חבחסידישלהמדרשובתיהכנסתבתיבכל.במאסרבהיותוז"רש
".ס"השחלוקת"זהביוםמתקיימת

היכולת להעריך ולחגוג יציאה ממשבר  #
ולא לעבור הלאה לסדר היום

זכרון העבר כמעניק #
כח ואמונה

כוחה של קהילה#

סיכויים וסיכונים בכוחו של #
מנהיג יחיד

בין דיווח והלשנה#

:הזדמנויות חינוכיות#





בדברההכרזהם"האושלהכלליתבאספהנחתמה1948בדצמבר10-ב
האדםזכויותשלהיסודעקרונותאתהמנסחתהכרזה,האדםזכויות
במשפטחשובובסיסרבותמדינותשללחוקותתשתיתמהווה,בעולם

.הבינלאומי

אתלהעלותבמטרה,1950-מהחלשנהמדימצויןהאדםזכויותיום
לידתומרגעואדםאדםלכלשישהטבעיותהיסודלזכויותהמודעות

.ולכבודלשוויון,לחירות,ולביטחוןלחייםהזכות:ובהן,מותוועד
יוםלציוןמיוחדיםאירועיםיוזמיםהעולםברחביאדםזכויותארגוני

יוםשנהמדימצוין,בישראל.לשלוםנובלפרסמוענקגםבו,זה
מדיהחינוךמשרדמפרסםהיתרובין,החינוךבמערכתהאדםזכויות
באחתהמתמקדתכרזה,האזרחלזכויותהאגודהעםבשיתוף,שנה

.המוכרותהאדםמזכויות

שקרוב ונכון לי להרים  " דגל"מה ה#
?בנושא זכויות האדם

?מה זה שיווין זכויות#

מה הזכות שעולה מהכרזה  #
?של משרד החינוך

לטעת את העולם #
באדם או עניי עירך 

?קודמים

ערבות ומעורבות#

:הזדמנויות חינוכיות#
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במדינות רבות בעולם מוקדש יום מיוחד להוקרת עבודתם של 

גם בישראל מצוין יום  2013-החל מ. המורים בחינוך דור העתיד

ביום  .  ג בכסלו"והוחלט להצמידו לחג החנוכה ולקבעו בכ, המורה

זה נקרא השיח הציבורי להתמקד במורות ומורים על מנת להודות  

יום  "אירועי . להם על מסירותם הרבה ועבודתם מלאת המשמעות

מצוינים הן במדיה הדיגיטלית והן בשטח תוך שילוב פעילות  " המורה

בערים ובאמצעי  , ברשתות החברתיות עם פעילות בבתי הספר

.התקשורת

הכרת הטוב#

למי יש את הזכות  #
?לחנך ולמה

?למה מורים צריכים יום מיוחד#

:הזדמנויות חינוכיות#



.בכסלוה"מכהחל,ימיםשמונהבמשךהנחגגיהודיחגהואהחנוכהחג
המקדשביתבזמןישראלחכמיתיקנושאותם,הודיהימיהםאלהימים
מחדשחנוכתו,היווניםנגדבמרדהחשמונאיםשלניצחונםלזכר,השני
וכןוהודיההללבאמירתמצויןהחג.השמןפךונסהמקדשביתשל

.הימיםבשמונתחנוכהנרותבהדלקת

חנוכתאוהמזבחחנוכתמלשוןכנראההואהחנוכהימישלשמםמקור
.המכביםידיעלהמקדשביתשלוטיהורוכיבושולאחרשנערכה,המקדש

זהות#

האבוקה שלנו#

תחרות חנוכיות  #
בנושאים חברתיים

מעט מהאור דוחה הרבה מן החושך#

באנו חושך  #גבורה#
לגרש

סרקו לברכת  #
הדלקת נרות

ושירי חנוכה  במגוון  
☺שפות 

ֲאֶשר ִקְדָשנּו , לֵֹהינּו ֶמלֶךְ ָהעֹולָם-א  ', ָּברּוך ַאָתה ה
.וְִצּוָנּו לְַהְדלִיק נֵר ֲחנּוָכה, ְּבִמְצֹוָתיו

ባሩህ አታ አዶናይ አሎሄኑ ሜሌህ ሃኦላም አሸር

ቅድሻኑ ብምጽቮታቭ ቨጺቫኑ ለሓድሊቅ ኔር ሓኑካ.

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ
АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ
ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР ХАНУКАሃ

:הזדמנויות חינוכיות#

:הצעות פעילות



תקבלקבוצהכל.בגודלןשוותקבוצות2-להחניכיםאתיחלקהמחנך
מהשקיתהבמבהכלאתלהעבירהיאהמשחקמטרתכאשרבמבהשקית
.החדרשלהשניבקצההמצויהלקערה

כל.כפיתשנייהוקבוצהמצקתתקבלאחתקבוצה-הבמבההעברתלצורך
בתורהבאלחניךכפית/המצקתאתומעביראחתהעברהמבצעחניך

הבמבהלהעברתככליהמצקתאתשקיבלההקבוצהכיברור.בקבוצתו
.במשחקלנצחבהרבהטוביםסיכוייםבעלתהיא

טריגר לדיון על שוויון זכויות ופערים בחברה

טובין חומרי או  )? מה מייצגת הבמבה
?  מה מייצגים הכלים שקיבלתם( ?חברתי
(הזדמנות לא שווה להצלחה)

להרחבת הפעילות  
והצעות נוספות חפשו  

-הזכות לשוויון: ברשת
יום זכויות האדם  

מערך  -הבינלאומי 
והצעות לפעילות

מה זה . מתור לתור הפערים הלכו וגדלו
אם  )אומר לנו על שוויון הזדמנויות 

נשארים עם אותו סיכוי נמוך להצלחה  
בקבוצה מסוימת הפערים עלולים לגדול  

(עם הזמן

כיצד הרגשתם כשקיבלתם  
?  את הכלים השונים 

?ובמהלך התחרות

מדוע הסכמתם להשתתף  
למרות שידעתם  , במשחק

שהוא לא הוגן מבחינת תנאי  
? הפתיחה

?  מה נגרם למוטיבציה שלכם לנצח במשחק
אנשים המופלים לרעה משחקים  -גם במציאות)

למרות שפעמים רבות  , עם הכלים שנתנו להם
זה עלול לייצר  . הם מודעים לחוסר ההוגנות

(מוטיבציה נמוכה להצליח 

.גדולותבמבהשקיות2,קערות2,כף,מצקת:ציוד
זכויותיוםלציוןתוקדשהקרובההפעילותכילחניכיםיאמרהמחנך

הנושאכיעדייןלומרמבלי,זאת.שנהמדי12/10-בהחלהבינלאומיהאדם
.לשוויוןהזכותהואהפעילותשלהספציפי

:הצעות פעילות

1

2



Новый Год

31

השנהשלתחילתהלציוןחגהוא"(החדשההשנה":ברוסית)גֹודנוִבי
במדינותבינואר1-לבדצמבר31-השביןבלילהנחוגהחג.האזרחית

בשאררוסיתדוברימהגריםבקרבגם,ולרוב,לשעברהמועצותברית
.ישראלבמדינתכולל,העולםמדינות

הצארהרוסיתלאימפריההביאבינואר1-בהחדשההשנהחגיגותאת
.המערבילעולםהקיסרותאתלקרבבניסיון,1699בשנתהגדולפיוטר
אסרה,1917אוקטוברבמהפכתלשלטוןהקומוניסטיםעלייתלאחר

כחלק,זאתכולל,הדתיותהחגיגותכלאתהבולשביקיתהמפלגה
בשנותלרוסיההוחזרהגודהנוביחגמסורת.ובמייצגיהבדתממלחמתה
.במדינההיחידקומוניסטי-הלאהחגהיהוהוא,המאוחרותהשלושים

התחלות חדשות

משפחתיות

ערכים מתנגשים

ההבדלים בין חגים
אזרחיים וחגים דתיים

.הכרות עם הנוביגוד כחג אזרחי שבו המשפחה מתכנסת יחד•
–קריאה יחד עם חברי הצוות את הכתבה של הרב מישאל ציון •

של ' שבת'כתבה שפורסמה במוסף -" מ"מצווה לספר ביציאת ברה"
.25.12.2015, ו"ג טבת תשע"מקור ראשון בי

.הכרות עם הגוונים השונים בתוך עולי חבר העמים•
.מ"הכרות עם דמויות מפתח ומנהיגים בקרב יהודי ברה•
מאכלים ושירים  •
סוגיות בקליטת עליה•

:הזדמנויות חינוכיות#

:הצעות פעילות



איך אתם רוצים את הנוביגוד  
:רעיונות לפעילות? אצלכם

?גמד וענק•

?לפגוש את השנה החדשה והיפרד מהקודמת•

?עץ אשוח? קישוטים? אוכל•

?כשרונות צעירים? מערכונים? הצגות•

?מוזיקה רוסית וסרטים•

"   שלא רוסי"האם למי 
יש מה לומר על איך 

?לחגוג נובי גוד

האם לאפשר לחניכים יום  
כמו  "חופש  כדי שיחגגו 

?  עם המשפחה" שצריך

" רוסיות בלי חוש הומור"איך מאפשרים גם ל
?להרגיש שייכות? להרגיש ישראליות





בלוחהמצוין,ישראלבארץהלכתי-חקלאיוחגתאריךהואבשבטו"ט
מצוותכמהלגביקובעזהתאריך.לאילנותהשנהכראשהעבריהשנה

לאכולנהוג.ומעשרותותרומותרבעינטעכגון,האילןבפירותהקשורות
הנוהגיםויש,ישראלארץגידוליעםהנמנים,המיניםמשבעתזהביום

."הדרעץפריתיקון"אתבולקרואאו"בשבטו"טלילסדר"בולערוך

בסימןחגיגהשלמיוחדרושםבוהיההמדינהקוםשלפניהעליותבתקופת
גםבשבטו"טמצויןכיום.ישראלבארץהיישובלתחייתהאומההתעוררות

בענייניובעיסוקעציםבנטיעתאותולצייןנוהגיםורבים,טבעחגכמעין
.הסביבהאיכות

שלכינונהלאחרישראלכנסתשלהולדתהיוםגםהואבשבטו"ט
.המדינה

קיימות#

היכרות וידיעת הארץ#

נטיעת עצים#

חיבור לאדמה#

הרחבת ידע על  #
חקלאות ישראלית

היכרות עם כנסת ישראל#

:הזדמנויות חינוכיות#



השני,דר'אלחהנביאהואהנביאאליהו,הדרוזיתהמסורתלפי
בורואיםהדרוזים.לדרוזיםהחשוביםהנביאיםחמשתברשימת

,הכוללתהנפשבושהתגלמהומאמינים,רביםנסיםשחוללנביא
אליהוהדרוזייםהעםבסיפורי.הבריאהיסודותמחמשתאחדשהיא
.נראהואינוכרואהלעתים,שונותבצורותמופיעהנביא

תמידשזכרו,בעובדהמקורו,(הירוק)דר'אלח,הנביאשלכינויו
המזהה,המוסלמיתבאגדההשםמקור,אחרתדעהלפי.רענן

,הגדולאלכסנדרשלהווזיר,חדרעםהנביאאליהואתלפעמים
.החייםממעייןששתהלאחריתרהחכמהובעלאלמוותבןשהיה

עבר,המסורתפיעל,בהםהארץבצפוןקדושיםמקומותמספריש
האתר.לרגללעליהמוקדמשמשיםוהם,ברכתואתוהשאירהנביא
-ב.עכולידיאסיףבכפרנמצא,דר'אלחנבימקאם,ביותרהחשוב

תפילותומקיימים,יאסיףבכפרהדתאנשיבומתכנסיםבינואר25
עולותמלאבהרכבמשפחות.והעולםהמדינההעדהשלוםעבור
.מהעדהוהצדיקיםהנביאברכתלקבלת,לקברולרגל

העדהלבנירשמישבתוןכיוםדר'אלחחגנחשבהששיםשנותמאז
.ישראלבמדינת

?מה זה נבואה#

ברכות צדיקים#

היכרות עם דמותו  #
של אליהו הנביא

המדינה והעולם, טקס תפילות לשלום העדה#

:הזדמנויות חינוכיות#



בקיץישראלממשלתידיעלשבוצעהתוכניתהיאההתנתקותתוכנית

היישוביםתושביאתצדדיחדבאופןישראלפינתהובמהלכה2005

המדויקיםלגבולותמוחלטבאופןממנהנסוגול"צהוכוחות,עזהמרצועת

8,600-כעזהבחבלהתגוררו,ההתנתקותערב.זהבאזורהירוקהקושל

פינויואתהשליםל"וצהימיםשמונהבתוךהושלםהאזרחיםפינוי.יהודים

להתנגדותזכתהההתנתקותתכנית.2005בספטמבר11-בעזהמרצועת

ולמרות,ובעולםבארץותומכיהםקטיףגושמתיישביבקרבעזה

סירובישלחריגיםאירועיםנרשמוולאהחוקאתכיבדוהעזההתנגדותם

.רביםבמחדליםלקההמפוניםשלשיקומם.אלימההתנגדותאופקודה

חוקבמסגרת,בשבטב"כבתאריךנקבעהחינוךבמערכתקטיףגושיום

.2008-ח"תשס,השומרוןוצפוןקטיףגושמורשתלהנצחתהמרכז

,קטיףגוששלהראשוןהיישובלקרקעעלהשבוהיוםלציוןנקבעהתאריך

.1978ב,חזנינצר

הזדהות עם כאבו #
של האחר

לבית, קשר לאדמה#

התמודדות עם מעברים#

-מדינה : ערכים מתנגשים#
אדמה  -בית אדם 

היכרות עם מפת ארץ #
ישראל

:הזדמנויות חינוכיות#
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בישראלהמצויןמועדהוא,"האםיום"בעברשנקרא,המשפחהיום
האימהות,בכללהמשפחתיותבציוןומתמקד,בעולםנוספותובמדינות

.בחברהומקומםבפרט

ושלנשיםשלפועלןאתהמצייןתאריךבתור,כיוםהמוכרתבמשמעותו
1914בכאשר,1908בשנתב"בארהלראשונההאםיוםנחוג,אמהות
ראשוןביוםהמצויןלאומיחגכעלהאםיוםעלוילסוןוודרוהנשיאהכריז
בעקבות,בשבט'בלהמשפחהיוםמצויןבישראל.מאיבחודשהשני
הציוניתההסתדרותאתשהקימה,סאלדהנרייטהשלפטירהתאריך
כונתה,ביולוגייםילדיםלההיושלאאף.הציוניותהנשיםארגון,הדסה

שטרםבימיםלארץשעלומהילדיםלרביםאםדמותבהיותה"הילדיםאם"
.המדינהקום

המעבר מיום האם  #
ליום המשפחה

איך מציינים את יום המשפחה בעבודה עם ילדים חסרי עורף  #
.ראייה קדימה עם מודעות לקיים ולחסר? משפחתי

קשר עם ההורים#

כוחה של המשפחה המורחבת#

קשר עם האחים#

הכרות עם דמותה  #
של הנרייטה סאלד

:הזדמנויות חינוכיות#



כחגהעולםברחבירבותבמדינותמצוין,בפברואר14-בהחל,ולנטייןיום
שללחגיגותבנוסף,רשמיתבלתיבצורהנחוגהואבישראלוגם,האהבה

.באבו"ט,העבריהאהבהיום
לתאריךהמשויך,הקדושולנטינוסשללזכרונוצריכציוןהחלולנטייןיום
דתםמפאתשנרדפונוצריםרומיםחייליםהשיאכינאמר.בפברואר14

לפני.להורגהוצאכךובעקבות,גותיקוסהשניקלאודיוסהקיסרבתקופת
וחתם,מעיוורוןשריפאהלאחר,התיידדשעמהסוהרלבתמכתבכתבמותו

עם.האוהביםלפטרוןולנטינוסנעשההשניםבמשך."ולנטינוס,שלך"
נחוגהוא.חגכיוםזהלקדושהמוקדשהיוםשלמעמדוהתחזקהשנים

מועבריםלאהמסרים.('וכופרחים,שירים)אהבהמסריהעברתבאמצעות
לשניאחדמוסריםספרביתילדיגםאלא,רומנטייםבהקשריםרק

.מקושטיםולנטייןכרטיסיבאנונימיות

Valentine’s Day
14/2

אהבה#

זוגיות#

חברות#

רומנטיקה#

נאמנות#

למה צריך יום מיוחד אם #
?אוהבים כל השנה

:הזדמנויות חינוכיות#





המערבובמדינותב"בארהסוציאליסטיפוליטיכאירועהחלהאישהיום
מגזריתאפליהנגדמחאההפגנותעם,20-ההמאהשלהעשרהבשנות

במשרותלכהןוזכרותלנשיםהצבעהזכותלמתןודרישהבתעסוקה
,אירופהמזרחמדינותשלבתרבותהאירועהשתלבמהרהעד.ציבוריות

באזורים,הזמןעם.קומוניסטיכחגהמועצותבריתידיעלשנקבעמשום
אתמביעיםגבריםשבולאירועוהפך,הפוליטיגונואתאיבדהאירוערבים

יוםלביןהאםיוםביןלשילובבמקצתהדומהבאופןלנשיםאהבתם
ידיעלשנקבעהפוליטיהגוון,זאתלעומת,אחריםבאזורים.ולנטיין

ונבחניםנסקריםהעולםברחבינשיםומאבקי,הטוןאתהנותןהואם"האו
מצייניםלעתים.לזכויותיהןוחברתיתפוליטיתמודעותלהעלותבמטרה

.סגולמודעותסרטענידתידיעלהיוםאת

הפועלותיום"במקורשנקרא,הבינלאומיהאישהיום
נעהחגיגותמוקד.שנהבכלבמרץ8-במצוין,"הבינלאומי

ציוןלביןנשיםכלפיואהבהכבודשלכלליציוןבין
.נשיםשלוהחברתייםהפוליטיים,הכלכלייםההישגים

נשיאה בנטל

היכרות עם נשים
מעוררת השראה

מעורבות

אחריות

צדק ושוויון חברתי

מוגנות

?פמיניזם

:הזדמנויות חינוכיות#



:לדוגמא

, לוח קיר על נשים פורצות דרך
מנהיגות או דמויות משמעותיות 

: בעולם/ בארץ 

אפשר לשלב 
בלוח בחירות של  

חניכים  , חניכות
וחברי צוות סביב  
אישה משמעותית 

.עבורם

מלאלה יוספזאי  
,  הפקיסטנית

כלת פרס נובל  
לשלום הצעירה  

,  בהיסטוריה
לוחמת למען  

זכותן של נשים  
לחינוך

צפייה בסרטים על כוח נשי או נשים פורצות דרך

הוא סרט  ,  (2017" )מאחורי המספרים"
מצוין המציג מודל חיובי של נשים 

מתמטיקאיות ואת האתגרים החברתיים  
.שהן נאלצות להתמודד איתם

:המלצה

הסרט מספר על תקופת המירוץ לחלל  
אך במקום להתמקד כמקובל  , בארצות הברית

החתיכים  , באסטרונאוטים הצעירים
הוא עוסק במדענים  , שבחלליתוהלבנים 

ואפשרו , מאחורי הקלעים, שהיו על הקרקע
את סיפורן של  , ובפרט–את ההצגה הגדולה 

אמריקאיות שעבדו  -שלוש מדעניות אפרו
.א באותה התקופה"בנאס
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:הצעות פעילות



באדרו"בטאו,באדרד"בישנחוג,ישראלמחגיאחדהואּפּוִריםחג
שושן)"נוןבןיהושעמימותחומההמוקפותהעריםוביתרבירושלים

הפרסיתבאימפריההיהודיםהצלתעל'לההודיהכיוםנקבעהחג."(פורים
מגילתפיעל.אחשוורושלמלךהמשנה,המןבהםלבצעשזמםעםמרצח
היוםאתלקבועכדיהמןשהטיל(גורל)"פור"השוםעלנקראהחג,אסתר
,במגילההמתואריםאירועיםרצףבעקבות.ביהודיםהטבחיבוצעשבו

ערב,באדרג"י.באויביהםיוםבאותושהרגוהםוהיהודיםהגלגלהתהפך
אסתרשלהתעניתלזכראסתרתעניתיוםהוא,המתוכנןהטבחויוםפורים
.הגזירהאתלבטלבבקשהלמלךניגשהטרםהמלכה

מתנות,וביוםבלילהאסתרמגילתקריאתאתכוללותהחגמצוות
מקובלשבהפוריםוסעודתלרעהואישמנותמשלוחימסירת,לאביונים
לבישתכגון,רביםשמחהמאפיינילחג."ידע-ְדלֹא-עד"להשתכר
.ברעשניםוהרעשהבדחנות,ומסכותתחפושות

אלכוהול#

דברים שבוחרים להסתיר#

?מה אני? מי אני-זהות#

על מסכות ותחפושות#

עוצמה נשית#

הזדמנויות  #
:חינוכיות





,המקראמימיעודיהודיחגהוא,המצותחג–המקראיבשמואוֶּפַסח
.הרגליםשלושתמביןהראשון

והאחרוןהראשוןהיום.בניסןא"כועדבניסןו"מט,ימיםשבעהנחוגפסח
.המועדחולמכוניםשביניהםוהימיםטוביםימיםהם

בלילשחלה,לחירותמצריםמעבדותישראלבנייציאתאתמצייןפסח
:מהפסוקנובעהחגשלשמו.בכורותמכתלאחר,לחגהראשוןהיום

ְּבנָגְּפֹוְּבִמְצַריִםיְִשָרֵאלְבנֵיָּבֵתיַעלָּפַסחֲאֶשר’ַלההּואֶּפַסחֶזַבחוֲַאַמְרֶתם"
המכונה,לחגהאחרוןהיום(ב"יפרק,שמות)"ִהִצילָּבֵתינּווְֶאתִמְצַריִםֶאת

.סוףיםקריעתנסאתל"חזלפימציין,פסחשלשביעי

כלבמהלךחמץעלובעלותהנאה,אכילהאיסורהןהמרכזיותהחגמצוות
הראשוןבלילהמצריםיציאתוסיפורמצהאכילתשלעשהומצוות,החג
ומרורמצהלאכולהתורהמןמצווההסדרבליל.הסדרלילהוא,החגשל

בזמן.ייןכוסותארבעלשתותגםל"חזומדברי,מצריםיציאתעלולספר
,לרגלהעלייהמצוותגםהפסחבחגהתקיימו,קייםהיההמקדששבית

לילשלהלילהחצותעדבירושליםואכילתוהחגבערבפסחקורבןהקרבת
.הסדר

סיפור.אוניברסליודתיתרבותילסמלהפכוהחגבבסיסהעומדיםערכים
אתהפכו,הפסחחגבלבהעומדיםמעבדותלחופשיוהיציאהמצריםיציאת

הסיפורמעצםבחגיותררחביםביטוייםהמקבלמשמעותילערךהחירות
הפךהפסחמחגהשאוב"לחירותמעבדותיציאה"המונח.ההיסטורי

.שוניםבהקשריםהעבריתבשפהשגורלביטוי

?סדר וניקיון למה זה טוב#

?ומה עם הבנות-ארבעת הבנים #

:ארבעת הבנים#
סטיגמות או טיפוסים  
?שיש בכל אחד מאתנו

ביעור חמץ פנימי#

:הזדמנויות חינוכיות#



המצייןבינלאומייוםהוא,באפריל22-בהמצוין,הארץכדוריום
.הארץכדורשלהסביבהלהגנתמודעות

באמצעות,אדםכלשלליכולתוהמודעותאתלהעלותמטרתו
ועלגורלנועללהשפיע,בסביבההמתחשבתיומית-יוםהתנהלות

עלמשפיעהיעילהמשאביםצריכתכיולהראות,הבאיםהדורותגורל
.הסביבהאיכותועלהאקולוגיתהמערכתכל

Gaylord)נלסוןגיילורדהאמריקאיהסנאטורקרא1970בשנת
Nelson)למהבתגובה,באפריל22-בומחאהלמידהשלליום,
השתתפואישמיליון20מעל.נרחבסביבתיהרסהיה,שלדעתו
ברחבילסביבההמודעותלהעלאתשקטותבהפגנותיוםבאותו
ידיעלהן,העולםרחביבכלמצויןהאירוע,כיום.הבריתארצות

.וארגוניםקבוצות,אנשיםידיעלוהןממשלות

הקצאתידיעלהארץכדוריוםאתמצייניםבישראלהחינוךבמערכת
בנושאיםועיסוק,הסביבהלהגנתהמודעותאתשמגביריםשיעורים

וההתחממותאקליםשינויי,ומתחדשתמתכלהבאנרגיהשימוש:כגון
.הגלובלית

NASA Image
courtesy GOES Project 
Science Office
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הלילהבמהלךוחוגגים(האחרון)הפסחחגבמוצאימצייניםשאותוחגיום
אפריקהצפוןיהודיבקרבנפוצההייתההמימונהחגיגת.ולמחרת

.מרוקויוצאיבקרבובעיקר,(המזרחיהודישלאחרותוקהילות)

,ופרחיםירוקותבשיבוליםמקושטשולחןלערוךנוהגיםהמימונהבליל
הסעודה.מיוחדיםבמאכליםוכן(לפריוןסמל)חייםדגיםובהבקערית
,זהשלבביתוזהמבקריםהחבריםכאשר,שמחהשלבאווירהנערכת

.אחריםבבתיומתארחיםלביתםאורחיםמזמינים

מקבלים-מוקדמתהזמנהללאבאיםהמסורתשלפי-האורחיםפניאת
תצליחו-"ותסעדותרבחו"ובברכתמסורתימרוקאיבלבושהביתבעלי

ודרשותתורהדבריהסעודהבמהלךלשלבנהגובמרוקו.מזלכםושיתמזל
.ופיוטיםשיריםלצד

אך,בלבדמשפחתיתבמסגרתהמימונהחגאתתחילהחגגוישראלבמדינת
מאזהיהוהחג,ארציכללאירועמרוקויוצאייזמו1966-ו"תשכבשנת

(הפסחחגבמוצאיבעיקר)בבתיםהאירוחלצד,וכך.קבועהלמסורת
ובארוחותהמונייםבפיקניקיםהפסחלמחרתהמימונהאתלחגוגנוהגים

עדתי-העלאופיואתלהדגישהקריאהיצאההאחרונותבשנים."האשעל"
."ביחד-אחדעם"בסיסמהאחרותעדותבניגםלשמחהולצרףהחגשל

אביב#

התחדשות#אמונה#

משפחתיות#

הכנסת אורחים#
העליות השונות#

:הזדמנויות חינוכיות#



פיעל.הנביאשללכבודוהנערך,דרוזיחגהואשועייבנביחג
חותןיתרושלנשמתושועייבלנביאהתגלגלההדרוזיתהאמונה

תאריךהיהלאבמקור.הדרוזיתהדתאבירואיםהםשבו,משה
באופןהדרוזייםבחגיםישראלשהכירהלאחראולם,לחגקבוע
מיועדהראשוןהיום.באפריל28–25:רשמיתאריךלונקבערשמי

.העדהלכללמיועדיםהנותריםהימיםושלושתבלבדלדתיים

מקוםומשמש,חיטיןבכפרהכנרתמעלנמצאשועייבהנביאקבר
אתהמאמיניםרואיםובושקענמצאלקברסמוך.לרגלעלייה
השקעלתוךשמןלצקתהואהמנהג.הנביאשלהרגלכףתבנית
.טובולמזללהצלחהכברכהגופםעלאותולמשוחכךואחר

النبي شعي
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כביטויבמאי1-במצוין,במאיאחדיותרהידועובשמו,הבינלאומיהפועליםיום
.יותרטוביםעבודהתנאילמעןלמאבקוכביטויעובדיםארגוניביןלסולידריות

.הסוציאליזםשלהמרכזייםמסמליואחדהואזהיום
80-וה70-הבשנותהבריתובארצותבקנדהשנערכובהפגנותהחגשלמקורו

הציבו,היתרבין.שעות8-להעבודהיוםאתלהגבילבדרישה,19-ההמאהשל
לאשדרישתםוכיון,כאולטימטום1886במאי1אתהאמריקנייםהעובדיםאיגודי
בעיר.בהפגנותשלוותה,כלליתבשביתהפתחוהם,שקבעולתאריךעדנענתה
7-ומפגינים60-כשלבמותםשהסתיימו,למהומותההפגנותהידרדרושיקגו

לסמלההאדוםהדגלאתהסוציאליסטיתהתנועההפכהבעקבותיהם.שוטרים
."שנשפךהפועליםמעמדדם"לזכר,הרשמי

במאיאחדאתאימצואחראוכזהסוציאליסטיגוןבעליטוטליטרייםמשטרים
הביאהאירופהמזרחובמדינותהמועצותבבריתהסוציאליזםהתמוטטות.חגכיום

אך,המועצותבריתלהשפעתנתונותשהיומהמדינותובחלקברוסיההחגלביטול
.ישראלכולל,שונותבמדינותאחרתאוכזובמידהמצויןעדייןהוא

|

צדק חברתי# 

הזכות לשבות# 

מעמדות#

התאגדויות#

:הזדמנויות חינוכיות# 



51

היושבו,פסחהמועדחולשלהראשוןהיוםשביןהימיםספירת
הראשוןהקצירמןחקלאיתמנחה)העומראתהמקדשלביתמביאים

את.ימים49שהם,השבועותחג,הביכוריםחגובין,(התבואהשל
ונוהגים,המקדשביתחורבןלאחרגםלקייםהמשיכוהעומרספירת
היוםתחילתשהוא,ערבבכל:מיוחדבטקסאלהבימינוגםלקיימה

.העומרלספירתוהשבועהיוםאתואומריםסופרים,העבריהלוחלפי

,לדוגמא.השונותהעדותביןהספירהבנוסחמסוימיםהבדליםישנם
פי-על,בארמיתאלאבעבריתלא–מיוחדנוסחישתימןליהודי
.שנה1,000-מיותרלפניבבבלקייםשהיההמנהג

עלכךשנקרא,השבועותחגאתחוגגיםהספירהשלהחמישיםביום
הקשראתמדגישה"העומרספירת".הספירהשלהשבועותשבעתשם
בהרהתורהוקבלתהשבועותחגלביןמצריםויציאתהפסחחגבין
.סיני

עקיבארבישלרביםתלמידיםמתוהעומרספירתבימיהמסורתפיעל
.אבלותמנהגיאלובימיםהנוהגיםויש.בזהזהכבודנהגושלאמשום

הכנה לקראת #
אירוע חשוב

כבוד האדם#

ואהבת לרעך כמוך#

מי אתה בר יוחאי ומה  #
?אתה מייצג

:הזדמנויות חינוכיות#



ומוקדשבניסןז"בכשנהמדיבישראלמצויןולגבורהלשואההזיכרוןיום
זכרועם,היהודיהעםעלועוזריהםהנאציםשהמיטוהשואהזכרעםלהתייחדות

.ישראלבמדינתלאומיאבליוםהואזהיום.ההםבימיםוהמרדהגבורהמעשי

יוםשלאופיואתקובע(1959-ט"תשי)ולגבורהלשואההזיכרוןיוםלחוק2סעיף
תשבותבהןדקותשתישלדומיההמדינהרחביבכלתהאהזיכרוןביום":הזיכרון

וטקסי,עםעצרות,אזכרותיקוימו;בדרכיםתנועהכלותיפסקעבודהכל
יורדוהציבורייםהבנייניםעלהדגלים;החינוךובמוסדותהצבאבמחנותהתייחדות

השעשועיםובבתי,היוםשליחודואתיביעוברדיוהשידוריםתכניות;התורןלחצי
".רוחואתההולמיםנושאיםאךיעלו

הסמוךמועדנבחרכשבסוף,דיוןהתנהלהזיכרוןליוםשיוחדהתאריךקביעתסביב
רק."הלוחםהיהודי"אתוסהדגשתלצורך,ורשהגטומרדלפרוץהשנהליום

מקרבהאריחלקשלבגבורתוגםשהכירהגישההתגבשהיותרמאוחריםבעשורים
אתקידש,המלחמהבזוועותעמדאלאבנשקאחזשלא,היהודיתהאוכלוסייה

,בטבתבעשרההרואיםיש.וזולתועצמולהצלתופעלאנושצלםעלשמר,החיים
,השואהלזיכרוןחלופייום,נודעלאמותםשיוםנפטריםלזכר"הכלליהקדישיום"

.החדשההעתשלכחורבןהשואהוראיית"הלוחםהיהודי"לאתוסהתנגדותהמבטא

סוגיית הפליטים#גזענות#
עמידה מנגד או הרתמות #

להצלה ומעורבות

ושיש לנו כמחנכים  , היכרות עם דמויות מהתקופה שנשכחו מדפי ההיסטוריה#
:ינסקה'סיפורה של סטפה וילצ, לדוגמא. לזכור ולהזכיר, הזדמנות להאיר

מדעיםלימודיזנחה,מוורשהאמידהיהודייהלמשפחהבת,ינסקה'וילצסטפה
מהרהעד.הוריהמביתהרחקלאשנפתחיהודייתומיםבביתלהתנדבכדי,בשווייץ

ילדיםרופאאחרבחיפושבעיתוןמודעהכשפרסמה.הביתלמנהלתנהפכההיא
.למודעהנענה,צעיררופא,אק'קורציאנוש,למקום

התמנהאק'קורציאנוש.קרוכמלנהברחוב,חדשלבנייןהיתומיםביתעבר1912-ב
החלומשותפתחינוכיתעבודהשלשנה30.הביתולאםלסגניתוינסקה'וילצ,למנהל

.טרבלינקהההשמדהמחנהאל,הביתילדיעםיחד,השנייםשללהליכתםעד,כאן
שותפה,ינסקה'וילצשלשמה.היסטורילסמלהיה,והספרהחינוךאיש,אק'קורצ
.למעטיםרקמוכר,מבוטלתלאבמידהאותהשסללהזואףואולי,לדרכומלאה
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:הזדמנויות חינוכיות#



מצוותחלהזהבחודש.המוסלמיתבשנההתשיעיהחודשהואהרמדאןחודש
.האסלאםעמודימחמשתאחתשהיא,היוםבמהלךהצום

וקיוםעישון,ושתייהמאכילהיוםמדיהמוסלמיםמתנזריםהרמדאןחודשבמהלך
נערכותלאהחודשבמהלך,כןכמו.השקיעהועדהשחרמעלות,מיןיחסי

כאשר,בבוקר4בשעההשנהמתחילרמדאן?ברמדאןהיוםזהמה.חתונות
קוראשהמואזיןבשעהואזקלהארוחהלאכולבוקרלפנותמתעורריםאנשים
היוםבמשך.הצוםיוםאתומתחיליםלאכולמפסיקיםאנשיםהשחרלתפילת
8בסביבותכיוםשהיא,השקיעהולקראת,כרגילעבודתםאתעושיםאנשים
.(הצוםשבירת)האיפטאראתאוכליםאנשיםהמואזיןקריאתועם,בערב

.אורחיםוהכנסתחברות,רעותזמןמשפחתיתלסעודההזדמנותהואהאיפטאר
בסיוםהלבנהמולדראייתבמועדתלוי)ימים30או29החודששלמשכו

המוסלמיתהמסורתפיעלשבו,קאדר-אללילתחלסיומוולקראת,(החודש
אלעידחלהחודששלבסיומו.למוחמדהקוראןשלהראשונההגרסהניתנה
חגיגיותבארוחותהמתאפיין,הצוםהפסקתשלימיםשלושהבןחג,פיטר

.וקרוביםרחוקיםמשפחהקרוביאצלוביקורים
,לאלהתקרבות,התאפקות,צניעות,קדושהשללחודשנחשבהרמדאןחודש
,המודרניבעידן,בנוסף.חסדומעשימצוותוקיוםבצוםוכפרהבעוונותהרהור

.בידורותכניצרכנותבריבוימתאפיין
.נדיברמדאן–כריםרמדאןהיאבחגהנהוגההברכה

رمضان

שמירת הלשון# 

הכרות עם  # 
עיקרי האסלאם

יחסי שכנות#

הקרבה#

:הזדמנויות חינוכיות# 

?למה צמים#

יחס למסורת#

צדקה#
משפחתיות#
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:הצעות פעילות

-גם ללא, וחוששני)או המובאים אל חופינו מרחוק ואף מקרוב –לרבים רבים הבאים אלינו "

ותפקידנו החינוכי הוא . עדיין לא הפך החוף הזה בית–( מעטים הגדלים כאן או היילודים כאן
לבית שהנפש אחוזה ודבוקה  , ואת העולם הרוחני שהצמיח אותה, לעשות להם את הארץ הזאת

של הידבקות  , מזויף-בלתי-של כבוד, חשבונות-ללא-וזה לא יושג בלי אווירה של אהבה. בו
אשר  , ביצירתו החיה ובחזון תקומתו, בערכיו הרוחניים, בעם ובגורלו ובתולדותיו הטראגיות

ניתנים להפרדה רק במילונינו  ' סוציאליים'וה' מוסריים'ה', אנושיים'וה' לאומיים'יסודותיה ה

ברל כצנלסון."   אך לא בהתגלמותה החיה, ובנוסחאותינו

".   הייתה בינינו מחלוקת"

"?באיזה עניין"
"  החיים עצמם, ערכים, זכויות אדם, הגינות, חירות, אידיאולוגיות"
"   ?האם לא היה עדיף להגיע לפשרה"
!" בשום אופן לא"
"?מדוע"
.  אדם חייב להיות נאמן לאמונותיו"

". פשרות מותירות את כולם בלתי מרוצים
"    ?אז החלטתם להכריע בדרך של מלחמה"
."  כן"
"      ?ולא תהיה עוד מחלוקת"
." בדיוק"
" ?כל אלו יושגו–נאמנות לערכים , זכויות האדם, הגינות, חירות"
." בדיוק"
"?אבל מה יהיה על החיים עצמם"
',  אויבנו הגרוע מכל, 'דיקנסון' ורמן פ"...                                מוכרחים לוותר על משהו"

האם זו –" ערבות הדדית
ציפייה טבעית שכל אחד  
מאתנו יהיה ערב לאחר 

?ואף יתערב למענו

כשאנו מטיילים בלילה ורואים עוד מרחוק  
-משום שהרחוב עולה לפנינו והירח מלא–

, לא ננסה לתפוס אותו, איש רץ לקראתנו
גם אם משהו רץ  , גם אם הוא חלש ומרופט

. אלא ניתן לו להמשיך ולרוץ, אחריו וצועק
ולא אנחנו אשמים  , משום שעכשיו לילה

, שהרחוב עולה לפנינו באור ירח מלא
ומלבד זאת יתכן שהרדיפה היא לשניים  

אולי שניהם רודפים אחרי , שעשוע בלבד
,  אולי הראשון נרדף על לא עוול, שלישי

אולי השני מתכוון לרצוח ואנו נהפוך  
אולי השניים כלל לא  , לשותפים לרצח

,  יודעים זה על זה והם רצים אל מיטותיהם
, אולי הם סהרוריים, כל אחד על דעת עצמו

,  ואחרון אחרון. ואולי הראשון יש לו נשק
וכי לא  , האם אין אנו רשאים להיות עייפים

אנו מרוצים שאפילו  ? שתינו יותר מידי יין
.את השני אנחנו כבר לא רואים

?

?

"  אהבה ללא חשבונות"האם חזון 
כלולים בערכי  " כבוד בלתי מזויף"ו

איך לדעתך  ? היסוד של בית ספרך
ניתן להסביר את השסעים החברתיים  

שאנו עדים להם היום

?
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היחידים השייכים לקהילה משלימים אלו "

,  בכל אדם יש משהו מיוחד במינו. את אלו
לכל יחיד יש ; שאינו ידוע לאחרים, נדיר

צבע מיוחד להוסיף . משהו מיוחד לומר
כאשר  , לפיכך. לקשת הצבעים הקהילתית

הוא מוסיף  , מצטרף האדם הבודד לקהילה
הוא תורם . מימד חדש למודעות הקהילה

ששום אדם אחר לא יכול היה  , משהו
אין לו . הוא מעשיר את הקהילה. לתרום
היהדות מאז ומתמיד ראתה את , תחליף

בשל אותה  ... היחיד כאילו הוא עולם קטן
מתכנסים בני האדם היחידים  , מיוחדות

משלימים אלו את אלו ומשיגים  , ביחד
סולובייציק. ד.הרב י.    אחדות

מורכבות הנחשפת בגיל מוקדם מדי עלולה  
אם ... להביא לבלבול או להיעדר זהות

חפצים אנו בשילוב אמיתי בין דתיים  
הרי , וחילונים או בין כל חלק אחר בחברה

שיש להטמיע בתלמידים בראש ובראשונה  
ורק לאחר שיגיעו  , כיוון חינוכי מגובש

לבשלות יֵדעו שהאתגר הגדול בחברה 
הישראלית הוא להימנע מבניית חומות  

הפרדה בין הפלגים השונים ושעליהם ליצור 
"חיים משותפים

-אתה חרדי ואני חילוני וההיא דתיה
לא למדנו באותה  ; אל-לאומית מבית

לא חיינו בכלל על  , חינוך-מערכת
מיותר לציין שלא ; אותה הפלאנטה
,  אלא זה לצד זה, חיינו זה עם זה
קוו  -בחסות הסטטוס. זרים ומוזרים

תמיד חמקנו זה מזה ודיברנו זה על 
היום .... זה בהתנשאות ובבורות

סוף לבנות כור היתוך  -אפשר סוף
.  מגדרית-עדתית ושוויוני-שוויוני

, צריך לרצות לבנות, כדי לבנות אותו
.  לא לפרק

נחוץ כור ", אסף ענברי: מתוך
כור -אבל הפעם יהודי , היתוך

"ההיתוך הבן גוריוני

על מה יש לתת יותר דגש  
על עיצוב הזהות  –

האישית או על חינוך  
?  לאחדות ולכידות

האם מערכת חינוך נפרדת  
בדלנית מסוגלת לטפח / 

חיים זה עם זה ולא רק  
?חיים זה לצד זה

מסע 

ישראלי

שיעורי  

אזרחות  

משותפים
מפגשי  

התנדבות  תלמידים

משותפת
מפגשי  

מחנכים 

סמינרים 

ברוח גשר

מפגשים  

ספורטיביים

הרצאות  

של נציגי  

מגזרים  

שונים

?

?

?

?

השקעה במורים  

כסוכני שינוי  

עד כדי צוות  

הטרוגני

שאלות לדיון ולמידת עמיתים
איך ? חשוב לי לחבר אותם במיוחד" אחר"לאיזה ? בעיני התלמידים שלי" האחר"מיהו 

?אפשר לחנך לשותפות ולסולידריות כאשר מרחבי ההתנסות בתוך בתי הספר נפרדים
?כיצד ניתן להכניס את העושר שברבגוניות אל תוך בית החינוך

?



היכרות עם מלחמות ישראל  #
סיפורי גבורה וזיכרון
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לעתיםהמכונה,האיבהפעולותּולְנפגְעיישראלמערכותלְחלליהזיכרוןיום
המוקדש,ישראלבמדינתלאומיאבליוםהוא,הזיכרוןיוםגםבקיצור
שנותכללאורךהאיבהופעולותישראלמערכותחללישלזכרםלהנצחת
יוםלפנייום,באייר'דבתאריךחלזהיום.ישראלבארץהחדשהיישוב

הקמתמחיראתלהזכירהפופולריתההשקפהפיעלשנועדבאופן,העצמאות
באייר'בדלראשונהנקבעהזיכרוןיום,בפועל.קיומהושמירתהמדינה
לאחרשניםכתשערק.ט"תרצ-ו"תרצבמאורעותהנופליםלזכר1940בשנת
המדינההכרזתיום-באייר'הנקבע,המדינהלהקמתשנהבמלאת,מכן

.העצמאותכיום-ישראלבארץהבריטיהמנדטוסיום

,ישראלמערכותחללישלזכרםלהנצחתזהיוםשימש1951משנתהחל
הקוממיותמלחמתלחלליהזיכרוןיוםבחוקזהייעודונקבע1963ובשנת

הנצחתאתהזיכרוןליוםלהוסיףישראלממשלתהחליטה1998בשנת.ל"וצה
.האיבהפעולותחללי

שירות משמעותי  #
ומשמעות הגיוס

טקס בקהילה#
מפגש עם בוגרים  #

שמשרתים בצבא  

השתתפות בטקס  #
ממלכתי

היכרות עם משפחה שכולה#

השתתפות בטקס של חבר  #
מקהילת החינוך ממשפחה 

שכולה

חלוקת מים קרים למבקרים  #
בבית העלמין הצבאי הקרוב

האם בלתי נמנע שתמיד #
?נצטרך להילחם על קיומנו

:הזדמנויות חינוכיות#

:הצעה לפעילות



לרעיון לטקס יום הזיכרון שפותח בימין אורד  
(  רב תרבותיים)ולמכתבים נוספים 

בין אימהות לחיילים
טקס יום הזיכרון] היכנסו למאגר הידע דרך כפר

:הצעות פעילות



עלההכרזהאתהמציין,ישראלבמדינתחגהואהעצמאותיום

חלהעצמאותיום.הבריטיהמנדטבתוםישראלמדינתהקמת

מערכותלחלליהזיכרוןיוםבצאתמיד',ההעבריבתאריך

לפנישעות8-כ,(1948במאי14)ח"תשבאייר'הביום.ישראל

ם"האועצרתשלהחלוקהלהחלטתבהתאםהבריטיהמנדטסיום

מדינתהקמתעלגוריון-בןדודהכריז,1947בנובמבר29-ב

',ויוםלצהריהוקדמהההכרזה.העצמאותמגילתונחתמהישראל

כניסתבשלהמנדטשלהרשמיתלפקיעתוקודםשעותמספר

נערכהבוהעבריוהתאריך,שבתמחילוללהימנעוהרצוןהשבת

.העצמאותליוםנקבעההכרזה

לצדרשמייםואירועיםטקסיםבשורתמתבטאהעצמאותיום

מנהגים ואירועים עממיים שהתפתחו  

יום העצמאות הוא  . במהלך השנים

ואנשים רבים מנצלים  , יום שבתון

,  פיקניקים ומנגלים, אותו לנופש

ל "טיולים וביקור בתערוכות צה

.ובאתרים שונים



לצייןנהוגהמועצותלבריתבעברשהשתייכונוספותובמדינותהמדינותבחבר
המלחמהשלהמזרחיתבחזיתהנאציתגרמניהעלהאדוםהצבאשלהניצחוןאת
הואשבהםשהמפורסםצבאייםמצעדיםנערכיםהחגבמהלך.שנהמדיבמאי9-ב

קבריעלפרחיםזרימניחים,נור-דיזיקוקיןמשגרים,במוסקבההצבאיהמצעד
שיר"מתוך.לזכרםדומייהדקתועומדיםהמלחמהבמהלךשנהרגוחיילים
חצינו.חזרנוכולנולא,אמא":זהיוםעבורבמיוחדמ"בבריהשחובר"הזיכרון

."הניצחוןיום,הזהליוםלהגיעכדי,הארץכדורחציאת,אירופהכלאת
8-ב,הנאציתגרמניהכניעתאתהניצחוןיוםמצייןובמזרחהאירופהבמערב
יוםחוקבכנסתאושר2017ביולי.השנייההעולםמלחמתוסיום,1945במאי

כמועדבמאי9-האתהקובע,2017–ז"התשע,הנאציתגרמניהעלהניצחון
.החגלציוןהרשמי

קצת היסטוריה# 

ידע על מגוון  # 
התרבויות של העולים  

תהילה וזיכרון למי  #מחבר העמים
שנפל עבור החיים

הצדעה לגיבורי  #
מלחמה שעוד אתנו  

(הווטראנים)

:הזדמנויות חינוכיות# 

ערכים ששווה להאבק עבורם# 

:הצעות פעילות

.יום שיא להכרות עם התרבויות הרחבות של יוצאי חבר העמים•
(.גיבורי מלחמה שעוד אתנו–הווטראנים )אל תשליכני לעת זקנה •
?מי מפחד מהיסטוריה•



אחריבדיוקחודש,באיירד"ביחל,קטןפסחגםהנקרא,שניפסח

עבורפסחקורבןלהקריבההזדמנותשובניתנתובו,פסחערב

רחוקיםאוטמאיםשהיומשוםבמועדולהקריבומהםשנמנעאנשים

עשהמצוותמשתיאחדהואפסחקורבן.בניסןד"ביהמקדשממקום

יוםשלהגדולהחשיבותוולכןכרתדינהעליהןשעבירההתורהבכל

.ישראלעםלכלגם"טוביום"מעיןזהיוםנחשב,בימינו.זה

פסחלכבודמיוחדטישעורךר"שהאדמונהוגמסוימותבחסידיות

,כוסותארבעכולל)הסדרלילסימניאתמקייםהואבמהלכו,שני

.פסחשירישריםוהחסידים(ומרורמצה,כרפס

סובלנותבקידוםהעוסקיםדתייםארגוניםמספרהחלו2009בשנת

וזאת,הדתיתהסובלנותכיוםשניפסחאתלצייןחברתיופלורליזם

פסחנזכרשוניםבמקורות.לשיטתם,זהביוםהטמוןהמסרפיעל

ומוסלמיםיהודיםמתקבציםהיובו,למירוןלרגלעלייהכמועדשני

.ושמאיהללבמערת

חג ההזדמנות השנייה#

עבר זמנו "האם ? למי? איך? מתי#
? או שמא לא" בטל קורבנו

למי אני נותן היום עוד  #
?הזדמנות

:הזדמנויות חינוכיות#



Ascensionis:בלטינית)העלייהחג Domini - חגהוא"(האדוןעליית"
.הפסחאחגלאחריום40הנצרותזרמיכלידי-עלהנחוג,מרכזינוצרי
המשתנהבתאריך,חמישיביוםתמידחלהוא,מסוימיםמקריםלמעט

.הפסחאוחגהעבריהשנהללוחבהתאם
עלבשורתואתוהפיץהטיףישותחייתולאחר,החדשההבריתפיעל

.הזיתיםהרעלהשליחיםלעיניהשמימהעלהואז,יום40במשךהארץ
תצלחהקודשרוחעלייתושלאחרלשליחיםאמרישועצמהלעלייהקודם

ישושעלהלאחר.בעולםתורתואתולהפיץלהמשיךושעליהםעליהם
אופןבאותוישובהואכילשליחיםוהודיעומלאכיםשניהופיעו,השמימה

.נאסףשבו
כלעלשבהם,"החובהחגי"מאחדהואהעלייהחג,הקתוליתבכנסייה

בכנסייה.מעבודהולהימנעבמיסהנוכחיםלהיותהמאמינים
מבין."הגדוליםהחגים"עשר-משניםלאחדהחגנחשבהאורתודוקסית

לתהלוכותיציאה,החגמזמוריושירתגלויותשליחת:השוניםהחגמנהגי
,החצוצרהבקולותהשמייםפתיחתאתהמדמיםוחצוצרותנגינהכליעם

ביציםלהשאירנוהגיםזהביום.בהתנדבותועיסוקלענייםמתנותקניית
מוקדשהעלייהחג,בעיקרןפרוטסטנטיותבתרבויות.למזללביתמחוץ

.הטבעבחיקופיקניקיםהמשפחהעםולטיוליםמשפחתייםלמפגשים

(ג"ל)ושלושההשלושיםביוםהנחגג,מסורתישמחהיוםהואבעומרג"ל
בעומרג"ל.באיירח"יבתאריךהעבריהלוחפיעלשחל,העומרלספירת

.הראשוניםמתקופתהואלוהראשוןוהאזכור,ובגמראבמשנהמוזכראינו
שחלושוניםאירועיםלוהמייחסותמסורותשלרבמספרקיימותזהליום
חלההיסטורייהושעצום.מחקריתמבחינהמבוססותאינןרובן,בו

המוזכר"העצרתפרוס"התאריךאתהמזהיםוישבאיירח"יבתאריך
תאריךלציוןקדוםבמנהגהנראהככלהמועדשלמקורו.זהחגעםבמשנה

.12-המהמאההחלקייםכיוםהמוכרתובמתכונתו,זה
,הזוהרבספרלימוד,מדורותהדלקת:בעומרג"בלהמרכזייםהמנהגיםבין

.צדיקיםבקברינוספותוהילולותיוחאיברהילולת,וקשתחץמשחקי





63

ג"מ)באיירח"בכבישראלהנחגגלאומיחגיוםהואירושליםיום
ח"בכישראליתריבונותתחתירושליםהעיראיחודלציון,(בעומר
האירועששתבמלחמתירושליםעלהקרבלאחר,ז"תשכ'הבאייר

.הצהריםאחרבשעותשמתקיים,דגליםריקודהואהיוםשלהמרכזי
אלפיעשרותהארץרחבימכללירושליםמגיעים,זהאירועבמהלך
מקיימיםהחוגגים.הדתיתהציונותמןנוערבנירובם,אנשים
יוצאתהתהלוכה.ודגליםריקודים,בשיריםמלווהגדולהתהלוכה
בכותלומסתיימתמשעריההעתיקההעיראלנכנסת,העירממרכז
.המוניתלתפילההמערבי

וכןלהומחוצהבירושליםחגיגייםטקסיםנערכיםירושליםביום
ששתבמלחמתבירושליםשלחמולחלליםממלכתייםזיכרוןטקסי
שנספואתיופיהליהודיהזיכרוןיוםגםמצויןובמקביל,הימים
חלוקתטקסאתזהביוםעורכתירושליםעיריית.לישראלבדרכם
.ירושליםיקיראותות

ירושלים בראי  # 
ההיסטוריה

מגזרים שונים  # 
בירושלים

ביקור בירושלים#

ירושלים שלי#

:הזדמנויות חינוכיות# 

!?עיר שחוברה לה יחדיו# 



64

:קסאינגהשלמאמרמתוך
.העירחלקישניחוברושבוהיום,ירושליםיוםאתחוגגיםבאיירח"כרביעיביום

אתיופיהיהודי4000-להזיכרוןיוםגםשזהויודעיםמעטים
הקודשלארץלהגיעשנהאלפייםשלחלוםלהגשיםבדרכםשמתו4000

.לירוסלם
מכוננתחוויהשזוהיברורלפיכך9בתכשהייתיהזההמסעאתעשיתיאישיתאני

.הלאהתעבירואתםשאףואוליאתכםלשתףשברצוניחוויה,עבורי
להוציאוומחובתנושניםהוסתרחלקןשלסיפורןאך,רבותמעליותנבנתהישראל
.לאור
האמינואתיופיהיהודי(לירושלים)לירוסלםלהגיעהחלוםאתלדורהורישדור

.לארץלעלותתורםאתגםתזמןעליונהשהשגחהתמיד
אנשים.לירוסלםהולכים:שהוחלטהשמועההחלההשבעיםשנותסוףלקראת
אתלעזובאלפיםשהובילהשמועה.יתגשםלאהחלוםמשהויעשולאשאםהבינו
לדעתבלי.סודאןגבוללעברהמדברלעברבחשאיולצעודלילהבחשכתבתיהם
שלחלוםלהגשיםלדרךלצאתהעיקרהעתידצופהמהלדעתבלי,שבילבאיזה
.הקודשלארץלחזורשניםאלפי

.הקופחתהשמשמןהיוםבמשךומסתתריםבלילותבעיקרברגלצעדוהעולים
אך,לסודןשהגיעועדוחוליםצמאים,רעביםתשושיםבחוםלצעודהמשיכו

בתנאיםשניםבמשךפליטיםבמחנותנתקעואלאמידהועלולאלהפתעתם
.קשיים
עםתמיד.אותםהכניעולאואונסהרצח,המגפות,הקשייםהרעבתנאיגםאבל

שלבמחירגםלהשיגששווהראויהמטרהעםבסבלמהולהותקווהחזקהאמונה
שנהאלפייםשלהחלוםלהגשיםהעזההכמיההפועמתתמידכשבליבםחיים

!!לירוסלםלחזור

כלכמעט.וכבדיקרמחירשילמו,השמוניםבשנותשהגיעואתיופיהיהודי
.משפחהקרובאיבדהמשפחה
הגבורהסיפור.אדםכלעבורעצוםהשראהמקורמהווההקהילהשלהמסע

הצלהבמסעשמדוברסבוריםרבים.הישראליתבחברהמספיקמוכרלאלצערנו
.מוטעיתתפיסה.רעביםיהודיםעבורשבוצע
האמיתיםשהגיבוריםיודעיםלאורביםאמיתיתמציונותלעלותהחליטוהורינו
החלוםאתוהעבירושהחזיקוואלוהעלייהאתשיזמוהקהילהבניהםבסיפור
.דורותבמשך
נפרדבלתיחלקהואשלנוהסיפורכימהמורשתחלקלהיותצריךהסיפור

.היהודיהעםשלמההיסטוריה
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שיברומסקי/המסעשיר
מדבריתהדרך
מתפתלתהדרך
מתארךהיום

מתמשךהואהלילה
אנשיםשלקבוצותקבוצות
,הולכיםזריםחלקם,מוכריםחלקם

בוכיםולפתעמדברים
הנותרתדרךכברתישליםשלאמייש
:נודדתמחשבתואך,שישליםמייש
.שמרנוואתקברנומיאת

נחישות# 

חלומות# 
תקווה#

אמונה#

:הזדמנויות חינוכיות# 

מנהיגות פורצת דרך#

כוחה של קהילה# 

ביקור באנדרטה בהר הרצל לזכר יהודי  #
אתיופיה שנספו בדרך לארץ



رمضان

פעילות על  
: שמירת הלשון

חיים ומוות ביד  
הלשון

:הצעות פעילות

לוח קיר עם פתגמים ואמרות 
מהנביא והקוראן  

הכנת ברכות

חשיבות העזרה  
בבית

ברקוד לאוסף פעילויות לרמדאן

שלסיומואתהמצייןהחגהוא,"(הצוםשבירתחג)"פיטר-אלעיד,באסלאם
שלהראשוניםהימיםבשלושתמצויןוהוא,המוסלמיהצוםחודש,הרמדאןחודש
פיטר-אלעידשלהמדויקמועדו.המוסלמיבלוחהעשיריהחודש,שוואלחודש
.הירחמולדראייתעלעדויותפי-על,בנפרדמוסלמיתקהילהבכלנקבע
הקהילותבכלנחוגהוא.באסלאםהעיקרייםהחגיםמשניאחדהואפיטר-אלעיד

שבוהמועדאתלחגמייחסתהמסורותאחת.ושיעיםסוניםבקרב,המוסלמיות
וללבושבבוקרמוקדםלקוםמקובלפיטר-אלבעיד.הקוראןכתיבתהסתיימה

.גדולבקהל,החגלרגלמיוחדותתפילותולקייםחדשיםרצוי,חגיגייםבגדים
אתלבקרמרביםהמוסלמיםהחגבמהלך.עצמןהחגיגותמתחילותהתפילהאחרי

חגבהיותו,ומחלוקותמריבותליישובלהזדמנותנחשבוהוא,וקרוביהםחבריהם
.ואחווהקהילתיות,שלום,מחילהשל
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העולםברחביהקיץלחופשתהישראליהשםהואהגדולהחופש
תקיןאינוהשם.החינוךבמוסדותהלימודיםשנתאתהמסיימת
בשפהנקלטהואאך,בחופשולאבחופשהשמדוברמשום,לשונית

מדינותבמרביתמתקייםהגדולהחופש.זובצורתוהמדוברת
לאבמהלכוכאשר,.ואוגוסטיוליהקיץחודשיבמהלךהעולם

לקייטנותהולכיםרביםילדיםאךהספרבבתילימודיםמתקיימים
.החופשהבזמןקיץומחנות

באוגוסט31-בומסתיימתביוני21-במתחילההקיץחופשת,בארץ
ביולי1-במתחילההיאהיסודיובחינוך,יסודיהעלבחינוך

.באוגוסט31-בומסתיימת

תעסוקיץ# 

לחץ חברתי#

תרגול לוז  #
ומיומנויות חופש

חסכון#

:הזדמנויות חינוכיות# 

אחריות#

שמירה על קשר#

לוחופש#



הרעיון לציון היום המיוחד במערכת החינוך נולד מתוך הרצון  

לשמר ולבסס את תחושת האחדות הגדולה ששררה בחברה  

בעקבות חטיפת ורצח הנערים ומתוך  , 2014הישראלית בקיץ 

שאיפה לדחות ולגנות תגובות קיצוניות הנגועות בגזענות 

הדגישו את  2014אירועי קיץ . והדרה של קבוצות בחברה

מגזרים  , הצורך בקירוב לבבות ובחיבור ובין אוכלוסיות

לצד מתן מענה חינוכי לביטויי גזענות  , וקבוצות שונות בקרבנו

.ואלימות של מעטים כלפי מגזרים שונים בחברה הישראלית

:הצעות פעילות

לאתר של יום  
מגוון  -האחדות

.פעילויות בנושא
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,ביהדותחגהוא(הביכוריםיוםאוהקצירחגגםבמקראהמכונה)השבועותחג
שבעתבתהעומרספירתסיוםלאחריוםחלהחג.הרגליםשלושמביןהשני

בארץאחדיוםחלהחג.בסיוון'בותמידחלהקבועהעבריובלוח,השבועות
.לארץבחוץויומייםישראל
קורבן"שנקראמיוחדקורבןהשבועותבחגהוקרב,קייםהיההמקדששביתבזמן
תאריךמזוהה,ל"חזפיעל.הביכוריםהבאתשלהעונהבווהחלה,"הלחםשתי
,החגבתפילותהתורהקבלתאתמצייניםלכךובהתאםתורהמתןזמןעםזה

.תורהלימודידיעלוכן,הדיברותועשרתסיניהרמעמדבפרשתבתורהקריאה
חלבמאכליאכילת,רותמגילתקריאת,הלילהכלתורהלימוד:החגמנהגיבין

.מיםוהתזת,ובמושביםבקיבוציםביכוריםהבאתטקסי,ודבש

הכרות עם עוד פרק חסר בתולדות  # 
ישראל כהזדמנות להשלמת פרקים נוספים

נרטיב# 

הכרות עם יהדות  #
בבל ועיראק

ידע על העליות  #
מעיראק

:הזדמנויות חינוכיות# 

שלשמןהוא"(נשלטיםשלברוטליתהפחדה)"הפרהוד.עיראקביהודיפוגרום
בחג,עיראקשלהבירהעיר,בבגדאדהיהודיתבאוכלוסייהשנערכופרעות

נרצחוהפרעותבמסגרת.1941ביוני1-2,א"תשבסיוון'ז-בסיוון'והשבועות
-מכנבזזורכושליתומיםהיוילדיםמאות.נפצעו2000ומעליהודים179

השלטוןשלהעירקיהצבאידי-עלנהרגופורעים400-ל300בין.איש50,000
אחיםבקברנקברוהנרצחים.והטבחההשתוללותאתלעצורבכדיהחדש

.בבגדאד
ולתהליךבעיראקהציוניתהמחתרתשללצמיחתהמאיץכגורםשימשוהאירועים
.ונחמיהעזראבמבצעישראללארץעיראקיהודילעלייתהביאדברשלשבסופו

הצעת 
:  פעילות
ברקוד 
-לסריקה 

מערך מומלץ  
של עמותת 
קדמה על 

עליית יהודי  
עיראק





התעניתימימארבעתאחדהואבתמוזעשרשבעה
זותענית.המקדשבתיחורבןלזכרביהדותשנקבעו
כמהירושליםחומתהובקעהשבוהיוםאתמציינת
המקראפיעל.השניהמקדשביתחורבןלפנישבועות
נבקעההראשוןהמקדשביתחורבןלפני,הבבליוהתלמוד

בתלמודאך,תמוזלחודשבתשעהירושליםחומת
ז"ביהחומותנפרצוראשוןבביתשגםכתובהירושלמי

.בספירהטעוהקשההמצבשבצלאלאבתמוז

מכיוון,הרביעיצוםגםנקראבתמוזעשרשבעהצום
נמשךהצום.המקראיתבשנההרביעיהחודשהואשתמוז
ימימתחיליםזהביום.הכוכביםצאתועדהשחרמעלות

בהםונוהגים,באבתשעהעדהנמשכים,המצריםבין
שמתקרביםככלומחמיריםההולכים,אבלותמנהגי

.באבלתשעה





לציוןבמשנהשנקבעתעניתיוםהואבאבתשעה
586בשנתראשוןביתחורבן-המקדשבתיחורבן
וחורבן,בבלמלךנבוכדנצרשלצבאובידיס"לפנה
הרומיהצבאבידילספירה70בשנתשניבית

'טביוםשחלה,התענית.טיטוסהמצביאובראשו
ביןימיתקופתשלהאבלותשיאאתמהווה,באב

עלהתעניותארבעמביןלחמורהונחשבת,המצרים
.המקדשביתחורבן

אסונותעלגםומתאבליםקינותמצרפיםזובתענית
ובמיוחד,הדורותלאורךהיהודילעםשאירעונוספים

באבלתשעהסמוךבתאריךשהתחוללואסונותעל
במסעיומגנצאורמיזאשפיראיהודיהריגת:כגון

פרעות,ספרדגירוש,ט"ותח"תפרעות,הצלב
.ועוד,השואה,האסלאםארצותביהודישאירעו

כשאר,באבתשעה,הגאולהבימי,המסורתלפי
.ושמחהחגשלליוםיהפוך,החורבןעלהצומות



משפחתיות#

عيد األضحى 

המועדאתהמצייןודרוזימוסלמיחגהוא(הקורבןחג)אדחאאלעיד
שלהעשירימהיוםהחלנחגגהוא.למכהלרגלהעלייה',החגלקיום
עצמהלרגלהעלייה.ימיםארבעהונמשךהמוסלמיבלוחהאחרוןהחודש
.בההנהוגיםבטקסיםהשיאיםאחדאתמצייןהקורבןוחג,כשבוענמשכת

יוםבאותוהנהוגלזהדומהטקסמקיימיםבביתםהחגאתשמקיימיםאלו
אוהחגבסעודתלמאכלבשרווהכנתכקורבןטלההקרבתשעיקרו,במכה

.לענייםכתרומה
עקדת"לסיפורהמקביל,"ישמעאלעקדת"לסיפורזהחגלקשרמקובל
בקוראןהעקידהמסיפורהואגםנובעהחגושם,במקראהמופיע"יצחק

לחגזההבתאריךהקורבןחגאתחוגגיםהדרוזיםגם.המוסלמיתובמסורת
החגזה.שוניםהדרוזיםאצלהחגמנהגיכיאם,המוסלמיםאצלהמקביל
.הדרוזיתהעדהלבניביותרהחשוב

התפייסות#

קרבה בין אדם לחברו#

אמונה#
ערבות הדדית  #

:   הזדמנויות חינוכיות# 

עוני#
צדקה#



ד"תרצ/ חיים נחמן ביאליק

קצתעליהםוהוסיפואבותיכםחגיאתחוגו:היאהאחתעצתי"

הכלשתעשו,העיקר.מסיבתכםולפיכוחכםלפימשלכם

תתחכמוואל,נפשיוצורךחיההרגשהומתוךבאמונה

אף,ומועדיהםשבתותיהםעליהםנמאסולאאבותינו.הרבה

בנוסחפעמיםוכמהכמהחייהםימיכלעליהםשחזרופיעל

[התעוררות]והתערותאאחרטעםפעםכלבהםמצאוהם.אחד

לחלוחיתבהםשהייתהמפני?מהמפניאתהויודע.חדשה

בחגיםטעםמוצאיםשאינםאלה.בנפשםשכנההחגוברכת

."תקנהאיןולאלה,חולותוכםריקהשנפשםסימן,ובמועדים

(1930)מגנינראומנסקילחייםמכתבומתוך-

Sponsored by the Herbert Bearman Foundation


