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נופלים באותה תקופה בשנה. חגי אור רבים  זה לא מקרי שחנוכה וכריסמס

נחגגים בסמוך ליום הקצר בשנה בתרבויות שונות ובמקומות רבים בעולם, וגם 

 אצלנו בארץ! 

שפיתחה הילה  יסודיהשנה לקראת חנוכה אנו שולחות יחידת לימוד לכיתות 

, מורה ומחנכת בבית הספר הדו לשוני ביפו, אנו מודות לה מאוד על בראל

 השיתוף! 

יחידת הלימוד מותאמת לכיתות מעורבות של תלמידות/ים יהודיות/ים 

, אבל יכולה לשמש כל מורה בכל כיתה, וערביות/ם )מוסלמיות/ים ונוצריות/ים(

סק בחגי האור שיעורים: שיעור פתיחה העו 4. היא כוללת גם אם אינה מעורבת

ושלושה שיעורים המוקדשים כל אחד לחג אחר: חנוכה, כריסמס והולדת הנביא 

 .מוחמד

 

 לשוני, "כולנא יחד, ביפו.-ב' בבית הספר הדו-זכיתי להיות מחנכת של ילדי א'"

כיתתנו מורכבת ממספר שווה של בנות ובנים, ערבים ויהודים בני שלוש הדתות. 

חינוך כיתה כה הטרוגנית אינו משימה קלה. בכל רגע ורגע אני מתמודדת גם עם 

האתגרים של שכבת הגיל הספציפית וגם עם הצורך לגשר בין השפות 

 ד. והתרבויות השונות. והן שונות מאו

בבית ספרנו מציינים את כל החגים והמועדים של שלוש הדתות ואת הימים ...

הלאומיים של שני הלאומים. לא פעם עולה הדמיון בין החגים והמועדים של 

ת הלמידה עליהם ולעמוד על הדומה לשלב א ותשלוש הדתות ואנו משתדל

 .והמשותף

שלוש הדתות: חנוכה, חג  בחרתי להתמקד בחגי האור של שלביחידת לימוד זו 

המולד ויום ההולדת של הנביא מוחמד, חגים אותם אנו מציינים בכל שנה 

 תוך עמידה על הדומה והמשותף ביניהם.  -באירוע ה"חנוכריסמס" הבית ספרי 

בגירוי חוש הראיה ולבדוק אילו  בכל שיעור ביחידת הלימוד חשוב לי לפתוח

צים הקשורים בחגים של שלוש הדתות. בחפ בהתבוננותרגשות וזכרונות עולים 

שחוגגים את החג בבית, להביע את עצמם  ות/חשוב לי גם לאפשר לילדים

תינתן הזדמנות לספר על  ואחת ולשתף כיצד הם חוגגים בבית, כך שלכל אחד

 ה./יולהכיר אחד את השנהכיתה יוכלו ללמוד  תלמידות/יו ,ה/עצמו

, שאינם מתאימים שמיט פרטים קשים במהלך תכנון הפעילויות חשוב היה לי לה

וכן לייצר הזדמנויות לשיח ביקורתי על הסיפורים המשמעותיים בתרבות לגיל, 

 שלנו, גם בגיל צעיר. 

 

 חגיגה של אור!  
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ה( או חג האורים הוא  -חנוכה   שמונההנחגג במשך  יהודי חגחג החנוכה )ַהֲחֻנכ ָּ

בית המקדש בזמן  חכמי ישראלימים. ימים אלה הם ימי הודאה, שאותם תיקנו 

ית , חנוכתו מחדש של במרד נגד היווניםב חשמונאים, לזכר ניצחונם של ההשני

נרות וכן בהדלקת  והודאה הלל. החג מצוין באמירת נס פך השמןהמקדש, ו

 או ג' בטבת. חנוכה נחשב  ב' בטבתעד  כ"ה בכסלו, בשמונת הימים מחנוכה

( הוא אחד משני החגים הבולטים ביותר פורים. חנוכה )יחד עם מצווה דרבנןכ

 (. ך ויקיפדיהמתו. )יהדות הרבניתשנוספו למסורת ישראל, על ידי ה

המקובל כמעט בכל  חגהוא   Christmas): אנגליתחג המולד )ב -חג המולד   

מריה נולד ישו ל דשההברית הח. על פי הולדת ישוהמציין את  'נצרותזרמי ה

. הנוצרים מאמינים כי כנסיית המולדבמקום בו מצויה כיום  בית לחםב הבתולה

, בית דודעל בואו של משיח מ תנ"ךה נבואותלידתו של ישו מהווה הגשמה של 

ויגשר על הפער שבין האל ובין בני האדם. כל  חטאיואשר יגאל את העולם מ

בדצמבר )הכנסיות המזרחיות מציינות אותו  25-הכנסיות חוגגות אותו ב

תרבות מנהגי החג והמסורות הקשורות בו נטמעו ב בינואר(. 7-לכאורה ב

. קמה סביבו הוויה נוצריות ןוהחלו לאפיין גם מדינות ומשפחות שאינ הצריכה

המדגישה את התכנסות המשפחה והחברים ואת עונת  חילונית,תרבותית 

. במקביל, משמעותו הדתית המקורית סנטה קלאוסהחורף, עם מוטיבים כמו 

וצרים המאמינים ברחבי העולם הפוקדים את של החג נשמרת על ידי הנ

הכנסיות לרגל התפילות המיוחדות ומוסיפים להדגיש את היום כמציין את לידת 

 .(מתוך ויקיפדיה)  ישו.

 
מוחמד נולד במכה, ערב  - נביא"(-)"מוולד איום ההולדת של הנביא מוחמד 

 -ללוח הגרגוריאני, אך תאריך הלידה המדויק אינו ברור  570הסעודית, בשנת 

של החודש האיסלאמי "רבי  12-הסונים טוענים, כי יום הולדתו חל ביום ה

 17-'אלאוול" )החודש השלישי(, ואילו השיעים מסמנים את יום הולדתו ביום ה

, ג'עפר אל 6-דתו של האימאם השיעי השל אותו החודש )הידוע גם כיום הול

יום הולדתו של הנביא רשום כעת בין החגים של כמעט כך או כך הרי שצאדק(. 

. 

 ם מאוד אני נתקלת הרבה פעמים בשאלה: ות/ים צעירות/ימחנכת של ילדכ

המיוחס לרמב"ם: 'על סיפורי חז"ל  אני מזדהה עם משפט"זה קרה באמת?" 

 אין שואלין היה או לא היה, אלא מה הדבר בא ללמד'. 

ולא לספק  או הילדה חשוב לי תמיד לתת מקום לחוויה האישית של הילד

להנות מהסיפורים בהם  ים ילמדות/תשובה ישירה לשאלה זו, חשוב לי שהילד

רעיונות וערכים מרכזיים נחשפות/ים לים תוך כדי שהם ות/מוקפ ן/הם

 אותם באופן ביקורתי". ים לבחון ות/ולומד
. 

 )הילה בראל, 'כולנא יחד'(.
 

 ם החגי 3רקע קצר על 
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 3עמ' |       לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 
 

 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

יש הרואים ביום הולדתו של הנביא כאירוע י. כל מדינה ברחבי העולם המוסלמ

מוסלמים . ראוי לציון ואילו אחרים רואים בכך כמנוגד להלכה האיסלאמית

הופכים להיות שותפים בחגיגה המוסלמית השנתית  בחלק המערבי של כדו"הא

של יום הולדתו של הנביא. ההיסטוריה של חגיגה זו חוזרת לימיו הראשונים של 

האיסלאם, כאשר חלק מטבי`ב )ממשיכי דרכם של חברי הנביא( החלו לקיים 

ישיבות שירה ושירים שחוברו על הכבוד והדוגמה של הצדיק, שליחו של אללה, 

נים בערים הגדולות של ציביליזציה האיסלאמית. יש לציין, כי יום עד אפס המו

אירוע רוחני וחברתי. יום זיכרון, כאשר  זהו –ההולדת הוא יותר מקריאת שירה 

מלומדים וזמרים חוזרים ודנים בסירה )סיפור חייו של הנביא( במסורת הסופית 

גרים של אתהומזכירים לחברי האומה את תורתו של הנביא ואת ההצלחות ו

 . הקהילות המוסלמיות הצעירות במכה ומדינה

עם זאת, מוסלמים רבים גם לא משתתפים בחגיגות ביום זה. במקום זאת, הם 

 מציינים את האירוע ע"י הקדשת זמן רב יותר לקריאה בקוראן. 

נאמר, כי מוחמד נולד ביום שני, וכמה מלומדים רואים בצום במשך שעות האור 

 מאווליד,  -פת לחגוג את לידתו. דרך נוספת לחגוג נקראת בימי שני כדרך נוס

או מילאד, הנחגג בתהלוכות רחוב גדולות, בתים ומסגדים מעוטרים, אנשים 

שתורמים מזון ומוצרים לצדקה באותו היום או בימים מסביבו. ואילו אחרים 

מקשיבים לילדיהם, קוראים שירים על אירועים שהתרחשו בחייו של הנביא 

 .(המוזיאון לאמנות האסלאם) .מוחמד

 

 

   השיעורים: 4מהלך 
 
 

 

 

 
 

הכוללים אלמנטים של  על הרצפה תמונות של חגים מתרבויות שונות נציג א.

 .ן/םתמונה שמדברת אליה תלמידה ותלמיד יבחרוכל אור. 

  התלמידות/ים ישתפו:

 ? בחרתי בתמונהמדוע  •

 האם אני מזהה את הטקס/ חג המתקיים בה?  •

  ת עליו?/מה אני יודע •

 
שמות של חגים  בהם ונכתובנצייר עיגול מרכזי על הלוח, נמתח ממנו קווים,  ב.

מה משותף לכל החגים? )חגים עם אלמנט של אור(, מן השיתוף. נשאל: שעולים 

על חגי האור בתרבויות  נספר לתלמידות/ים באיזו תקופה בשנה הם חלים?

ימים  קור, שונות תוך התייחסות לתקופה ולעונה המשותפות לכולם )חורף,

 ולסמלי האור והאש שמהווים חלק מחגים אלה. (קצרים

 

 חגי אור בתרבויות שונות 
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 4עמ' |       לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 
 

 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 

 נערוך דיון סביב השאלות: 

 אילו חגי אור אנו מכירים בתרבויות שלנו? 

 במה הם דומים ובמה שונים?

 שלי במשפחה שלי? ו התרבותא איך חוגגים את חג האור של הדת
. 

מהבית אלמנט נבקש מהתלמידות/ים להביא לשיעורים הבאים בנושא  ג.

..(, האלמנטים יונחו על שולחן  וכו' שקשור בחג )חנוכיה/ קישוט לחג המולד

יוכלו לעבור לידם בשיעורים התלמידות/ים מיוחד שיוצב לשם כך בכיתה ו

 הבאים ולהתרשם.

 
 
 

 

 
 

 
 

 ונשאל: חנוכיה, סביבונים וכד קטן על השולחן  על השולחן נציב א.

 ? ים/רואותם /ה אתןמ

 החפצים?  ם/מה מזכירים לכן

 להרגיש?  ם/איך הם גורמים לכן

 למי יש חפצים כאלה בבית? 

 ?החפצים מהו הסיפור שמאחורי

את סיפור חנוכה באופן מרוכך המותאם לשכבת הגיל  נספר לתלמידות/ים ב.

  .)ללא פרטים קשים או אלימים(

שאלות העוסקות בערכים העולים מתוך  נשאל את התלמידות/יםבסוף הסיפור 

בין הדלקת הנרות והשמירה על אורם לבין שמירת  נקשר) תיקון עולםהסיפור: 

)החג מדגיש את  גבורה"(, כל עוד הנר דולק אפשר לתקןהעולם ותיקונו, "

לבטא את  תוהעמידה של האדם על ערכיו ואת המאבק של האדם על זכו

)הזכות של אדם לחופש דת, אמונה  זכויותאמונתו, גם כשהוא במיעוט(, 

שמן ליום  )נס פך השמן עניינו הפך הקטן שהיה בו מספיק ותקווהועצמאות( 

אחד, אך הוא הספיק לשמונה ימים. יש הטוענים שהנס הוא עצם רוח האדם 

שלמראה בית המקדש ההרוס המשיך לקוות, לפעול והאמין שאם יחפש היטב 

 ימצא את האור(.

 

תקבל צבעי פנדה לשלוש קבוצות, כל קבוצה  יתחלקו התלמידות/ים ג.

)אפשר גם לבקש בריסטול עם ציור של "סצנה" מתוך סיפור חנוכה. ו

 מהתלמידות/ים לצייר את הסצנה בעצמם/ן(. 

לאווירה  ן/יחד את הצבע והגוונים שהכי מתאימים לדעתם התלמידות/ים יבחרו

 על קיר הכיתה.את הציורים נתלה ואת הציור  ן יצבעו/של הסצינה. הם

 

 

 חנוכה 
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 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 
 

 

 
 

 
. 

 ונשאל: עץ אשוח מקושט  נציב על השולחן א.

 ? ים/רואותם /ה אתןמ

 החפצים?  ם/מה מזכירים לכן

 להרגיש?  ם/איך הם גורמים לכן

 למי יש חפצים כאלה בבית? 

 ?החפצים מהו הסיפור שמאחורי

 

את סיפור חג המולד באופן המותאם לשכבת הגיל, בסוף הסיפור  נספר ב.

שאלות העוסקות בערכים העולים מתוך הסיפור:  התלמידות/יםאת  נשאל

)בחג המולד מקשטים את הבתים ועץ האשוח במנורות ובנרות הממלאים האור 

את המרחב באורן. האור מסמל את הדרך הישרה, כשהדרך מוארת אפשר 

. ערך האור הוא גם מטאפורה לאור שכל אדם נושא י ליפולבללצעוד בבטחה, 

)באמונה הנוצרית  האהבהבתוכו ובכוחו של כל אדם להאיר מקומות חשוכים(, 

 ישוע בא לעולם כדי לגאול את בני האדם מחטאיהם. הוא אהב את בני האדם 

)בחג זה שמחים על הולדת  שמחה ושלוםעד שנתן מעצמו למען גאולתם(, 

לשמח את הסובבים, מקשטים את העץ וקונים מתנות כדי לשמח  ישוע וחשוב

)החג מדגיש את ערך  הצניעותים(, ות/אחד את השני ובמיוחד את הילד

 )שבהולדת ישוע(.הנס הצניעות מתוך סיפור חייו של ישוע(, 

 

תלמידות/ים, ונתלה קישוטים צבעוניים לעץ המבוססים על תמונות ה נכין ג.

 ים מאיר את הכיתה.ות/כסמל לכך שאורם של הילד, אותם על העץ

 

 
 
 

 

 
 

 
 

  ונשאל:קוראן וקישוט צבעוני של סהר וכוכב  נציב על השולחן א.

 ? ים/רואותם /ה אתןמ

 החפצים?  ם/מה מזכירים לכן

 להרגיש?  ם/איך הם גורמים לכן

 נביא -מוולד א
 

 חג המולד
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 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 למי יש חפצים כאלה בבית? 

 ?החפצים מהו הסיפור שמאחורי

 

את סיפור הולדת הנביא מוחמד באופן המותאם לשכבת הגיל, בסוף  נספר ב.

שאלות העוסקות בערכים העולים מתוך הסיפור:  נשאל התלמידות/יםהסיפור 

חשיבה ביקורתית על מנהגי העבר )בנים  נשלב גם. כבוד, שוויון והגינות

משפטים של אהבה וכבוד לאחר המיוחסים לנביא  ונזכירבנות...( חשובים מ

"(, "אהוב כל אדם جار سابع على وصى النبي)"  מוחמד: "שמור על שכנך השביעי"

בסיפור לידתו של הנביא מוחמד נוכל למצוא אלמנטים  באשר הוא אדם".

 -כפי שהתרגלנו בסיפור חנוכה וחג המולד  גם אם לא רואים אותם"מאירים" 

 למה הכוונה? 

 האם גם דברים שאנו לא רואים יכולים להאיר לנו? 

  האם מילים יכולות להאיר? אילו מילים מאירות לנו את היום?

 

"הנביא מוחמד עליו השלום היה  קלף קטן ועליו המשפט: תקבל תלמיד/הכל  ג.

 تبسمك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال" -א" אומר: חיוכך בפני אחיך כמו צדקה הו

 " מקשטת אותו וצובעת.صدقة اخيك وجه في
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