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 רחיתראש השנה האז לכבוד הנובי גוד: מערך שיעור

 
מעטים הם בתי זאת, למרות האגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך פרסם הסברים והנחיות על הנובי גוד. 

 התנגדות בקרב רבים. הספר שחוגגים או מציינים את הנובי גוד, והחג ממשיך ומעורר 

ורותיו ולהתוודע לחשיבותו בקרב תלמידות/ים רבות/ים אנו מציעות לפזר קצת מן הערפל לגבי החג, להכיר את מק

 ומשפחותיהן/ם. 

 

 

אסוף את ננובי גוד בבית הספר ובכיתה?  לחגוג או לציין אתצריך לדעתכן/ם האם  נציג בפני הכיתה את השאלה:

      בשני צידי הלוח: נרשום את הנימוקים השונים לכל עמדה. הדעות בעד ונגד

מידעיים ) ותמקורקטעי כל קבוצה תקבל  :תפות/ים בקבוצה( משת 4-5) נחלק את הכיתה לקבוצות קטנות

 הבאות:  הנקודותעל  נהותע  הם,, תדון ב. מתוכם תבחר קטע מידעי אחד, סיפור אחד ותמונה אחתותמונות( סיפורייםו

 בחט"ב ובתיכון פעילות הצעה ל

  :באתר משרד החינוךוכך נכתב 

של הסביבה הקולטת ונדרשת סובלנות כלפי  ילוב של תלמידים עולים כרוך לעתים קרובות בשינוי עמדותש

 אורחות חיים ומנהגים אותם מביאים העולים החדשים מארצות מוצאם.

מדינות חבר העמים ומשפחותיהם חוגגים את חג ה"נובי גוד" )ראש השנה האזרחית(   בדצמבר רוב יוצאי 31-ב 

לפי  נוצרים, מוסלמים וגם יהודים. שהינו חג משפחתי, נטול כל משמעות דתית או אידאולוגית וחוגגים אותו

בדצמבר בשעות הערב המשפחות מתכנסות לארוחות ערב חגיגיות. החג נמשך עד שעות הלילה  31-המסורת ב

לברך את   המאוחרות לפחות עד חצות )עד סיום השנה החולפת וכניסתה של השנה החדשה(. בלילה זה מקובל

 בני המשפחה והחברים ולחלק מתנות לילדים.

ל בית ספר בישראל לומדים תלמידים עולים ובני עולים. אנו ממליצים לנהוג בפתיחות ורגישות כלפי תלמידים בכ

יוצאי חבר המדינות שנוהגים לבלות את החג בקרב בני משפחותיהם. ישנם תלמידים המביאים עמם לבית הספר 

קישוטים, פירוטכניקה ועוד... נבקש סמלים וסממנים הקשורים ל"נובי גוד" כמו למשל כובעים של סנטה קלאוס, 

אנו מעוניינים לשלב את  מסוג זה, בשיקול דעת ובסובלנות ולגלות גמישות סבירה.  להתייחס לכל אירוע

התלמידים העולים בחברה הישראלית ולמנוע מהם תחושות של פגיעה וניכור כלפי מערכת החינוך. ראוי 

רב תרבותית התרבו לאחרונה הצעות חוק בנוגע להכרה ולמתן שעם התחזקותם של הפלורליזם והגישה ה  לציין,

סטטוס לחג "נובי גוד" בישראל. בשנים האחרונות לרגל החג נוהגים ראשי ממשלת ישראל לברך את עולי חבר 

 העמים לקראת החג.

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Socialandculturalintegration/events/Pages/NovyGod.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Socialandculturalintegration/events/Pages/NovyGod.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Socialandculturalintegration/events/Pages/NovyGod.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Socialandculturalintegration/events/Pages/NovyGod.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Socialandculturalintegration/events/Pages/NovyGod.aspx
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Socialandculturalintegration/events/Pages/NovyGod.aspx


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

  2  

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 ?נובי גודהידעתי על  מה לא •

 ?ידעתי על העולות/ים מרוסיהמה לא  •

 בי בעקבות הקריאה. התעוררו אילו שאלות •

 תכין פלקט, שמשקף את מה שלמדה באופן יצירתי, ותציג אותו בפני הכיתה.לאחר הפעילות בקבוצות, כל קבוצה 

לחגוג או לציין את נובי גוד בבית צריך האם מה דעתכן/ם עכשיו:   :שפתחנו איתה את השיעורחזור לשאלה לסיום נ

, למה? למה חשוב לציין? למי זה חשוב? מה זה משנה אם בעקבות הפעילות השתנתהדעתכן/ם האם  הספר ובכיתה?

 נציין או לא? 

  .לאנשים שעוד מופתעים מנובי גוד"ניתן גם להביא כאן את מאמר הדעה שפורסם ב"הארץ": "

 11כאן רצר על החג של קצסרטון 

 

 

 (, תמונות וסרטוניםצוא באתר מקורות רביםתן למ)ני 'ראליבי גוד יש'נוהאתר מתוך  קטעי מקורות

 

חגיגות השנה האזרחית החדשה שנחגגה בברית  מציין את )גוד ברוסית: שנה, נובי: חדשה(, הנובי גוד

. עם הקמת 1917הייתה הדת הרשמית ברוסיה במשך מאות שנים, עד מהפכת אוקטובר  נצרות: המועצות

בעקבות  1936-ב. דתי, כולל את חגיגות השנה החדשה השלטון אסר על קיום כל פולחן –המשטר הקומוניסטי 

קֹות, עצי ַעד,  -פירסום מכתבו של חבר מפלגה בכיר ָדה, שהציע להציב יולְּ ַראבְּ לשמח כדי בביטאון המפלגה פ ְּ

 השלטונות הסובייטיים את קיום ה"נֹוִבי גֹוד" במתכונתו החילונית והאזרחית., אישרו המועצות-ילדי בריתאת 

קומוניסטי היחיד בשנה. גם היהודים, שלא -המועצות, כחג הלא-שוב ומיוחד בבריתח לנֹוִבי גֹוד הוענק מעמד

ֹוד נחמה והכניסו לתוכו גם ממנהגי חגים יהודיים, כגון: ג -יכלו לחגוג אף חג יהודי באופן פומבי, מצאו בנֹוִבי

לחגוג  ימשיכומ עלו לארץ, לרובם היה ברור ש”כשיוצאי בריה"דמי חנוכה", בדמות מתנות ודמי כיס לילדים. 

חג של שבארץ המנהגים שמתלווים לחג עוררו התנגדות גדולה בשל הדימוי הנוצרי אף על פי את הנובי גוד 

 ם אכן מאד דומים וקשורים בעברם לחג המולד, אבל המסורת לא קשורה לשום דת. המולד. הדימויי

 .בחג נהוג לשבת כמשפחה ולאכול מטעמים רוסיים, לספר סיפורים נוסטלגיים, לחלק מתנות ולשתות שמפניה
. 
 (נובי גוד ישראלי על פי:)

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.4729362
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.4729362
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.4729362
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.4729362
https://www.youtube.com/watch?v=jx5pMSes8pA
https://www.youtube.com/watch?v=jx5pMSes8pA
https://www.youtube.com/watch?v=jx5pMSes8pA
https://www.youtube.com/watch?v=jx5pMSes8pA
https://www.novygodisraeli.com/
https://www.novygodisraeli.com/
https://beeri.hartman.org.il/Article_View.asp?Article_Id=412&Cat_Id=213&Cat_Type=Article
https://beeri.hartman.org.il/Article_View.asp?Article_Id=412&Cat_Id=213&Cat_Type=Article


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

  3  

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

  4  

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

  5  

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

  6  

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

  7  

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 

 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800

