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 ?המשואות מי ידליקו את 
 

 ליום העצמאותמקוון מערך שיעור 
 

את אירועי יום הזיכרון, ומכריז  מידי שנה הטקס הממלכתי שנועל בהר הרצל הוא הממלכתי טקס הדלקת המשואות
השבטים.  12 אתמלות , המס משואות 12הדלקת  על פתיחת חגיגות יום העצמאות. גולת הכותרת של הטקס היא

כמה חודשים  .עדת השרים לענייני סמלים וטקסיםוו פי שנבחר על ידיככל שנה עוסק הטקס בנושא מרכזי אחר, ב
ים להדלקת המשואות, ות/לפני יום העצמאות מתפרסמת באמצעי התקשורת הזמנה לציבור להציע מועמד

י ות/ובוחרת את מדליק ,בוחנת את ההצעות עדה ציבוריתואת הנושא השנתי של הטקס. ו ן/ים בפועלםות/המייצג
  ).הוויקיפדיה"י  פ(ע המשואות לאותה שנה

 
את יום הזיכרון שינעל טקס הדלקת המשואות, 

למדינת   72-את חגיגות יום העצמאות ה ויפתח
ללא קהל, בשל משבר   נההשיתקיים  ישראל,

הקורונה. ההכנות לקראת הטקס בעיצומן ורשימת  
במערך שיעור  מדליקי המשואות כבר פורסמה. 

נעורר את התלמידות/ים לחשוב ולשאול  זה
שאלות ביקורתיות על משמעותו וחשיבותו של 

מדליקי  ב ועל שיקולי הבחירה  ,הטקס עצמו
 המשואות.

 

  ד' 10פתיחה: 
נערוך דיון קצר נספר על הטקס בקצרה, והאם מכירות/ים את טקס הדלקת המשואות. ים /ותאת התלמיד נשאל

 סביב השאלות:  
 ?מה המשמעות של הטקס? למי הוא חשוב? מה הוא מייצג 
 ?(לא שמות, אלא קריטריונים).  אילו א/נשים צריכות/ים לדעתכן/ם להדליק משואה ביום העצמאות 

 

  הקריטריונים לבחירה -'אחלק 
 )ור ישירות לחלק ב'ולעב ניתן גם לפשט ולוותר על חלק זה*(

 נספר לתלמידות/ים כי השנה הנושא המרכזי הנבחר לטקס הוא 'חיבורים בחברה הישראלית'. 
שהופצה לפני מספר  ,התרבותבמשרד של מרכז ההסברה ש ההזמנהנשלח לתלמידות/ים בווטסאפ הקבוצתי את 

הקריטריונים  חודשים לציבור, להציע  מועמדות/ים להדלקת משואה בטקס השנה. ההזמנה כוללת הסבר כללי על
  ).כנספח(מצ"ב הטקסט העיקרי לבחירת המועמדות/ים 

הוועדה  , ולהיות בעצמם/ןעט אחורה בזמןחזור מלמדים שפורסמה, ימת המועתעלם מרשלה תלמידות/ים מה נבקש
 בעת מהם הקריטריונים לבחירת מועמדות/ים. שקו

 ויקיפדיה צחי אבנור, דגל ישראל, 

 מויקיפדיה, 2012הרצל,  מוקי שוורץ, טקס הדלקת משואות, הר
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https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/recommendation
https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag-of-Israel-TB-Zachi-Evenor.png
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א/נשים צריכות/ים להדליק משואות השנה. (לא   12ננחה אותן/ם לקרוא את ההזמנה, ולגבש על פיה החלטה אילו 

 ). ותרומה לחברה או תחומי השפעהרשימה שמית, אלא לפי ייצוגים של קבוצות באוכלוסייה 
כל  )לחצו כאן(להסבר על חלוקת חדרים בזום,  בזום לחדריםה  ים לקבוצות באמצעות החלוק/התלמידותנחלק את 

במצגת משותפת   ,שקףפה או ב-עלבשעלו בדיון  את עיקרי הדבריםה מליאב, ותציג תקיים דיון בנושאקבוצה 
 .בדרייב הכיתתי שנפתח מראש לשם כך

שקף של הקבוצה שלהן/ם. ים, כשנציג/ה מכל קבוצה יציגו את ה נעבור ביחד עם התלמידות/ים על השקפבמליאה 
 קפים ואת הדברים הייחודים שעלו בכל קבוצה. אסוף את עיקרי הדברים שחזרו בין השנ
 האם היתה הסכמה בקבוצות? האם היו מחלוקות ועל מה?  :נשאל 

 

 רשימת הנבחרות/ים –' בחלק 
 ק את המשואות השנה.  להדלי שנבחרו הא/נשיםרשימת לתלמידות/ים את  נשלחבשלב הבא 

 ות: רשימה, תוך כדי שהן/ם עונות/ים על השאלבכל קבוצה יעברו התלמידות/ים יחד על ה
  מתאימים? הא/נשים שנבחרו האם לדעתכן/ם 
  ?האם אתן/ם מסכימות עם הבחירה 
  הרשימה דומה לזו שאת/ם הצעתן/ם קודם או שונה ממנה מאוד?  האם 
 ברשימה ה/מי לדעתכן/ם חסר ? 
 בה דעתכן/ם לא צריך להיות מי ל?   

 ר בחדרים השונים, ונשמע את הדברים.במהלך הפעילות בקבוצות, נבק
 

 נקיים דיון סביב השאלות: למליאה, ו כעת נחזור
 במדליקות/י המשואות השנה מה משקפת הבחירה  ? 
  ?אילו ערכים עומדים מאחוריה 
 ות/יםחושב וי מדליקי המשואות שלה, מה הימבחוץ היה רוצה ללמוד על החברה הישראלית על פ י/אם מישהו ? 
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https://www.srugim.co.il/439042-%D7%9C%D7%AA%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%95-%D7%9B%D7%9C-12-%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%90
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הזמנה לציבור להצעת מועמדות/ים לטקס הדלקת המשואות   –נספח 
2020 

 

 , בסימן2020באפריל  28-ה ה' באייר התש"ף,-הטקס יתקיים בערב יום העצמאות, אור ל
 חיבורים בחברה הישראלית

. פסיפס זה ותפיסות שונות ישראליות וישראלים בעלי רקעים, תרבויות החברה הישראלית מורכבת מפסיפס מגוון של
הוא חלק מסוד קסמה של מדינת ישראל, והחיבור בין חלקיו השונים מבטיח את בטחונה ואת שגשוגה בשנים הבאות. 

תעלה המדינה על נס את אלה שעבורם המשפט "ואהבת לרעך כמוך" הוא ערך עליון הנועד  72-ביום העצמאות ה
זרח, את האחווה בין קבוצות האוכלוסייה השונות ואת ור בין אזרח לאלאחד ולמצוא את היפה ברוח האדם, את החיב

. הערבות ההדדית שבין אדם לאדם  
הטקס יתקיים בסימן הצדעה לישראליות ולישראלים, בני כל הדתות והעדות, שתרמו תרומה יוצאת דופן להדגשת  

ליצירה של אווירה  קבוצות שונות בישראל,זרים השונים, להיכרות וללמידה על המחבר והמאחד, לקיום שיח בין המג
. של סובלנות ושל קירוב לבבות ולחיזוק הערבות ההדדית בחברה הישראלית  

 בהצעה המוגשת ייכללו נימוקים לתרומתו יוצא/ת הדופן של המועמד/ת בהקשר לנושא הנבחר. 
עיר די/ה, נציג/ת הדור הציהו פחות נציג/ה אחד/אחת שאינו/ה לבין מדליקות/י המשואות נכללים באורח קבע 

יו"ר ועדת השרים לענייני סמלים  . שטרם מלאו לו/לה שלושים שנים ונציג/ת צה"ל שעליה או עליו ימליץ הרמטכ"ל
וטקסים רשאי לאפשר בחירה גם בנציג/ה שאינו/ה אזרח/ית או תושב/ת ישראל בהתאם לנושא השנתי הנבחר. 

ג הגיאוגרפי, להתפלגות הגילית, לתחומי עיסוק למגוון החברתי, לייצויבורית נותנת את דעתה למתן ביטוי הועדה הצ
מרכזיים (תעשייה, טכנולוגיה, חינוך וכד'), למכאובים הלאומיים (ניצולי שואה, משפחות שכולות, קורבנות טרור וכד') 

  י.    ולאיזון מגדר
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