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  מערך שיעור על החגים הקרובים  בדתות השונות  –מנקודות חיכוך לנקודות מפגש  

של כל   בחגים  ניווכח שזו תקופה ש"עמוסה" מאודחודש אפריל ותחילת חודש מאי אם נסתכל בלוח השנה של 
-מילאו-הדתות. העומס אינו מתבטא רק בכמות ובתכיפות של החגים השונים, אלא גם בעומס או במטען רגשי

 תרבותי שיש לתקופה זו ובפוטנציאל הנפיץ שלה. -חברתי
ואכן כמעט בכל שנה ישנם אירועים ועימותים בין יהודים וערבים על רקע נקודות החיכוך האלו שבין החגים בדתות  

השונות. כך למשל בשנה שעברה חלה תחילת חודש כרים )הרמדאן( בדיוק בערב יום השואה, והמנהג להדליק  
 ילת הרמדאן פגע ברגשות של היהודים ועורר בהם כעס רב.  חזיקוקים בת

נקודות חיכוך אלו בין החגים ובין הדתות או העמים עלולות לייצר עימותים ואלימות משני הצדדים, אך יכולות להפוך 
גם לנקודות של "מפגש" במובן של היכרות, למידה על החגים של האחרים והקשבה ומתן כבוד לצרכים, לרגשות 

 גים השונים של כל דת/עם.  נהולמ
-תרבותית -להכיר את החגים של ארבעת הדתות שחלים בתקופה זו ואת החשיבות הרגשית מטרות השיעור הן

לאומית שלהם, לעמוד על החפיפות בין המועדים שמייצרות נקודות חיכוך בעלות פוטנציאל נפיץ, ולנסות לדמיין 
 ההיכרות והקירבה בין הדתות, התרבויות והלאומים בישראל.קה מציאות טובה יותר בה נמנעים החיכוכים ומעמי
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  זהבקישור  –אפריל רב דתי של חודש  לוח שנה: עזרומר ח

 בריסטולים וטושים צבעוניים. 

 דקות(  90מהלך השיעור )שיעור כפול: 

 דק' 5 -פתיחה

 ? ם יודעים על החגיםן/מה את : את השיעור בשאלה פתוחה נפתח 
 יהודים  -פסח •

 נוצרים  -ג הדקלים, יום שישי לפני פסחא ופסחאח •
 מוסלמים  -חג אלפיטר וחודש רמדאן •

 דרוזים   -יא שועיבהנב גח •

   של התלמידות/ים.  תשובותבהם את ה רשום נעל הלוח ארבעה עיגולים של החגים של ארבעת הדתות ונצייר 
נשקף לתלמידות/ים את תמונת הידע הכיתתית: על אילו חגים יש לנו ידע רב? על אילו חגים יש לנו ידע מועט או אין 

 ות השיעור, ושנדע יותר על כל החגים. תנה בעקבנאמר שתמונת הידע שלנו תש ?לנו ידע כלל

 דק'  30ידע ומידע על החגים.  -חלק ראשון
   '(דק 15) : חקר בקבוצות

 על פי השאלות:  ,ממקורות מידע ברשת מארבעת החגים תחקור אחדכל קבוצה   ,קבוצות 4 -הכיתה ל נחלק את

 ?של החג דתיתה משמעות ה ימהבאיזו דת חוגגים את החג? ו  .1
 ג? הח ים שלהסמל םמה .2

 ?בחג  נהוג לאכולמה  .3
 יש בכל חג? נוספים מנהגים תרבותייםלו אי .4

 .  )ניתן להכין גם מצגת שיתופית, ולשלב תמונות( עיקרי הדברים כולל אתבריסטול מעוצב ש כל קבוצה תכין 

   (דק'  10 )הצגה במליאה: 

 .ה במליאהלהצגדק'  2.5 תציג את עיקרי הלמידה שלה על החג: לכל קבוצה יהיו  כל קבוצה
   

 דק'(  10דיון במליאה: )
 נערוך דיון קצר בעזרת השאלות: 

 האם יש נקודות דמיון בין החגים או חלקם?  •
 מה עניין אותנו במיוחד?  •

 האם חשוב לדעת על חגים של אחרים, ולמה? •
 מה עוד היינו רוצות/ים לדעת? •
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 ( דק' 30 ) מפגש בחגיםחיכוך/נקודות   -חלק שני 

 דק'( 5: )הבאיםהמשפטים    את דות/יםנקריא לתלמי
 

ביום הראשון של חודש צום הרמדאן המוסלמים נוהגים לקבל את החג בזיקוקים כדי לסמן את תחילת החודש. 
 ליון היהודים שנרצחו בשואה.יטקסי זיכרון, ולהתאבל על ששת מ ךבערב יום השואה היהודים נוהגים לערו

)כדאי להסביר שבדת המוסלמית המועדים נקבעים כל  ולו באותו היום?המועדים יח  2לקרות אם נשאל: מה יכול 
 שנה מחדש על פי הירח, ולכן אינם קבועים מראש(. אילו תסריטים יכולים להתרחש? וממה הם נובעים? 

למורה: במידה שעולות בעיקר תשובות שמדברות על עימות אפשרי, שנובע מבורות או ממתחים לאומיים ואחרים,  

 ן להפוך את נקודת החיכוך הזאת לנקודת מפגש? גם האם ואיך נית כדאי לשאול

 דק'(  15פעילות בקבוצות )
כל קבוצה  לוח שנה של חודש אפריל ותחילת מאי ,  תקבלקבוצות, כל קבוצה  3-4 -את הכיתה ל בשלב הבא נחלק

 : בשאלות הבאותתדון )ניתן גם לחלק לכל קבוצה תאריכים אחרים(, ותאריכים המסומנים באדום תתייחס  ל
 המטען הרגשי, דתי ולאומי ביום הזה? מה .1

 ה למקרה שדנו בו קודם?נפיצות בדומפוטנציאל ל בתאריך זההאם יש  .2

 ( דק'  10במליאה ) הצגה ודיון
 ונעורר דיון סביב השאלות:   הקבוצתי. בדיון עלהמה  במליאה  כל קבוצה תציג בקצרה

 האם הפוטנציאל לנפיצות חייב להתממש?  
 ר אחרת?האם אפש

 
 דק'   20: או להרחבה סיכוםפעילות ל

  הוא/היאמה ויתארו )בכתב או בע"פ( שמסומנים בלוח באדום  מהתאריכיםאחד  יבחרוכל תלמיד ותלמידה 
ויתארו מדמיונן/ם ועל   של נער או נערה מדת אחרת, יבחרו דמות לאחר מכן, ביום הזה או בחלק מהיוםים ות/עוש

 קביל. במ ות/יםעושו היא מה הוא א -סמך הידע שרכשו 
 שתף בסיפורים בהתאם לזמן. התלמידות/ים יוכלו ל

 אפשר להיעזר ברשימה הבאה:
. 

 , מוסלמית מכפר קאסם.  15בת  -לינא
 , מוסלמי מיפו. 16בן  -אחמד

 רמת גן.  מ, יהודי 16בן  -, יהודייה מלוד.  רז17בת  -נעה
 צרי מתרשיחא. , נו16בן  -, נוצרייה מחיפה. ג'ורג'14בת  -רנין

 אן. ', דרוזי מבית ג17בן  -, דרוזית מדלית אלכרמל. ענאן16בת  -יסמין
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