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 מערך שיעור לקראת יום העצמאות :סמל מעורר מחשבה

 
 . פעולות האיבה ות/יום לאחר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי, באייר' ה-מדי שנה במצוין  יום העצמאות

והפרטיים שנערכים מלווים את האירועים והחגיגות הרשמיים , סמל המדינה וההמנון, הדגל -סמלי המדינה הרשמיים
סמלים אלו יכולים לעורר רגשות הזדהות וגאווה בקרב א/נשים, אך עלולים לעורר גם רגשות  .י הארץרחבבכל 

 אחרים כמו ניכור או התנגדות מצד א/נשים או קבוצות בארץ שאינן מרגישות שסמלים אלו מייצגים אותן.  
  .טם של מדינת ישראל בפרהוסמלי,  תם של סמלים בכללומערך שיעור זה עוסק במורכב

היא יוצרת אותם ועושה בהם שימוש על מנת לציין את הערכים העומדים בבסיס . החברה האנושית זקוקה לסמלים

הסמלים מהווים מוקד להזדהות  . אומות ומדינות, חברות,  הסמלים משמשים גורם המאחד קבוצות אנשים. קיומה
החברה והמדינה משום , הקהילה, הפרטבחיי  יש חשיבות לסמלים. עם ולכבוד האומה וערכיה ולכבוד שרוחשים להם

ערכים, סמלים : מעובד מתוך. ) מתזהותו ושייכותו לקבוצה מסוי, שהם מאפשרים קשר רגשי בין הפרט לבין תרבותו
 (. חמנהל חברה ונוער, משה" –וחג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Flickr, karendesuyo צילום:
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. 

 מערך השיעור      

 

 דקות 35  -סביב סמליםבמליאה דיון 

 (. זר במרכז על הרצפה או לתלות על הקירותגת או לפבמצאפשר )ים שונים ות סמל/נציג לתלמידים א.
מגן  : דוגמאות לסמלים. , וגם כאלו שרלוונטיים לחיי התלמידות/יםלבחור סמלים מגוונים מתחומי חיים שונים  חשוב

, ס' נלדמקדו, כאפיה, דם המכבים, סמל בית ספר, החברה להגנת הטבע, ב"דגל ארה, יגואר/רצדססמל של מ, דוד
או הידיים המוצלבות למעלה )מאבק   שטריימל, האגרוף השחור, חמסהי/, חב "דגל להט, ם-ר י"בית, גולני

 ועוד.   , אדידסטיק טוק, האתיופים(, אל על, משטרה
ואילו ערכים הוא מייצג    , ן/הוא מעורר בהםאילו מחשבות ורגשות  ות לכתוב לגבי כל סמל/נבקש מהתלמידים

,  יוקרה, שאיפות, מצוינות, שיוויון, צדק, אלימות, הישגיות, ציונות, סלידה ,ון ביטח, שייכות: דוגמאות. ן/לדעתם
 . הקרבה ועוד, הזדהות .מיעוטים, פשוט, עממיות, קיימות

חשוב להדגיש בפני ,  כמו כן.  ייראו את הדברים שיכתבו ות/אחרים תו/ות שבהמשך תלמידים/בפני התלמידים נציין*
 .ן/ן לכתוב בצורה אותנטית את מחשבותיהם/נזמין אותם ו, ה הוא לגיטימיולשע ות כי כל רגש או ערך /התלמידים

ם  ת ערכיצגוייים שממילאפשר להכין מראש כרטיסיות עם  -אופן אסוציאטיביבבות ורגשות מחש  במקום לכתוב*
 . שונים ות לבחור את אלו שמתאימות לסמלים/ולבקש מהתלמידיםת חושוות

ים  נשאל אילו סמלומה משותף להם. האיורים האם הן/ם מזהות/ים את ם י/תוידנשאל את התלמ -נתכנס לדיוןב. 
   ן?/משמעותיים יש בחייהם

 .סמל עצמווחשיבות מעבר לשיש לו משמעות , רעיון /חברה /אוכלוסייה /מקום /נבהיר שסמל הוא ייצוג של חברה
ים  ות/ונותנ, אירועים וחגיגותביב ס םיות/בימים האלה אנחנו מתאחד. נזכיר שיום הזיכרון ויום העצמאות לפנינו

 . ם את הערכים שלנו והמדינה שלנוהרבה מקום לסמלי המדינה שמייצגי

 .  כיתה כתבוב יםות/ן את המחברות כדי לראות מה אחר/ות להחליף ביניהם/מהתלמידיםג. נבקש 
  אתן/םעם מה  כן/ם?יינב רגשות וערכים היו דומים ואילו שונים, אילו מחשבות: לשתףות /את התלמידים נזמין

 . ועוד ? ת/ה אחר/מקריאת דברים של תלמיד לכן/םתחדש מה ה  ? ן/לכםמה לא ברור ?  ות ועם מה לא/מסכימים
 

ן כתבו עליו היה שונה ממה  /שמה שהםאחד או שניים ות לבחור סמל  /נבקש מהתלמידים, נתכנס יחדנחזור ו ד.
 .   שהייתה לגביהם חוסר הסכמה ליםסמ שנבחרכך ניצור מצב , ת כתבו עליו/ה אחר/ שתלמיד

  הרגשותנחזור שוב להגדרה של סמל ונחדד שהדיון הוא בעצם סביב  ובסופו, כאלו נאפשר דיון סביב כמה סמלים
סביב ההזדהות  (, ?ם מעורר שייכות והערצה או סלידה ואלימות-ר י"ביתהאם סמל של  למשל,  )שהסמל מעורר בנו 

האם הסמל מעורר ערכים של שיוויון ופלורליזם   -ב "סמל הלהטלמשל, )ג הסמל ייצוההסכמה שלנו עם הרעיונות שמ
 ?(.  סטריאוטיפים ורתיעה או

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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. 
 סמל המדינה:מקד ב' שמתרוצות להציע הצעה למערך שיעור נוסף אחרי חלק  אאנחנו  –למורות יסודי 

   בקישור זהתן לקרוא אותו ני ועלה של זית. מנורה 

 דקות 15 -סביב סמלים ישראליים  במליאה דיון -חלק ב

 יון לפי השאלות:ך דבאצטדיון כדורגל, ונערו  של המנון המדינה סרטוןות /נציג לתלמידים

? מה זה גורם לכם להרגיש או לחשוב? לראות את הסרטון של שירת התקווה במשחק כדורגל םן/איך הרגשת •
 )חשוב לתת מקום לכל הרגשות שיעלו(

 ? בסוף טקסים" התקווה" ים בשירת/ן מרגישות/מה הם •
 האם יצא לכן/ם לראות את דגל ישראל בחו"ל? מה חשבתן/ם או הרגשתן/ם?  •

 ?  ביומיום נורה()דגל, סמל המסמלי המדינה ים את /רואות םן/את איפה •
 ?  ן/םכמהם מייצגים עבור •

 דקות 35 - וסיכום בדף מקורות מידע עיון–חלק ג 

. של מדינת ישראל יםשונים שמציגים אירועים שהתרחשו סביב סמל נחלק לכל זוג דף מקורות שבו קטעי עיתונות
 בדף. לות המופיעותשאב ווידונ, בקטעים  יעיינוות /תלמידיםה

 : לדיון במליאה סביב השאלות ובנתכנס ש לאחר מכן
 ?י המדינה והשימוש בהם מעוררים גם מחשבות ורגשות אחרים ממה ששמענו קודםהאם סמל ●

 ? מורכבות השימוש בסמלים בקרב אוכלוסיות שונות במדינהל  יםות/מודעאנחנו עד כמה  ●
ועוד(  היעדר ביטחון, תשייכוחוסר )? ה/ותום שלא מייצגים א מליבמדינה עם ס  ה/ אישה שחי/איך מרגיש אדם ●

 ?ולהדיר אוכלוסיות האם סמל יכול לדכא
לה לא רק בגלל  אפשר להדגיש שזו הצעה שעו? )ן על ההצעה לחשוב על המנון חדש לישראל/םכמה דעת ●

וע לישראל  געגאלא גם בגלל המלל של ההמנון שמדבר על כמיהה ו, וג של אוכלוסיות שונותבעיית הייצ
שנה אולי  70-כבר חוגגת יותר מ כשהמדינה, כיום.  ייתה קיימתינת ישראל עוד לא הומתייחס לתקופה שמד

 .(הגיע הזמן לדון מחדש ברלוונטיות של מילות ההמנון
 ? ול לייצג חלק מהאזרחיםשל מדינה יכ האם סמל רשמי ●

ר ול לעורשסמל יכגם ראינו . נועוררים בם ממה שהל,  שלהםמשמעות התייחסנו ל, ראינו סמלים שוניםשנסכם 
בגלל פרשנות ותפיסות חיים ובמיוחד כשהוא לא משקף את הזהות  שסמל יכול להוביל לאי הסכמה , מחלוקת

אנחנו פוגשים , כמו יום הזיכרון ויום העצמאות, בימים לאומיים. חברההלאומית והחברתית של קבוצות ופרטים ב
 .  או אולי מחשבות ורגשות אחרים, כותר אחדות ועוצמה ושייורים לעורשאמסמלים , את הסמלים שוב ושוב

ם השתנתה לגביו  ן/ים לשתף האם היה סמל או נושא אחד מדף המקורות שדעתות/ש מהתלמידנבקלסיום 

 .   נוכל להציג זאת בלוח שיתופי פדלט או לתלות בכיתה .בעקבות השיעור

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/semel2/
https://youtu.be/7qeYri7bhrw
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 סמל מעורר מחשבה -דף מקורות

 :בשאלות הבאותקראו את הקטעים ודונו . בסמלים של מדינת ישראלת שעוסקים מזוויות שונות עיתונולפניכם קטעי 

ם הסבירו הא? ליפווההצעה להח אינם יהודיםשם על הדעות המובאות כלפי שירת ההמנון בקרב אזרחים ן/מה דעתכ .1

 .ומדוע, אתם מסכימים עם דעות אלה או לא

ם קושי לקבל את עמדת החרדים לגבי עמידה בצפירה או האם אתם יכולים להבין את הסיבות  האם מתעורר אצלכ. 2
 ? ותם טוב יותר לאחר קריאת קטעי המידעגדלהתנ

 ? םן/תי ספר ערביים מוצדקת לדעתכוהאם ההתנגדות לכך בב  ?מה מסמלת הנפת דגל מעל מוסד חינוכי . 3

נפש יהודי  ' לא יכול לשיר  " 
ובראן  ' ג סלים  השופט  '".  הומייה 

 בראיון פרישה 

 31.01.18   :פורסם   טובה צימוקי

 

את   שכולל  המנון  לשיר  יכול  איני  "כרגע 
המדינה  המיל  אם  הומייה'.  יהודי  'נפש  ים 

ים, יכבדו את  מצפה שכל אזרחיה, כולל הערב 
צריכה שהוא יכבד  ההמנון הלאומי שלה היא  

זכויותיהם".   אותם  בית   ואת  שופט  אמר  כך 
בדימוס  העליון  סלים   המשפט 

לבטאון   ג'ובראן  שהעניק  פרישה  בראיון 
 לשכת עורכי הדין. 

הוא  ג'וברא  הרשמיים  באירועים  כי  אמר  ן 
כ  הלאומי עמד  ההמנון  "התקווה",    שהושמע 

אך לא שר את מילותיו. "מעולם אף אחד לא  
עשה מזה עניין. אם יום אחד ישנו את מילות  
כל   לי  שלא תהיה  חושב  אני  ההמנון הלאומי 

אותו.  לשיר  שצריך    בעיה  חושב  בהחלט  אני 
הערבי   לאזרח  גם  שיתאימו  מילים  לצרף 

 ראל". ביש 
 
 

*מעובד מתוך  
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,

5078538,00.html-L    

 ynet*מעובד מתוך  

 

 

 ההמנון חייב להשתנות 

וותר על  ל  רלוונטית. אסורלא    וגם חיים ברעם בטוחים ש"התקווה" כבר  גם שמירה אימבר, קרובת משפחתו של המחבר,
המורשת שלנו כעם, אבל יש לוותר על האדנות, על ההגמוניה, על הדרת יותר ממיליון אזרחי המדינה. זה פשוט עניין של סדר  

ם "נפש יהודי הומייה" לא  הרץ אימבר בתולדות עמנו )וגם בלבי( שמור בהחלט, אבל את המילי  עדיפויות. מקומו של נפתלי
כדי שיהיה שוויון מלא )שהוא אינטרס חיוני של כל אזרחי המדינה( צריך להפריד    .זרחיההימנון של מדינת כל אניתן לשמר ב

"התק את  האזרחים.  כל  את  לבטא  שבא  ההמנון  לבין  כאן,  הרוב  מורשת  ההימנון  בין  ואת  ציוניים,  בכנסים  ישירו  ווה" 
סמלי בלבד, אבל חשוב, לביטול    המדינה. זה יהיה אקט  רחי המדינה, ישמיעו בטקסים רשמיים שלהחדש, המבטא את כל אז

 . האפליה וליצירת תרבות משותפת לכל האזרחים

 . וואלה חדשות *מעובד מתוך 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4998143,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4998143,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5078538,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5078538,00.html
https://www.ynet.co.il/sport/israelisoccer/article/S1Fwq5NDv
https://news.walla.co.il/item/1278252
https://news.walla.co.il/item/1278252
https://news.walla.co.il/item/1278252
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 אז מה .  אז חרדים לא עומדים בצפירה  .

   5/2016, דעות -הארץ, ישראל כהן

ישראל  במדינת  הישראלי,  הממסד  לה  קיימת מבחינת  שיש  וכלכלית,  מדינית  עצמאות  ביום  היום  בה  גאים  יות 
כן מאות,העצ למענה. יש ועל  שנפלו  החללים  על  הזיכרון  ביום  הסיפור להתאבל  החרדי  הציבור  של  שונה   מצדו 

בדיוק כפי   תוך שמירה על עצמאות רוחנית והגנה מרוחות זרות,  יש להמשיך את אותם חיי גטו והסתגרות, מבחינתו לגמרי.
 .ועל מה להתאבללשמוח  , הרי אין במהואם כך יה בגולה לפני המלחמה והשואה.שה

יותר? נכונה  זיכרון  דרך  איזה  קובע  פחות   מי  שנים,  ואלפי  מאות  בני  אבלות  מנהגי  תהילים,  וקריאת  שמשניות  קבע  מי 
לכפות דרך   אלו, אין סיבה   החיים אלו עם כשמדינת ישראל חלוקה לשבטים ומגזרים, כיום,   ?וםראויים ונכונים מעמידת ד

בוחרים לזכור בדרכם שלהם; לתת לכל אחד את המרחב והחירות לזכור את יקיריו  ניתן להכיר באחרים ש  הנצחה אחת.
רון ואינם מכבדים את הצפירה היא  הרדיפה האובססיבית אחר חרדים שלא שומרים על טקסי יום הזיכ באופן אישי משלו.

ולדרוש ממנו לומר פרקי  תו  האם נוכל לרדוף אוי,  ובראייה לעתיד, שיהיה פה מיעוט חילונ   .דוחה ומבישה, ומוטב להפסיקה
 ?תהילים ולקרוא משניות ביום הזיכרון. נכון שזהו תרחיש לא נעים
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 החוק להנפת הדגל הלאומי בבתי הספר 

   30/06/2019, אדיר ינקו

דגל המדינ   1997-חוק שהועבר בכנסת ב יש להציב את  כי  וחוזר מנכ"ל  קבע  כולל במוסדות חינוך,  ציבורי,  ה בכל מבנה 
החי  "עמשרד  כי  קבע  החוזר  החוק.  עם  התיישר  המוכרינוך  הספר  בתי  כל  שנת  ל  כל  במהלך  להציג  החוק,  כלשון  ם, 

הלימודים, וכמובן עם פתיחת הלימודים, את דגל ישראל בבניין הראשי בכל בית ספר. יש למנות אחראי לביצוע ההצבה  
 ".  ה של הדגל וההנפ

יפר  תו תוך שלוש שעות", סבית הספר שלי דגל ואם יהיה יוציאו או במערכת החינוך במגזר הערבי הגיבו לפרסום. "אין ב
מנהל בית ספר בצפון הארץ. "אני מכבד את דגל המדינה, אבל יש בו סמלים שהם דתיים לגמרי. איך מגן דוד קשור אליי?  

א יעזור אם משום בחינה אחרת. המגזר הערבי כל כך מוזנח במדינת ישראל, זה ל הוא לא . לא מבחינה היסטורית ולא  
 ."ון, אבל ההבדלים משמעותיים אז אין שום סיבה להרים דגלמרימים דגל כשיש שווי אני ארים דגל בבית הספר. 
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 למה החרדים לא עומדים בצפירה? 

   25.02.14|  ד  "התשע'  ה אדר א"כ

ע  ושים דברים סתם אלא בודקים מה המשמעות של  הציבור החרדי מורגל בחשיבה של " איפה זה כתוב" זאת אומרת לא 
תמיד לומדים או   החרדים  כך)    דום  ה חשובים יותר מעמידהמה יצא מזה. ביהדות ההתנדנדות והתזוזהדבר מה המקור שלו ו 

ה  נהג צבאי גוי שלקוח מהכנסיה, ששם הזכרון והתפילה מתנהלת בעמיד מקור הצפירה הוא מבנוסף,  .  )מתפללים בהתנדנדות
 .בזה איזה זלזול הכי קל בזכרון הנספים הקדושים ומדים. אבל חלילה איןשקטה, אם כן ברור מדוע החרדים לא ע
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