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 רמדאן היכרות עם חודש ה -לבתי הספר היהודיים מערך שיעור 

התרבות על  ללמוד עבור התלמידות והתלמידים שלנו להכיר ו מרץ הוא הזדמנות נהדרתחודש הרמדאן שיחול בסוף 

הלימוד וההיכרות עשויים להפחית חששות וניכור בקרב התלמידות/ים היהודיות/ים, לעודד את  והדת המוסלמית.

  ותיכולכולל מספר פעילויות ש. מערך השיעור ואולי אף לשנות תפיסות ועמדות ,הסקרנות ואת המוכנות לקירבה

 להתאים לכיתות ד' ומעלה, ניתן לבחור מתוכו את הפעילויות שמתאימות לכל כיתה. 

 לשימוש בכיתה  הדפסת הנספחיםקובץ ללנוחיותכן/ם 

 
 . וויקישיתוף ,ישוטים לכבוד הרמדאן ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושליםק
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  פתיחה:

 בנושא:ואת העמדות הראשוניות שלהן/ם נשאל את התלמידות/ים מספר שאלות כדי לברר את הידע הקודם 

 ים על חודש הרמדאן? /יודעות אתן/םמה  •

 ים את הרמדאן?ות/נשים שחוגג/ם א/מכירות אתן/םהאם  •

 ?על הרמדאן בבית הספרללמוד  חשוב או כדאי לדעתכן/םהאם ומדוע  •

מעבר  נשים./ומחוות בין א חודש של צום, מצוות,זהו נספר בקצרה שהרמדאן הוא חודש קדוש עבור המוסלמים. 

קהילתיות, סולידריות, עזרה  , הרמדאן עוסק בערכים חברתיים בעלי אופי אוניברסלי:של החודש לסממנים הדתיים

 ותרומה לעניים. יםלחלש

 לעצמן/ם לכתובהתלמידות/ים ננחה את . 2019, כלים שלובים, رمضان لياليלילות רמדאן  - הסרטוןנקרין את 

 סרטון. ב הן/ם מזהות/יםאילו מנהגים וערכים  -במהלך הצפייה 

 מעשים טובים ומעגלי ההשפעה:

להפנות את  היא מטרת הפעילות  עשיית מצוות ומעשים טובים. -נתבונן בהיבט חשוב של הרמדאן  בפעילות זו

בכל אחת מן ההנחיות ם ועל הסביבה. ן/טובים על עצמים להשפעה שיש לעשיית מעשים /התלמידותשל  תשומת לב 

על  הטוביםובהשפעה של המעשים ברגשות ובמחשבות שמתעוררות בהן/ם , הבאות התלמידות/ים יתרכזו בתחושות

 חייהן/ם. 

 מישהו/י אחר/ת. ים להיזכר במעשה טוב שעשו למען ות/נבקש מהתלמיד .1

או   ה/מישהו קרוב כמו הורה או מורה חבר -ם /עשה למענןי  /ושמישהים להיזכר במעשה טוב ות/נבקש מהתלמיד .2

 . לגמריאדם  זר 

בקהילה   ם/ןם באופן ישיר, שנעשים סביבן/לחשוב על מעשים טובים שלא קשורים אליהים ות/נבקש מהתלמיד .3

 הקרובה או בעולם.

 ציבורי. המרחב  הו מרחב הקרובה מייצגים את המרחב האישי,ששלושה עיגולים על הלוח נצייר 

השפעתם את נמקם את המעשים הטובים וכרונות ובחוויות שלהן/ם. יבזאת הכיתה  נזמין את התלמידות/ים לשתף

 השונים. בסיום חלק זה נחזור ונחבר את הפעילות לחשיבות של עשיית מעשים טובים ברמדאן. מעגליםהבתוך 

 : , כמו הדוגמאות הבאותערבית-ודיתשקשורים לשותפות יה למעשים טוביםנוכל גם להביא דוגמאות 

 התארגנות חיפאית משותפת בחיפה לחלוקת חבילות מזון

  כרום–של מג'ד אל על גלגליםכדורסל 
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 בינגו רמדאן:  

)מצורף   נכין מראש פתקים עם הגדרות אודות חודש הרמדאן. ומושגיםיכירו מונחים   התלמידות/ים בפעילות זו

רשימת  ). בכל פתק ישנה הגדרה לאחד המושגים, ללא המושג עצמו, למשל: קישוטים לכבוד הרמדאן. (0נספח כ

שכתבה  מידעמספר עותקים מקטע כל קבוצה תקבל  קבוצות. לששנחלק את הכיתה  . ( 1נספח ההגדרות מצורפת כ

כל קבוצה תקרא את הקטע, תסמן את   בשלב ראשון(. 2 נספח)מצורף כחודש הרמדאן  על שמיס-איאת אבו

כל קבוצה תקבל לוח  בשלב השני. המושגים  המושגים שבו, ותוודא שכל חברות/י הקבוצה מבינות/ים את משמעות

   (.3 נספחלוחות מצורפים כ 6בינגו )

קבוצה  המטרה של כל . נתחיל את המשחק. בכל פעם נזמין תלמידה או תלמיד אחר/ת לקרוא את אחת ההגדרות

ולסמן אותו בלוח הבינגו של הקבוצה, במידה שהוא נמצא בו. קבוצה   ,היא לזהות את המושג על פי ההגדרה שלו

שמוצאת אצלה בלוח את המושג צועקת: בינגו! הקבוצה שסימנה את כל המושגים בלוח שלה תוכרז כקבוצה  

 המנצחת.

 סיטואציות חברתיות ברמדאן:

  לסיטואציותולפתח רגישות התלמידות/ים על מנהגי החודש והחג, ע שרכשו ליישם את היד הפעילות היאמטרת 

 הרמדאן. במהלך חודש שעשויות להתרחש ותחברתי

. (4כנספח  יות מצורפותכרטיסהקבוצה תקבל כרטיסיה עם סיטואציה אפשרית )נחלק את הכיתה לקבוצות. כל 

 :(5נספח ) השאלות הבאות בעזרת בסיטואציה תדון  הקבוצה

 משפיע על הסיטואציה המתוארת? מה 

 בסיטואציה? נםרגשות יש לואי

 מה חושבות הדמויות בסיטואציה?

 מה יכול להשתבש? 

 מה יכול להיות פתרון טוב לסיטואציה? 

 ערכים חשובים להבנת המקרה?  אילו

 : בתום הדיונים בקבוצות נחזור למליאה, כל קבוצה תציג בקצרה מה עלה בדיון שלה, ונערוך דיון כיתתי

 האם יש הבדלים בקבוצות השונות? ממה נובעים ההבדלים האלו?

 כיצד ההיכרות עם מנהגי החג יכולה להשפיע על החברה בישראל?

 אילו אתגרים וקונפליקטים עלולים להתעורר בישראל במהלך חודש הרמדאן? 

 ?נםאלה ולסייע בפתרוהכיצד לדעתכם ניתן כדאי להתייחס לנושאים 
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 עיבוד ותוצרים: 

אם יש מעשה טוב או פעולה הוברוח זו  נשאל  הפעילות על המעשים הטובים ועל השפעתם.יר לכיתה את נזכ

 משותפת שניתן לעשות לקראת הרמדאן? 

המעגלים  שלושת  בתוך את הרעיונות שאלות שיעזרו למקם  ונשאל שלהן/ם, ים את הרעיונותות/אסוף מהתלמידנ

 ?המעשה צור? על מי ישפיעירגשות ומחשבות המעשה י של המעשים הטובים: אילו

 לבחירה: לפעולות משותפות דוגמאות 

 הכנת ברכות מצולמות, יצירת מילון מושגים מצויר, הכנת קישוטים, הכנת סרטון הסברה. , הכנת ברכות חג שמח
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 נספחים

 
 : : פתקים לגזירה0נספח 
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 נספח 1: רשימת מושגים לבינגו רמדאן:  
 

 . )סוחור(ארוחה מפסקת הכוללת מאכלים קלים שאינם גורמים לצמא שנהוג לאכול לפנות הבוקר

 (. טראוויחתפילה מיוחדת לרמדאן  ) -התפילה המסייעת לגוף להתרענן ולעכל  –תפילה המקלה 

 (. עיד אל פיטארימים ) 3-כחג סיום הרמדאן, נמשך 

 .( נדיבבברכה רמדאן כרים ) "כריםהמילה "משמעות של ה

 (.תמרהאיפטאר )את ארוחת בו נהוג לפתוח 

 (. זאלביה)כדורי בצק מתוקים טבולים במי סוכר

 . איפטאר() הארוחה שמסיימת את הצום, ופעמים רבות משלבת מאכלים ומשקאות מתוקים

 .מובארק()רמדאן משמעותה רמדאן מבורך -ברכה נהוגה בחג 

 .)פאווניס(קישוטים לכבוד הרמדאן 

 .)זכא( תרומה של כסף או אוכל לעניים ויתומים

 (. )המלאך ג'יברילהעניק את פסוקי הקוראן לנביא מוחמד במהלך הרמדאן מי ש

 . )חם מאוד( ד .השורש ר.משל משמעות ה

, זהו הלילה שבו ניתנה הגרסה הראשונית של  מוסלמיתעל פי המסורת ה  .הרמדאן חודשהאחרונים ב לילותאחד ה

) לילה  והם מקווים שכל בקשותיהם תתקבלנה. של המוסלמים, בלילה זה נפתחים שערי הרקיע לתפילתם  .הקוראן

 . אל קדאר(

 (. אטאיף) דמוי פנקייק מתוק ממולא אגוזים, קוקוס או מלאבי ומוגש בתקופת הרמדאן

  "רסוּל אללה". נחשב במסורת המוסלמית לאחרון ולחשוב ביותר מבין הנביאים. מכונה גם אסלאםמייסד דת ה

 (. מוחמד  )שליח האל", "هللا َرُسول)בערבית: 

 . )קוראן (אסלאםשל דת ה שוהקד ספרה
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רמדאן  : איאת אבו שמיס על 2נספח 
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 : לוחות בינגו3נספח 
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  ברמדאןסיטואציות חברתיות : 4נספח 
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 : שאלות על הסיטואציה5נספח 
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