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 כהן, עורכת-ארבע שנים לירחון/ איריס בנטוב
 

 קוראים יקרים,

וצילומים הוציאו לאור את העשייה החינוכית בחברה ונוער, מחוז ות ! מאות כתבלהיווסדו נקודות ח"ן חוגג החודש ארבע שנים

. יחד עם מתן ביטוי ונראות לקשר של חברה ונוער עם חברינות"א. זאת לצד ההשתתפות ברגעי השמחה והעצב שעברו על 

כך שמחתנו על ודיים. קודות נקודות של ח"ן לפסיפס בעל גוונים ייחהמחוז, עם מטה המינהל ועם הרשויות המקומיות, הצטרפו נ

זו הזדמנות טובה להודות לשולחי התמונות והכתבות באשר הם. מה שהחל כירחון "פנימי" הפך עם הזמן לאוגדן וגאוותנו. 

מועצות תלמידים,  של"ח, שנשלח אלינו בכל חודש מבתי ספר, מחלקות נוער, תנועות נוער,אוסף של עשייה נרחבת   .מחוזי

מבורכת, אולם יש  מתרחבת. כמובן, גם טרם צאת הירחון היתה כאן אותה עשייה עדיין יחידות קידום נוער ועוד ועוד. והרשימה 

זה כצלחות במובן של ". למידה מהאיזה ערך מוסף בפרסום, בשקיפות, בגאוות היחידה ובמיוחד בהזדמנות ללמידת העמיתים

 ראה וחדש"...

זו של או ט וטו  בחירות לכנסת, אנחנו מאחלים לכם, קוראים יקרים, שתזכו לבחור מתוך שלמות המחשבה והלב. בתקופה 

שרים ומנכלים הולכים ובאים, תקציבים בכך שבמרכזו האדם. מאחלים גם המשך העשייה הטובה. היופי שבעיסוק החינוכי הוא  

היסוד שבו, אינם תלויים בשלטון  ,לכזהסיבות והמטרות שהפכוהו , האיש החינוך מתחלפים בהתאם להשקפות ולמדיניות. אך

 הם יהיו עימו תמיד, וישמשו כאור המאיר אותו פנימה ולחניכיו כלפי חוץ.זה או אחר.  

מינהל של חינוך הערכי וה את החשיבות העצומה של ההגיליון הבא יתפרסם לאחר הבחירות. נקווה שהממשלה החדשה תרא

 כמיישם, מממש ומחנך לערכים, כמשמר את האור ומעביר אותו הלאה.חברה ונוער 

   

מרכז 
 ההדרכה
"סמינר 

 שיין" 
  2012 חורף

 צילום א. ב"כ

 98מסר מערוץ  -2012הרצל הזהב 
 

לאורך  "הרצל הזהב". הסרטים המשתתפים בפסטיבל ישודרו -רצועת שידור מיוחדת, בשיתוף עם פסטיבל סרטי התלמידים  98בערוץ  העלנו

תחרות על פרס "חביב הקהל", אשר יינתן  תפתח  98בעמוד הפייסבוק של ערוץ  , מלבד ימי שישי. 22:00כל חודש ינואר, כל יום בשעה 

הקישור הישיר לעמוד  98כדי להצביע צריך להיכנס לעמוד ההצבעה, הנמצא בתוך דף הפייסבוק של ערוץ  מטעם הערוץ בערב הפסטיבל.

  .http://www.facebook.com/channel98?v=app_174489652597378 ההצבעה:

תופיע עמודת הצבעה ובה רשימת כל הסרטים המשתתפים בתחרות. יש לסמן את התיבה משמאל   like בעמוד ההצבעה, לאחר לחיצה על

 הפתחנההצבעה  נחוצה, על מנת לוודא שכל משתמש/ת מצביע/ה פעם אחת בלבד. "like" הלחיצה על לסרט הנבחר ואז ללחוץ על "הצבע/י".

   .18:00לפברואר בשעה  3-ותסתיים ביום ראשון ה לינואר, 1-ב

 זאת ההזדמנות שלכם להביע את דעתכם! –הצביעו והשפיעו  שתפו מייל זה עם תלמידים, חברים, מורים ובני משפחה!

 .98צוות ערוץ  בהצלחה,

 

 

http://www.facebook.com/channel98?v=app_174489652597378
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 אהבה מתוך הנעשים קטנים מעשים רק יש גדולים מעשים אין
 גדולה/ ורד חכם, מדריכת ליבה, קידום נוער

 
ביקרו מנהלי יחידות לקידום נוער ממחוז תל אביב  2012בחודש דצמבר 

ורכזי ההכנה לצה"ל במכינה הקדם צבאית "צור שלם". מכינה זו נוסדה על 

מתלול צורים" " ושוכנת סמוך לישוב לבון על ידי התעשיין סטף ורטהיימר

במכינה התלוי מעל בקעת בית הכרם שמשקיפה על הרי הגליל התחתון. 

 ל,"צה עם כרותיונופיו, ה הגליל עם ייחודי המשלבת מפגש מיוחדת תכנית

 חברתית וערכית. וחוויה בתעשייה הקריירה לעולם חשיפה

 לשירות נוער המועמדים במכינה, הנמשכת שמונה חודשים, משתתפים בני

צבאי. בסיום המכינה מתגייסים המועמדים לחטיבת הנח"ל ומשרתים בה כשנתיים וארבעה חודשים ואז ממשיכים לעוד שמונה 

חודשי עבודה במפעל השבבים בלבון. צוות המכינה והחניכים ארחו את המשתתפים באופן מיוחד ויוצא דופן אשר השאיר חוויה 

 מעוררת השראה. יישר כוח לכל העושים במלאכה.

 

  

פורום מלווי תכניות 
הכנה לצה"ל בקידום 

. נוער, בביקור בלבון
 ...לומדים ומפנימים

עמותת עלם, פתח  " מנהלת "מגדלור השומר ,מור הרפז/  "...ןיהשביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בנק למעי

 חדוה בכר, מפקחת ממונה קידום נוער . באדיבותתקווה

תחילתו של ,הטיול היה  . לפני כשבוע, יצאו עשרה חניכי שכבת י"ב ב "מגדלור השומר" בפתח תקוה ליום סיור בתל אביב

עם הנערים הבוגרים במרכז כהכנה לקראת שירות משמעותי למען הקהילה ובצבא ולקראת החיים האזרחיים הבוגרים  תהליך

בתחנה המרכזית. הנערים למדו על  -התחלנו את הסיור ב"חצר האחורית" של תל אביב ושל מדינת ישראל .ורועזיבת המגדל

בכיכר המדינה. דיברנו על פערים, אחריות המדינה  -הפליטים. הסיור הסתיים בקצה השני )של העולם(ותופעת העובדים הזרים 

 -הערב סיימנו במופע תיאטרון "פלייבק" בבית ציוני אמריקה בנושאאת  .והאחריות והיכולת של נערים לחולל שינוי בסביבתם

הסיפורים האישיים של המשתתפים מהקהל. אחד הנערים סיפר על היציאה  וחומר הגלם של המופע הי  האור והחושך בחיינו.

היום . על הבמה מיםמתגל יהםלסיור ועל הקושי להתעורר בבוקר לאחר לילה רווי אלכוהול, הנערים התרגשו לראות את סיפור

הפעילויות אליהם הם רגילים. לנערים ניתנה ההזדמנות לראות עצמם מכולו היה מיוחד, בעיקר מכיוון שהיווה משהו קצת שונה 

י"ב   במהלך חודש ינואר יפגשו נערי שכבת .לא רק כקורבנות של מציאות חיים אלא גם בעלי יכולת ואחריות להשפיע ולשנות

  .ממכינות קדם צבאיות ומפרוייקט מעשה )שנת שירות( ותינתן להם ההזדמנות להיפתח לעוד שביליםבמגדלור עם נציגים 

 

מנהלת המחוז, הגב' 
 חיה שיטאי
 ערכה ביקור

 תקוה בפתח
אותו ניהלה , בביקור

, ובי ברקט מטעמנו
 המפקחת הרשותית,

נחנכה יח' קידום נוער 
 חנה שורץוהנה 

שמחה וטובת  -שלנו
 לב, כהרגלה



 

 

 

מפקחת . ים-מחלקת הנוער, בת ועת הנוער קצ"ב תנ-התנועה מכתיבה את הקצ"ב/ שני אלבז, רכזת עירונית

 רשותית: מירי דוד

 

  

 
 

חיילות של גרעין שנק"ל מתנועת קצ"ב נכנסו  6

ים הבנות גדלו בעיר -לעבודה/שירות בעיר בת

ובתנועה וחזרו לפרק המשימה במטרה להחזיר לעיר 

מה שקיבלו ממנה הבנות השתבצו בשלושה בתי את 

ועושות שם  "חשמונאים"ו "רמות" "מלטון" -ספר

עבודה מדהימה בכל נושא החינוך החברתי בבית 

קורסי מנהיגות  ת תלמידים,ומועצ שחריות, -הספר

הפסקות פעילות וכמובן בעבודה פרטנית  והדרכה,

ושכבתית בכל הקשור להכנה לשירות משמעותי 

לצה"ל. בשעות אחה"צ הבנות משובצות והכנה 

במרכזים הקהילתיים ופועלות לפיתוח תחום הנוער 

 שיהיה בהצלחה! במרכזים.

 

 קצב... לפי הקצב... ,קצב
 ולא לטעות... כי מתחילים!

 

פורמאלי. מ' רשותית:  בלתי לחינוך נתניה, העמותה -ונוער לחברה עירונית, המחלקה התנדבות אורית עזגד, רכזת
 ורד פינקלשטיין

 
 הצטרפה אשר שלנו הצעירים העיתונאים קבוצת", האור את מפיצים" של הנציגים אחד ידי על נכתבה בלינק המצורפת הכתבה

 את להציג מנת על סבוקיובפי החברתיות ברשתות מתפרסמות העיתונאים של הכתבות ."מלבן"ב חנוכה שחגגו יםיהרפוא לליצנים

  .ההתנדבות על דגש עם, בנתניה הנוער פעילות

-%D7%96%D7%94-http://ortov.ort.org.il/%D7%AA%D7%A6%D7%97%D7%A7

%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90/#.UM49PUOTgC8.email 

 

מפגש חברי מועצות הנוער הרשותיות ומועצת הנוער המחוזית עם מפקד לשכת הגיוס/ אילת שמיר, מ"מ אחראית 
 מנהיגות צעירה. הדרה ספרא, אחראית הכנה לצה"ל

 
להעביר לבני נוער במפגש ראשון מסוגו פגשו בתחילת החודש חברי מועצות הנוער את מפקד לשכת הגיוס, סא"ל ניר נאמן, במטרה 

. , את השאלות, התהיות, החששותברשויות המחוז את הדברים ששמעו, ולהשמיע בפני מפקד לשכת הגיוס את דברי חבריהם

סקר בפניהם מפקד לשכת הגיוס  את תהליך הגיוס של המלש"ב/ית ואת ראייתו את  ,שהתקיים  בלשכת הגיוס בתל השומר ,במפגש

. חברי המועצות העלו שאלות רבות אודות תהליכי הגיוס והמיון. בכוונתנו לקיים מפגש כזה מידי שנה הקשר בין לשכת הגיוס והקהילה

 בתקוה שהנגישות הבלתי אמצעית למידע תקל על המתגייסים.  את המפגש  קינחנו בהצגה שעסקה בהכנה לצה"ל.

 

http://ortov.ort.org.il/%D7%AA%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%96%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90/#.UM49PUOTgC8.email
http://ortov.ort.org.il/%D7%AA%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%96%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90/#.UM49PUOTgC8.email


 

 

 

 פורום רכזי הכנה לצה"ל רשותיים/ הדרה ספרא, אחראית הכנה לצה"ל

 

חדשי, שמכנס את הרכזים ממחוזות תל אביב ומרכז, עסק הפעם בשני נושאים -הפורום הדו

סגנונות תקשורת בניהול והנעה לקראת שולחנות עגולים בביה"ס וברשות. בהנחית  עיקריים:

למדו את מודל אדיג'ס, התנסו בו וקיבלו מטלה לקראת המפגש הבא,  המשתלמים מכון פ.ד.ה.

שתפגיש אותם עם בעיות ודילמות שמלוות  אותם  בפעילותם ברשות. הנושא השני היה עבודתם 

חברתי, -של הרכזים מול משרד הביטחון. את הדיון הובילו דליה ינקו, מ"מ מנהל האגף הבטחוני

ול מחוזות תל אביב ומרכז. בכל פורום אנחנו עוסקים משרד הבטחון ושרגא פרקש, המתאם מ

בלימוד עמיתים בו מעלים הרכזים סוגיות מעבודתם ומעשירים את האחרים מניסיונם 

 ומפעילותם.

 

 

 עם הרגליים על הקרקע! -והעיקר

 מ' רשותית: ורד פינקלשטיין .הדס שפיגל, רכזת חח תיכון רוטברג רמת השרון/ "התחושון"

מרכז חוגים לילדים מגיל גן עד סוף יסודי, בעלי   -"  תיכון רוטברג ברמת השרון מאמץ זה למעלה מעשור את "התחושון

מוגבלויות שונות. הפעילות עם ילדי ה"תחושון" מתקיימת באופן קבוע פעם בשבוע למשך שעתיים. ובמהלכה מעבירים תלמידי 

במסגרות  התיכונים ברמה"ש פעילות חווייתית  לילדי ה"תחושון" . מתנדבי רוטברג מפעילים את ה"תחושון" באופן קבוע,

התנדבות שונות שקיימות בבית הספר כגון: 'מחוייבות אישית' ו'תעודת בגרות חברתית', אבל לפעמים, הם רוצים להעשיר אפילו 

עוד יותר את החוויה עבור הילדים ולהביא בפניהם סדנאות מקצועיות. פעילויות כאלו עולות כסף. מהיכן מגיע המימון?  מ"הפנינג 

של סיון סלוק, מנחת המועצה, את האירוע בו לוקחים חלק כל  הדי שנה מובילה מועצת התלמידים בהנחייתבתיכון רוטברג" . מי

ה"הפנינג בתיכון רוטברג". ביום מיוחד זה כולם מתגייסים למען איסוף הכספים שיממנו במשך כל השנה את  תלמידי רוטברג:

הכספים סדנאות בבצק סוכר, מספרי סיפורים, סדנת מוסיקה ועוד.  הפעילויות המיוחדות לילדי ה"תחושון", כגון: מופעי קוסמים,

הפנינג מממנים שנה שלמה של הפעלות ייחודיות. בנוסף ליום ההפנינג, מתקיים בבית הספר "סבב תחושון" במהלכו בהנאספים 

לפעילות עם ילדי  לכל כיתה "תורנות" לפעילות בתחושון, וכך למעשה נפתחת ההזדמנות לכל תלמיד להגיע באופן ייחודי

  .התחושון ויחד כולם מביאים שמחה אל חיי הילדים הצעירים

 

 , כולנו זקוקים לחסד

 . כולנו זקוקים למגע

 , לרכוש חום לא בכסף

 . לרכוש מתוך מגע

  לתת בלי לרצות לקחת

 . ולא מתוך הרגל
 

 , כמו שמש שזורחת

 . כמו צל אשר נופל

  בואי ואראה לך מקום
שבו עוד אפשר 

 . לנשום
 

  כולנו רוצים לתת

 . רק מעטים יודעים איך

  צריך ללמוד כעת

 , שהאושר לא מחייך

  שמה שניתן אי פעם

 . לא ילקח לעולם

 
 , שיש לכל זה טעם

 ... כשהטעם תםגם 

  בואי ואראה לך מקום

 . שבו עוד מאיר אור יום

 כולנו זקוקים לחסד/נתן זך 



 

 

 

 

 ים. מפקחת רשותית: מירי דוד-מנהיגות/ ענבל נצר, רכזת ח"ח, בי"ס רמות, בת  -גיחה  בנושא השנתי  

 

כחלק מתוכנית הליבה להכרה ואהבת המולדת יצאו 

תלמידי שכבת ט' מרמות לגיחה בת יומיים באתר השל"ח 

במקורות הירקון.  נושא הגיחה היה בסימן מנהיגות כחלק 

של ראשי הממשלה בעבר. מטרת  ועלםמחזונם ופ

הפעילות הייתה העצמת תלמידים כאשר הם עסקו 

ת, גיבוש קבוצתי, שמירה על בהטמעת ערכים, עזרה הדדי

הטבע וכיבוד סמלי המדינה. הפעילות כללה הקמת מחנה, 

בניית גדרות ושערים, הקמת אוהלי שדה, מתקנים, בישולי 

שדה על מדורות, הדרכה חברתית וטקסים. את הפעילות 

ורד בן ארצי ואריה הובילו מדריכי השל"ח של "רמות" 

יחד עם מחנכות השכבה. התלמידים סיכמו את  בלומנפלד

הגיחה כחוויה מעצימה וחשובה שתישאר לכל החיים. מורי 

השל"ח סיכמו כי הגיחה היא כלי חשוב מאוד התורם 

לגיבושם של התלמידים ולחינוכם הערכי והמוסרי. ניתנה 

בגיחה האפשרות לתלמידים לבטא את עצמם בצורות 

גילה. ולמורים הכרות נוספות על המסגרת הלימודית הר

 אחרת ושונה עם תלמידיהם.

 המורים –  דרושקביץ אלעד, פרוינדליך יום של"ח גבעות מרר + לקט/ אריאל -ישיבת קריית הרצוג בבני ברק
 . מ' רשותית: שושנה גורמןח"לשל

 
סמוך לגדרה. שיא הפעילות ביום השל"ח היה קטיף  –קיימנו יום של"ח בשמורת גבעות מרר  26.12.2012בי"ג טבת תשע"ג,  

במסגרת עמותת "לקט ישראל". נסביר קצת במה מדובר: במטעים רבים בארץ לא כל היבול  –הדרים התנדבותי בפרדס 

וכו'( נקטף, בשל מחסור בידיים עובדות, ובגלל שלעיתים לא משתלם כלכלית לקטוף את כולו. לכן, חלק מן  )הדרים, ירקות שורש,

היבול מושאר להירקב על העצים או על האדמה. מנגד, ישנם אנשים במצוקה כלכלית אשר מתקשים בקניית אותם המוצרים 

טק, וסתם -ספר, וועדי עובדים, קבוצות עובדים בהי ממש. כאן נכנסה לעניין עמותה בשם "לקט ישראל" אשר חוברת לבתי

בשדות ממש, ואז היבול הנ"ל מוצל, ומועבר לעמותות מזון  -שעות של איסוף, קטיף  2-3-אשר מתנדבים להירתם ל -משפחות 

כזי עשינו: קטפנו קלמנטינות שבאותו הערב הועברו למר – 4-אשר מחלקות אותו לנזקקים. זה בדיוק מה שאנחנו, כיתה ט

ק"ג!( של  1000טון ) 1חלוקה ומשם לנזקקים. התלמידים עבדו במרץ בהתלהבות והשיגו ממש שיא כאשר הצליחו לקטוף 

הלכה למעשה.  –דקות! חזרנו מיום השל"ח מלאי תחושת סיפוק והתרוממות על שזכינו לקיים מצוות לקט  45 -קלמנטינות ב

 טר!  יישר כוח גדול לתלמידים ולמחנך הכיתה הרב גלרנ

 
 

: יום שדה בבני ברק ועוד
ניווטים כפר אוריה. ישיבת 

 קריית הרצוג בני ברק 

http://www.youtube.co
m/watch?v=_HyLPpKq
D4A&feature=youtu.be 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_HyLPpKqD4A&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_HyLPpKqD4A&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_HyLPpKqD4A&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_HyLPpKqD4A&feature=youtu.be


 

 

 

 מפגש מעסיקים/ איריס מייזלס, רכזת מורות חילות

 

 

לות ותיקות וחדשות, מפקחות רשותיות ורכזי הכנה ימורות חי 18

לצה"ל מת"א, חולון, אזור, אור יהודה ופ"ת נפגשו השבוע בכנס נוהל 

כנס המעסיקים  ילות, מסלול חימ"ש.ימעסיקים להעסקת מורות ח

ס הוא פרי נערך במשרד החינוך. האולם נמלא עד אפס מקום. הכנ

שיתוף בין חברה ונוער לבין הצבא, נכחה בו אביה אטס, הקצינה 

, חנה שורץ. פתחנו בברכות חמות מפי המורות החיילות מפקדת

, המפקחת הארצית. לאחר מכן יעל נזרימנהלת חברה ונוער במחוז ו

חיילת. המו"ח מהוות גוף  -נפנו הנוכחים למפגש דיאלוגי של מעסיק

חינוכית של מנהל ח"ן ליצירת קשר רציף של סיוע צבאי למטרה ה

אחריות חינוכית בין ביה"ס לבין המסגרות החוץ בית ספריות. במפגש 

בין החילות  ות לשיתופי פעולהמועיל הסכמות והוסברו הנהלים ונוצר

בסיום הערב הופיעה  ובין החילות לבין המעסיקים. הותיקות לחדשות

 חכם על  הסיוע הרב  -תודה לחגית פרחיה הגיוס לשירות משמעותי.

 השחקנית אורלי לביא בהצגה מצחיקה, מדוייקת ומרגשת בנושא

 בהפקת הכנס. 

 / חינוך חברתי  בבית ספר רב לאומי ודתי

 יפו-חנה עופר, מדריכת חינוך חברתי קהילתי בעיר תל אביב

-לא רק שילוב תלמידים מאזורי מגורים שונים, הבדלים במצב סיוציו היאת התלמידים בבתי הספר ואוכלוסי ביןהאינטגרציה 

יוצאי  אתיופיה או חבר : יותר ויותר בתי ספר בהם לומדים תלמידים בעלי תרבות ודת שונים קיימיםאקונומי או רמה לימודית. 

)נוצרים,  בהם תלמידים ערביםממלכתיים העמים לצד "צברים" ילידי הארץ, דתיים  לצד חילונים, ובתוך כך, ישנם בתי ספר 

ת בבית ספר רב /ת החברתי/ה של הרכזו/ה ותפקידו/מבדברי כאן, ארצה להאיר את מקו מוסלמים( לומדים לצד חבריהם היהודים.

יהודי לצד מיעוט שאינו יהודי, חייב הערכות בית ספרית כוללת. יש להכתיב תכניות רוב ייחודו של בית הספר הכולל  דתי ולאומי.

לי והדמוקרטי.  לא ופעילויות מיוחדות התואמות לרוח הרב תרבותית והדתית מתוך זיקה ברורה לרעיון היהודי, הציוני, הישרא

יפלינות השונות לקראת בחינות הבגרות הן קבועות ומחייבות, צסיפשוטה המשימה, עם זאת אפשרית. כשם שתכניות הלימודים בד

כך גם תכנית הליבה בתחום החינוך החברתי  וערכי היסוד העומדים בבסיסה. חמשת ערכי היסוד בחינוך הערכי והנושאים 

תפקיד בו םמקוב אתמקדעם זאת,  ערכיו של כל בית ספר וייחודיותו בכל תחומי הלימוד.לאמות תההנגזרים מהם, מאפשרים 

להסתפק בהבנה של התכנית החברתית,  אי אפשרחינוך חברתי בבית ספר שהוא רב תרבותי. בבית ספר שכזה, לת /רכזה

הרכז, או הרכזת, ברוב פעילויות הרבות והמגוונות שמציעה תכנית הליבה. בבהדרכת המחנכים אודות תכנית החינוך החברתי ו

, להיות בעלת יכולת להוסיף משלה, ליזום, לבנות פעילויות חדשות על פי נושאי למורכבותחייבת להכיר ולהיות מודעת  המקרים, 

דיאלוג מתמיד עם צוות המורים. יותר בית הספר בעקביות, תוך  ערכית של בית הספר ולקדם את ואת הייחודי התואמותהליבה, 

של  תחושת השייכות, החינוך החברתי הוא הכוח המניע לא רק למעורבות ואכפתיות חברתית אלא ליצירת תחום אחרמכל 

 נלהבים  לקדם מעורבות בבית אנו  ,התלמיד שהיא הקודמת והחשובה ביותר, לפני כל עשייה למען הכלל. לעיתים

 

ולבי מגן   בטני סהר פורה"

 )יואב חייק(  דוד"



 

  

  

. שיעורי חינוך דישנחזק את תחושת השייכות של התלמידים. נכון הדבר, אך זה לא  אמונההספר הקהילה והחברה מתוך 

ענות ורצון להשתייך. עבור ילגעת בה  ולהבינה, עשויים ליצור הלהביט בה ישירות, העוסקים בתרבות  "האחרת", מנסים 

דברים אלה, אני מבקשת להעלות  כמה  ברוח להכיר את עצמם. וכךהתלמידים היהודיים זו הזדמנות מצוינת  להכיר את השונה 

בבניית . לא אביא מערכי שיעור מסודרים, אלא רעיונות בלבד,  העשויים לסייע "רב תרבותיים"רעיונות לפעילויות עבור בתי ספר 

איך נקיים  .א בניית שיעור חינוך לקראת יום הזיכרון לחללי צה"לובבית ספר רב דתי ה ד הקשייםלדוגמה, אח .הצורךשיעורים לפי ה

משימה לא פשוטה. שיעור בנושא הזיכרון וטקסי  שיעור משמעותי תוך יצירת תחושת שייכות לתלמידינו היהודים והערבים כאחת?

: מדוע ואיך נוהגים לקיים טקסי זיכרון? איך נוהגים להזכיר מת אצל כל אחת ואחד מכם? לכולםזיכרון עשוי להיות שיעור משמעותי 

ת  צום יום שיחה על  משמעו לקייםמדוע זה חשוב? ישנם כמה שירים שעוסקים בתחושות בעת הצפירה, אפשר לעסוק בהם גם. 

ן. האם יש המשותף? מה שונה? חג הקורבן המוסלמי )עיד אל אדחא(  הוא הזדמנות אהזדמנות להזכיר  את צום הרמדכהכיפורים 

ובעיקר לשוחח על משמעות סיפור עקידת יצחק עבורנו כיהודים וכישראלים )לדאבוני, נוכחתי לדעת,  ,לשוחח על  עקידת ישמעאל

לשתול עץ זית בחצר בית הספר, . אפשר כי לא נמצא בחומר לבגרות...( ..ם את סיפור עקידת יצחקכי לא כל התלמידים מכירי

מנהל בית ספר אמר פעם : , מה יכול להיות יותר מלכד יהודים וערבים ביום זיכרון שכזה? לקיים שיעור הכולל קטעים על שלום

תלמידים יהודים וערבים אמורים להבין את השייכות שלהם הצבא שלנו נקרא "צבא הגנה לישראל" ולא "צבא ההגנה ליהודים", 

חשוב לציין שטקס יום הזיכרון  מחייב את כולם. גיליתי, שלעיתים תלמידים ערבים הנדרשים להגיע לטקס יום הזיכרון   למדינה.

חנכת לכיתה קטנה לפני מספר שנים שימשתי מ .סיפור אישי לחללי צה"ל, חשים רצויים ושייכים לחברת התלמידים. ולבסוף,

 פעולותיהודיות. במשך שנתיים קיימנו את השיעור ליום הזיכרון לחללי צה"ל ו -דתם ערבית, כל הבנות–הישגית ונפלאה: כל הבנים 

גן המנציח את אילנית אוחנה שנדקרה בידי מחבל ואת עבד אל כרים שניסה להגן עליה בגופו, ונרצח גם , האיבה ב"גן השניים"

בבית ספר  לסיכום, תפקידה של הרכזת החברתית  מדבריו של ראש העיר. ,ת זכרם, הנחנו זרים  וקראנו, בין היתרהוא.  העלנו א

מתוך הבנה  ,לשחזרולהוסיף, לגרוע   צריךשהוא רב תרבותי אינו יכול  להסתכם בבחירת הפעילויות המתאימות לתכנית הליבה, 

לכיתה, לבית הספר ומתוך כך גם  של התלמידסית  לתרום לתחושת השייכות בסי אוכלוסיית בית הספר ומתוך כוונה והיכרות עם

 לקהילה ולחברה. 

 מתפילתו של רבי אלימלך: קטעלסיום הנה ברוח דברים אלה, וגם ברוח תקופת הבחירות, ו
 

 ולא חסרונם, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו, "אדרבה

 ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך,

 יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה ותחזק התקשרותנוואל 

 באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע שיהיה הכל נחת רוח אליך".
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