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 חגים ומועדים בימי קורונה

וסולידריות חברתית   יכולת ההסתגלות הקבוצתיתכיצד  
 באות לידי ביטוי בחגים ומועדים בתקופת הקורונה 

 
 
 
 
 

 
 

 רציונל
 

במדינת ישראל מתגוררים אזרחים יהודים וערבים שציינו חגים ואירועים משמעותיים בצל 
  ן הבו שאת האופן משבר הקורונה. המשבר אילץ קבוצות וקהילות רבות לשנות מהותית 

"אבן   ת מהוות שלרוב וחברתי  התכנסויות מונעת  דרישת הריחוק הפיזי .ןחגיהאת  ותמציינ
)ארוחות משפחתיות גדולות, טקסים רבי משתתפים ועוד(.  בציון החגים והמסורות  פינה"

של קבוצות חברתיות ויכולתן לבטא ולשמור על   מדגים את גמישותן מערך השיעור הנוכחי
כיצד האתגר המשותף  גם  ממחישזהותן גם בתקופה הדורשת מהן שינויים רבים. המערך 

 צות.  יכול להוות בסיס לסולידריות בין קבו

 
 היחידה ת ו מטר 

גביר תפיסה גמישה של קבוצות חברתית על ידי הדגמת האופן שבו הקבוצות  לה .א
תחת האילוצים    זהותןבטאות את  שנות את הרגליהן ומהשונות בחברה הישראלית מ

 של ריחוק פיזי והאתגרים שהם מציבים. 

ייצר סולידריות בין קבוצות דתיות ואתניות שונות על בסיס תפיסת ההתמודדות  ל .ב
 תקופת החגים.  הקורונה וב זמן משברעם אתגרי הריחוק הפיזי בהמשותפת 

 
 

 .י"ב-'טכיתות  קהל יעד: 

 
  .סינכרוני )בלתי מוגבל(-דק'(, א  45סינכרוני ) משך: 

 
 
 
 
 

נגיש ידע  מפתח ו מ   . המרכזמרכז אקורד באוניברסיטה העבריתמערך זה פותח על ידי  
לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים   במטרהאקדמי חדשני בפסיכולוגיה חברתית, 

בתחום החינוך המרכז מפתח   . בין הקבוצות החברתיות והאתניות בחברה הישראלית
חברתיות לקידום חינוך לשותפות בבתי הספר ובמסגרות  -פרקטיקות פסיכו

 ם מבוססי מחקר יישומי.  שונות, בהתבסס על ידע ותכני  חינוכיות
 Corona-https://tinyurl.com/aChord   -למערכי שיעור נוספים היכנסו לאתר

 

 

https://tinyurl.com/aChord-Corona


 

   פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, האוניברסיטה העברית. -כל הזכויות שמורות למרכז אקורד  ©

 

 

  תקציר: 
 

שקפים   תוכן זמן שלב
 במצגת

 מה התלמידים עושים  מה נדרש

משימה  
מקדימה 

 לשיעור 

התלמידים   
תמונות   שולחים

  אישיות  חג
  שמבטאות

 ' ביחד' תחושת 
 

לשלוח כמטלה   
 מראש 

 
 

 מעלים בפדלט  

-'אחלק 
   פתיחה

10  
 דק'

הצגת התמונות  
ושיתוף בחוויות  

 חג

תמונות   1-4
 התלמידים 

 

בפדלט  משתפים במסך/
 ומקיימים דיון 

 -'בחלק 
 גוף 

15  
 דק'

שינויי הרגלים  
וסולידריות  

חברתית 
 בתקופת החגים 

תמונות/לינקים   5-15
 1בנספח 

 קוראים + מתדיינים  

 –חלק ג' 
גוף + 
 סיכום 

20 
 דק'

שותפות גורל  
  –וסולידריות 

 מקרה לדוגמה
 + סיכום 

 2מכתב בנספח  16-22
 

  את המכתב   קוראים  
 סיכום  ודנים עליו +

 
 
 

 - משימה מקדימה לשיעור 
 

שמייצגת את  לשלוח תמונה  מבעוד מועד )אפשר כמטלה מקדימה(מבקשים מהתלמידים 
התמונה צריכה לתת   .האופן שבו ציינו את אחד החגים והמועדים השנה בתקופת הקורונה

.  באופן אישי ה/לידי ביטוי אצל כל תלמיד הבא  כפי שהיא, תחושה של "ביחד" בחגלביטוי  
ניתן גם להציג  )בית הספר/ תנועת נוער(, לאומי.  "ביחד" יכול להיות משפחתי, קהילתיה

 . תמדומיינתיאור מילולי של תמונה 
 ( ניתן להשתמש בפדלט או בשקף של מצגת) את התמונות מקבצים באופן מרוכז
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 דקות( 10)  ננות משותפת בתמונות   ו התב – ' א חלק  
 

 : ולענות על השאלות הבאות בתמונות   להתבונן  ות/מבקשים מהתלמידים
 

 איזה רגשות ומחשבות עולות כאשר את/ה מביט/ה על התמונות?   .א
 מהם?  –האם יש אלמנטים משותפים? אם כן  .ב
לעומת    הגבלות הקורונהתחת  אילו התאמות ושינויים התרחשו  ופיע בתמונות?  המה   .ג

 ?  ציון החגים בשנים קודמות 
 למה?  מזדהה איתן במיוחד?   שאת/ה האם יש תמונות  .ד

 

 
 

 דקות(   15)     החגים שינויי הרגלים וסולידריות חברתית בתקופת    – '  ב חלק  
 

על המורה לפתוח את חלק זה במספר דברים מקדימים המעניקים מסגור קצר לצורך  
 האנושי והחברתי במציאת דרכים חלופיות לשמר תחושת שייכות ו'ביחד' גם בעת הנוכחית.  

בימים מדינת ישראל מורכבת מקבוצות חברתיות, לאומיות ודתיות שונות. הצעה לפתיחה: "
יהודים וערבים,   – הקורונהשנגזרים על כולנו במגפת  אילוציםתחת ה, אלה אנחנו רואים

שמירה על תחושת   –מוסלמים, נוצרים דרוזים, כל הקבוצות מתמודדות עם אתגר משותף 
 " .השייכות הקבוצתית וציון החגים והמועדים שמהווים חלק בלתי נפרד מהזהות הקבוצתית

 
על   ולהשיב  1בנספח סרטונים שמצורפים /בתמונות תבונןלה מהתלמידים/ות נבקש 

 השאלות הבאות: 
 האם יש תמונה או כתבה שעניינו או ריגשו אתכם/ן במיוחד? למה?  .א
דרכים  נעשו ואילו  שינוייםאלו  -כיצד הסתגלו בדתות השונות למציאות החדשה  .ב

 ? בזמן החגים מצאו בצל מגבלות הקורונהלהיות "ביחד" 
 

 : דגשים למורה 
מטרת חלק זה היא לייצר חיבור ורלוונטיות של נושא המערך לחיי התלמידים/ות.   .א

  ן /מחייהם  ות /התלמידים   ניתן להשתמש בהמשך המערך בשיתופים ובדוגמאות של
ן לחוויות של ם/כדי להמחיש נקודות ומסרים חשובים, כגון דומות בין החוויה שלה

קבוצות אחרות או השינויים שאנשים וקבוצות נדרשים לעשות באופן שבו מציינים  
 חגים השנה.  

שייכות,   - לחדד ולהגדיר את הרגשות שמתעוררים בתרגיל, כמו למשל מומלץ  .ב
    ., שמחה, עצב, בדידותתהזדהו , גאווה

תחת אילוצי השנה אופן בו מציינים חג או מועד שאלה המתייחסת לבמעבר ל .ג
לאבחן מה המחיר של השינויים שנעשו )יכול להיות למשל, מרגישים  רצוי    ,הקורונה 

כיצד   –פחות 'ביחד', או פחות מצליחים לשמר את המנהגים שרוצים( אבל בעיקר 
 השינויים וההתאמות הצליחו לשמר את תחושת החג ולבטא את הזהות הקבוצתית. 
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מצאת באופן שבו הדתות השונות ציינו את חגיהן בתקופה זו? האם   איזה קווי דימיון .ג
מצאת מאפיינים משותפים בין האופן שבו את/ה והמשפחה שלך ציינתם את החגים 

 לבין הדוגמאות שלפניך מהדתות השונות?  
דתות  קבוצות או בין  עזרה או הבעת סולידריותביטוי לדוגמאות ב ן/האם ראיתם .ד

 שונות? 
 

 
 

 

 דקות( 20)   מקרה לדוגמה  – שותפות גורל וסולידריות   –' ג חלק  
     

 את החלק הזה פותחים בהקדמה הממשיגה את ההבדל בין ריחוק פיסי לריחוק חברתי:   

 
מכתב תמיכה וסולידריות ששלח ראש   – 2נספח כעת נבקש מהתלמידים/ות לקרוא את 

 עיריית כפר קאסם לראש עיריית בני ברק, כמה ימים לפני חג הפסח.  
 

 לאחר קריאת המכתב, נשאל את התלמידים/ות: 

אתם/ן חושבים/ות על בחירתו של ראש עיריית כפר קאסם לכתוב מכתב זה מה  .א
ין 'ריחוק רגע לפני חג הפסח? איך כתיבת המכתב קשורה לאבחנה שהזכרנו ב

 חברתי' ל'ריחוק פיזי'?  

. מהי אותה שותפות גורל 'שותפות גורל בנגיף הקורונה'כותרתו של המכתב היא  .ב
לדעתכם/ן? במה תושביה הערבים של כפר קאסם ותושביה היהודים של בני ברק 

 דומים בהתמודדותם עם משבר הקורונה? במה הם שונים?  

האיום הנוכחי מציב אתגר חדש בפני במכתב כותב ראש עיריית כפר קאסם: " .ג
הסולידריות ואורחות החיים שלנו, עלינו למצוא דרכים חדשות לחיזוק הקהילה 

." באילו דרכים חדשות ניתן לדעתכם/ן להביע סולידריות ולחזק חברי והחברים בה

ולהגביר את תחושת השייכות   התמונות מציגות דרכים מגוונות ויצירתיות להיות יחד
להיות  מנסים למצוא דרכים יצירתיות לייצר קרבה חברתית ולקבוצה. בכלל הדתות 

בעת   החג משתנה אך "הליבה" נשארת. בנוסף,הדרך לציין את . בכך אמנם מחוברים
ובכך משתקפת   לזו לציין את החג הזו יש דוגמאות שונות לקבוצות שמסייעות זו 

 .  לתקופה זו ייחודיתסולידריות בין קבוצתית 
 

 

(  social distancing(, דרש עם פרוץ משבר הקורונה ליצור ריחוק חברתי )WHOארגון הבריאות העולמי )

על מנת למנוע הדבקה הולכת וגדלה בנגיף הקורונה. לאחר מכן החליט הארגון לשנות את המונח מריחוק  

חברתי ל'ריחוק פיזי'. מן המושג 'ריחוק חברתי' ניתן להבין כי עלינו לנתק מגע עם קרובנו וסביבתנו, על  

 אף יותר מימים רגילים.   חברתית אף שבשעת המשבר כולנו זקוקים לתמיכה 

הריחוק החברתי אינו רצוי    – קון והאבחנה הזו חשובים מאד. גם אם הריחוק הפיזי הוא רצוי בימים אלו  התי

 . תסולידריות חברתי קירבה וויש לחפש דרכים לשמור על ה"ביחד" בתקופה זו ועל 

 12.4.2020המאמר המלא בנושא זה התפרסם בכלכליסט, בתאריך  
3807714,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L   

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3807714,00.html
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קהילות שונות בחברה הישראלית בימים אלה, כפי שעשה ראש עיריית כפר קאסם?  
 לדוגמה.   חישבו על רעיון

 

התייחסויות חופשיות של התלמידים, או לבקש מהם לכתוב את  על בסיס *** ניתן לקיים את הדיון 
 .  בפדלטתשובותיהם בצ'אט של הזום או 

 
   :סיכום השיעור

בסיכום השיעור, חשוב לחזור ולהדגיש בפני התלמידים מספר מסרים מסכמים שנובעים  
 מהתכנים שהוצגו במהלך המערך:  

חגים ומועדים קבוצות שונות מבטאות את הייחודיות התרבותית והזהותית   באמצעות -
שלהן ומשמרות את תחושת השייכות לקבוצה. צורך זה אינו משתנה, ואולי אף מתגבר 

 בזמני משבר כמו מגפת הקורונה.  
בכל העולם, כמו אצל כל אחד ואחת מאיתנו, ישנם כיום אילוצים שונים שמשנים את   -

קבוצות למרות האילוצים והאתגר הגדול,  . לציין חגים ומועדיםהדרך שבה נהגנו 
. היכולת  תחושת 'יחד' גם בעת הזו   ותומשמר  חיבוריםהתאמות,    ותמבצע  חברתיות

, שלנו לעשות זאת שומרת על הזהות ועל תחושת הרווחה שלנו. שומרים על ריחוק פיזי
 אך משמרים קרבה חברתית.  

גם בהקשר התרבותי האתגר של שימור   –כמו בהקשר הבריאותי, הכלכלי והחברתי  -
רחבי ישראל ובתחושת ה'ביחד' והשייכות בזמן החגים משותף כיום לקבוצות שונות ב

ישנה שותפות גורל שמאפשרת לנו לראות ולהבין את הצרכים והאתגרים  העולם. 
לתמוך ולהביע סולידריות כלפי   . עלינו לכבד,שעומדים גם בפני חברי קבוצות שונות

 קבוצות חברתיות אחרות, ממש כשם שאנחנו מביעים זאת כלפי חברי הקבוצה שלנו.  
בחברה בישראל, המורכבת מקבוצות במסגרת הכתבות שהוצגו ניתן לראות כי גם  -

שונות ומגוונות על רקע לאומי ודתי, יש ביטויים של סולידריות ועזרה הדדית בין  
תי רפואה ערביים שהכניסו ספרי תורה לבתי אבות יהודים, יוזמות של  צוו – הקבוצות

יהודים לחלוקת מזון בישובים ערבים, מכתב תמיכה של ראש עיריית כפר קאסם לראש  
 עיריית בני ברק, ועוד. 

 

 

 

 סיכום הדיון: 
   –בסיכום הדיון ניתן לחזור ולהדגיש מספר מסרים מרכזיים שעולים מחלק זה 

להשתמש בדוגמה של המכתב כביטוי של סולידריות וקרבה חברתית על אף  -
הריחוק הפיסי. להמחיש באמצעות הדוגמה את ההבדל בין ריחוק פיסי שהינו רצוי  

 שאינו רצוי כלל וכלל.  –ברתי בתקופה הנוכחית לבין ריחוק ח
יהודים,   – הדוגמה מבליטה את שותפות הגורל ואת הדומות בין הקבוצות השונות  -

כולם מתמודדים עם איום הקורונה וההגבלות שהוא   –ערבים, דתיים, חילוניים וכו' 
 מייצר, ונדרשים להתמודד מולו יחד תוך תמיכה וערבות הדדיים.  

שינוי אורחות החיים בתקופת הקורונה מאלץ אותנו להיות גמישים ולחשוב על  -
במשפחה, בקהילה, בין קבוצות בחברה   –דרכים חדשות לתמוך אחד בשני 

 עולם.    הישראלית, ובין מדינות ב
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 תמונות וכתבות  – 1נספח 

 

 
 

 חיילי פיקוד העורף מחלקים מזון לנזקקים וקשישים בבני ברק.   בתמונה: 
   Ynet ,31.3.20החיילים חילקו מזון',   – 'בני ברק: התושבים בבתים  מקור:

 

 
 

מהקוראן ביום   הנושא תפילבכנסת, האיסלאמית   המפלגהמנסור עבאס, יו"ר ח"כ : בתמונה
 השואה לזכר ששת מיליון היהודים שנספו בשואה.  

 
יו"ר המפלגה האיסלאמית בכנסת: "תפילה מהקוראן לזכר ששת המיליונים", שיחה  מקור: 

 21.4.20מקומית, 
 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5705007,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5705007,00.html
https://www.mekomit.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%A2%D7%9E-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%9E/
https://www.mekomit.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%A2%D7%9E-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%9E/
https://www.mekomit.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%A2%D7%9E-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%9E/
https://www.mekomit.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%A2%D7%9E-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%9E/
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 כרון מול חלונות החדרים של שורדי שואה בבית אבות באשדוד יבתמונה: תלמידים מקיימים טקס ז
 Ynet  ,20.4.20', בפייסבוק ומול חלונות ניצולים: כך יתקיימו טקסי הזיכרון לשואה ולגבורה' מקור:

 
 
 

 
 

 מארגנת את שולחן הסדר עם תמונות של ילדיה ונכדיה  ה בתמונה: פרחיה שיל
 

 Solitary seders and Zoom: Israel celebrates Passover under coronavirusמקור: 
lockdown, The Times of Israel, 8.4.20 

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5717861,00.html#autoplay
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5717861,00.html#autoplay
https://www.timesofisrael.com/solitary-seders-and-zoom-israel-celebrates-passover-under-coronavirus-lockdown/
https://www.timesofisrael.com/solitary-seders-and-zoom-israel-celebrates-passover-under-coronavirus-lockdown/
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חלוקת מזון בתקופת הרמדאן   –)אנחנו אחד לשני( של עמותת אמאנינא קמפיין 'אחנא לבעד' 
 חא לנזקקים ולקבוצות סיכון בזמן משבר הקורונה.  ופס

 
 אמאנינא/أمانيناעמוד הפייסבוק של עמותת מקור: 

 
 

 
 

 " zoomבתמונה: חגיגת סדר דרך אפליקציית "
,  13רגילה לסדר הגדול בקיבוץ": כך חגגו המשפחות בישראל את ערב פסח, אתר חדשות " מקור:

10.4.20 

https://13news.co.il/item/news/domestic/articles/coronavirus-pesach-evening-1043893/
https://13news.co.il/item/news/domestic/articles/coronavirus-pesach-evening-1043893/
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 .  משפחות בגבעתיים שרות מהמרפסות 'מה נשתנה' בליל הסדרבתמונה: 

 Ynet ,9.4.20ליל הסגר: הישראלים שרו "מה נשתנה" במרפסות,  מקור:

 
 

 
 

בתקופת הרמדאן להדלקת עששיות במרפסות ובחצרות הבתים    ה יע'רבי- יוזמה של עיריית באקה אל
 . אחרי סעודת האיפטאר

 . ةالغربي  باقة بلدية 'ערבייה/  - עמוד הפייסבוק של עיריית באקה אלמקור: 
 
 
 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5711226,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5711226,00.html
https://images1.ynet.co.il/PicServer5/2020/04/08/9900768/99007590990100640360no.jpg
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 אביב-בתמונה: תלמידות מחלקות פרחים לניצולי שואה בתל 
 

 יפו -אביב -של עיריית תל  עמוד הפייסבוק מקור: 
 
 

 
 

הזמר רגב הוד מופיע על משאית בעיר עכו בתקופת הקורונה. ברחבי הארץ אמנים רבים  בתמונה: 
 הופיעו במהלך יום העצמאות על משאיות כדי לחגוג את היום תחת מגבלות הקורונה.  

 
   News  ,21.4.20העצמאות בימי קורונה: אמנים יופיעו על משאיות מול מרפסות, וואלה!יום  :מקור

 
 

 

 

https://e.walla.co.il/item/3352937
https://e.walla.co.il/item/3352937
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 מכתב מראש עיריית כפר קאסם וראש עיריית בני ברק  -2נספח 
 

 

 
   6.4.20'כפר קאסם מחזקת את בני ברק בצל הקורונה', אתר ישראל היום, מקור: 

https://www.israelhayom.co.il/article/749197
https://www.israelhayom.co.il/article/749197
https://www.israelhayom.co.il/article/749197
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 קישורים למידע נוסף בנושא:

 שלא נפסיק לשיר מהמרפסות/ חלי טביבי ברקת  .1

השנה לא רק את האביב ואת המועדים השונים, אלא גם אילוץ חדש, שהעמיד    חודש ניסן הביא איתו
אתגר: איך חוגגים במתכונת החדשה, ואיך מתאימים את המסורת לאילוצים החדשים: קריאה  
משותפת בהגדה עם המשפחה המורחבת וחברים באמצעות הזום, ושירה ותפילה מהמרפסות.  

בבות כאן ובתפוצות, כשלא נכנעו לקשיי התקופה. נגיף  חוגגים רבים בכל רחבי הארץ ריגשו את הל
הקורונה והסגר לא מנעו מאיתנו לערוך את סדר הפסח יחד. ספונים בבית, אך מאוחדים  

 ..  .במרפסת 

אסור שנשכח את המשמעות הסמלית הייחודית שנוצרה כאן בפסח תש"ף. איך התעקשנו לחגוג גם  
, שמצאנו דרך להיות יחד מבעד למרפסות ולחלונות,  כשנלקח מאיתנו ה"ביחד" הגדול של ליל הסדר
  .אפילו מרחוק ושהתעקשנו לארח ולהתארח אצל היקרים לנו

 14.4.2020המאמר המלא התפרסם בישראל היום, 
 לחץ כאןלמאמר המלא: 

 
 לחץ כאן  -על הפולחן הדתי בעולם  .2

 
 
 
 

 

 
 (Padlet)  פאדלט -לוח שיתופי הנחיות לשימוש בלמורה: 

 
הוא לוח שיתופי המאפשר לכל תלמיד להעלות פרטי מידע ומדיה שונים. הכלי מתאים   פאדלט

,  עבודות  תיק   ליצירת,  מידע  פריטי   ואירגון   לסיווג   להצגת נושא ורעיונות על ידי תלמידי הכיתה או
  -  זרם", לבנים קיר: "למשל .  שונות בצורות החומר את להציג ניתן. ועוד" דיגייטלי מוזיאון"

 .מעלה למטה, טבלה וצ'אט )דיאלוג(מל
 
 

 סרטון הדרכה לשימוש בפאדלט: 
https://ecat.education.gov.il/padlet 

 
 כאן  לחצו  הכלי לאתר

 
 https://padlet.com/galleryלגלריית העבודות והדוגמאות באתר: 

 

https://www.israelhayom.co.il/opinion/751501?fbclid=IwAR2-W71kwa2eb0EVbid7JXI7-p_16mw-V07MsgCPxRxIQM6B0Ok10i3A3F0
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5703695,00.html
https://ecat.education.gov.il/padlet
https://padlet.com/
https://padlet.com/gallery

