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لَِتَعارَُفوا.

הו בני האדם - אני בראתי אתכם מזכר ונקבה וחילקתי אתכם 

לעמים ושבטים למען תכירו זה את זה.
מתוך הקוראן, סורת אלחוג'ראת )החדרים( פסוק 13.

בזמן שאדם מתבונן בדברים אלו, ומכיר כל הברואים 

 ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו, ויראה חכמתו של הקדוש ברוך

הוא בכל היצורים וכל הברואים - מוסיף אהבה למקום.
מתוך משנה תורה להרמב"ם, הלכות יסודי התורה פרק ד', י"ט.

 כמה אבני חן מפסיד אדם, מפני שאבד לו אורך-הרוח לדבר 

 עם הבריות ללא תכלית וכוונה - אלא סתם, כדי להכירם.
מדברי המחנך יאנוש קורצ’אק.
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סיכום מלחמה ושלום / בת-חן שחק

לא נותר עוד הרבה לומר.
עכשיו אנחנו במין מצב ביניים.
אין ממש שלום במזרח התיכון,

אבל גם לא מצב ממשי של מלחמה.

ואנחנו צועדים קדימה אל השלום,
שאליו אנחנו באים

עם נכונות להבין את האחרים,
עם הרצון לשנות דברים,

עם מטרה אחת ברורה:
לסלק את השנאה שבנו הרבה שנים היתה טבועה,

ועם ההבנה,
ש"קל מאוד לרכוש אויבים,

אך החוכמה היא למצוא חברים".

 בת-חן שחק נולדה בפורים ונהרגה בפורים, בדיוק ביום הולדתה ה-15,
 בפיגוע בדיזנגוף סנטר ב-4.3.1996.

 בפיגוע נהרגו עוד שנים-עשר אנשים ובהם שתיים מחברותיה הקרובות,
הדס דרור ודנה גוטרמן.

 ביומנה מכיתה ז’ כתבה בת-חן:
 “לכתוב בשבילי זה דבר נהדר. זה עושה אותי לבן אדם מאושר”.

 בין המכתבים והיומנים של בת-חן היו טקסטים אודות יהודים וערבים,
על הרצון להכיר וליצור קשר.

הוריה הקימו עמותה להנצחת זכרה.
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פתח דבר

מאפיין מרכזי של העולם המודרני, במדינת ישראל ובכלל, הינו הרב-גוניות.

בני האדם, שבעבר חיו בדרך כלל חיים שבטיים בקהילות מבודדות והומוגניות יחסית, מוצאים את עצמם 
כיום חיים במחיצתם של 'אחרים' ותלויים בהם, כשהרבה אנשים 'שונים' חיים בקרבה גדולה מאי פעם. 
באזורנו, מעבר לכך, הרב-גוניות נתפסת על ידי רבים כמאיימת בגלל המצב הביטחוני המורכב, עובדה 

היוצרת קרקע פורייה לבורּות, לפחד הדדי ולדעות קדומות.

במצב מורכב זה עלינו, כמחנכים וכמחנכות, להכין את תלמידינו להרגיש בנוח עם שונּות, לכבד אותה, 
לראות את היופי שבה וליצור היכרות עם הקבוצות השונות החיות לצדנו, בין אם אלו אזרחי מדינת 

ישראל ובין אם האנשים החיים במדינות הסובבות אותנו.

"בואו נכיר" הנה חלק מתכנית הלימודים החדשה "לשון ערבית לכיתות ז'-י"ב לבתי הספר העבריים". 
מטרתה להרחיב את ההיכרות עם עולם הערבים והאסלאם ודרך היכרות זו לאפשר לתלמידים 

ולתלמידות לזהות את המשותף ביניהם לבין שכניהם.

אנו מקווים כי תפיקו ממערכי שיעור אלה את המרב ומאמינים כי ביחד נקדם את קבלת השונה ואת חזון 
האזרחות המשותפת בבית הספר, בקהילה ובמדינה.

בהצלחה,           
מייק פרשקר           

מייסד ומנכ"ל מכון מרחבים           
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נושא 1: מדינות 
ערביות קרובות

istockphoto :מקור
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בחנו את עצמכם - האם אתם מכירים את המרחב הסובב אותנו?
לפניכם מספר תמונות הנוגעות לעולם הערבי.

ענו במחברותיכם על השאלות המופיעות לצד כל תמונה.

1

מהו המקום הזה?  
איפה הוא נמצא?  

מי בנה אותו?  

12

א. נקודות ציון במרחב שסביבנו

מי זו?  
באיזו תחרות זכתה ומתי?  

מהיכן היא?  

מאוסף התצלומים הלאומי, צלם: גיל גרטל
צלם: משה מילנר
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בתמונה ארמון אלהמברה.   

באיזו ארץ?  
באיזו יבשת?  

מיהו השחקן שמספרו 3?  
אילו תפקידים מילא  
בכדורגל הישראלי?  

מה זה? היכן זה? )ארץ ומקום(   
מתי נבנו?   

למה שימשו?   

3

4

5

מאוסף התצלומים הלאומי, צלם: משה מילנר

מאוסף התצלומים הלאומי, צלם: יעקב סער

istockphoto :מקור
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7

6

תמונה זו צולמה באחת ממדינות  
המזרח התיכון. באיזו מדינה,   

לדעתכם?  
למה משמש המקום המצולם?  

מהו המקום הנראה בתמונה?  
באיזו יבשת?  

istockphoto :מקור

istockphoto :מקור
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משימתכם להכין מצגת תיירות עבור אחת המדינות הבאות - לבנון, מצרים, סוריה או ירדן.
מצגת תיירות היא הצגה של מקום בדרך מושכת, על מנת לשכנע אנשים לבקר בו.

על המצגת לכלול משפטים בשפה הערבית.

הוראות להכנת המצגת  

 מי מציגים?
תלמידי הכיתה כסוכני נסיעות: חשבו על עצמכם כעל חברת תיירות, אשר נמדדת בהצלחתה השיווקית. 
תוכלו לקרוא לחברת הנסיעות שלכם בשם המתאים לארץ שאותה אתם משווקים ולהכין לה לוגו, סיסמה 

 קליטה וכרטיסי ביקור.
יש לוודא שכל חברי הקבוצה שולטים בידע אודות הארץ "שלכם". ידע זה יעמוד למבחן הכיתה.

 עליכם לעבוד כצוות, לזהות את הכישורים השונים של חברי הקבוצה ולעשות בהם שימוש.
 לדוגמה - מי מכירים את הגיאוגרפיה של הארץ הנבחרת?
מיהם האמנים שיוכלו לתרום מכישרונם לעיצוב המצגת?

עבודת הצוות תהיה אחד המדדים להערכה שתקבלו בתום העבודה.

ב. הנחיות להכנת מצגת תיירות - מדינות ערביות

JORDAN

התמונה המופיעה על הצג 
לקוחה מאוסף התצלומים 
הלאומי, צלם: משה מילנר
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 מה מציגים?
 תוכן המצגת: לשם הכנת המצגת עליכם להכין "תעודת זהות" למדינה שאתם משווקים.

"תעודת הזהות" תכלול תמונות והסברים בנושאים הבאים: 
מפת המדינה ודגלה  

ערים מרכזיות  
גודל האוכלוסייה ומאילו דתות ועדות היא מורכבת  

השנה בה זכתה מדינה זו בעצמאות  
מי עומד כיום בראש המדינה  

מהו המטבע הנהוג בה  
שלושה אירועים היסטוריים חשובים שקרו בארץ זו בעבר הרחוק, ושלושה אירועים היסטוריים שקרו בה   

במאה השנים האחרונות
הצגת חמישה-שישה אתרים תיירותיים במדינה. דאגו שהאתרים יהיו מגוונים: שרידים ארכיאולוגים לצד   
מבנים חדישים, בילויים בעיר )שווקים למשל( לעומת טיולים בטבע הקשורים לגיאוגרפיה של המדינה, 
ועוד. ספרו פרטים מעניינים ומסקרנים על כל אחד מהאתרים. באתרים הארכיאולוגים אל תשכחו לציין 

את התקופה בה נבנו, על ידי מי, ולאילו תפקידים שימשו.

 איך מציגים?
צורת המצגת: את המידע עליכם להעביר בכיתה, כאשר האחריות על הצגת הקטעים מחולקת בין כל 

חברי הקבוצה. עליכם לדאוג שהמידע יופיע גם בצורה חזותית - על בריסטולים או כמצגת במחשב, על פי 
האפשרויות הקיימות בבית הספר.

מהם המקורות?
 עליכם לאסוף את המידע ממקורות שונים:

ספרי לימוד ועיון ואתרים במרשתת )אינטרנט(.
 לדוגמה: על לבנון אפשר למצוא חומר

באתרים המוקדשים למדינה, וכן לחפש לפי 
 המילים לבנון, תיירות, אתרים, אטרקציות.

זכרו, לא כל המידע המופיע במרשתת הוא 
מהימן! אם יש לכם ספק בקשר לאמינותו, 

בדקו זאת עם המורה.

ניתן להיעזר במרשתת )אינטרנט( גם כאמצעי 
שיווקי יעיל: תוכלו למשל לעשות שימוש 

באתרים כדוגמת יו-טיוב ולנסות ולאתר 
סרטונים היכולים לסייע בשיווק של היעד 

התיירותי. זכרו לברר קודם אם יש דרך להקרין 
את הסרטון בכיתה...

ככל שתשיגו אמצעים שיווקיים מגוונים 
ומוחשיים יותר, כך תצליחו למשוך אנשים 

רבים יותר לבחור ביעד התיירות שלכם.

מה אורך המצגת?
בהצלחה!10 דקות
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כפי שראינו בפעילות הפותחת, אירועים רבים ומגוונים עברו על המדינות באזורנו. חלקם בעבר הרחוק, 
כמו בניית הפירמידות במצרים ומפעלי הבנייה של ממלכת הנבטים. על מנת להבין את משמעות 

האירועים השונים עלינו לדעת למקם אותם על ציר הזמן. 
כדי ליצור ציר זמן יש לבחור אירוע היסטורי שיהווה נקודת ייחוס לספירת הזמן - נקודת 0. 

1. ציר הזמן האישי

 הביטו בציר הזמן המופיע בהמשך:
 המועד שבו נולדתם מצוין בספרה 0, והזמן מתקדם ימינה )כך מקובל(.

ציירו במחברותיכם ציר זמן אישי בדומה למופיע כאן, וציינו עליו את האירועים הבאים:

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל )1948(  
המצאת מנוע החיפוש גוגל )1997(  

השידורים הראשונים של ערוץ 2 )1993(  
הביקור ההיסטורי של נשיא מצרים סאדאת בארץ )1977(  

אולימפיאדת בייג'ין בסין )2008(  
שנת הלידה של סבא או של סבתא שלכם  

אירוע נוסף לבחירתכם   

ג. ציר הזמן

0
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2. ציר הזמן הכללי

החוברת נכתבה בשנת 2011 לספירה.
איך הגענו ל-2011 שנים? איזו ספירה?

 ציר הזמן שבו אנו עושים שימוש מבוסס על לוח השנה האזרחי, שמקורו בספירה הנוצרית.
האירוע שביחס אליו אנו ממקמים את האירועים בציר הזמן הכללי המקובל בכל העולם הוא הולדת ישוע, 

מבשרה של דת הנצרות.

ישוע נולד וחי כיהודי. על פי האמונה הנוצרית, בהיותו כבן 30 שרתה עליו רוח הקודש, והוא החל לשאת 
דרשות דתיות ולחולל ניסים. ישוע אסף סביבו מאמינים אשר ראו בו את המשיח שעליו ניבאו נביאי התנ"ך, 

ומהם התפתחה הדת הנוצרית. תאריך לידתו של ישוע אינו ידוע במדויק אך ראשית הספירה, 0 על ציר הזמן, 
מציינת בקירוב את לידתו וזו הנקודה אשר ביחס אליה מציינים את שאר האירועים ההיסטוריים.

אתרו את מועד ההתרחשות של האירועים הבאים, וסמנו אותם על גבי ציר זמן שתציירו במחברותיכם בדומה 
למופיע כאן:

הולדת מַחמד  
בניית הפירמידות במצריים  

ממלכת הנבטים  
מסעות הצלב אל ארץ ישראל  

ימי הביניים  
תקופת המלכים דוד ושלמה  

האימפריה העות'מאנית - השלטון התורכי בארץ ישראל  
גילוי יבשת אמריקה על ידי קולומבוס   

השלטון היווני בארץ ישראל  

0
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 נושא 2:
ראשית האסלאם

photoexpress :מקור
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בחנו את עצמכם - האם אתם מכירים את הדתות במרחב הסובב אותנו?
לפניכם תמונות של מספר מקומות הקדושים לדתות שונות. ענו במחברותיכם על השאלות לצד כל תמונה:

1

מהו המקום שבתמונה?  
היכן הוא נמצא?  

זהו מקום קדוש. עבור מי?  

מהו המקום שבתמונה?  
היכן הוא נמצא?  

עבור מי מקום זה קדוש, ומדוע?  

2

א. הדתות המונו-תיאיסטיות

1

istockphoto :מקור

istockphoto :מקור
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הידעתם?
שלוש הדתות, יהדות, נצרות ואסלאם, הן מונו-תיאיסטיות.

 פירוש המושג מונו-תיאיזם הוא אמונה באל אחד ויחיד, המקור מיוונית: מונו=אחד, תאוס=אל,
וזאת בניגוד לפולי-תיאיזם, אמונה באלים רבים.

בשלוש הדתות האל הוא רוחני ומופשט ואין לראותו.

שלוש הדתות נתהוו במזרח התיכון, האזור עליו אנו לומדים, והשפיעו השפעה אדירה על האנושות. כיום ניתן 
למצוא את מאמיני שלוש הדתות הללו בכל יבשת על פני הגלובוס.

היהדות היא הדת המונותיאיסטית הקדומה ביותר, בעולם חיים כ-15 מיליון יהודים. אחריה באה הנצרות שלה 
כיום מספר המאמינים הרב ביותר - כשני מיליארד איש. הדת השלישית שנוסדה היא האסלאם, המהווה כיום 

את הקהילה הדתית השנייה בגודלה בעולם - כ-1.5 מיליארד מאמינים.

מהו המקום שבתמונה?  
היכן הוא נמצא?  

עבור מי מקום זה קדוש, ומדוע?  

3

istockphoto :מקור
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 בחרו את אחד הנושאים מהרשימה הבאה והגדירו אותו בקצרה בדרך שאינה רק סיכום מילולי.
למשל: מפה, גלריית תמונות, מצגת, ציטוטים ממקורות ראשוניים וכדומה. 

הציעו לנושא שבחרתם עד שלושה נושאי עיון נוספים כהרחבה שלו. 

הנושאים:
תולדות חייו של מַחמד עד לקבלת האסלאם.  .1

כיצד קיבל מחמד את הדת החדשה ומי היו המאמינים הראשונים?  .2
מה היה יחסו של מחמד לנצרות וליהדות?  .3

מהי ההיג'רה ומה מקומה של העיר אל-מדינה באסלאם?  .4
מהם הקוראן והחדית'?  .5

מקומה של ירושלים באסלאם )היעזרו גם במושג "המסע הלילי"(.  .6
ערב הסעודית - גיאוגרפיה וכלכלה.  .7

חוקי הדת בערב הסעודית.  .8
השלטון בערב הסעודית.  .9

ספירת השנים הנהוגה באסלאם  

ספירת השנים הנהוגה באסלאם החלה בראשית השנה שבה התרחשה ההיג'רה - ההגירה של מחמד ממכה 
לאל-מדינה. היום הראשון לספירה המוסלמית הוא יום 16 ביולי שנת 622 על פי ספירת הנוצרים.

השנה בספירה הנהוגה באסלאם מורכבת מ-12 חודשי ירח, ללא שנים מעוברות כפי שנהוג בספירת השנים 
ביהדות )שנים שבהן נוסף חודש - אדר ב'(. לפיכך שנה באסלאם נמשכת 354 או 355 ימים, כלומר 10 או 11 
ימים פחות משנה בספירה הנוצרית. במילים אחרות: 33 שנים בספירה הנוצרית, הכללית, הן בערך 34 שנים 

בספירה המוסלמית.

חשבו מהי השנה על פי לוח האסלאם שבה התרחשו האירועים הבאים, וענו במחברותיכם:

שנת לידתו של מחמד / שנת 570 לספירה הנוצרית / ____ שנים לפני תחילת ספירת האסלאם.  .1

השנה בה כבש מחמד את מכה / שנת 630 לספירה הנוצרית / שנת ____ לספירת האסלאם.  .2

מסע הצלב הראשון / שנת 1099 לספירה הנוצרית / שנת ____ לספירת האסלאם.  .3

חגיגות המילניום / שנת ____ בספירה היהודית / שנת 2000 לספירה הנוצרית / שנת ____ לספירת האסלאם.  .4

השנה בה נולדתם / שנת ____ בספירה היהודית / שנת ___ לספירה הנוצרית / שנת ____ לספירת האסלאם.  .5

השנה הנוכחית / שנת ____ בספירה היהודית / שנת ______ לספירה הנוצרית / שנת ____ לספירת האסלאם.  .6

ב. מחמד, האסלאם וערב הסעודית
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עשרת הדברות ביהדות  

קראו את עשרת הדברות, ומיינו אותם לשתי קבוצות.  .1
במה נבדל הדיבר הראשון מהמצוות האחרות?  .2

כתבו במחברותיכם את קטגוריות המיון של הדברות כפי שנדונו בכיתה.  .3

עשרת הדברות - שמות פרק כ', פסוקים ב'-י"ג, פרשת יתרו:

 ָאנֹכִי ה'
ֱאלֶֹהיךָ, ֲאֶשר הֹוֵצאִתיךָ ֵמֶאֶרץ ִמְצרַיִם ִמֵבּית עֲָבדִים.

 לֹא יְִהיֶה
לְךָ ֱאלִֹהים ֲאֵחרִים עַל פָּנָי. לֹא ַתעֲֶשה לְךָ ֶפֶסל וְכָל 

ַמיִם ִמַמּעַל וֲַאֶשר ָבָּאֶרץ ִמָתַּחת  ְתּמּונָה ֲאֶשר ַבָּשּ
וֲַאֶשר ַבַּמּיִם ִמַתַּחת לָָאֶרץ. לֹא ִתְשַתּחֲוֶה לֶָהם וְלֹא 

ָתעְָבדֵם - כִּי ָאנֹכִי ה' ֱאלֶֹהיךָ...

א  לֹא ִתָשּ
וְא - כִּי לֹא יְנַקֶּה יְהֹוָה, ֵאת  ֶאת ֵשם ה' ֱאלֶֹהיךָ לַָשּ

וְא. א ֶאת ְשמֹו לַָשּ ֲאֶשר יִָשּ

 זָכֹור ֶאת
ָבּת לְקַדְּׁשֹו. ]...[ לֹא ַתעֲֶשה כָל ְמלָאכָה  יֹום ַהַשּ
ךָ וְגְֵרךָ  ַאָתּה ּוִבנְךָ ּוִבֶתּךָ עְַבדְּךָ וֲַאָמְתךָ ּוְבֶהְמֶתּ

 ֲאֶשר ִבְּשעֶָריךָ - כִּי ֵשֶשת יִָמים עָָשה ה' ֶאת
ַמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהיָּם וְֶאת כָּל ֲאֶשר ָבּם וַיָּנַח  ַהָשּ

ָבּת וַיְקַדְֵּשהּו. ִביעִי, עַל כֵּן ֵבּרַךְ ה' ֶאת יֹום ַהַשּ ַבּּיֹום ַהְשּ

כֵַּבּד ֶאת
 ָאִביךָ וְֶאת ִאֶמּךָ - לְַמעַן יֲַארִכּון יֶָמיךָ עַל ָהֲאדָָמה,

ֲאֶשר ה' ֱאלֶֹהיךָ נֵֹתן לָךְ.

לֹא ִתְרַצח.

לֹא ִתנְָאף.

לֹא ִתגְנֹב.

לֹא ַתעֲנֶה
ְברֵעֲךָ עֵד ָשקֶר.

לֹא ַתְחמֹד
ֵבּית רֵעֶךָ. לֹא ַתְחמֹד ֵאֶשת רֵעֶךָ, וְעְַבּדֹו וֲַאָמתֹו וְׁשֹורֹו 

וַחֲמֹרֹו וְכֹל ֲאֶשר לְרֵעֶךָ.

ג. חמשת עמודי האסלם أركان ا إلسالم
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חמשת עמודי האסלאם  

אלה מצוות היסוד, המחייבות כל מוסלמי:

2. תפילה  صالة 1. עדות   شهادة     
4. צום   صوم    3. צדקה   زكاة  

5. עלייה לרגל  حّج  
מיינו במחברותיכם את מצוות האסלאם על פי הקטגוריות שהוגדרו לעשרת הדברות.  .1

כתבו ליד כל מצווה את התדירות שבה יש לבצעה, מבין האפשרויות הבאות:   .2
לפחות פעם בחיים / חמש פעמים ביום / במהלך כל חודש רמד'אן מהבוקר ועד שקיעת השמש /   

במהלך חודש רמד'אן ובמועדים נוספים / בכל תפילה.  
להלן מידע אודות חמשת עמודי האסלאם:  .3

העדות ألشهادة
העדות היא האמונה הבסיסית של האסלאם, המיוצגת במשפט הבא: "אין אל מלבד אללה ומחמד הוא שליחו 

של אללה" )ַאשְַׁהדֻ ַאנַּ לַא ִאלַאַה ִאלַּא אללַַה, וַַּאשְַׁהדֻ ַאנַּ ֻמַחַמּדַן רַסּולֻ אללַּה, أشهد أن ال إله إالَّ اهلل و أشهد أن 
محمدا رسول اهلل(. המוסלמים חוזרים על 

המשפט הזה בכל תפילה שהם נושאים.

התפילה ألصالة
מצווה המחייבת את כל המוסלמים להתפלל 
חמש פעמים ביום, בזמנים קבועים: בזריחה, 
בצהריים, אחרי הצהריים, בשקיעה ובלילה. 
התפילות נאמרות תוך סדר פעולות קבוע: 

עמידה והרמת ידיים, אחר כך השתחוות 
וכריעה על הברכיים. התפילה מבוצעת תמיד 
כאשר פני המתפללים מכוונות לעבר הכעבה 

 שבמכה.
 בעת התפילה מתרכזים המוסלמים באמונתם

ומביעים הכרת תודה וסגידה כלפי האל.

photoexpress :מקור
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הצדקה الزكاة
מתן צדקה לנזקקים היא מצווה המחייבת את כל המוסלמים, ובקוראן קיימים חוקים ברורים המורים למי יש 

לתת צדקה ואיזה חלק מנכסיו של האדם יש להקדיש לכך. ניתן גם לתרום מעבר למקובל, וכך לזכות בגאולה 
רוחנית. במהלך חודש ַרַמַד'אן, החודש הקדוש בו ניתן הקוראן למחמד, מקפידים במיוחד על מתן צדקה.

הצום الصوم 
חובה על המוסלמים לצום במהלך כל חודש ַרַמַד'אן رمضان, שבו ניתן הקוראן למחמד. צמים בכל יום מזריחה 

עד שקיעה, ובכל ערב נערכת סעודה משפחתית לשבירת הצום. לצום משמעות חברתית ורוחנית: הוא 
מסמל הזדהות עם העניים וסבלם, וכן את טיהור הנפש מהחטאים.

המוסלמים ממשיכים בדרך כלל לעבוד בימי הצום, על אף הקושי שבדבר.
מיד בתום חודש ַרַמַד'אן رمضان חל ִעיד אל-ִפטר عيد الفطر, "החג הקטן" או "חג שבירת הצום", שנמשך 

שלושה ימים, ומטרתו לשמח את המוסלמים אשר הצליחו לצום ולמלא את מצוותם. 

העלייה לרגל احلج
גברים ונשים מוסלמים, מבוגרים ובריאים, חייבים לעלות לרגל לֶמָּכה مّكة לפחות פעם אחת במהלך חייהם. 
העלייה לרגל מתקיימת בכל שנה במועד קבוע, ומלווה במספר טקסים, ביניהם: טקס היטהרות המתקיים 

לפני הכניסה למכה, שבו לובשים עולי הרגל בגדים מיוחדים וחולצים את נעליהם; טקס שבו מקיפים כל 
העולים לרגל את ַהַּכְעָּבה كعبة שבע פעמים ומנשקים את האבן השחורה שבה; לאחר מכן יש לרוץ בין שתי 

גבעות הסמוכות לכעבה שבע פעמים.

עם סיום העלייה לרגל מתחיל החג הגדול באסלאם, חג הקורבן, ִעיד אל-ַאְד'ָחא عيد األضحى.
מי שעלו לרגל למכה זוכים לתואר ַחאג' حاج.

עמוד מספר קוראן מהמאה ה-12
מקור: וויקיפדיה, ערך - הקוראן
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1. בחנו את עצמכם - מה למדתם בשיעורים האחרונים?
ענו בקצרה על השאלות הבאות: 

מדוע מחמד נקרא נביא?  .1
מה הן שלוש הדתות המונו-תיאיסטיות, ומדוע הן נקראות כך?  .2

כיצד התייחס מחמד אל משה רבנו ואל ישוע?   .3
מהם, והיכן נמצאים, המקומות הקדושים לאסלאם?  .4

מה הוא הספר הקדוש לאסלאם?  .5
מתי חל האירוע שעל פיו מונים המוסלמים את ציר הזמן, ומה הוא היה?  .6

2. לפניכם שאלות בנושאים שבהם עסקנו. דונו וענו בקבוצות.
דונו ביניכם באחת השאלות לפי בחירתכם, נסחו טיעון משותף המקובל על כל חברי הקבוצה ואותו תציגו 

בכיתה. שבצו בדיווח משפטים בערבית.

להתחיל מחדש או להמשיך את המוכר?
מחמד ראה את עצמו כנביא שממשיך את שרשרת הנבואה של משה וישוע.

האם לדעתכם ראוי למנהיגים שרוצים להציע רעיון חדש להתבסס על מנהיגים ורעיונות קודמים?
הציעו תשובות בעד ונגד ונסחו טיעון המוסכם על כולם. תוכלו גם להביא דוגמה.

איזה ערך חשוב יותר?
אלה חמשת עמודי האסלאם - עדות, תפילה, צדקה, צום, עלייה לרגל.

אם הייתה לכם אפשרות לערוך את הרשימה, האם הייתם משנים את סדר המצוות?     
הציעו תשובות שונות ונסחו טיעון המוסכם על כולם. 

חוזרים לעלות לרגל
מצוות החג', העלייה לרגל, מביאה למכה מיליוני מאמינים בכל שנה ומאפשרת להם לפגוש מוסלמים 

ממקומות רבים בעולם ולחוש אחדות סביב האמונה הדתית.
חשבו על האפשרות להחזיר את מנהג העלייה לרגל לירושלים בעם היהודי:

לאן הייתם מציעים לעלות לרגל?  .1
מי קהל היעד של ההצעה?  .2

באיזו תדירות כדאי לעלות לרגל?  .3
מה המטרה שהייתם רוצים להשיג בעלייה לרגל המחודשת?  .4

נסחו את טיעוניכם והציגו אותם לפני הכיתה.

ד. האסלאם - מי, מה, למה ומדוע



19

 נושא 3:
חגים ומועדים
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לפניכם שני מכתבים שכתב ילד ערבי לחברו היהודי,  .1 
ובהם הוא מספר על החגים המוסלמים.  

מצאו במכתבים את מרב המידע אודות החגים, וסכמו אותו במחברותיכם. 
תוכלו להוסיף מידע מהידע הכללי שלכם.

לגבי כל חג, ציינו האם הוא כולל מנהג המזכיר לכם חג יהודי.

א. חג אל-פטר عيد الفطرוחג הקורבן عيد األضحى

שלום דניאל
 כשנפגשנו בפעם האחרונה באליפות הג’ודו שאלת מתי יש לי חופש,

כדי שנוכל לעשות משהו ביחד. 
החופשה הקרובה שלי תהיה בעיד אל-פטר, וכדאי לך לבוא אלי לחג, כי בחגים אצלנו 

יש הרבה פעילות ביישוב, תהלוכות ואירועים.

שאנחנו קוראים לו “החג הקטן”, הוא נמשך שלושה לנו אין כל כך הרבה חגים כמו ליהודים, רק שניים חשובים: וחוגגים אותו לכבוד סיום העלייה לרגל למכה, החג’.9عيد األضحى   שקוראים לו “החג הגדול”, הוא נמשך ארבעה ימים, ימים וחוגגים אותו לכבוד סיום צום רמד’אן, וחג הקורבן עיד אל-אד’חאעיד אל-פטר   عيد الفطر   

בשני החגים יש אצלנו אווירה מאוד מיוחדת ואוכל טעים, אתה מוזמן...

 מקווה לשמוע ממך בקרוב, ובינתיים -

להתראות במחנה האימונים בעוד שבוע.

נורי

שפרעם, 21.11.07
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היי דניאל

אני שמח שהחלטת לבוא אלי! 

 רצית לשמוע עוד קצת על החגים שלנו, כדי לראות מתי יהיה הכי שווה להיות פה,

אז ככה:

אני אתחיל בעיד אל-פטר. ההכנות לחג מתחילות כבר שבוע לפניו. מכינים אצלנו עוגיות 

מיוחדות ממולאות בתמרים ובאגוזים )טעים!(, ולקראת החג קונים לכל הילדים נעליים 

ובגדים חדשים. אנשים כמו ההורים שלי, שיכולים להרשות לעצמם לקנות לילדים 

בגדים, נותנים תרומה עבור אלה שאין להם. בחג עצמו האווירה שמחה, כולם מרוצים 

שעמדו במצוות הצום וגם שפתרו כל מיני סכסוכים שהיו השנה עם בני המשפחה. 

בחודש רמד'אן חשוב להתנהג עוד יותר טוב מכרגיל, לעשות מעשים טובים, לדאוג 

לחלשים ולהתפייס, וכך השמחה בעיד אל-פטר שלמה.

בארוחת החג, מגיע אחד הקטעים הטובים - כל ילד מקבל כסף מההורים ומהדודים! 

בשנה שעברה אני ושני האחים שלי אספנו את כל מה שקיבלנו ביחד, וקנינו קונסולת 

משחקים מדהימה...

יש תפילות מיוחדות לחג, וגם במסגד מחלקים ממתקים, לשמח את המאמינים.

ככה חוגגים שלושה ימים, ואז נחים חודשיים עד החג הבא – חג הקורבן, שאנחנו קוראים 

לו החג הגדול, וחוגגים אותו לכבוד סיום העלייה לרגל למכה. קוראים לו חג הקורבן כי 

לפי האמונה שלנו זה הזמן שבו אברהם, שהוא האבא של המוסלמים ושל היהודים, היה 

צריך להעלות לעולה את בנו, וברגע האחרון אלוהים החליף אותו בכבש. בגלל זה בחג 

הקורבן אוכלים כבש, ובמשך כל ארבעת ימי החג עושים פיקניקים ואוכלים ממתקים 

מיוחדים, ובמרכז היישוב יש תהלוכות. חוץ מזה מבקרים אצל הקרובים, ותתאר לך מה 

זה לבקר 26 בני דודים... )אנחנו משפחה גדולה(.

שכחתי להגיד שבחג הקורבן גם מקשטים את הבתים, שיהיו חגיגיים לכבוד מי שחוזר 

ממכה. כשהייתי קטן סבא שלי יצא לחג', וכשהוא חזר כיסינו את כל החזית של הבית 

בפרחים וענפים, וסבא שלי התרגש מאוד. 

טוב, נראה לי שכתבתי מספיק, ועכשיו אתה צריך רק להחליט מתי אתה בא. ואיך שלא 

יהיה, תבוא, איך אומרים את זה? על בטן ריקה...

מחכה לך אצלנו
נורי

שפרעם, 4.12.07
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לאחר שהכרתם את החגים ואת חמשת עמודי האסלאם, עליכם להעלות הצגה הנוגעת לעלייה לרגל - החג'.

 מי מציגיםֿ?
התארגנות בקבוצה לקראת ההצגה: עליכם לבחור נושא להצגה מתוך הנושאים המופיעים בהמשך. בשלב 
ראשון בררו אילו דמויות קיימות בקטע, וחלקו את חברי הקבוצה בהתאם. ניתן להוסיף או להוריד דמויות. 

תלמידים שאינם רוצים להופיע יכולים להיות אחראים למוזיקה, לתלבושות, לאביזרים וכדומה.

 מה מציגים?
כתיבת טקסט בסיסי להצגה: בשלב שני כתבו לעצמכם טיוטה של הטקסט בהתאם לתיאור הכללי של 

הקטע, תוך שילוב המשפטים המתאימים בערבית. הקטעים המופיעים בהמשך מהווים התחלה בלבד, 
ועליכם להמשיך ולפתח את העלילה כיד הדמיון הטובה עליכם.

בשלב זה חשוב למצוא מהם מאפייני הקבוצה. חפשו במרשתת מידע באשר ללבוש ולמנהגים של הקבוצה 
המסוימת שבה אתם עוסקים. בהצגה אין צורך ללמוד את הטקסט בעל פה, אך יש לדעת את מהלך העלילה.

שימו לב - לכל קטע מוקצבות 5 עד 7 דקות בלבד!

 איך מציגים?
ההפקה: עליכם להוסיף להצגה שלכם תלבושות, אביזרים, מוזיקה ותפאורה כיד הדמיון הטובה. ואל תשכחו 

לערוך חזרות...

הנושאים להצגה:  

1. עולים לרגל ממרוקו 
אתם משפחת עולים לרגל היוצאת ממרוקו. שלושה אחים: דאוד, רמזי ומחמד, ולוטפיה, אשתו של מחמד. 

מחמד ולוטפיה משאירים את התאומות רנין ואיה בנות החמש אצל הסבא והסבתא. 
דמיינו אווירה מתוחה ועצבנית סביב ההתארגנות לנסיעה והפרידה מהמשפחה, הכנת הציוד למסע ובחירת 

אמצעי התחבורה. לדוגמה: הטיסה אמנם מהירה יותר אך יקרה יותר, הנסיעה ברכב המשפחתי זולה יותר אך 
תימשך זמן רב מאוד, אפשר לשלב הפלגה. בררו מהו המרחק ממרוקו )מקזבלנקה למשל( למכה, ומה משך 

המסע, פחות או יותר.

בין בני המשפחה מתנהל 
ויכוח בנושאים אלה. 

לבסוף הם בוחרים אחת 
מן האפשרויות, נפרדים 

ויוצאים לדרך... 

שלבו בשיחה משפטים 
בערבית. היעזרו במורה.

ב. הצגות עלייה לרגל
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2. הקבוצה מסיני 
אתם קבוצת בדווים מסיני: כרים, אסעד, וואסים ועבדאללה, שהחליטו לחצות את המדבר ולעלות לרגל 

למכה ברכב. מאפייני הקבוצה: קצב אטי, מנהגים קבועים שאותם אין משנים - כמו טקסי הכנת קפה 
וסיפורים ליד המדורה. יחד עם זאת, לעלייה לרגל יש מועד קבוע, ואם מפספסים כל המאמץ היה לשווא.

ברגע האחרון מצטרף לקבוצה הדוד ג'מאל, בן 70, שמצב בריאותו רופף...
שלבו בשיחה משפטים בערבית. היעזרו במורה.

3. המשפחה מחיפה
משפחת העולים לרגל מחיפה כוללת את הסבא המסורתי, האב והאם הלא מסורתיים והבן, בן 13, אשר 

מתלבט ביניהם.

האב מצטרף למסע של הסב רק מתוך כבוד ומתוך רצון להיות לצדו באירוע החשוב ביותר בחייו. עבור הסב 
המסע הוא הזדמנות מצוינת לקרב את נכדו למסורת ואילו האם מצטרפת כדי למנוע מהסב השפעה רבה 

מדי. בין בני המשפחה מתעוררים מתחים סביב חינוך הבן...
שלבו בשיחה משפטים בערבית. היעזרו במורה.

4. הכניסה למכה והביקור בכעבה
עליכם להכין סרטון הוראות )כמו בטיסה( המדגים את הפעולות שיש לעשות עם ההגעה למכה. היעזרו 

בשירותיהם של דיילות ודיילים המדגימים את הדברים. יש לשלב בסרטון משפטים בערבית, ורצוי גם 
הומור... 

היעזרו בקטע המידע הבא:
מילוי מצוות החג' כרוך במערכת קבועה של טקסים: 

טקס היטהרות והתקדשות לפני הכניסה למכה, שבמהלכו לובשים עולי הרגל בגדים מיוחדים עשויים משתי 
יריעות בד לבן שלא נתפרו, והולכים בראש גלוי וברגליים יחפות או בסנדלים בלבד.

לאחר מכן, מקיפים העולים 
לרגל את ַהַּכְעָּבה שבע פעמים 

ומנשקים את האבן השחורה 
שבתוכה. לאחר שבע ההקפות 

באה הריצה בין שתי גבעות 
)צפא ומרווה(, שגם היא נעשית 
שבע פעמים. מכאן עולים להר 

הרחמים )הר ערפאת( ומקיימים 
טקס עמידה.

מהר הרחמים עוברים לעמק 
מנא, לטקס השלכת אבנים. במנא 

מסתיימת העלייה לרגל בתום 
עשרה ימים, ומתחיל החג הגדול 

באסלאם, חג הקורבן.
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5. רגע השיא של העלייה לרגל
בהצגה זו בני המשפחה מחיפה )ראו קטע 3( הגיעו למכה: הסבא תאוופיק, בנו הפרופסור נג'יר, רעיית הבן 

 אמל שהיא עורכת דין במקצועה, והנכד חמיד בן ה-13. כולם מתכוננים לכניסה לאזור הקדוש,
כפי שמוסבר בקטע 4.

שימו לב - החוויה שעובר האדם במהלך קיום מצוות העלייה לרגל היא עצומה. קשה לתאר את עוצמת 
הרגשות המציפים אותו ליד הכעבה - הוא עומד לקיים את המצווה המרגשת ביותר מחמשת עמודי 

האסלאם, כשהוא מוקף במאות אלפי אנשים הלבושים בדיוק כמוהו ואומרים את אותן מילים. ההשתייכות 
לקהל כה עצום ואחיד מעוררת תחושה יוצאת דופן בעוצמתה.

כך מרגיש גם הסב תאוופיק, וככל שמתקרב אירוע הקפת הכעבה התרגשותו גדלה.
הבן נג'יר מסויג, אך מבין את גודל האירוע עבור אביו. רעייתו של נג'יר ובנו חמיד נסחפים בחוויה.

שלבו בשיחה משפטים בערבית. היעזרו במורה.

6. החזרה הביתה וחג הקורבן
לאחר מסע ארוך עומדים עולי הרגל ממרוקו, המתוארים בנושא הראשון לעיל )דאוד, רמזי, מחמד ולוטפיה( 

לחזור הביתה. בזמן שההורים מחמד ולוטפיה היו במכה, סבלו התאומות רנין ואיה מגעגועים עזים, ועשו 
לסבא ולסבתא ששמרו עליהן "חיים קשים". כעת עושה כל המשפחה הכנות לקראת חזרת העולים לרגל. 

הציגו את המפגש ביניהם, וכיצד הם חוגגים את חג הקורבן לאחר הפרידה. לצורך ההצגה בדקו שוב את 
מנהגי חג הקורבן והרחיבו בהם.

שלבו בשיחה משפטים בערבית. היעזרו במורה.

עולים לרגל למכה. צייר: לאון ביילי, 1851
בימינו מגיעים עולי הרגל למכה בכל אמצעי התחבורה המודרניים.
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לפניכם מספר אירועים מעוררי מחלוקת הנוגעים למצוות דתיות. 
 עליכם לייצג את אחד הצדדים בוויכוח, ולנסח בצורה המקיפה והמשכנעת ביותר את עמדתכם.

שימו לב - עליכם לשכנע את שאר הכיתה שאתם צודקים!

להלן מספר מושגים שעשויים לעזור לכם בדיוניכם:
נגישּות - האפשרות להשתתף ולממש את הפוטנציאל האישי.  

הוגנּות - חברה הוגנת יותר היא חברה שבה רמת הנגישות גבוהה יותר ומאפשרת מימוש פוטנציאל אישי   
של אנשים רבים יותר.

מרחבי הסכמה - קיום עמדות שונות ומנוגדות במרחב משותף אחד, תוך הבנה כי קיימות אי-הסכמות   
שהן בלתי נמנעות.

מקרה א' - הטיול השנתי
בבית ספר תיכון מעורב בלוד, שבו לומדים יהודים וערבים, עמדו התלמידים לצאת לטיול שנתי וללון במלון 

באילת, אשר יש בו בריכה שתעמוד לרשות התלמידים.
כאשר פנו מורי בית הספר אל התלמידים והציגו להם את תכנית הטיול סירבה קבוצה של בנות ערביות 

לצאת אליו, מחשש שרחצה משותפת בבריכה פוגעת בצניעות המתחייבת בדת המוסלמית.
המורים הודיעו כי אם לא תהיה הרשמה של 80% מהתלמידים הטיול לא ייצא אל הפועל, ומכיוון שהתאריך 

כבר קרוב לסיום השנה ואין זמן לתכנן טיול חדש, לא יתקיים טיול שנתי כלל. 

קבוצה א': 
עליכם למצוא טיעונים להצדיק את עמדת הבנות, גם במחיר של ביטול הטיול.

קבוצה ב':
עליכם לייצג את שאר תלמידי בית הספר, אשר ייפגעו מסירוב הבנות לצאת אל הטיול. 

* היעזרו בנספח בסוף הפרק, שבו מופיעים ציטוט מחוק יסוד וקטעים רלוונטיים ממגילת העצמאות של 
מדינת ישראל.

* נקודות למחשבה:
האם מושג הרוב, אשר יש לו תפקיד כה מרכזי בשיטה הפוליטית הדמוקרטית, יכול להוות צידוק לכך   .1

שעל הבנות להצטרף לטיול?
האם במקרה המתואר יש הכרח שתיפגע צנעתן של הבנות הערביות?  .2

ג. דילמות וניהול אי-הסכמה
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מקרה ב' - מחיר הצדקה
עאדל הוא עובד סוציאלי מצטיין, הפועל בשכונת מצוקה בעיר הערבית בה הוא גר. בשל הצטיינותו הוזמן 

עאדל לדבר על פעילותו במועצת העיר, והוא יודע שאם המועצה תתרשם מדבריו הוא יקודם לתפקיד ראש 
המחלקה לשירותים חברתיים.

במועצה סגן ראש העיר, מוסלמי אדוק, שאל את עאדל האם הוא מקיים את מצוות הדת. עאדל ענה כי הוא 
מקיים את מרבית המצוות, אך מתנגד לקיום הצדקה. סגן ראש העיר המופתע שאל מדוע, ועאדל השיב 
כי מניסיונו קבלת כסף מצדקה, ללא השקעת מאמץ ועבודה, יכולה להשפיע על התנהגותם של האנשים 

המקבלים את הצדקה, ובהמשך על התנהגותה של חברה שלמה. לדבריו, הוא מתנגד באופן עקרוני למתן 
צדקה מתוך חשש לאופיה של החברה שבה הוא חי.

סגן ראש העיר לא האמין למשמע אוזניו, וקם זועם כולו. "האיש הזה איננו מוסלמי! הוא לא יקודם בשום 
אופן!" הוא הטיח בזעם.

קבוצה א': 
עליכם למצוא טיעונים להצדיק את עמדתו של עאדל, גם במחיר קידומו. נסו לדמיין כיצד קבלת כסף ללא 

מאמץ יכולה להשפיע על אופיים של אנשים ועל פניה של החברה. תוכלו להביא דוגמאות.

קבוצה ב':
עליכם לייצג את סגן ראש העיר. נסו לחשוב גם על המשמעות הדתית, האם ניתן להיות דתיים ללא קיום 

מצוות מסוימות?

דילמות - נספח
מתוך מגילת העצמאות, אודות חופש דת ומצפון:

"מדינת ישראל... תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של 
נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע 

ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל 
הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות"...

מתוך חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו: 

"כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו".
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 נושא 4:
ריבוי זהויות בתוכנו

photoexpress :מקור
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1. עבודה אישית
לקראת הפעילות הקבוצתית עליכם להכין מסמך המתאר את הזהות שלכם בתחומים שונים.

כתבו על דף נייר שיוגש למורה. א. 
אל תכתבו את שמכם על הדף - את זה חבריכם יצטרכו לגלות. ב. 

כתבו מאפייני זהות המוכרים לחבריכם וכאלה שלא מוכרים. ג. 
הדברים שתכתבו ייקראו על ידי חבריכם, כך שאל תכתבו דברים שאינכם רוצים שהחברים ידעו. ד. 

הנה דוגמה לכמה שאלות זהות.
בדקו עם המורה אם להוסיף או להשמיט חלק מהשאלות.

דברים אהובים שאני עושה בשעות הפנאי  
המאכל האהוב עלי  

זיכרון שיש לי מכיתה א'  
עזרה שלי בעבודות הבית  

ארץ המוצא של סבא וסבתא שלי  
משפט שההורים שלי אומרים לי כל הזמן  

מספר האחים והאחיות שיש לי  
סדרת טלוויזיה האהובה עלי  
תחום הלימודים האהוב עלי  

2. פעילות בקבוצה
יש לערבב את דפי הזהות של כל התלמידים, כך שכולם יקבלו דפי זהות לא שלהם.

תלמידים קוראים לפי תור את דפי הזהות שברשותם, וחברי הקבוצה מנסים לזהות במי מדובר.

3. עבודה אישית 
בעקבות הסבב ענו על השאלות הבאות:

האם היו דברים מפתיעים בתעודות הזהות שקראנו? אילו?  
מדוע הם הפתיעו אותנו?  

האם ההפתעה גרמה לשינוי דעתנו על אנשים מסוימים?  
האם הסתבר לתלמידים כי למישהו מחבריהם יש נקודות חיבור עמם שעליהן לא ידעו קודם, כגון תחומי   

עניין משותפים, או זיכרונות ילדות דומים?
האם יש פרטים נוספים שהייתם רוצים לדעת על אותם חברים?  

האם, לדעתכם, בין התלמידים בכיתה רב הדומה על השונה או להיפך?  
אילו תכונות משמעותיות יותר מבחינת הדמיון והשוני ואילו פחות?  

4. עבודה אישית
בעקבות הפעילות, נסו לכתוב במחברותיכם הגדרה קצרה של המושג "זהות".

א. ריבוי זהויות
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1. השכנים מקומה שלישית
סיפור קצר מאת דלית שמיר-גלמן

זה היה יום שני בתחילת הקיץ. באותו יום קבענו ללכת לשחק כדורסל, ורני ואני חיכינו לאיתן במגרש החניה. 
הוא איחר כרגיל, וכשכבר התייאשנו ממנו עצרה ליד הבניין משאית להובלת רהיטים.

"מישהו עובר לבניין שלנו", אמרתי, "בטח במקום האמריקאים מקומה שלישית".
שלושה בחורים מזיעים ירדו מהמשאית ולקחו לבניין ספות אפורות, מכונת כביסה וארון נוער.

"אמיר, תראה", אמר רני והצביע על הארון שהם סחבו, "סמלים של ברצלונה!"
"יש להם ילדים", קבעתי. "אולי אחד מהם בגילנו?"

"אם הוא אוהד של ברצלונה, הוא כבר רצוי פה", רני הודיע.

פתאום הגיח ג'יפ כחול ונעצר ליד המשאית. הנהג יצא, הציץ בחלון האחורי ואמר "יאללה". מאחור יצאו בן 
ובת. לשניהם היו עיניים ירוקות ונעלי ספורט חדשות, והבת לבשה חולצה עם ציור מגניב של רוח רפאים. הם 

נראו בגילנו.

"תעלו"! אמר האיש. שלושתם נכנסו לבניין, ורגע לפני שהדלת נסגרה הבן הסתכל עלינו וחייך. "תאומים" 
קבעתי. "הבן דווקא נראה סבבה", החמיא רני.

אחרי כמה דקות האיש ירד שוב, הפעם רק עם הבן. "נדיר", הוא פנה אליו, "ַאעטיני ִאְלַשנטה אְלַּכבירה סודה". 
"בסדר", אמר הבן. הוא הוציא מהבגז' מזוודה שחורה וארגז ספרים ושוב הם נעלמו.
"מה זה? באים לגור אצלנו ערבים?" רני היה המום. "הם לא נראים ערבים" אמרתי. 

"עכשיו הם ישמעו כל היום את המוזיקה שלהם ויעשו פה כבש על האש ויהיו בלגנים, אני אומר לך", צפה רני.

"מה, יש ערבים אוהדי ברצלונה? אני חייב לברר את זה", הודעתי. "איך תברר בדיוק?" אמר רני, "אתה אפילו 
לא מדבר את השפה שלהם".

שתקנו.
"יהיה בסדר, אל תדאג," אמרתי לו.

אבל הוא נראה מודאג מאוד.

קראו את הסיפור והתייחסו לשאלות לעבודה עצמית ולדיון במליאה:
בסיפור מוזכרות מספר דעות קדומות לגבי ערביי ישראל. מהן?  
אמיר )המספר( אומר: "הם לא נראים ערבים". מדוע, לדעתכם?  

רני מזכיר שהוא ואמיר אינם דוברי ערבית. האם לדעתכם השפה יכולה לשמש גשר  
על פני דעות קדומות?  

האם קרה שקבעו דבר מה לגביכם על סמך דעה קדומה?  
כיצד הרגשתם וכיצד הגבתם?  

האם אתם תופשים אנשים אחרים בדרך סטריאוטיפית? את מי למשל?  

ב. ערבים במדינת ישראל - דימוי וזהות
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2. המסיבה של כרמל
סיפור קצר מאת דלית שמיר-גלמן

לכרמל לקח הרבה זמן לשכנע את ההורים שלה לעשות מסיבה לכיתה. הם לא רצו שהיא תזמין ביום שישי בערב 
כי הם שומרי שבת, היא לא הייתה מוכנה לוותר, ובסוף הוסכם על מסיבת קצף וגלידה ביום שישי בצהריים.

במשך שבועיים הכיתה דיברה רק על זה, וכשהגיע סוף סוף היום המיוחל כולם התייצבו אצלה בול בזמן. ההורים 
שלה הזמינו דיג'יית מי"ב, וכשהיא שמה את המיקס החדש של שרית חדד הצרחות עלו עד לב השמים, ורק בנס 
הצלחתי לשמוע את הדפיקות בדלת. פתחתי. עמדו שם לורן ונדיר, התאומים הערבים שעברו אלינו לבניין בקיץ 

ונהיו בינתיים חברים טובים של כרמל.

"סוף סוף!" קפצה עליהם כרמל ברגע שראתה אותם. "יאללה תיכנסו, תרגישו בנוח!"
לורן לא הייתה צריכה הזמנה מיוחדת, כי שנייה אחרי כן נשמע שיר חדש של ריהאנה והיא נסחפה עם כולם 

בקפיצות ובצווחות. אבל נדיר העדיף לצאת למרפסת, שם התקבצו כל הבנים שבחיים לא רוקדים והשקיפו פנימה. 

פתאום פרצו מהתקרה שני זיקוקים, הדיג'יית שרה במיקרופון את "יש לי גלידה הכי טובה" ומהמטבח יצאו 
כמה בחורים כשהם דוחפים עגלה ענקית של גלידות בכל הטעמים האפשריים.

"ו - מיד אנחנו מתחילים בתחרות אכילת כדורי הגלידה!" הודיעה הדיג'יית. כולם התנפלו על העגלה, ורק 
נדיר ולורן עמדו מהצד.

"להביא לכם?" שאלתי. "לא, תודה" אמרה לורן.
"מה הבעיה, תגידו איזה טעמים אתם אוהבים".

"אנחנו לא יכולים לאכול, עכשיו צום הרמד'אן" היא ענתה.
"עכשיו מה?"

בדיוק כרמל צצה לידנו, נרגשת ומאושרת. "מה אתם אומרים? הרעיון של הגלידה גדול, לא?"
"מעולה", אמרה לורן. "שיהיה לכם בתיאבון".

"למה אתם לא אוכלים?"
"אנחנו צריכים ללכת", אמר נדיר, "תשמרו לנו קצת".

"מה ללכת? תישארו ותאכלו, בשבילי!" התעקשה כרמל. "כמו כולם!!"

בינתיים התחילו להתאסף מסביבנו ילדים.
"יש לי גלידה הכי טובה, הכי טובה ומשובחה..." הדיג'יית הגבירה את הווליום .

"מה קרה, האוכל שלנו לא לטעמם?" צעק רני.
"הם אומרים שהם בצום" ניסיתי לא לצרוח.

"אבל למה אתם חייבים לצום דווקא היום?" כרמל ענתה בצעקה. 
"ומה עם חלב ובשר? אתם מערבבים?" גם אדם התעניין פתאום.

"נו בואו, תזרמו, רק התחלנו!" חזרה כרמל והפצירה.
"שיהיה לכם בכיף" אמר נדיר, ושניהם עזבו את הדירה.

קראו את הסיפור והתייחסו לשאלות לעבודה עצמית ולדיון במליאה:
מהם מעגלי השייכות השונים של לורן ונדיר, כפי שעולה מן הקטע?  

האם קיים מתח בין הזהויות השונות שלהם? מהו וממה הוא נובע?  
נסו לדמיין כי אתם לומדים בבית ספר שרוב תלמידיו אינם יהודים. מה יהיו, לדעתכם,  

הקשיים שאתם תצטרכו להתמודד?  
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1. עבודה עצמית
עליכם לבחור דמות של ערבי אזרח מדינת ישראל, גבר או אישה, ולהציגה בכיתה.

בבחירת הדמות היעזרו במורה. אפשר לבחור דמות מוכרת מתחומים כגון ספורט, תיאטרון, טלוויזיה, אופנה, 
או דמות שאתם מכירים אף שאינה מפורסמת ברבים.

עליכם לאסוף מידע מהעיתונים ומהמרשתת, ואם אפשר אף ליצור קשר עם הדמות ולקיים ריאיון.
הצגת הדמות תכלול מרכיבי זהות מגוונים, כגון אלה המוזכרים בפעילות הראשונה בפרק )"זהות"(.

נסו להציג מאפיינים שבהם יש פער בין הזהות של הדמות לבין הדימוי שלה בציבור הרחב, כפי שנדון 
בפעילות השנייה בפרק )"דימוי וזהות"(.

בחרו דרכי הצגה יצירתיות כגון מצגת, וידאו, מוזיקה וכדומה.
בהצגת הדמות שלבו, ככל שניתן, מילים ומשפטים בשפה הערבית.

2. בעקבות הצגת הדמויות, ענו על השאלות הבאות:
האם היו דברים מפתיעים שלמדנו אודות הדמויות? כתבו דוגמה אחת:  

מדוע הם הפתיעו אותנו?  
האם ההפתעה גרמה לשינוי דעתנו עליהן?  

האם מצאתם נקודות משותפות עם אחת או יותר מהדמויות? כתבו דוגמה אחת:  
האם יש פרטים נוספים שאתם מעוניינים לדעת אודותן?  

האם אחת או יותר מהדמויות התייחסו לקושי בהתפתחות המקצועית? ממה נבע הקושי?  

3. לקראת מפגש
אם מתוכנן ביקור של ערבים אזרחי ישראל בכיתה, כתבו מספר שאלות המעניינות אתכם.

השאלות תהיינה בתחומים הבאים: אורח החיים, תחומי עיסוק ותחביב, מקום המגורים, דרכי בילוי, מנהגים 
משפחתיים וקהילתיים, קשיים הנובעים מהיותם מיעוט ערבי במדינת ישראל, מידת המפגש שלהם עם 

האוכלוסייה היהודית וכדומה.

אם מתוכנן מפגש עם תלמידים ערבים כתבו מכתב אישי קצר, שיועבר לתלמיד או לתלמידה מהכיתה 
שתגיע למפגש. 

במכתב ספרו מעט על עצמכם: תאריך הלידה, תכונות עיקריות, תחביבים ועיסוקים, מעט על המשפחה, 
הבית ועוד - כל המוסיף הרי זה משובח.

שלבו במכתב, ככל הניתן, מילים ומשפטים בערבית.

ג. ערבים במדינת ישראל - מפגש
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בחרו באחד המצבים הבאים:  .1

מצב א': הישרדות
האוטובוס שבו נסעתם לאילת נתקע באזור לא מוכר. התנאים בשטח קשים ואין קליטה בטלפונים. אין מים - 

חלק מהנוסעים עומדים להתייבש. 

מצב ב': דיון בכנסת
אתם פעילים מאוד במאבק על זכויות בעלי החיים. הזמינו אתכם, ואת חבריכם למאבק, לבוא לוועדת הכנסת 

ולהציע חוקים חדשים להגנת בעלי החיים.

מצב ג': תכנית טלוויזיה
חברת ההפקות "מבול" פנתה לציבור להציע תכנית חדשה ולהמליץ על אנשים שישתתפו בה. תוכלו לבחור 

בכל סוג של תכנית: שעשועון, תכנית אירוח, דרמה, חדשות ועוד.

בחירת הדמויות  .2
בהתאם למצב שבחרתם, בחרו בשלוש דמויות אשר ייטיבו להתמודד עם המצב המתואר. הדמויות יהיו מתוך 

אלה שהכרנו במהלך השיעורים האחרונים, אחת מכל קבוצה:
אחת הדמויות מתלמידי הכיתה. א. 

אחת הדמויות הערביות המתוארות בחוברת זו. ב. 
אחת הדמויות הערביות שהוצגו במחקר או שאתן נפגשתם. ג. 

3. נימוקים
נסחו במחברותיכם בכתב את הנימוקים לבחירת הדמויות. התייחסו לשאלות הבאות:

מדוע, לדעתכם, כל אחת מהדמויות תיטיב לעזור לכם במצב שנוצר?  
מהן התכונות של כל דמות שגרמו לנו להעדיף אותה על פני האחרות?  

ד. אזרחות משותפת



בואו נכיר  تعالوا نتعرّف    
עולם הערבים והאסלאם

 עזרים לפרקי הלימוד "שיח בין אישי" ו"הכרת העולם הערבי" על פי תכנית הלימודים החדשה:
“לשון ערבית לכיתות ז’-י”ב לבתי הספר העבריים”

“בואו נכיר” פותחה ביוזמת מרחבים, המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל

מדריך למורה - כיתה ז’   

צוות כתיבת מערכי הלימוד והעזרים
דלית שמיר-גלמן, הצוות הדידקטי בע"מ

אסף אביטל, הצוות הדידקטי בע"מ

צוות פיתוח
מרכז - ד"ר גיל גרטל, הצוות הדידקטי בע"מ

ד"ר נעם אבן, הצוות הדידקטי בע"מ
דלית אטרקצ'י, מדריכה ארצית בתכנית עולם הערבים והאסלאם, משרד החינוך

אנואר דאוד, מנהל בית הספר "נווה שלום واحة السالم"
מיכל דוידוביץ'-רוזוליו, הצוות הדידקטי בע"מ

אוהד יפה, רכז פעילות מחוזי במרחבים, המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל
אולה פרי, מדריכה להוראת ערבית במרחבים, המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל

ועדת היגוי
ד"ר שלמה אלון, מפקח מרכז על לימודי ערבית ואסלאם, משרד החינוך

נעמי ויסבלט אביבי, מפקחת על לימודי הערבית במחוז מרכז, משרד החינוך
מייק פרשקר, מייסד ומנכ"ל מרחבים, המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל

אסתי הלפרין, סמנכ”ל חינוך במרחבים, המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל

עריכה: שלמה אבן
עיצוב הכריכה: שקד-רענן תקשורת חזותית

הפקה: דפוס אפעל

תמונת השער: מדרסת מיר-אי ערב )Miri Arab( ללימודי קודש, בוכרה, אוזבקיסטן.
photoexpress :מקור

בנדיבות ובשיתוף:
קרן לנדא ישראל

קרן מוריה - ארצות הברית
קרן מורנינגסטאר 

המגבית היהודית המאוחדת - הפדרציה, ניו יורק

© כל הזכויות שמורות למרחבים, המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל
מהדורה מעודכנת, תמוז תשע”ב, יוני 2012

סיכום מלחמה ושלום / בת-חן שחק

לא נותר עוד הרבה לומר.
עכשיו אנחנו במין מצב ביניים.
אין ממש שלום במזרח התיכון,

אבל גם לא מצב ממשי של מלחמה.

ואנחנו צועדים קדימה אל השלום,
שאליו אנחנו באים

עם נכונות להבין את האחרים,
עם הרצון לשנות דברים,

עם מטרה אחת ברורה:
לסלק את השנאה שבנו הרבה שנים היתה טבועה,

ועם ההבנה,
ש"קל מאוד לרכוש אויבים,

אך החוכמה היא למצוא חברים".

 בת-חן שחק נולדה בפורים ונהרגה בפורים, בדיוק ביום הולדתה ה-15,
 בפיגוע בדיזנגוף סנטר ב-4.3.1996.

 בפיגוע נהרגו עוד שנים-עשר אנשים ובהם שתיים מחברותיה הקרובות,
הדס דרור ודנה גוטרמן.

 ביומנה מכיתה ז’ כתבה בת-חן:
 “לכתוב בשבילי זה דבר נהדר. זה עושה אותי לבן אדם מאושר”.

 בין המכתבים והיומנים של בת-חן היו טקסטים אודות יהודים וערבים,
על הרצון להכיר וליצור קשר.

הוריה הקימו עמותה להנצחת זכרה.



تعالوا نتعّرف

 בנדיבות
ובשיתוף:

עולם הערבים והאסלאם
 מדריך למורה - כיתה ז’

לפרקי הלימוד: "שיח בין אישי" ו"הכרת העולם הערבי"
 על פי תכנית הלימודים החדשה: "לשון ערבית לכיתות ז'-י"ב

לבתי הספר העבריים"

בואו נכיר
وََقَبائَِل  وََجَعلَْناُكْم ُشُعوبًا  وَأُنَثى  ذََكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكم  إِنَّا  النَّاُس  أَيَُّها 

لَِتَعارَُفوا.

הו בני האדם - אני בראתי אתכם מזכר ונקבה וחילקתי אתכם 

לעמים ושבטים למען תכירו זה את זה.
מתוך הקוראן, סורת אלחוג'ראת )החדרים( פסוק 13.

בזמן שאדם מתבונן בדברים אלו, ומכיר כל הברואים 

 ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו, ויראה חכמתו של הקדוש ברוך

הוא בכל היצורים וכל הברואים - מוסיף אהבה למקום.
מתוך משנה תורה להרמב"ם, הלכות יסודי התורה פרק ד', י"ט.

 כמה אבני חן מפסיד אדם, מפני שאבד לו אורך-הרוח לדבר

 עם הבריות ללא תכלית וכוונה - אלא סתם, כדי להכירם.
מדברי המחנך יאנוש קורצ’אק.
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