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 תראש השנה האזרחי -"נובי גוד" 

שהגיעו לישראל  ,בישראל לומדים תלמידים עולים חדשים ותלמידים תושבים חוזרים בכל טווח הגילים

 לטתהסביבה הקובשינוי עמדות של ידים עולים כרוך לעתים קרובות שילוב של תלמממגוון גדול של מדינות. 

  מנהגים אותם מביאים העולים החדשים מארצות מוצאם.אורחות חיים ונדרשת סובלנות כלפי ו

  ת.את ראש השנה האזרחי כחג בעל משמעות חילונית, אזרחי נהוג לציין, בבריה"מ לשעברכמו  ,דינות רבותבמ

 רחית(אזה)ראש השנה  "נובי גוד"החג את מדינות חבר העמים ומשפחותיהם חוגגים בדצמבר רוב יוצאי   31-ב

 .יהודיםגם ו נוצרים, מוסלמים חוגגים אותוו אידאולוגיתאו  נטול כל משמעות דתיתי, הינו חג משפחתש

לילה ה. החג נמשך עד שעות ארוחות ערב חגיגיותל משפחות מתכנסותבשעות הערב ה ,מסורתהלפי 

לברך את מקובל   בלילה זה .(חדשההשנה השל  כניסתהוחולפת השנה הסיום עד )לפחות עד חצות מאוחרות ה

 מתנות לילדים. לחלקחברים והמשפחה וה בני

מציאות מרובת תרבויות במערכת החינוך בישראל לומדים תלמידים עולים ובני עולים. רבים ספר  יתבב

והתרבות  השפה העבריתמגוונים. מציבה בפנינו אתגרים וצורך להבנות מפגש בין תרבויות עם קודים 

חובתנו אך בה בעת , לילידי הארץ וגם למשפחות העולים והיהודית מהווים מרחב משותף גםהישראלית 

בהטרוגניות התרבותית  לאפשר שמירה על מנהגים תרבותיים ייחודיים הנהוגים בקהילות השונות ולראות

 משאב והון אנושי.

לנהוג בפתיחות ורגישות כלפי תלמידים יוצאי חבר המדינות  מבקשים ממנהלי בתי הספר וצוותי החינוךאנו 

מנים מוססמלים  לבית הספרעמם  יםמביאישנם תלמידים הם. יהתושנוהגים לבלות את החג בקרב בני משפח

ועוד... נבקש להתייחס לכל  , פירוטכניקהםטיבעים של סנטה קלאוס, קישולמשל כוכמו  "נובי גוד"קשורים לה

 בחלק מקהילות ישראל. שהשתרשהותוך מתן כבוד למסורת סובלנות אירוע  מסוג זה, ב

תחושות של פגיעה וניכור כלפי מהם אנו מעוניינים לשלב את התלמידים העולים בחברה הישראלית ולמנוע 

וי לציין,  שעם התחזקותם של הפלורליזם והגישה הרב תרבותית התרבו לאחרונה הצעות אמערכת החינוך. ר

ראשי ממשלת נוהגים ולמתן סטטוס לחג "נובי גוד" בישראל. בשנים האחרונות לרגל החג  חוק בנוגע להכרה

                    את עולי חבר העמים לקראת החג. לברך ישראל 
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