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 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות 

 

  החינוך משרד
Ministry of Education 

 التّربية وزارة

 כ"ג בניסן תשפ"בירושלים, 
 2022באפריל  24

 2000-1110-2022-0001985סימוכין: 
  אנשי.ות חינוך יקרים.ות, שלום רב,

לוח השנה של החברות ובני הדתות השונים בחברה הישראלית מזמן לנו מספר אירועים במהלך 

 החודשים אפריל ומאי, הרוויים מטען רגשי, חברתי, תרבותי ולאומי. 

השנה, תשפ"ב, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה והחג עיד אל פיטר אשר 

)יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות  חלים בסמיכותמציין את סיום חודש הרמדאן 

על , (ונמשך שלושה ימים  2/5/2022  ביום מתחיל  ,  והחג עיד אל פיטר 4/5/2022 :ל ביוםחהאיבה 

רקע האירועים האחרונים שפקדו אותנו אבקש להסב את תשומת ליבכם ולנצל את הסמיכות לשיח 

 אודות דו קיום וסובלנות.

ככלל, חינוך לסובלנות ולדו קיום הוא תהליך מתמשך ועל כן חשוב לתת לו בולטות במהלך שנת 

זוהי הזדמנות  ,ועדיםהרגישות שטומנת בחובה סמיכות המ אורהלימודים כולה.  יחד עם זאת, ל

לחזק יכולות הקשבה ומתן כבוד לצרכים, לרגשות ולמנהגים השונים של כל דת ושל כל עם 

באמצעות דיון ושיח בכיתות על משמעותם עבור הקבוצות השונות בחברה הישראלית ולנצל את 

 הדיון והשיח כהזמנה להכרות ולמידה על החגים של האחרים.

בסיס  ולהוות ת, השמעת מחשבות ודעות והקשבה לדעות שונותעל השיח לאפשר אוורור רגשו

 לחיים של שותפות, סובלנות, הכרת האחר והבנת המציאות המורכבת שבה אנו חיים.לחינוך 

לתשומת לב אנשי החינוך, בערים מעורבות ובבתי ספר שבהם לומדים תלמידים ותלמידות מחברות 

 תלמידים עשויה להיות גבוהה.שונות, רמת המורכבות והמעורבות הרגשית של ה

 מצורפים לשימושכם שני קישורים:

  ראו כאן –קישור ובו עקרונות ומסרים לשיח של צוותי החינוך עם התלמידים  .א

יום הזיכרון, עיד אל פיטר, והכוונה לפעילויות נוספות  -קישור ובו מידע על המועדים  .ב

  ראו כאן -לשימוש לקראת ימים אלו ולאורך השנה

אני מקווה שבכל בית ובית במדינת ישראל יוכל להיות מרוכז במנהגיו ובקדושת היום שלו, באמונה 

וד ובפיוס. הלוואי שימים אלו יזכירו לנו מהו עולם סובלני ומהם טוב לב וכבוד כלפי ובשקט, בכב

 האדם שחי לצדנו.

 ,כבוד רבב
 

 דלית שטאובר
 המנהלת הכללית 
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