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מבוא
הספר "להצליח בעברית – חגים ומועדים" עוסק בהכרת החגים,
המועדים וימי הזיכרון בהיסטוריה של עם ישראל .חגי ישראל
ומועדיו הם חלק חשוב מן הקניינים הלאומיים ,הרוחניים
והתרבותיים של עמנו והם מהווים ציוני דרך בתולדות עמנו
מראשיתו ועד ימינו.
מטרתו של הספר היא הנחלת ערכים אלה לדור הצעיר ,הזקוק
ֶדע על שורשיו הלאומיים והתרבותיים לשם חיזוק הזהות
לי ַ
היהודית והקשר שלו עם העם היהודי .אין ספק שהדבר יגביר את
החוסן האישי והרגשי של הדור הצעיר בעולם המתרחק ממסורת
ומערכים ואף חשוף לסכנת ההתבוללות.
ספר זה בא לספק את הכלים לשיבה אל המקורות ,להבנת
משמעותם של החגים עם ההשלכות האישיות על התלמיד ,הן
כיהודי והן כישראלי החי בארץ הזאת  -על הדבש והעוקץ שבה.
במרוצת הזמן פקדו את עמנו ואת מדינתנו אירועים שונים ,חלקם
כבדי משקל ,שבעקבותיהם התווספו ימי זיכרון וחג חדשים ,כגון:

ד
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יום השואה ,יום הזיכרון לחללי צה"ל ,חג העצמאות וכן ימים
מיוחדים כיום הזיכרון לרצח יצחק רבין ויום המשפחה.
לא רק הכרת החגים והמועדים על היבטיהם השונים ,אלא גם
הכרת הלוח העברי חשובה במיוחד היום ,לאור העובדה שהלוח
הלועזי על כל המשתמע ממנו )למשל החגיגות לרגל השנה
האזרחית החדשה( הוא השולט בסדר היום שלנו ובתוכניותינו
לטווח הקצר והארוך.
הספר עוסק בעבר ובמסורת היהודית ,תוך התייחסות גם אל
ההווה והמתהווה בארץ .על ידי השילוב הזה של עבר והווה עם
מבט לעתיד יובטחו הרצף וההמשכיות של הקיום הלאומי ,תישמר
האחדות וההרמוניה בחיי העם ,שהפרט הוא חלק בלתי נפרד ממנו
ומשפיע עליו .כך תתחזק תחושת השייכות לעם ולמורשת.
הבנת תוכניהם של החגים והמועדים והערכים הספוגים בהם
תעזור לדור הצעיר להבין ולהפנים ערכים חשובים כמו דמוקרטיה,
חופש ,אהבת האדם ,אהבת המולדת ועוד ,ותביא ליצירת חיים
בריאים ושורשיים בארץ .במיוחד הלימוד על חגים הקשורים
בחקלאות עשוי לחזק את הקשר העמוק לארץ גם מן ההיבט
הזה ,למשל החגים :סוכות ,שבועות וט"ו בשבט.
העיסוק בחגים ובמועדים ובסמלים הקשורים בהם נועד גם
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לעודד חשיבה והפקת לקחים ,כך למשל ההתייחסות של המורה
והתלמיד לגורמים שהביאו לחורבן בית המקדש ,שלזכרו אנחנו
צמים ומתפללים בתשעה באב.
לספר מטרה נוספת :באמצעות מגוון התרגילים והעבודות
היצירתיות המצויות בו ניתן גם להקנות מילים ומושגים בשפה
ולחזק את השליטה בה בקרב התלמידים.
להעשרת חווית הלימוד ,משולבים בספר גם פסוקים מן המקורות
ושירים הקשורים בחג זה או אחר .כמו כן הספר מלווה באיורים
ובתמונות ,הממחישים את אווירת החג וייחודו ,ויכולים לשמש
גם כמדרש תמונה ללימוד אקטיבי של התלמיד.
הספר מיועד ללימוד התרבות ומורשת ישראל בבתי הספר
ובאוניברסיטאות .אני מקווה שהוא יצליח לקרב את הלומדים
לשורשיו התרבותיים של עמנו גם באמצעות הפעילויות המגוונות
שבו.
לסיום ,ברצוני להודות לבתי ,אירית טויטו ,ולד"ר דן טויטו שסייעו
לי בכתיבת הספר ,בעריכתו ובהוצאתו לאור.
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