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 סוגיות בהבנת החגים והוראתם

 

ם וגם בחינוך היהודים ועל כן ראוי להקדיש לנושא החגים תופסים מקום מרכזי בחיים היהודי

 קורס שלם. 

 לקורס יש שתי מטרות עיקריות:

 של לומדי הקורס בהבנת המקורות, ההיסטוריה והמשמעות של  ידיעתם העמקת

 החגים

 הצעת כיוונים חדשים להוראת החגים 

וקה הן יש קשר חזק בים שתי המטרות כאשר הקורס מניח שהבנה וידיעה יותר רחבה ועמ

היסוד למחשבה על ההוראה שתהיה מגוונת בגישתה בניגוד לתופעת החזרה על אותם 

 תכנים שהיא בעיה ידועה בהוראת החגים במסגרות רבות.

 

מגבלות הזמן של הקרוס אינם מאפשרות טיפול מלא בכל חג וחג ואין מנוס מלמקד את 

 הלימוד בהיבטים 

 בבחינת "ואידך זיל גמור."מסוימים כאשר ברור שיישארו סוגיות רבות 

 

 הקורס מזהה שלש גישות עיקריות לחקר החגים ולהוראתם והם:

 הגישה הטקסטואלית .1

 גישה שמתמקדת במקורות של החגים במקרא, בספרות חז"ל ובספרות ההלכה

 הגישה ההגותית .2

היהודית וכביטוי להשקפות  הגישה העוסקת בחגים מבחינת משמעותם במחשב

 פיות וחברתיותעולם דתיות, פילוסו

 הגישה של הפולקלור והמנהגים   .3

 גישה המתמקדת בפרקטיקה של החגים והמנהגים הרבים הקשורים בהם
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 בהקשר הזה. נקודות  שלשחשוב לציין 

באה  ההגות בעצמה אין בידוד בין הגישות. ההגות מתייחסת לטקסטים ובדך כלל גם .א

הות משמעות במקורות במקרא . לעתים קרובות אפשר לזעל ידי טקסטיםלידי ביטוי 

ובחז"ל. כמו כן המנהגים והפרקטיקה של החגים מבטאים השקפת עולם וקשורים 

למקורות הטקסטואלים של החג. זיהוי של הגישות מיועד להעניק מבנה לקורס ולמשוך 

את תשומת לבם של הלומדים להיבטים והרבדים השונים של החגים. גם העיון וגם 

 ביחד גישות שונות אפילו כאשר גישה אחד היא דומיננטית.ההוראה עשויים לערב 

אפשר לגשת לכל חג לפי כל אחת מהגישות. בקורס נעסוק, בדרך כלל, בכל חג רק לפי  .ב

גישה אחת. אולם אין הכוונה לומר שהעיון וההוראה לא יוכלו להיות עשירים ומועילים 

הגותי אבל אין זה גם לפי גישה אחרת. לדוגמא, נעסוק בראש השנה לפי הגישה ה

אומר ששתי הגישות האחרות לא יכולות להציע כיוונים מעניינים ופוריים לא פחות. 

 הזמן אינו מאפשר לקורס לעסוק בכל חג לפי כל אחת מהגישות.

כדי להמחיש את הנקודה הזאת נחזור בכל יחידה של הקורס לחג הפורים כדי   .ג

 להראות איך אפשר לעסוק בכל חג מכיוונים שונים.

 

 מבוא לקורס .1

 

 הגישה הטקסטואלית  -  Iיחידה 

 הלוח העברי במקרא ובחז"ל .1

 התפתחותו של חג הפסח ממקורותיו המקראיים עד לליל הסדר המשפחתי .2

 פרות חז"לחג פורים במקרא ובס .3

 

 הגישה ההגותית -  IIיחידה 

 משמעותה של ההתגלות ובחירת עם ישראל –חג השבועות כחג מתן תורה  .1

 התשובה ובחירה חופשית, המשמעות של תפילה –ראש השנה ויום כיפור  .2

סוכות כביטוי תפיסה בהשגחה אלוהית והתלות של בני אדם בכוחות שהם  –סוכות  .3

 מחוצה לו
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 ומה העניין ההגותי כאן?  הקיום היהודי בגולהמשמעות על  –פורים  .4

 

 הגישה של הפולקלור והמנהגים  - III יחידה 

   : יום העצמאות, יום ירושלים, יום הזיכרון ויום השואה ומתהווים חגים חדשים .1

 חנוכה והתפתחותם מחז"ל לחג ציוניהמנהגים של  –חנוכה  .2

 ל"ג בעומר, ט' באב מנהגים ישנים וחדשים .3

 מנהגים של פורים ומה שהם אומרים על החג ועל היהודיםה –פורים  .4

 

 מטלות הקורס

 

 השתתפות בפורום של הקורס .א

בכל יחידה על הלומדים ליצור מערך שיעור או תכנית למקבץ של שיעורים שבו יבוא  .ב

שנלמד ושיקול  עלידי ביטוי הגישה שהיחידה עוסקת בה. המערך צריך לשקף היד

יש לצרף דיון המסביר את השיקולים שהנחו את דידקטי בדרך הוראתו. למערך 

 בניית המערך.

בסוף הקורס יש ליצור מערך שיעור או מקבץ של שיעורים המבטאים שילוב של  .ג

קורס התייחס אליהם. ההגישות השונות. הנושא יכול להיות כל אחד מהחגים ש

 למערך יש לצרף דיון המסביר את השיקולים שהנחו את בניית המערך.
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