המינהל הפדגוגי
אגף קליטת תלמידים עולים

ה 9-במאי – יום הניצחון על גרמניה הנאצית
יום הניצחון באירופה ( ) VE [Victory in Europe] Dayהנקרא גם יום הניצחון על
הנאצים הינו יום בו חוגגים את ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית במלחמת
העולם השנייה בשנת  .1945ה  9 -במאי ,יום כניעתו של הרייך השלישי הוכר כיום
הניצחון ובו נוהגים באירופה ,רוסיה ומדינות נוספות להזכיר ולחלוק כבוד
לווטרנים – ותיקי מלחמת העולם השנייה.
עבור העולים מברית המועצות לשעבר ,יום זה הוא יום של שמחה גדולה המהולה
בדמעות ורוב המשפחות מקפידות להמשיך ולציין את התאריך בארץ.
בתהליכי הקליטה של תלמידים עולים נדרשת רגישות והקשבה לנרטיב של
קבוצות העולים השונות .התחשבות והכרה של המערכת החינוכית בערכים
שחשובים לעולים ולמשפחתם היא נדבך חשוב להצלחת תהליכי ההשתלבות
בחברה הישראלית.
ברוסיה ,באוקראינה ,בבלארוס ובמדינות נוספות של חבר המדינות יום הניצחון
נחוג בצורה של מצעד צבאי ,זיקוקי-די-נור ,והקרנת סרטים הקשורים לניצחון
ולמלחמה .בשעות הערב ,נוהגים לקיים טקס ובו דקת דומייה לזכר החללים שנפלו
במלחמה.
כיום חיים בישראל כ 6,000-וטרנים שלקחו בצעירותם חלק במלחמה נגד הנאצים.
חלקם מקיימים ביום הניצחון מצעדים ביישובים שונים ואחרים מתכנסים ביער
הצבא האדום או בלטרון כשהם לבושים במדים ועונדים מדליות .בשנה שעברה,
הוחלט לציין בכנסת את יום הניצחון בתאריך העברי כ"ו באייר באמצעות דיון
מיוחד בנוכחות נשיא המדינה.

בבתי הספר לומדים תלמידים עולים חדשים ,עולים וותיקים ובני עולים ממדינות
בריה"מ לשעבר שנחשפים לסיפורים משפחתיים מתקופת מלחמת העולם
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השנייה .כמעט ואין משפחה יהודית שלא נחשפה לזוועות המלחמה ,שלא סבלה
סבל רב או איבדה קרובי משפחה במלחמה זו.
ראוי לכבד את רגשותיהם של התלמידים העולים ובני משפחותיהם ,לציין את
היום בבתי הספר ולהזמין וטרנים המתגוררים ביישוב.
להלן הצעות לפעילויות בנושא:
 הזמנת הורים יוצאי ברית המועצות לשעבר שיספרו על החג  ,כיצד חגגו
בארצות המוצא וכיצד נוהגים לציין אותו כיום
 עריכת ראיונות עם וטרנים ותיעוד סיפורם האישי
 הזמנת וטרנים לשיחה עם תלמידים
 ציון התאריך ומהותו במרחב הבית ספרי במסגרת שיעור ייעודי לנושא ,טקס
או פעילות חווייתית
 בניית תערוכה
 יצירת קשר עם ארגונים יישובים ושליחת ברכות לחג לווטרנים
ומשפחותיהם
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