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 בעקבות האסון במירוןשיעור  – קדושת חיי אדם
 מטרות:

 )ככל הידוע כרגע(. היכרות עם המקרה ועם הגורמים להתרחשותו -אסוןהעל  משותפתיחה ש .1

 באסון. נספיםההסיפורים של  רתכלהזמן  יחודי .2

 את חיי האדם כערך עליון. צבתה .3

 כלפי הפצועים ומשפחות הנספים.סולידריות ל תלמידינו ינוךח .4

 

קום המדינה. מאות חוגגים אז בלילה שבין חמישי לשישי האחרון אירע האסון האזרחי הגדול ביותר מ למחנכת:

 45-אנשים ו 100-במסדרון צר ובעקבות הלחץ והדחק נפצעו יותר משהגיעו להילולה במירון נדחסו ביחד 

 נהרגו. הממשלה הכריזה על יום אבל לאומי ביום ראשון.

ו לחגוג את ל"ג בעומר ולהשתתף בהילולה המסורתית ליד קבר גיעהרוב הפצועים וההרוגים הם חרדים ש

מרחק מהאירוע, ואף  םאצל התלמידיליצור  שויהעהרשב"י. העובדה שהאסון התרחש כביכול ל"ציבור החרדי" 

ציניות ולחבר את  הפחיתל. עצם ציון האירוע ולמידה עליו יש בהם כדי מי שנכחו בארועתגובות גזעניות כלפי 

 לגודל האסון.  םהתלמידי

מהמדיות השונות. לא חייבים להשתמש בכולם, המגוון הוא  סטיםוכמה חלקים ומבחר של כתבות ופ בשיעור

 מתאים לך ולכיתתך.שבחירה ביחס למה כדי לאפשר 

 

 מהלך השיעור:

 דק' 10 :פתיחה והצפה רגשית –חלק א' 

 דק' 15  קדושת חיי אדם: –חלק ב' 

 דק' 15: סולידריות בעתות משבר )ולא רק(  –חלק ג' 

 

 דק'( 20) רגשיתפתיחה והצפה  –חלק א 

 

 :אמרי

 האסון שקרה בהר מירון. עקבותבאבל לאומי. הדבר הוחלט ביום שישי יום היום מציינים אנחנו 

 ספרי מה קרה:

בזמן ההילולה במירון במתחם ההדלקה של חסידות "תולדות אהרן" נוצרה התקהלות גדולה של אנשים. 

מספר גדול של אנשים במדרגות  מסיבות שעדיין נחקרות, ההתקהלות הגדולה הזאת הביאה לנפילה של

של המתחם כאשר, לפי מה שידוע כרגע, המון גדול שבעצמו נדחק בעצם עלה על האנשים שנפלו, 

איש נפצעו ופונו  150נספו באירוע הנורא הזה. מעל  ,גברים וילדים -אנשים 45במפולת אנושית מחרידה. 

 לבתי החולים.

וצפויה  30.4-)הרשימה הזאת מיום שישי ה 11כאן ניתן לצפות בשמות ההרוגים בקטע הבא מחדשות 

 להתעדכן(:

https://www.youtube.com/watch?v=PCwnX8P9nFU&=%D7%9B%D7%90%D7%9Fab_channel

%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA 

 שאלי:

 ?מי שמע על האסון? מה שמעתם 

 ישות? עצב? כעס?ד? אמקרההעל  םאיך הרגשתם כששמעת 

https://www.youtube.com/watch?v=PCwnX8P9nFU&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=PCwnX8P9nFU&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA
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 ?מישהו מכיר מישהו שהיה שם? קרובי משפחה 

 )איך האסון הזה משפיע עליכם? )שאלה להצפה, זה בסדר אם אין תשובות בשלב הזה 

 ההילולה במירון? מי יודע מה היא 

  לשם? ומדוע? מגיעמי 

 ר הרשב"י?במישהו היה פעם בק 

 

 ההילולה:הוסיפי כמה מילים על 

  בל"ג בעומר נערך בציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי בסמוך למירון אירוע שמחה ועלייה לקבר מסורתי

סמוכים לו מבקרים במקום משתתפים המכונה 'הילולה' )או 'זיארה'(. במשך ל"ג בעומר והימים ה-רב

מאות אלפי אנשים. שיאו של האירוע הוא הדלקת מדורה מסורתית בליל ל"ג בעומר על גג הקבר, 

שלאחריו מתחילים במקום ריקודי שמחה המוניים. האירוע נערך מאות בשנים ומיוחס לאר"י ותלמידיו, 

 כאשר שורשיו קדומים אף יותר.

 בזמן מלחמת ששת  1967מתקיימת ברציפות ההילולה השנתית של ל"ג בעומר במירון חוץ מ 1949החל מ־

  בתקופת הקורונה שבה הורשו רק מספר מצומצם של אנשים לעלות להר. 2020הימים וב

  אחד המסורת מספרת שרבי שמעון בר יוחאי )הרשב"י( נולד ונפטר בל"ג בעומר. הרשב"י שהיה

מתלמידיו של רבי עקיבא נחשב לחכם גדול ואף כתיבת ספר הזוהר מיוחסת אליו. רבים עולים לקבר שלו 

מספר את שערותיו בפעם הראשונה בחייו במתחם  3ילד בן פיה למסורת קיימת . כדי לקבל השראה וכוח 

  .חלקה -הקבר לרוב בל"ג בעומר בטקס הנקרא 

 מצורף כנספח( ירניתן לקרוא גם את מאמרה של סיוון רהב מא( 

 

 דק' 15קדושת חיי אדם:   –חלק ב' 

 דריןהקראי עם התלמידים את הציטוט ממסכת סנ 

"לפיכך נברא אדם יחידי בעולם, ללמד שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; 

 )במשנה, מסכת סנהדרין, פרק ד', משנה ה'( וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא".

 מה הפסוק אומר? ●

 איזו מחויבות ערכית יש לנו ביחס לפסוק הזה? מה נדרש מאיתנו כחברה? ●

 האסון במירון?מה הקשר בין הציטוט הזה לבין  ●

 מה יש לנו כחברה ללמוד מהאירוע הזה? ●

 ?לשים דגש שיאיך ניתן למנוע מאירוע כזה להתרחש שוב? על מה  ●

  למחנכת

תרבות שלא מציבה את קדושת  היאהרבה שנים. תרבות ה'יהיה בסדר'  עועל האירוע הזה התרי: סכמי חלק זה

חיי האדם במרכז. ולעיתים שיקולים שונים מתערבים בכך שקדושת החיים לא תהיה בראש סדר העדיפויות 

 הלאומי שלנו.

https://he.wikipedia.org/wiki/1949
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 דק' 20סולידריות בעתות משבר )ולא רק( :  –חלק ג' 

 

 ורבחהשיר "אחים" של נועם  אייהקר 

 ?כיצד מגיע לידי ביטוי "שכל ישראל אחים" פה בארץ הזאת? איפה ומתי אתם מרגישים אותו 

 והם מאוד שונים מכם אבל אתם קשורים מכירים אנשים שאתם לא  רבההשבעצם יש  ידיעהה יצדכ

 מכעיס? איזה מקריםבו זה מחזק מקריםאיזה ב? גורמת לכם להרגיש אליהם

 כל ישראל אחים( לכוח מחזק בחיים שלנו?)הפוך את הקשר הזה האם אפשר ל 

 

 :אמרי

למרות שלפעמים אנחנו על כל מי שנמצא בה.  ותמשפיעפה בארץ  בחירות שלנוהבין אם נרצה ובין אם לא, 

ומשפיעים  מהםמושפעים בסופו של דבר אנחנו  ,מרגישים שדברים שקורים פה לא ממש קשורים אלינו

נבחר לעזור האם או  ,נבחר להפוך את הקשר הזה למאבק על המעט שישהאם -היא ובה חשההשאלה  .עליהם

 ?אחד לשני

 

 דיון

 חלקי אנשים מכל ידי למספר דוגמאות לעזרה הדדית שניתנה בליל האסון וביום שישי, ע ייגצה

 ()מצורף בנספחים החברה הישראלית:

 מים לעזור?רתנכל כך הרבה אנשים  דועמ 

 ?מה מניע אותם 

  בעיניכם משמעותיפצועים? האם זה הההרוגים או משפחות על  השפעה של עזרה זוהמה? 

 את הפוסט של אושרה לרר אייהקר 

 

 הסולידריות שהיא מבקשת מאיתנו? יהמ 

 ?מדוע היא חשובה כרגע? האם היא חשובה תמיד 

  לעשות? )חשוב שהתלמידים יעלו דברים איך אנחנו ככיתה יכולים להביע סולידריות? מה אנחנו יכולים

 שהם מתכוונים באמת לעשות(.

 

 יתן היהנלהבין איך ולערוך חקירה רצינית יהיה ימים במדינה. צריך  ספרמלפני  תרחשהאסון כבד    סיכום:

לקראת אירועים דומים בעתיד. השלב המקדים להסקת אילו מסקנות צריך להסיק ולמנוע את האירוע הזה 

רק כי הנפגעים לא  "יעבור לידינו" ארוע מסוג זהשהאסון. אסור  פגעינהמסקנות צריך להיות סולידריות עם 

לתמוך  ,היו "מהמגזר" שלנו או כי "אין לנו מה לעשות". תמיד יש מה לעשות ותמיד חשוב ליצור חיבורים

.נפגעיםהשם עבור ולהיות 
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 :מאיר-מירון / החלק היומי / סיון רהב על אסון

 

א, על הרוגים רבים "יש מי שעקב בחרדה כל הלילה, ויש מי שקם הבוקר ושמע פתאום על אסון מירון תשפ
הסתיימה בטרגדיה.  –ועוד אחרי שנת קורונה  –רבים במהלך ההילולה השנתית. החגיגה השמחה  ופצועים

ג "בפרקי תהלים. אם בדרך כלל מנהגי האבלות מסתיימים בל הניגונים והשירים התחלפו שם הלילה ברגע
  .בעומר, השנה קיבלנו תוספת

 

סיקרתי פיגועים רבים, לצערי, אבל הכי קשה היה לסקר את אסון אולמי ורסאי, את האסון בנחל צפית ואת 
  .יכולנו למנועהשריפה בכרמל. כי כשמדובר בטעות אנוש, במחדל שלנו, זה מתסכל וכואב במיוחד. יש תחושה ש

 

אפשר לדבר על מסקנות רבות, גם מעשיות )למה לא נערכו טוב יותר?( וגם רוחניות )הרי הסמל של התקופה 
הזו, של ספירת העומר, הוא לנהוג כבוד בזה, לא תחום שבו אנחנו מצטיינים(. אבל זה פשוט לא נראה לי הזמן 

ש עשרות משפחות שעדיין לא קיבלו הודעה רשמית לכל הדברים שנראים לנו חשובים וחכמים, כי ברגע זה י
שיקיריהן לא בין החיים. כי היום, לפני שבת, צפויות לצאת עשרות הלוויות כואבות של אנשים שיצאו אתמול 

חגיגיים ושמחים מביתם, ולא דמיינו כמה שבריריים הם החיים. כי ברגע זה אימהות עוד מחפשות את ילדיהן, 
ים באוטובוס חזור, ולכן לא עונים. שלא לדבר על רבבות שלא נפצעו, רק היו שם בלילה מקוות שהם אולי רק ישנ

הנורא הזה שלא יישכחו לנצח, או על הורים שלא יודעים מה לומר הבוקר לילדים. אז אין פה רעיון כמו בכל 
 :תורה, רק תפילה-בוקר, אין פה דבר

 

ה ְוַאֲהֹרן, ָדִוד ּוְשֹלֹמה, ָשָרה ִרְבָקה ָרחֵּ  ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ֹמשֶׁ ינּו ְוִאמֹותֵּ ַרְך ֲאבֹותֵּ בֵּ ְך ִמי שֶׁ ָאה, הּוא ְיָברֵּ ל ְולֵּ
ֲאַנְחנּו ָמה, ַבֲעבּור שֶׁ ינּו, פצועי האסון במירון, ַהְזקּוִקים ִלְרפּוָאה ְשלֵּ ת ָכל חֹולֵּ א אֶׁ ִמְתַפְלִלים ְלַהֲחָלָמָתם. ִבְשַכר  ִויַרפֵּ

ם ְלַהֲחִליָמם ּוְלַרְפֹאָתם ּוְלַהֲחִזיָקם ּוְלַהֲחיֹוָתם ְוִיְשַלח  יהֶׁ א ַרֲחִמים ֲעלֵּ ָרה ְרפּוָאה זֶׁה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִיָמלֵּ ם ְמהֵּ ָלהֶׁ
ל, ְרפּוַאת ַהנֶׁ  י ִיְשָראֵּ ָמה ִמן ַהָשַמִים, ִעם ָכל חֹולֵּ ש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא, ַהְשָתא ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ְשלֵּ פֶׁ

ן  .ָקִריב ְונֹאַמר ָאמֵּ
 

 שבת שלום, בשורות טובות
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 ַאִחים / ֹנַעם חֹוֵרב 
 ּוִפְתאֹום,

ִנְשָמִעים ַהּתֹוָתִחים   -ְכשֶׁ

 ָכל ַעם ִיְשָרֵאל ַאִחים.

  

 ַבּתֹורְוֵאין ְדִחיפֹות 

 ְוֵאין ְצִפירֹות ַבְכִביש

ל אֹור  ְוחּוט ָעִדין שֶׁ

 עֹוֵבר ֵמִאיש ָלִאיש

  

 ְושּוב אֹוָתן ְּתמּונֹות

 קֹוְשרֹות ֵבין ֵלב ְלֵלב

 ֱאלֹוֵהי ָהֲאסֹונֹות

 ֲהֵרי ַאּלּוף ִבְלָקֵרב

  

 ְוֵאין שּום ֲהָדָתה

 ְוֵאין שּום ֲהָסָתה

 ְוֵאין ַמֲאָבִקים

 ֲאִני, ְוַגם ַאָּתהְוַגם 

 ִפְתאֹום ִטיָפה יֹוֵתר ַרִכים

  

 ְוַהְלַוואי

ָחד אּוַלי ּיֹום אֶׁ  שֶׁ

 ַנְצִליַח ִלְחיֹות ְבַיַחד

 לֹא ַרק ִמּתֹוְך ַהַפַחד

 ְוִנְהיֶׁה ְמאּוָחִדים

 ָכָכה, ַבִשְגָרה

ה ֹפה ּקֹורֶׁ   ַגם ְבִלי שֶׁ

הּו נֹוָרא.  ַמשֶׁ
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