
מהם עשרת ימי תודה?
'עשרת ימי תודה' היא יוזמה ישראלית, המבקשת להכניס ללוח השנה העברי מסורת ישראלית חדשה, 

בימים שלקראת יום העצמאות.  

המטרה של 'עשרת ימי תודה' היא להרחיב את תודעת התודה בקרבנו, הישראליות והישראלים, מתוך 
אמונה שזו תשפר את רווחתנו- האישית, הבין-אישית, החברתית והלאומית. עשי"ת מבקשים להציע את 
מושג התודה, על היבטיו השונים, כמענה ערכי ותכני לעשרת הימים שבין יום השואה ליום העצמאות. 

'עשרת ימי תודה' מעניקים לנו הזדמנות להעריך את החיובי, את ההצלחות ואת האושר שסביבנו ובתוכנו. בימים האלה אנחנו 
מוזמנות ומוזמנים להודות למישהו בסביבתנו, לעצמינו ולכל מי או מה שנחפוץ.  עשי"ת מבקשים להפוך את התודה לפעולה 
ממשית ושגורה בשגרת היומיום, ליחיד ולחברה, ומציעים עשרה ימים של פרספקטיבה חיובית, שונה מהציניות ומהאטימות 
שפוגשות לא מעט מאיתנו ביומיום הישראלי. אנחנו מבקשות ומבקשים להטמיע את 'עשרת ימי תודה' בלוח השנה הישראלי; 

עשרה ימים, מדי שנה, שבהם החברה הישראלית הופכת למודעת ומפרגנת יותר לטוב ולקיים, לחברה שאומרת יותר תודה.

על שום מה 'עשרת ימי תודה'?
'עשרת ימי תשובה' שלפני יום הכיפורים הם ימי חשבון נפש בין אדם לעצמו, לזולתו ולאלוהיו, שבהם 
אנחנו מתמקדות ומתמקדים במה שעלינו לשפר ולתקן. חצי שנה לאחר מכן, ב'עשרת ימי תודה', אנחנו 
של  האור  אלומת  את  ונמקד  זרקור  נטיל  שבהם  ימים  הפוכה,  אך  מקבילה  תנועה  ומציעים  מציעות 
התודעה שלנו, על הטוב והיפה. הן בחיינו האישיים, הן במרחבים הארגוניים והקהילתיים שאליהם אנו 

משתייכות ומשתייכים, והן כלפי המדינה שלנו. 

זה לא סותר את החינוך לביקורתיות? איך נוודא שלא נשכח ונשכיח את מה שעוד צריך לתקן? 
בימים אלו אנחנו מוזמנים לרענן את היחסים שלנו עם עצמנו כפרטים, ועם עצמנו כמשפחה, קהילה וחברה; להתמקד ביש ולא 
באין; להשתאות על הפלא, על כך שזכינו לכונן מדינה; להזכר בכך שקיומה, כמו גם קיומנו, היא לא דבר מובן מאליו. בעודנו 

מודעים בו בזמן למורכבויות, לאתגרים ולכל מה שעוד דורש תיקון.  

ההתמקדות בשיניים החדות של הנמר היא זו שאפשרה לאבותינו הקדמונים לחוש באיום, לברוח ולשרוד. אלו מהם שהתמקדו 
ולהימנות בין אבותינו. על כן חלילה לנו לבטל  דווקא בפרוותו היפה, ככל הנראה לא זכו להעביר את הגנים שלהם הלאה 
את  לרגע  ולהחליש  מהאוטומט  לצאת  נבקש  אלו  בימים  זאת,  עם  שמקולקל.  למה  להתכחש  ולשפר,  להשתפר  הרצון  את 
הביקורתיות החשובה שטבועה בנו, כמו גם את החיפוש הכל כך אנושי והיהודי אחר מה שעוד צריך לתקן וכדאי לשכלל. 
לאורך עשי"ת ננסה להתאמן על נקודת מבט חיובית ואופטימית, ולהקדיש עשרה ימים למבט סלקטיבי המכיר תודה על הטוב 

בחיינו האישיים, קהילתיים ולאומיים. זאת בכדי לצבור כוחות ואמונה שיכול להיות פה טוב יותר. לנו כפרטים וכחברה. 

איך כל קשור אלי?
בימים שלקראת יום העצמאות התודעה נעה בין רגשות שונים ומעורבים, ולא מעט נשות ואנשי חינוך 
עסוקים בשאלת התוכן הראוי לימים אלו - תוכן שיתאים וישקף את אופי הימים, ובו בזמן יהיה מעניין, 
רלוונטי, ערכי ומשמעותי. 'עשרת ימי תודה' מבקשים, בין היתר, לתת מענה לשאלה הזו בדיוק ולהציע 
את מושג התודה, על היבטיו השונים, כתוכן ראוי במיוחד לימים אלו, תוכן שמתבונן על העבר, מתייחס 

אליו בהווה ובכך יוצר טוב לעתיד.

מערכי הפעילות של 'עשרת ימי תודה' מבקשים להנגיש את האלטרנטיבה שאנו מציעים לנשות ולאנשי חינוך שיחפצו בכך. 
ולעשות בהם  ולשכפל,  ולשנות, להדפיס  באתר שלנו, להוריד אותם בחינם, לערוך  ומוזמנים לעיין במערכים  אתן מוזמנות 
שימוש כאוות נפשכם במסגרות החינוך השונות. כמו כן, נשמח לקבל מכם חומרים ומערכים רלוונטיים שיצרתם בעצמכם, 

שאותם נשמח לשתף ולהציע לנשות ולאנשי חינוך נוספים. 

עשרת ימי תודה
|| תקציר לאנשי ונשות חינוך
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