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יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה
משחק החיים
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קבוצת כדורסל נחשלת ,מתחילה לאבד את האמון ביכולתה.
הקבוצה עם כללי משחק שיוצאים מהמגרש .עקרונות של
משחק מרתק ומיוחד עם קבוצת הכדורסל של נכי צה"ל מפגיש את חברי
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מסירות ,שותפות גורל ,נתינה ועזרה הדדית פוגשים אותנו בשדה הקרב ,במגרש הכדורסל ובחיים בכלל.
** בסרט מצולמים שחקני כדורסל אמיתיים מקבוצת כדורסל של בית הלוחם תל אביב.
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מטרות

לעורר מודעות ליום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה שיחול השנה ביום י"ז כסלו 29.11
לחזק את ההוקרה הציבורית לגבורתם של נפגעי מערכות ישראל ופעולות איבה ואת ההכרה בתרומתם לחברה ולמדינה.
להציע דרכים להגשמת הערכים של ערבות הדדית ,שותפות ונתינה במעגלי החיים השונים.

אוכלוסיית

יעד :כיתות ו -ז

הפעילות 45 :דקות

משך
עזרים :סרטון ,כרטיסיה עם מקור לימוד ,כדור
מהלך הפעילות
שלב א -פתיחה
בש"ל  1בכיתה מתארגנת לפעילות
נכנסת בש"ל  ,2אוהדת קבוצת כדורסל עם צעיף וסרט על הראש ובגדים בצבעי מדי הקבוצה ,צרודה.
)פונה לבשל  (1את לא מאמינה מה פספסת! חבל שאת לא אוהבת כדורסל! שלום לכולם עכשיו חזרתי ממשחק מש-ג-ע !-הקבוצה
שלי מול הקבוצה היריבה ,מתח באויר ,הקהל  -מהקבוצה שלנו כמובן  -לא מפסיק להריע ,לצעוק ,לעודד! כמה אנרגיות ,כבר חשבנו
שהמשחק אבוד ,שהנה אנחנו מפסידים ,אבל ממש רגע לפני שריקת הסיום ,הקלע של הקבוצה זרק שלשה ,נכנס בול! ניצחוווון!!!
איזה אנרגיות! )פונה לבשל  (1ואל תגידי שמזל שהם היו במגרש הביתי שלהם כי אחרת הם היו מפסידים .הם אלופים!!!
בש"ל  :1אני לא אמרתי אבל זה דבר ידוע...
בש"ל  :2מה שצריך לקרות ,קורה"...איזה נצחון משהו שגעון"
אתם בכלל מבינים משהו בכדורסל? יודעים מה ההבדל בן משחק ביתי למשחק חוץ?
)מקבלת תשובות מהתלמידים(
א.יש הבדלים קלים באולם ובסלים ,הבית זה מה שאתה רגיל אליו..
ב.קהל  -יש יותר קהל בבית שלך ,הקהל תומך בי  -זה נותן יותר מוטיבציה ,מעודד אותך
בשל  :2עכשיו כשאנחנו מדברים על זה ,אולי את צודקת .יש משהו במשחק במגרש הביתי שלך ,שמקל על העבודה .כשאתה יודע
שכל האוהדים שלך נושאים את העיניים שלהם ומצפים לניצחון ...זה עושה את כל ההבדל.
רוצים לראות סרט על כדורסל קצת אחר?
שלב ב  -משחק החיים
הקרנת הסרטון "משחק החיים"
שלב ג  -שאלות לאחר הקרנת הסרטון
מה ראיתם בסרט?

|

-

מאיפה המאמן ושאר חבריו מוצאים כח להתמודד עם הפציעה ולהמשיך לחיות עם הנכות? מה נותן להם לדעתכם את הכוח
להמשיך לשחק ולנצח?
למה מעניקים השחקנים הנכים את הגביע לילדים ,הרי הם הפסידו במשחק?
מה למדו ילדי הקבוצה מן המאמן שלהם?
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מה הקשר בין הגבורה וההתמודדות במלחמה לגבורה בספורט ובחיים?
לסיכום ,בסרט ראינו קבוצה של ילדים שלא מצליחה לשחק יחד ,כל אחד שיחק לעצמו והם לא ידעו לשחק בצורה קבוצתית .המפגש
ובחיים בכלל
עם קבוצת הנכים לימדה אותם עיקרון חשוב במשחק כדורסל ,בשדה הקרב
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ערך של ערבות לכלל.
במחצית מסביר דודי המאמן כי ערכים שבאו לידי ביטוי בקרב באים לידי ביטוי גם על המגרש)אפשר להקרין את הקטע שנית(
בדיוק כמו שהסברנו בתחילת המשחק ,ניתן לומר כי ניצחון של קבוצה איננו תלוי בשחקן זה או אחר ,כי אם בעבודה המשותפת של
שהוא פה בשביל הקבוצה
שחקני הקבוצה .באם כל אחד משחקניה מכיר בערכה של הקבוצה ,יודע מהי משימתו ומהו תפקידו ,מבין$'#%
והקבוצה היא מקור הכח שלו או אז ,תוכל הקבוצה להגיע לידי ניצחון .בדומה לחייל היוצא לקרב ,ניצחון בקרב לעולם לא יהיה ניצחון
אישי שלו כי אם ניצחון הכלל.
כאשר כל אחד מבצע את התפקיד שלו ,דואג לחבר שלו במגרש או בשדה הקרב ,מגלה ערבות ואחריות האחד לשני אז מגיע הניצחון
במגרש ,בשדה הקרב ובחיים בכלל.
זוכרים שסיפרתי לכם שחזרתי ממשחק מעולה? משחק ביתי ,במשחק הזה הקהל נותן המון כח לשחקנים ,הם יודעים שהם מגיעים
לשחק בשביל ציבור גדול וזה נותן להם הרבה מאוד כח ..ועוזר להם מאוד לנצח!
שלב ה  -משחק הדגמה
בואו נראה כיצד הערך הזה בא לידי ביטוי במשחק:
האתגר  -להקפיץ את הכדור כמה שיותר פעמים במשך זמן קצוב
מהלך המשחק:
 5-6משתתפים עומדים במעגל ,עליהם לזרוק את הכדור במשך  2דקות
תוך כדי שהם שומרים על הכללים הבאים:
• לכדור אסור לגעת ברצפה
• לשחקן אסור לגעת בכדור פעמיים ברציפות
• אסור להחזיק את הכדור ביד )בנגיעה בלבד(
• בכל פעם שעוברים על אחד מהחוקים ,מתחילים את הספירה מחדש.

המשימה במשחק הזה היתה קבוצתית ,נדון עם הילדים  -מה למדנו מהמשחק? כיצד אפשר להצליח ולעמוד במשימה?
המשימה במשחק הזה היתה משימה קבוצתית בה אין מקום לניצחון אישי.
במהלך המשחק כל שחקן היה צריך לתת את חלקו למען הצלחת המשימה ,אך לעתים גם היה צריך לדעת מתי להרפות ,לסגת מעט
אחורה ולתת למישהו אחר להכנס במקומו .המחשבה של
השחקנים היתה נתונה להשגת התוצאה הטובה ביותר והם הבינו שכל מהלך שהם עושים יכול להוביל לניצחון או להפסד של הקבוצה.
שלב ו  -לימוד מקור
"כל ישראל ערבין זה בזה"
פירוש :ערבות -מתיקות .ליהודי אחד צריך להיות מתוק יהודי שני.
יהודי אחד צריך להיות מעורב עם יהודי שני .יהודי אחד ערב ליהודי שני.
)רבי יוסף יצחק בן שלום דוב בער שניאורסון מתוך "ספר השיחות" תש"א ,קכ"ג(

לשורש ע .ר .ב .יש שלוש משמעויות
א .טעים ומתוק  -ערב לחיך
ב .מחובר  -מעורב זה עם זה
ג .אחראי  -ערב כלפי האחר.
בביטוי "כל ישראל ערבין זה בזה" יש שילוב של שלושת המשמעויות
כל אחד מהחברה בישראל הוא חלק מתוך השלם ,אנחנו מעורבים ומעורבבים אלו באלו .כמו בגוף אחד איבר הוא חלק מגוף שלם.
כדי להצליח עלינו לסייע זה לזה ,כאשר כל אחד תורם את חלקו ,מעורב זה עם זה ,ערב כלפי האחר  -הדבר ערב ומתוק ,נעים ונכון.
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שלב ז  -הסבר במליאה
המדריכה תסביר כי בתאריך י"ז בכסלו ,תשע“ו בדצמבר  ,2015נציין לראשונה את יום ההוקרה לפצועי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה.
המנחה ישאל :מה משמעות המילה הוקרה? מהו יום הוקרה?
המנחה יסביר :הוקרה  -מתן כבוד ויקר )מילון אבן שושן(
 !"#$ומעריכים.
יום הוקרה זהו יום בו אנחנו עוצרים לרגע ומבקשים לתת כבוד ,אומרים תודה ,מוקירים
ממשלת ישראל החליטה לקיים את יום ההוקרה כביטוי לתודה ולהערכה לפצועים ,וכחלק מההבנה שיש לנו חוב מוסרי כחברה,
לפצועים ולנפגעים אשר נושאים בגופם ובנפשם את תוצאות המאבקים והמלחמות על החיים של כולנו.
שלב ח  -הוקרה
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כתיבת מכתבי תודה לפצועים ,הגלויות ישלחו ל 50,000פצועים ברחבי הארץ) .את הגלויות יש לאסוף במרוכז ולהעבירם לידי "זהות"
על פי הנחיות שיועברו בהמשך(
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כתיבה :ענת שפירא ,רננה קיהן

