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יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה
אח שלי גיבור

!"#$

אחיו הגדול של נעם מתאושש מפציעה וחוזר לצבא ,אלא שלנעם קשה לוותר על הקרבה לאחיו ,ולכן הוא מחליט לפעול .נעם גונב
את המדים של יובל בלילה לפני חזרתו לבסיס ,וכאן מסתבכת העלילה .נעם ואחיו לומדים יחד מה המשמעות של נתינה ,שותפות,
&%
ערבות וגבורה למען העם והמדינה.

מטרות
לעורר מודעות ליום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה שיחול השנה לראשונה 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.

יעד :כיתות ג

אוכלוסיית
משך הפעילות 45 :דקות
עזרים :סרטון ,כרטיסיות ,פאזל
מהלך הפעילות
שלב א -במליאה
שלום ילדים! מה המצב?
על מה אתם מסתכלים? על השוקולד המגניב הזה ..נכון! אני בדיוק בדרך לתת אותו ..אתם בטח תוהים למי?
אז אני אספר לכם ,אני הולכת לבקר חיילים פצועים בביה"ח
אתם בטח שואלים את עצמכם למה דווקא היום?
ביום שלישי בי"ז בכסלו מתקיים במדינת ישראל יום מיוחד .יום הוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה.
מה זה יום הוקרה?
המילה הוקרה  -מתן כבוד ויקר )מילון אבן שושן(
יום הוקרה זהו יום בו אנחנו עוצרים לרגע ומבקשים לתת כבוד ,אומרים תודה ,מוקירים ומעריכים מישהו .ולמי אנחנו רוצים לומר
תודה ביום ההוקרה הזה? לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה -אלו אותם חיילים יקרים שנלחמו במלחמה ונפצעו או
אנשים שנפצעו בפעולות איבה שנפצעו .יש כאלה שנפצעו פצעים קלים מאד ומיד שוחררו לביתם ,ויש כאלה שנפצעו קצת יותר
קשה והם עדיין מטופלים במקום מיוחד בו עוזרים להם לחזור לשגרה ,לחיים שלהם.
אתם בטח שואלים את עצמכם למה צריך להוקיר אותם?
מה דעתכם? יש למישהו רעיון?
אנחנו עוצרים לומר להם תודה כיוון שהם יצאו להלחם למעננו ,הם הגנו על הבית שלנו כדי שאנחנו נוכל לישון בשקט ,ובזמן שהם
עשו זאת ,הם נפצעו ונפגעו .אנחנו אומרים להם תודה על שהיו מוכנים להלחם ולשמור עלינו אפילו אם זה היה כרוך בסיכון עצמי.
אנחנו נותנים כבוד לאותם נפגעים שהגנו עלינו.
רוצים להכיר מקרוב פצוע אחד שאני הולכת לבקר? אקרין לכם את הסרט עליו...

שלב ב  -אח שלי גיבור
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הקרנת הסרטון "אח שלי גיבור"
שלב ג – שאלות לאחר הקרנת הסרטון
מה ראיתם בסרט?
מה הרגשתם כלפי נעם?
מדוע נעם החביא את המדים לאחיו הגדול?
&%
בסופו של הסרט נעם אומר לאחיו הגדול ,שהוא מסכים שהוא יחזור לצבא .מה גרם לנעם לשנות את דעתו?
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בסרט פגשנו את יובל ונעם .נעם לא רוצה .שיובל יחזור לצבא כי הוא רוצה לשחק איתו ,תמיד הוא הולך באמצע משחק ,ולוקח לו
$'#%הוא מבין שיש כרגע
הרבה זמן לחזור .פעם אחרונה שהוא יצא לצבא הוא אפילו חזר פצוע .אחרי שהוא מדבר עם אחיו הגדול,
משימה חשובה  -לשמור על המדינה שלנו .זו משימה שפעם אבא שלו עשה אותה ולפניו סבא שלו עשה אותה ועכשיו הגיע תורו,
ולמרות שהוא נפצע ביד ,הוא חייב לחזור לצבא כי זו המשימה שלו עכשיו .נעם מבין גם שהוא אולי לא יכול לצאת להלחם ולהגן על
המדינה ,אבל הוא יכול לסייע לאחיו הגדול ,לשחרר אותו בשמחה ,ולזכור שכשהוא יהיה גדול  -זו גם תהיה המשימה שלו.
נעם הבין שאח שלו לא עושה משהו בשביל עצמו בלבד אלא הולך למשימה עבור ההגנה על המדינה .בשביל הכלל .ופתאום הוא מבין
שלכל אחד במשפחה הזאת הישראלית יש אכפתיות ודאגה האחד לשני ,כל אחד כפי מה שהוא יכול ומה שמתאים לו.
שלב ד – הפעלה
נשחק עם הילדים משחק "חם-קר" עם שינוי קל:
מחביאים  4חלקי פאזל )מצורף כנספח( בחדר ,לאחר שארבעה משתתפים הוצאו ממנו .על המשתתפים לגלות את חלקי הפאזל
באמצעות רמזים :התקרבות היא התחממות" ,חם" התרחקות הינה התקררות" ,קר".
מכניסים את הילדים לכיתה ומבקשים מכל אחד מהם למצוא חלק של פאזל אחד על ידי רמיזות חם -קר .יש להם דקה לצורך ביצוע
המשימה .לילדים בכיתה נסביר כי עליהם לתת הנחיות ולהשתמש במילים "חם-קר" בלבד ,בלי להתייחס לילד מסוים.
הבעיה תתחיל כאשר ילדי הכיתה יצטרכו לתת רמזים שונים לכל ילד ,והילדים יקבלו הוראות סותרות.
נעצור את המשחק ונשאל את הילדים:
האם מצאתם את כל החלקים? מדוע היה קשה למצוא את כל החלקים?
נחשוב עם הילדים על פתרון שונה ונאפשר להם להתחיל לחפש את החלקים פעם נוספת.
כאשר הילדים ילכו יחד ב"דבוקה" אחת הם יקבלו הוראות מילדי הכיתה ,וכך יוכלו למצוא במהירות ובקלות את חלקי הפאזל.
לאחר מציאת כל החלקים נדביק אותם על הלוח.
שלב ה  -במליאה
נקרא את המשפט שמופיע על הפאזל "כל ישראל ערבין זה בזה" )שבועות ל"ט ,ע"א(
נשאל את הילדים – מה משמעות אימרה זו?
המושג ערבות = פירושו אחריות ,מעורבות.
ערך מרכזי בחברה הישראלית הינו ערך של אחריות ומעורבות האחד כלפי השני.
כל אחד מהחברה בישראל הוא חלק מתוך השלם ,אנחנו מעורבים ומעורבבים אלו באלו .כמו במשפחה אחת גדולה שכל אחד הוא
חלק אחד מתוך השלם.
כדי להצליח עלינו לסייע זה לזה ,כאשר כל אחד תורם את חלקו ומבצע את משימתו בזמן הנכון .כמו במשחק  -רק ברגע שכולם
פעלו יחד ,הצליחו במשימה.

שלב ו  -הוקרה
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עכשיו אתם בטח מבינים מדוע אני הולכת לבקר את הפצועים? הם תרמו את החלק שלהם ,ביצעו את המשימה החשובה של להגן על
מדינת ישראל עכשיו תורי לבצע את המשימה שלי! אני הרי לא יכולה לצאת להלחם נכון? אבל אני כן יכולה ללכת לומר להם תודה,
לשמח אותם ולחזק אותם! אז אתם מצטרפים אלי? מי רוצה לשלוח מכתב משמח לחייל פצוע?
משימת 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
$'#%

