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יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה
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מתחברים לחיים

בשביל לקבל את הרכב של ההורים עידו אפילו מוכן לקחת את הסבא הקשיש לבריכה בבית הלוחם,
שם הוא פוגש במיכאל זמיר ,דרך סיפור הגבורה שלו ,וסיפור שיקום ארוך ואמיץ ,הוא לומד משהו על היחד של הדרך
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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 חברות ,שותפות ויחד במעגלי החיים השונים.
יעד :כיתות ח-י

אוכלוסיית
משך הפעילות 45 :דקות.
עזרים :סרטון ,כרטיסיית מקור
מהלך הפעילות
שלב א -פתיחה  -חברות
שלב ראשון -כתיבת שמות חבריי
כל תלמיד כותב על פתק חמש שמות של חבר קרוב שלה ,מכל מיני מעגלים בחיים.
שלב שני – "מיהו חבר"
כתוב חמישה מאפיינים לחבר) .נאמנות ,מידות טובות ,לב טוב ,עוזר בעת צרה ,אפשר לסמוך עליו ,מקשיב ,מייעץ וכו'(
נדון עם התלמידים
מהו חבר?
האם חשוב שיהיה לאדם חבר? מדוע?
שלב ב  -במליאה
ביום ראשון ,ה  29/11י"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.
ואנחנו רוצים להגיד להם תודה על עוד דבר מיוחד שהם מלמדים אותנו .בואו נראה את הסרט הבא ונגלה מה אנחנו יכולים ללמוד
מהסיפור של הפצועים:

שלב ג " -מתחברים לחיים"
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הקרנת הסרטון "מתחברים לחיים"
** דמויות הפצועים בסרט הינן אמיתיות.
שלב ד  -שאלות לאחר הקרנת הסרטון
מה ראיתם בסרט?
מה הרגשתם כלפי מיכאל?
מה אפשר ללמוד ולקחת לחיים שלנו מהסיפור גבורה של מיכאל?
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בתחילת הסרט ראינו שעידו לא רוצה להיות ליד סבו ,בסוף הסרט הקשר השתנה .מדוע לדעתכם זה קרה?
מה אנחנו יכולים ללמוד מהקשר בין אורי ומיכאל על החברויות שלנו?
מה הייתם רוצים לומר לפצועים שנפגעו בימים אלו?
$'#%
!"#$

שלב ה  -לימוד מקור
המקור:
"טובים השניים ,מן-האחד :אשר יש-להם שכר טוב ,בעמלם .כי אם-ייפולו ,האחד יקים את-
חברו; ואילו ,האחד שייפול ,ואין שני ,להקימו" קהלת ד ,ט
נסביר:
בספר קהלת מספר לנו שלמה המלך עצות ועקרונות חשובים לחיים.
טובים השניים מן האחד  -עדיף שניים על פי האחד.
כי יש להם שכר טוב בעמלם  -הרבה דברים שבשניים אפשר לעשות שאדם בודד לא יכול לעשות
קהלת יוצא כנגד תפיסת האדם הבודד שחי למען עצמו ומסתדר לבדו ולא מוסיף טובה וברכה לאחר.
ומציע פתרון ואולי תפיסת עולם  -להיות שניים זה יתרון  -אשר יש להם שכר טוב בעמלם.
אי אפשר בלי שתיים ,יש דברים שלבד אי אפשר .הכח והפעולה שלך יש להם יכולת שכר טוב
חוק הסינרגיה קובע כי אחד ועוד אחד זה הרבה יותר משניים,
כי אם-ייפולו ,האחד יקים את-חברו; ואילו ,האחד שייפול ,ואין שני ,להקימו
להיות מסוגלים להיות לבד אומר קהלת זה אשליה .אדם תמיד הוא חלק ממשהו .האחד מחזק את השני ,בעת צרה האחד מועד
והשני עוזר המקום הכואב מזכיר לנו ומלמד אותנו עיקרון יסוד שלבד אי אפשר .החיבור והחברות הם המפתח לחיים.
כשאדם נופל הוא צריך עזרה מחבר  ,איש מקצוע ,משפחה .באדם נוסף שחובר אלי.
נקודת החיבור בונה חברות לשני הצדדים .כי אם יפלו האחד יקים את חברו.
למה חברה זה אותם אותיות של חברות? מה רוצים להגיד לנו בזה?
ֲב ִרים" )שופטים כ ,יא(
ׂר ֵאל ֶאל ָה ִעיר ְּכ ִאיׁש ֶא ָחד ח ֵ
ִאיׁש י ְִש ָ
ערך מרכזי בחברה הישראלית הוא ערך החברות ,עיקרון יסוד שעלינו לאמץ לחיים.
סוגי חברים

מהו לדעתכם סוג החברות הקרוב ביותר?
איזה חבר הייתם רוצים?
מהו סוג חברות היא החברות של מיכאל ואורי?

שלב ו  -במליאה
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פצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה מהווים דוגמא ומופת בחברות שלהם לכל החברה
ברמה הראשונה היא ביציאה למלחמה מתוך ערך של חברות ותפיסה שאנחנו כולנו חלק מחברה אחת .מתוך הבנה שאני חלק מכלל
שתלוי האחד בשני ולכל אחד בחברה יש תפקיד בתוך המשימה המשותפת.
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ברמה השנייה היא בחיים היומיומיים שהחברות היא עיקרון יסוד בהתמודדות ,בצמיחה .בחיבור בין האחד לשני ובין הפצועים לחברה
ביום זה אנחנו מצדיעים לפצועים ,מחבקים אותנו
ולומדים ערך של חברות ויחד לחיים שלנו.
שלב ז  -הוקרה
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כתיבת מכתבי תודה
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