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יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה
שחקן חיזוק

!"#$

איתי מגיע לבקר במכון פיזיותרפיה .את יובל ,החבר הכי טוב שלו שנפצע במשחק כדורגל.
בביקור יובל מפגין חוסר סבלנות כלפי איתי וגם כועס עליו ,ואיתי כמעט מוותר על החברות עם יובל עד שהוא פוגש בזוהר ,אלוף
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העולם בגולף נכים ,שמלמד אותו מהו חבר אמיתי ,איך ומתי נמדדת חברות ,ואיך אפשר לשחק במשחק החיים ביחד.

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 חברות ,שותפות וה"יחד" במעגלי החיים השונים.
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יעד :כיתות ג-ה

אוכלוסיית
משך הפעילות 45 :דקות.
עזרים :כתב חידה ,סרטון ,מבוכים ,פאזל מודפס ,צפנים
מהלך הפעילות
שלב א | פתיחה
על הלוח תלויים שני מבוכים .בוחרים  2זוגות ,כאשר בכל זוג ,תלמיד אחד מכסה את העיניים בעזרת בד כך שלא יוכל לראות ,תלמיד
זה מחזיק "טוש" ביד ,ומטרתו להצליח לעבור את המבוך .התלמיד השני צריך להוביל אותו ללא מגע דרך כל המסלול.
)אפשרות נוספת היא להדפיס לכל הילדים את המבוכים ולתת כולם אפשרות להתנסות גם כך(.
לאחר שהראשון בכל זוג מסיים את המסלול שואלים:
איך הרגישו התלמידים שהובלו? איך הרגישו התלמידים שהובילו? מה עזר להם להצליח במשימה?
האם הם סמכו על החברים שלהם?
בשיעור הקרוב נלמד קצת על הדרך שאותה אנו עוברים במקרים רבים בחיים ,ועל ההליכה ביחד בדרכים אלו , -
מדמויות מיוחדות שנפגוש.
שלב ב | במליאה
ביום ראשון ,ה 29/11בי"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 ולנפגעי פעולות האיבה  -אלו אותם חיילים יקרים שנלחמו במלחמה ונפצעו או
אנשים שנפצעו בפעולות איבה .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 בוודאי שואלים את עצמכם" :למה צריך להוקיר אותם?"
מה דעתכם? יש למישהו רעיון?
אנחנו עוצרים לומר להם תודה כיוון שהם יצאו להילחם למעננו ,הם הגנו על הבית שלנו כדי שאנחנו נוכל לישון בשקט ,ובזמן שהם
עשו זאת ,הם נפצעו ונפגעו.
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.
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הקרנת הסרטון "שחקן חיזוק"
** זוהר שרון ושמשון לוי הינם דמויות אמיתיות
שלב ד – שאלות לאחר הקרנת הסרטון
מה קרה ליובל? – למה הוא כל כך עצבני? ,איך מרגיש איתי שם במכון פיזיותרפיה?
בסופו של הסרט איתי מוותר על הכרטיסים לגמר ומגיע לבקר את יובל ,מה גרם לו לשנות את דעתו?
למה דווקא שמשון מצליח ללמד את הילד מה זו חברות?
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מה הוא גילה על החברות שלא ידע קודם לכן?
מה הוא לקח מהחברות של אותו פצוע לחיים שלו – מה כל תלמיד לוקח לחיים שלו?
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שלב ה  -לימוד מקור
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את החלק הזה אפשר להמחיש באמצעות כתב חידה או משחק ,ולאחר מכן ללמוד את המקור עם הילדים
משחק:
נזמין מספר תלמידים ונחלק אותם לשתי קבוצות .קבוצה אחת מקבלת פאזל של ריבועים ישרים ,קבוצה שנייה מקבלת פאזל רגיל.
מתחרים מי מהן תצליח להרכיב את הפאזל במהירות הרבה ביותר .הקבוצה המנצחת אמורה להיות זו עם הפאזל הרגיל .הסבר:
כאשר כל אחד נותן לאחרים ומקבל מאחרים),הנתינה מסומלת בבליטות ובמגרעות שיש בכל חלק של פאזל( נוצר חיבור חזק בין
אחד לשני .קל יותר ונכון יותר לנו כחברה לחיות כך.
דף מקורות:
נלמד עם הילדים את המקור הבא בעזרת כתב חידה.
מצורפים  10כתבי חידה ומפתחות שונים מסוגים שונים.
נחלק את החידות והפתרונות לילדים ,כך שבכל שולחן אחד הילדים יקבל כתב חידה מסוג אחד והילד השני יקבל מפתח לכתב חידה
אחד ,על הילדים עם כתבי החידה למצוא את המפתח המתאים להם.
)הילדים עם המפתחות ישבו ואילו הילדים עם כתבי החידה יסתובבו בחדר למצוא את הפתרון המתאים(
נסביר לילדים כי רק יחד הם יצליחו לגלות מה המקור ויצליחו למלא את המשימה בהצלחה.
שלב ו  -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:
כי יש להם שכר טוב בעמלם  -הרבה דברים שבשניים אפשר לעשות אדם בודד לא יכול לעשות.
קהלת יוצא כנגד תפיסת "האדם הבודד" .אדם שחי למען עצמו ומסתדר לבדו ולא מוסיף טובה וברכה לאחר .ומציע פתרון ואולי
אפילו תפיסת עולם  -להיות שניים זה יתרון " -אשר יש להם שכר טוב בעמלם"
אי אפשר בלי שניים ,יש דברים שלבד אי אפשר .הכח והפעולה שלך בשילוב עם הכח והפעולה של האחר  -יש להם יכולת להגיע
להשגים טובים יותר  -לשכר טוב.
חוק הסינרגיה  -ככה כותבים את זה? קובע כי אחד ועוד אחד זה הרבה יותר משניים,
כי אם-ייפולו ,האחד יקים את-חברו; ואילו ,האחד שייפול ,ואין שני ,להקימו
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  ,מאיש מקצוע ,ממשפחה ,מאדם נוסף שחובר אליו.
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.

