בס"ד

יום ההוקרה – לכיתות ג-ו
מודעות!
מוקירים ומגבירים
1

גיבורי על – לא מה שחשבתם

מטרות:
 .1התלמידים יתוודעו ליום ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה
 .2התלמידים יבינו את החשיבות במתן כבוד לפצועים אלו על פועלם למען החברה
 .3התלמידים יבינו שגבורה איננה קשורה ליכולת פיזית מיוחדת אלא היא פועל יוצא של עולם ערכי
וכוחות נפש של הגיבור ,המביאים אותו לפעול למען הזולת
 .4התלמידים יכירו שהפצועים נדרשים להמשיך ולהיות גיבורים מידי יום ביומו כדי להתמודד עם
שגרת החיים
 .5התלמידים יחשבו כיצד ביכולתם ליישם ולתרום לחברה בהשראת הפצועים
2

מהלך הפעילות:

פתיחה :גיבורי על
 .1נסביר לילדים שהיום אנחנו עומדים ללמוד על גיבורים ונבקש מהם למנות את גיבורי העל שהם
מכירים.
נצפה בסרטון קצר על גיבורי על:
ספיידרמן https://www.youtube.com/watch?v=NrB3Nyw7mKg
בתום הצפייה נדון עם הילדים במשמעות של גבורה ומה הופך אדם לגיבור.
 מדוע גיבורי העל נחשבים לגיבורים? (בעלי כוחות על טבעיים ,מתגייסים להצלת העולם) אילו הייתם צריכים לצייר גיבור ,כיצד הייתם מציירים אותו? (ניתן להזמין תלמיד שיצייר דמות שלגיבור על הלוח ,או לבקש מכל התלמידים לצייר על גבי דף דמות של גיבור ולאחר מכן לדון בציורים)
חלק א :יום ההוקרה – גיבורים למען אחרים
 .2נספר לתלמידים שבקרוב יחול יום ההוקרה לפצועי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה .יום בו אנחנו
מוקירים ,מכבדים את החיילים שנפצעו ואת האזרחים שנפגעו מפעולות של טרור.
נצפה בסרטון בו מספר ילדים נשלחו בידי הנשיא רובי ריבלין לאתר גיבורים ולהזמין אותם ליום
ההוקרה .דרך הסרטון הילדים יכירו כמה דמויות של חיילי צה"ל שנפצעו ונפגעים מפעולות איבה.
https://www.youtube.com/watch?v=eYifT9jlIKs
נשאל בעקבות הסרט:
 איזה סיפור ריגש אתכם במיוחד? מה למדתם ממנו? האם הפצועים הם גיבורים? מה הופך אותם לגיבורים?* לכיתות ה-ו ניתן להקרין סרטון 3על הלוחם איתי אברהם ועל תחושת השליחות שליוותה אותו
בקרב וכן בחיי היום יום:
https://www.youtube.com/watch?v=q0D7_Em1twk
נשאל:
 מה היה חשוב לאיתי? האם לדעתכם הוא גיבור? מה הופך אותו לגיבור? מה אתם יכולים ללמוד ממנו? 1כתיבה :נעמה מאור עריכה :נועה גמרסני
 2מערך הפעילות עשיר ומורכב מכמה חלקים והצעות לעיבוד הנושא ואורכו מעבר למסגרת של שיעור בודד .מומלץ
לכל מנחה לבחור אילו חלקים מתאימים לגיל ולרמת הכיתה בה מועברת הפעילות.
 3הסרטון הופק ע"י אל עמי
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 .3נברר עם הילדים שגבורה אינה כרוכה בכוחות פיזיים (גופניים) מיוחדים שיש לאדם שבזכותם
הוא מסוגל לעשות פעולות שאחרים לא .אין צורך ביכולת לעוף וגם לא בשרירים חזקים במיוחד כדי
להיות גיבור .גבורה קשורה לכוחות שנובעים דווקא מהלב .הם אלו שגורמים לאדם לעשות פעולות
לא שגרתיות ,פעולות של גיבורים .מהם הכוחות האלו של הלב? מה מביא אדם לגרור פצוע אחר
משדה הקרב או להסתער בזמן התקלות במארב או להמשיך ולהילחם למרות הפחד?
 .4נפזר על רצפת הכיתה לבבות (או נדביק אותם על הלוח) ובהם מילים שמתארות את הכוחות
הללו ,ונבקש מכל תלמיד לבחור לעצמו את הלב שמתאר את הכוח החשוב ביותר לדעתו (נספח א).
בכיתה ו' ניתן לחלק לתלמידים לבבות ונבקש מהם למלא בעצמם.
בתוך הלבבות :אהבה ,אהבה לעם ישראל ,אהבה לארץ ,אהבה למשפחה ,מסירות ,דאגה לחלשים,
דאגה לחברים ,אחריות ,טוב לב ,אני מוכן לוותר על הנוחות שלי ,אני מוכן להקריב מעצמי עבור
אחרים ,נחישות ,אומץ לב ,אמונה שהדרך שלי נכונה
לאחר שבחרו נבקש מהתלמידים להסביר את בחירתם.
 .5לימוד טקסט (נספח ב):
המדרש שלפניכם מברר מהי גבורה בעזרת שתי תמונות ציוריות( .יש להסביר שבשפת המדרש
ה"חבר" שבראש הגג או בשפת הבור אינו בהכרח חבר במשמעות שפתנו היום אלא כל אדם שהוא).
נחלק לילדים את המדרש ונקרא אותו עמם ביחד.
נבקש מהילדים להמחיז את המקרים שבמדרש ולהסביר מה דומה ומה שונה בין שני המקרים .נבקש
מהם לחשוב על דוגמאות נוספות למקרים שמתוארים במדרש מהחיים שלהם (בבית הספר ,בתנועת
הנוער וכד')
נסיק שגבורה אינה להיות חזק יותר ממישהו אחר (גיבור על חלשים ,בריון) אלא דווקא השימוש
בכוח לטובת מישהו אחר שנמצא בצרה.
חלק ב :גיבורים ביום -יום
 .6נדון עם הילדים בשני פנים של גבורת הפצועים :הגבורה בשדה הקרב והגבורה בהתמודדות
היומיומית עם הקשיים שנגרמו עקב הפציעה.
לפעמים נדרשים לגייס כוחות דווקא בשביל לעשות פעולות שגרתיות .אדם שנפצע ,במלחמה או
בפיגוע (או בכלל) צריך כוח רצון חזק כדי להצליח ללכת ,או לעמוד ,לאכול בכוחות עצמו או להיות
עצמאי עד כמה שביכולתו.
 .7נשחק עם הילדים "משחק גבורה" בו נמחיש במקצת את הקושי בהתמודדות עם פעולות
יומיומיות בזמן פציעה:
נבקש מהילדים להוציא בעזרת יד אחת בלבד מחברת מהתיק וכלי כתיבה מהקלמר ולכתוב בה את
המילים "יום ההוקרה" ללא עזרה ובלי להזיז את היד השניה.
נשאל – איך הרגשתם כשביצעתם את המשימה? מה לדעתכם יכול לעזור לפצועים להתמודד
בגבורה עם הקשיים האלה? האם אנחנו יכולים לעזור להם?
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חלק ג :יישום
 .8נבקש מהילדים לחשוב מה אנחנו יכולים ללמוד מהפצועים ומהגבורה שלהם .איך אנחנו יכולים
להיות "גיבורים" בבית הספר או בבית? נפנה את תשומת לב הילדים בשנית ללבבות ולרשום בהם,
ונבקש מהם לחשוב על מעשים טובים שנוכל לעשות אם נבחר גם אנחנו להשתמש בהם.
הפעלות לבחירה:
א .נחלק את הילדים לקבוצות ולכל קבוצה ניתן פאזל בצורת לב ,שבכל חלק עליהם לרשום מעשה
טוב שכזה.
ב .נחלק את הילדים לשני טורים .ובכל פעם צריך נציג אחד מכל טור לרוץ ללוח ולכתוב מעשה טוב
שביכולתו לעשות למען אחרים ולחזור לסוף הטור.
ג .נחלק לכל ילד בלון .בצדו האחד יכתוב את המילים "יום ההוקרה" ובצדו השני יכתוב מעשה
טוב שהוא ישתדל מעתה לעשות כ"גיבור" .בסוף הפעילות נצא לחצר ונפריח יחד את כל הבלונים.
ניתן להסריט את הפעילות ,להוסיף ברקע את השיר של יום ההוקרה ולשלוח אותה לפצועים תחת
הכותרת "להיות גיבורים בזכותכם".
חלק ד :מגבירים מודעות
 .9נחלק לכיתה דף שעליו כתוב "הידעת? יז בכסלו ,יום ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות
האיבה .גיבורים שלנו ,אנחנו אתכם -מוקירים ואוהבים ,ולומדים מכם המון .תלמידי כיתה ___
ביה"ס____"  .נציע לתלמידים לצבוע את הטקסט ולתלות אותו מחוץ לבית הספר כדי לעורר
ולהגביר את המודעות ליום החשוב.
חלק ה :מכתבים לפצועים
 .10בסיום הפעילות ,הילדים יכתבו גלויות לחיילים הפצועים ולנפגעי פעולות האיבה ובהם יביעו
הערכה ועידוד ויספרו מה הם לומדים מדרכם .הגלויות יישלחו לפצועים ע"י ארגוני בית הלוחם
ונפגעי פעולות האיבה.
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נספח ב

" ...וכי מה גבורה היא?
אדם רואה את חבירו על פי הבור
ודוחפו בבור,
או רואה את חבירו על ראש הגג ודוחפו
 -זו גבורה היא?!

אלא אימתי נקרא גיבור?
בשעה שחבירו בא ליפול לבור
ואוחזו בידו שלא יפול,
וכן מי שרואה חבירו נופל לבור
ומעלהו מן הבור".
(על פי מדרש תהילים ,מזמור נ"ב)

