בס"ד

יום ההוקרה  -לכיתות ז-ח
מודעות!
מוקירים ומגבירים
1

קנקנים מיוחדים ומה שבתוכם

מטרות:
 .1התלמידים יתוודעו ליום ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה
 .2התלמידים יבינו את החשיבות של מתן כבוד לפצועים אלו על פועלם למען החברה וידונו בשאלה
מהו יחס מכבד
 .3התלמידים ילמדו להעריך את ההתמודדות של הפצועים עם חיי היום יום
 .4התלמידים יבחנו את יחסם לבעלי מוגבלות
עזרים :היגדים ,מדבקות בשני צבעים ,דף עם דבריו של סרן נ' לחלוקה לתלמידים ,כרטיסיות של
מוטו לחיים של הפצועים ,פתקים ריקים ,סרטונים

פתיחה – יום ההוקרה:
 .1בקרוב יחול יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה .נשאל את התלמידים
מדוע לדעתם קבעו את היום הזה כיום רשמי במדינת ישראל?
 .2נסביר שכעת נערוך בדיקה קצרה מה אנו יודעים על יום ההוקרה ועל הפצועים במדינת ישראל.
מעגל זוגות:
נחלק את התלמידים לשתי קבוצות שיושבות בשני מעגלים ,פנימי וחיצוני ,האחד מול השני .בכל
פעם נשאל שאלה וכל זוג תלמידים היושבים זה מול זה צריכים לענות או לשער את התשובה.
לאחר שענו ,ניידע את התלמידים בתשובה הנכונה .כעת על המעגל החיצוני לזוז כסא אחד לימין
לשם יצירת זוגות חדשים אותם נשאל את השאלה הבאה.
 מתי חל יום ההוקרה? מדוע נקבע דווקא ליום זה? כמה פצועים ישנם כיום במדינה? שמות של מלחמות /מבצעים שהיו –באיזו שנה? (צוק איתן ,עופרת יצוקה ,חומת מגן ,מלחמתשלום הגליל ,מלחמת לבנון השניה ,ששת הימים ,יום כיפור וכו') מה היתה מטרת המבצע?(להגן על
תושבי הדרום/הצפון/על כלל המדינה)
 מהו בית הלוחם? מיהו נעם גרשוני שהדליק משואה בטקס יום העצמאות ?2018 .3ניתן בשלב זה להחליף את המשחק או להוסיף לפניו /אחריו את סרטון הסקר 2שנערך לפני
מספר שבועות בנושא המודעות בקרב הציבור ליום ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה.
 .4נסכם ונאמר -יום ההוקרה הינו יום חשוב במדינת ישראל .רבים מאיתנו אינם מודעים אליו ולא
מכירים את הנתונים העומדים מאחוריו .אם כך -עולה החשיבות וההכרח לעסוק מידי שנה בנושא
זה לעומק.
 .5מהו יום ההוקרה?
ישנם במדינת ישראל  70000פצועים מן המלחמות ,המבצעים ,השרות הצה"לי ומפעולות איבה
שונות .לפני  5שנים הוחלט להפוך את יום יז בכסלו -שהינו התאריך העברי של כט' בנובמבר (היום
בו נערכה ההצבעה באו"ם על הקמת מדינת ישראל) ליום הוקרה לכל הגיבורים הללו.
יום ההוקרה הוא יום שבו אנחנו נקראים לראות את הפצועים עין בעין ,לחשוב עליהם (לכל הפחות
יום אחד בשנה) ,ולכבד אותם – בזכות מה שהקריבו למען המדינה ובזכות ההתמודדות היומיומית
שלהם .יום ההוקרה הוא יום שבו ,מתוך מפגש עם הסיפורים והדמויות ,אנו מתמלאים השראה
ותובנות ,מתחזקים ומתגדלים -ומנסים לקחת מעט מגבורתם גם לחיינו אנו ולעולם הערכים שבנו.
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כתיבה -נעמה מאור,עריכה :נועה גמרסני
מצ"ב באתר

בס"ד

 .6ניתן להראות את אחד מן הקליפים המופיעים בערכת הטקס באתר יום ההוקרה-
" http://www.honorday.co.il/media/1385/16367-23-lineup-1.pdfכנראה שניצחנו" .קליפ
ראשון מעביר מסר של נשיאת האלונקה כולנו יחד .קליפ שני -גבורת הפצועים עוברת הלאה,
מעוררת השראה ומחזקת את החברה הישראלית כולה.
בחינת היחס ביני ובין פצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה
 .7נתלה ברחבי החדר היגדים ביחס לפצועים ולנפגעים ונחלק לכל תלמיד  4מדבקות בשני צבעים.
על התלמידים להדביק  2מדבקות בצבע אחד על שני היגדים שהם מזדהים עמם ביותר ו 2מדבקות
מן הצבע השני על היגדים שהם לא מזדהים עמם כלל( .נספח א -היגדים)
בסיום ,נבחן את ההיגדים שזכו למספר רב ביותר של מדבקות ונבקש מהתלמידים להסביר מדוע
בחרו במשפטים אלו דווקא.
 .8נתמקד במשפט" :חיי הפצועים קשים .הם מסכנים וצריך לרחם עליהם ולתמוך בהם"  .נחלק
לתלמידים טקסט מתוך ראיון שנערך עם סרן נ' ,קצין ביחידת דובדבן ,שנפגע קשה בברך במבצע
"צוק איתן"( .נספח ב -ראיון)
נקרא ונשאל:
 מדוע ביקש סרן נ' שישימו עליו דגל כשנפצע? "הכי אני שונא שמישהו דוחף לי את הכיסא .אני יכול לדרוס אותו ".מדוע סרן נ' נרתע עד כדי כךממישהו שדוחף את כסא הגלגלים שלו? מה מפריע לו בכך לדעתכם?
 כיצד ניתן לתת יחס מכבד לפצועים? .9נסכם ונאמר שלגיבורים שלנו מגיע יחס של כבוד והערכה – על גבורתם ,על הנכונות שלהם
להקריב הכל למען האידיאל .הפצועים הם הגיבורים שלנו! יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד מהם!
בנוסף -עלינו להיות רגישים לצרכיהם .הם שואפים להגיע לחיים של עצמאות עד כמה שאפשר.
מתפקידנו להבין את המאמץ והקושי היומיומי שהם מתמודדים עמו ומחובתנו לסייע להם.
לומדים מהפצועים:
 .10נצפה בסרטון שמתאר ראיון קצר (במהלך ריצה) שנערך עם זיו שילון .זיו שילון שירת כקצין
בחטיבת גבעתי ,נפצע במהלך הלחימה ברצועת עזה ב 2012-ואיבד את ידו .בסרטון ,זיו מסביר כיצד
הפציעה שלו לימדה אותו על התמודדות עם אתגרים בחיים ,ובמיוחד על המסר אותו הוא בוחר
להנחיל לבתו ,המתמודדת גם היא עם שוני מסוים :בניית אישיות חזקה ועמוקה שאינה נבהלת או
נכנעת למגבלות שהגוף או מראה חיצוני עלול להכתיב.
https://www.youtube.com/watch?v=BiRKkxPh8tM
 .11נשאל:
 כיצד הפציעה השפיעה על יחסו של זיו שילון לבתו? אילו יכולתם ,מה הייתם רוצים לשאול אותו? מה תוכלו לקחת מדבריו של שילון לחיים שלכם?נדגיש את המשפט שאומר זיו שילון" :אם ניתנה לי הזכות להראות לילדה הזאת ,שהיא הדבר
הכי חשוב בחיים שלי ,שאתגרים נועדו להתנפץ ואנחנו לא ,כאנשים ...לא נותנים למגבלות שלנו,
השטחיות ,הויזואליות [מראה חיצוני] ,הפיזיות ,להגדיר אותנו כאנשים – אז ניצחתי"
נסכם את דבריו -שילון אומר שמראה חיצוני ויכולות גופניות הם לא מה שמגדיר אותנו כאנשים.
מהו הדבר שכן מגדיר אותנו כאנשים ,כבני אדם?

בס"ד

 .12נתלה על הלוח ציור של קנקן גדול ועליו הפתגם המוכר ממסכת אבות" :אל תסתכל בקנקן אלא
במה שיש בו" ונסביר את משמעותו בקצרה( .נספח  3-קנקן)
 .13נחלק לכל שליישית תלמידים כרטיסיה ובהן תמונה של פצוע ומשפט -מוטו לחיים של אותו
פצוע( .הכרטיסיות נמצאות בערכת יום ההוקרה לבתי הספר ,והן משמשות לשיעור זה ,כתפאורה
לטקס ,ועוד) נבקש מהתלמידים לכתוב על פתק אילו כוחות נפש וערכים ניתן ללמוד מאותו אדם.
כל זוג קם ומדביק את הפתק בתוך הקנקן שעל הלוח( .כדאי לחלק פתקים עם דבק בקצה)
מילים לדוגמא :התמדה ,כוח רצון ,מסירות נפש ,הקרבה ,דאגה לאחרים ,אהבת העם ,אהבת הארץ,
נחישות ,גבורה ,התגברות ,התמודדות עם קשיים ,שמחה במה שיש ,אופטימיות ,שליחות ,לא
להתייאש
 .14לסיום ,נסב את תשומת לב הילדים לקנקן המלא בכל טוב ונסכם שכאשר אנו רואים אדם בעל
מגבלה -ומתבוננים במעטפת החיצונית בלבד -אנו עושים עוול לאותו אדם ,לעצמנו ולחברה כולה.
כאשר נתבונן לעומק ונגלה את נסיבות הפציעה ,את הערכים העומדים מאחוריה ואת ההתמודדות
היומיומית המעוררת השראה של אותו אדם -נפגוש תוכן עמוק ,יכולות וכוח רצון מיוחדים-
ונתרומם מעצם המפגש להערכה והוקרה ,ולצמיחה אישית ובנין כוחות הנפש שלנו.
 .15להעמקה נוספת . -בהמשך לדבריו של זיו שילון על שאיפותיו עבור בתו שהינה לבקנית ,ניתן
להראות סרטון קצר נוסף בנושא זה שמתאר בפשטות את הלבטים שעולים בנו במפגש עם אדם
בעל מגבלה ,ואת היחס הרצוי https://www.youtube.com/watch?v=BSn7BkfAv4w .נבקש
מהתלמידים להרים יד אם הם מזדהים עם המבוכה המתוארת בתחילת הסרטון ,ונזמין אותם לחשוב
האם יוכלו להיפגש באופן שונה עם אדם או ילד בעל מגבלה בעקבות דבריו של שילון.

מגבירים מודעות:
 .16נחלק לכיתה גליון נייר שעליו כתוב "הידעת? יז בכסלו ,יום ההוקרה לפצועי צה"ל .גיבורים שלנו,
אנחנו אתכם -מוקירים ואוהבים .ולומדים מכם המון .תלמידי כיתה ___ ביה"ס____".
נציע לתלמידים לצבוע את הטקסט ולתלות אותו מחוץ לבית הספר -בשכונה ,במרכז המסחרי ועוד.
כדי לעורר ולהגביר את המודעות לתכני היום.
מכתבים לפצועים:
 .17בסיום הפעילות ,הילדים יכתבו גלויות לחיילים הפצועים ולנפגעי פעולות האיבה ובהם יביעו
הערכה ועידוד ויספרו מה הם לומדים מדרכם.

בס"ד

נספחים

יש לכבד את הפצועים
בזכות מה שעשו לטובת
כולנו.

חיי הפצועים קשים .הם
מסכנים וצריך לרחם
עליהם ולתמוך בהם.

צריך לשמח את
הפצועים.

יש לתת לפצועים זכויות
יתר בזכות מה שהקריבו.

חשוב לאפשר לפצועים
לחיות חיים רגילים ככל
האפשר.

אפשר ללמוד רבות
ממעשיהם של הפצועים
בשדה הקרב ובחיי היום
יום.

בס"ד

נספחים

אני נרתע/ת מלראות
אנשים בעלי מגבלה,
אפילו חיילים פצועים,
ומעדיף לא לדבר עמם.

אני חושב/ת על חייהם
של הפצועים רק ביום
ההוקרה.

אני חושב/ת על חייהם
של הפצועים רק ביום
ההוקרה ,וחבל לי שזה כך.

הפצועים הם כמו כל
חייל אחר שהשתחרר
מהצבא

אני נמצא/ת בקשר עם
פצועי צה"ל והנפגעים.

בס"ד

נספח ב

התחלנו לעבור בין הכוחות .ניסינו לראות איפה
אפשר לעזור .אחרי כמה ימים התברר שמכניסים
את היחידה ...קיבלנו גזרה .חמישה ימים ראשונים
שקט יחסית .ביום השישי הגענו למתחם עם
הרבה מבנים ,שורץ מחבלים ...אני ישבתי בפתח
בית כשאחד המחבלים יצא מפיר ונתן צרור שפגע בי בברך.
מישהו בא ,מושך אותי אחורה .אני מאבד המון דם .החובש עושה לי
חוסם עורקים .תכל'ס אני מרגיש שאני מזדכה על ציוד .מאבד הכרה
וחוזר להכרה...
יש לי תמיד דגל בווסט .ביקשתי שיביאו לי אותו .שמתי את הדגל
עלי ...אמרתי "אם לצאת פצוע אז ככה ,עם דגל עליך".
בהתחלה חשבתי שזה ייקח שבוע ,שבועיים ,חודש ,ואני אוכל לחזור.
זה סוג של מלחמה עם הזמן ,להיכנס לזמן אחר .יש לך איזה מסלול
שתכננת .פתאום יש לך סטופ .צריך לכוון מסלול מחדש .בשבוע
שעבר מצאתי את עצמי משווה עם מישהו כיסאות גלגלים .הזוי...
הכי אני שונא שמישהו דוחף לי את הכיסא.
אני יכול לדרוס אותו.
בשנה הבאה אני חוזר לצבא.
אין אופציה אחרת...
(מתוך :קוטס-בר ,חן" ,בחזרה לחיים",
ידיעות אחרונות ,מוסף חג ,כ"א בתשרי תשע"ה ,עמ' ).17

אל תסתכל
בקנקן

אלא

במה שיש בו"
(מסכת אבות ד,כ)

