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טקס יום ההוקרה
לנפגעי מערכות ישראל ופעולות האיבה
התשע"ט 2018

כוחנו באחדותנו
מצגת מלווה :שקופית פתיחה -יום ההוקרה -כוחנו באחדותנו( .מצ“ב)
ברקע :שיר הנושא של יום ההוקרה ”כנראה שנצחנו"https://youtu.be/fpoiw2yTn-w -

מנחה:
היום ,יז בכסלו ,אנו מתכנסים כאיש אחד בלב אחד ,כאן ב _________ ובבתי ספר רבים בכל חלקי
הארץ ,בקהילות ,במכינות ,בצבא הגנה לישראל ,בבית הנשיא ,בכנסת ועוד -לציון יום ההוקרה
לנפגעי מערכות ישראל ופעולות האיבה.
אנו לומדים השנה במערכות החינוך את הנושא החשוב מכל -אחדות.
אין כיום ההוקרה לפצועים על מנת ללמדנו ולבנות בנו את ההכרה הברורה -כוחנו באחדותנו!

קריין א:
אחינו הגיבורים ,נפגעי מערכות ישראל -יצאו לקרב מתוך תחושת אחדות איתנה -להגן בגופם
עלינו -להביא בטחון לתוך בתינו.

קרין ב:
פצועי פעולות האיבה -נפגעו בגופם ונפשם ,אך ורק משום שייכותם לעם ישראל ומדינת ישראל,
מתוך התאחדות מוחלטת של הפרט -עם הכלל.

קרין ג:
אנו ביום זה -מוקירים אתכם ,מתאחדים למענכם ,מרגישים שוב עד כמה הננו עם אחד ,גוף אחד,
אשר כאב בכל אבר שהוא -מזעזע את הגוף כולו.
קרין א :יודעים אנו שכוחנו -באחדותנו .מכוחככם ולמענכם -ניתן ידיים ונתחבר.
קרין ב +קרין ג :יחד ,ננצח!
השמעת השיר /הקרנת הקליפ :יחד ננצח -שרית חדד.
https://youtu.be/bfoalLqT45E?list=RDTdXhOFyGxLg

מנחה:
ברצוני להזמין את מנהל בית הספר /ראש המועצה /אחר -לשאת דברים.
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מנחה:
חיים ביננו כיום ,כ  70,000אזרחים ,נפגעי מערכות ישראל ופעולות האיבה .מצולקים בגופם או
בנפשם ,מתמודדים מידי יום עם הפציעה.
הגבורה -כתב יצחק שדה ,ביסודה -היא אהבת הזולת.
אותה אהבה הניעה כנראה את עמית מעוז ,חייל צעיר מתל אביב ,להפציר במפקדיו ולעלות ולהלחם
בגבול הצפון ,למרות ששירת בתפקידי הדרכה בדרום ,להכנס עם הטנק לעומק לבנון ,להפצע,
להשתקם ,ולשוב כמתנדב לשורות הלוחמים.
כששואלים אותו -מדוע?
הוא עונה:
קרין א :יש לנו ארץ נהדרת ,אבל אין לנו ארץ אחרת .התנדבתי כי אני בטוח שביכולתי לעזור
ולתרום וגם לפקד ,ואני מאמין שכל מי שיכול חייב להצטרף ,שכן אין לנו צבא אחר".
מנחה :ממשיך יצחק שדה ומתאר את מידת הגבורה -במאמרו -מהי גבורה.
"כל מקום שאתה מוצא בו הקרבה -גם גבורה תמצא שם".
מתוך הקרבה ואהבה ,יצא שוקי גלבוע ,בביתו שבקרית ארבע ,לביתם של משפחת אריאל ,לשם חדר
בשעת בוקר מחבל ,להציל את הילדה הלל יפה .שוקי נאבק במחבל ונפצע ,ואיבד אחת מעיניו .את
הלל לא זכה להציל אך בזכותו נמנע אסון גדול יותר.
במצגת :תמונה של שוקי גלבוע (נספח )2
מאז עובר שוקי תהליך שיקום ארוך ולא קל ,אך גבורתו נמשכת ובאה לידי ביטוי במאמץ יומיומי-
לא לוותר .בראיון אישי לקראת יום ההוקרה ,מתאר שוקי את המוטו המלוה אותו מאז הפציעה:
קרין ב" :החיים מספקים לנו המון סיבות למה לוותר לעצמנו ,לא להמשיך הלאה ,לזרוק אחריות,
להאשים אחרים .בסופו של דבר -זה בידיים שלנו ובכוחות שלנו ,לקחת את החיים למקומות הכי
טובים שאנחנו יכולים ,לא לפחד ,לא להפסיק לשאוף".

קרין ג:
גיבורים שלנו-
הפגנתם אומץ וגבורה ברגעים בהם חייכם השתנו ללא הכר
הנכם ממשיכים יום יום בכוחות עליונים להתגבר.
אתם נותנים לכולנו כח
אנו לומדים דרככם שיש לנו כנפי רוח...
ביצוע השיר /ריקוד /השמעה של השיר "בן אדם עלה למעלה עלה"
 https://youtu.be/Ieg5AvyikfAמנחה:
שר החינוך ,נפתלי בנט ,כתב במאמרו לעיתון "ידעות אחרונות" "איזהו גיבור"" ,גבורה היא תכונה
שצריך לבנות".

קרין א:
"ההסטוריה שלנו רוויה גיבורים וגיבורות ,מכל הגוונים ,הדעות הפוליטיות והעדות.
המבחן האמיתי של כל אחד ואחת מאיתנו -הוא מבחן החיים" .
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קרין ב:
"אני מצפה מכם ,בני הנוער הישראלי ,לאמץ את אחת התכונות של הגיבורים ,משהו קטן"...

קרין ג:
"קחו על עצמכם משהו מעשי ומיידי .להיות נדיבים יותר ,חרוצים יותר ,משקיעים יותר ,טובים יותר".

קרין א:
כך נדע שגיבורינו השאירו מעצמם כאן משהו ,בעולם הזה".
השמעת השיר -נגמר .עידן עמדיhttps://youtu.be/yWWQ7JG8trw .

מנחה:

ֹאמר ֲחזָ ק.
ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו יַ ְעזֹרּו ּולְ ָא ִחיו י ַ
נישא תפילה לשלומכם ורפואתכם
בתוך שאר חולי ישראל.
הקרנת הסרטון :תפילה לשלומם של הפצועים https://youtu.be/glljdsqmCDo
לחילופין -ניתן להזמין את רב הקהילה  /נציג מבית הספר לקריאת התפילה:
"מי שברך אבותינו ,אברהם יצחק ויעקב ,שרה ורבקה רחל ולאה ,משה ואהרון ,דוד ושלמה .הוא
יברך וירפא את כל פצועי חיילי צבא הגנה לישראל ,וכל פצועי כוחות הבטחון ,וכל נפגעי פעולות
האיבה .בעבור שהציבור כולו מתפלל למענם .בשכר זה הקב“ה ימלא רחמים עליהם .להחלימם
ולרפאותם ,להחזיקם ולהחיותם .וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים ,רפואת הנפש
ורפואת הגוף ,לכל אבריהם ולכל גידיהם בתוך שאר חולי ישראל .רפואה קרובה לבוא .השתא בעגלא
ובזמן קריב ,ונאמר אמן“.

קרין א:
גיבורים שלנו,
ביום זה אנו רוצים להביע מעט מאהבתנו ,הערכתנו
לתת מזור לכאב ,לומר תודה על שעשיתם למעננו.

קרין ב:
ביום זה אנו מתאחדים כולנו,
וזוכרים שאנו עם אחד ,מיוחד.

קרין ג:
נקח מיום זה תעצומות נפש לשנה כולה
גבורה ,אחדות ,מסירות ואהבה
הקרנת הסרטון "כנראה שניצחנו -אומנות בחול"https://m.youtube.com/watch?v=o0pHFJsJjIY .

מנחה:
תם הטקס
לשירת המנון התקוה הקהל יעמוד על רגליו.
https://youtu.be/CziEHDvpoAo

