בס"ד

טקס יום ההוקרה
לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה
יז בכסלו התש"פ 15/12/2019
כתיבה :הודיה ועקנין ,עריכה :נועה גמרסני

*מצ"ב באתר שקופית מתאימה להקרנה במהלך הטקס .וכן לוגו יום ההוקרה .מומלץ לערוך מצגת
מתאימה שתלווה את הטקס.
פתיחה -השמעת השיר "אלוף העולם"
https://www.youtube.com/watch?v=jlCNqyY-fAk
*ניתן לשים את מילות הפזמון במצגת ,ותמונות של פצועי צה"ל ופעולות האיבה -לאחר הפציעה,
מתוך תהליך השיקום וההחלמה ,ועוד.
*ניתן לעשות תאטרון צלליות מתאים -עם אלמנטים הקשורים למילים :שרירים ,משקולות ,לב ,עוף
חול ,דמות נופלת וקמה ועוד...
(החלשת השיר והשמעתו ברקע)

קריין א:
אני אלוף העולם בליפול
ולקום כמו גדול
את תראי ,כמו עוף חול
אני נשרף-
אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות

מנחה:
היום ,יז בכסלו -יום ההוקרה לפצועי צה'ל ופעולות האיבה ,אנו מתכנסים כאן ,תלמידי בית הספר
__________ יחד עם עוד עשרות אלפי תלמידים בכל רחבי הארץ ,כדי לעצור ולהודות ,להכיר-
ולהוקיר את החיילים הגיבורים ,שהתגייסו להגן על הארץ הזו ועל יושביה ,ונפצעו במהלך שרותם,
ואת נפגעי פעולות האיבה שנפצעו במהלך "סתם יום של חול" ,אך ורק משום שהם יהודים .אלו וגם
אלו נושאים על גבם את המשא הכבד של תקומת המדינה .מתמודדים בגבורה עם הפציעה בגוף
ובנפש.
למעלה מ 70000נפגעי פעולות איבה ונכי צה"ל חיים היום במדינת ישראל.
חובה היא לנו להיות ערים ,רגישים וקשובים לקולותיהם של הפצועים ולסייע להם ככל שנדרש,
זכות גדולה היא לנו מתוך ההכרות וההוקרה לקבל מהם כח והשראה לחיים מלאי תעצומות,
עריבות הדדית ונתינה.
היטיב להגדיר זאת שר הביטחון ,משה (בוגי) יעלון ,בערב ההצדעה לפצועי ’צוק איתן‘:
”אנו נהיה אתכם בכל צומת שאליו תגיעו ,יודעים כי ביכולתכם לכבוש פסגות חדשות .אשרי העם
שאלו הם בניו“.
או כדברי נשיא המדינה ,ראובן ריבלין :אתם לעולם לא תהיו גיבורים שקופים .כל אחד ואחת מכם
הוא סיפור בפני עצמו"
היום ,ניגע מעט ,באותם סיפורי גבורה ,נתחזק ,נקבל על עצמנו להיות לצידם ולחזק.

בס"ד

קריין א :לא נולדתי עיוור
קריין ב :לא נולדתי בלי ידיים
קריין ג :לא נולדתי ללא רגליים
קריין א :ופתאום אני ישוב כאן ,אני הפייטר ...שבעת שקפצתי על הארץ הייתה האדמה רועדת
כאילו אינה יכולה לשאת את העוצמה שבי ,אמרתי לעצמי ' ,לא .אני לא מת .אני חי .ואם לא אחיה
אז אמות .אין אופציה אחרת .אבל אם אני חי ,אני מתמודד ובכבוד  .אז ,באותו הרגע שבו מצאתי
את עצמי עומד לשקוע בתחתית התהום ,החלטתי לבנות את עצמי ולכונן את עצמאותי מחדש ''
קריין ב :נכתב ע"י פאיז רעד ,נכה צה"ל מבני העדה הדרוזית ,הפועל רבות למען הפצועים ,בספרו
" חזרתי להיאבק על החיים'')
מנחה '' :בשצף– קצף מסתער הנוער על החיים ,מחשב לכובשם בסערת מלחמה .
הלב הצעיר ,המלא על גדותיו ,הומה כהמיית גלים ,שוטף תבל ומלואה"
כך כתב פעם הרב משה צבי נריה על הנוער במדינת ישראל.
במילים אלו היטיב הרב נריה לבטא את כוחו של אותו נוער נפלא ,אשר החליט לפעול לקיום יום
הוקרה ממלכתי וציבורי ביום י“ז בכסלו ,כ“ט בנובמבר.
כך כתבו בני הנוער” :אנו באים בדרישה למדינה שתדע להוקיר גם את לוחמיה שמסרו נפשם ונפצעו
במערכות ישראל .גיבורים אלו לעתים נשכחים ואינם זוכים להערכה .גבורתם וסבלם היומיומי
למעננו אינו נודע ברבים.
 .“...אכן ,אין מתאים יותר מיום החלטת האומות המאוחדות על הקמת מדינת ישראל ,בערבו של חג
החנוכה – הוא חג הגבורה ,להכיר ולהוקיר את אלה שחרפו נפשם ,נפצעו בגופם ,ומשלמים בסבל
ובכאב את מחירה של הארץ הזו יום-יום ,שעה-שעה .מידה כנגד מידה יש כאן .מה הם יצאו להגן על
הארץ ועל יושביה – אף אנו נגן עליהם ,על זכויותיהם ועל שמירת איכות חייהם.
מן הנוער שבדרום עלתה ההצעה לכנסת ולממשלה ,עד שבהחלטת ממשלה נקבע יום הוקרה שנתי
בי"ז בכסלו (יום כ"ט בנובמבר  )1947לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה.

ניתן להקרין מתוך סרטון הכרזת המדינה:
mPdXKx74PBk/be.youtu://https
מנחה :אני מתכבד להזמין את מנהל /ת בית ספר /ראש עיר /אחר לשאת דברים

קריין א:
פצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה מהווים עבורנו אות וסמל למסירות ונתינה .הם יצאו להגן עלינו
ולהשיג עבורנו שלווה וביטחון ,ומרגע פציעתם תפקידנו להשיב להם כגמולם .להגן עליהם ,לשמח
אותם ,לדאוג להחלמתם.
קריין ב :עולה לנגד עיננו דמותו הייחודית של אבי הפצועים -שמחה הולצברג ,אשר כשמו כן
הוא -ביקש להעניק שמחה ,אימץ לליבו את הפצועים ושימח אותם בזמנים קשים.
ניתן להקרין מתוך הסרטון על חייו של שמחה הולצברג 'אבי הפצועים'
(כדאי להקרין מדקה  0:16עד  1:30ומדקה  7:33עד )8.17
https://youtu.be/UjT9Ki_pQgw

בס"ד
קריין ג :שמחה הולצברג נולד בורשה .עבר כילד את השואה ,ואחריה עלה לארץ ישראל .לאחר
מלחמת ששת הימים החליט להקדיש את זמנו לחיילי צה"ל הפצועים.
את התואר "אבי הפצועים" קיבל בצדק רב .הוא תמך בפצועים נפשית ופיזית ,עודד את רוחם ,הפיח
בהם תקווה ,השיא רבים מהם ושש תחת חופתם כאילו היו ילדיו.
קריין א  :שמחה היה אבא של כולנו ,אחרי הפציעה הקשה,לא ידעתי איך אפשר לחזור לחיים...
עד שהגיע אבא שלי ''-אבא שמחה' .אימץ אותנו אל חיקו כמו אב ביולוגי אוהב ,על אף שלא הכיר
אותי עד אותו יום ,ליווה אותי צעד אחר צעד .הוא החזיר את השמחה לחיי...
קריין ב :כוחנו -באחדותנו!
שירה ועמיחי איש-רן ,בני הזוג שנפצעו בפיגוע הירי בעפרה ואיבדו את תינוקם אמרו בימים שלאחר
הפיגוע:
"איזה כיף להיות חלק מהעם הזה שכל הזמן הזה תומכים ,מתקשרים ,שדואגים להכל בכל זמן  -כל
העם על כל גווניו! תחושת האחדות היא משהו שאנחנו צריכים לזכור ולשמר
קריין ג" :יכולים להיות חילוקי דעות ,אבל צריך לזכור  -אנחנו עם אחד!...
ניתן להשמיע שיר בנושא אחדות:
כיוון אחר -שלומי שבת ואודי דוידי:
https://www.youtube.com/watch?v=m4C-cHTodCw
כאן זה בית כאן זה לב ,בהשתתפות אמני ישראל:
https://www.youtube.com/watch?v=xWx3R7WaAQY
ניתן לעשות הצגה קצרה של קריין חדשות ומרואיינת .ההצגה מבוססת על סיפור אמיתי של שירה
כהן .מנחת "זהות" באילת:
קריין החדשות-
לפני  18שנה ,ב  9באוגוסט  ,2001בשעות אחר הצהריים נכנס מחבל מתאבד למסעדת ''סבארו''
במרכז העיר ירושלים כשעל גופו חמישה ק''ג חומר נפץ ,המחבל פוצץ עצמו במרכז המסעדה.
בפיגוע נרצחו  15אנשים ונפצעו מעל  130אנשים.
אנו נפגשים היום עם אחת הפצועות הקשות בפיגוע ורוצים לשמוע ממנה על הרגעים הקשים ועל
החיים מאז...
מראיין :שלום שירה ,תודה שהסכמת לדבר איתנו היום  .בת כמה היית בזמן שנפצעת?
שירה :הייתי בחופש הגדול שבין כיתה ט ל י .בת חמש עשרה וחצי.
מראיין :מה הייתה דרגת הפציעה שלך?
שירה :בינוני עד קשה
מראיין :מה היו התחושות שלך ישר אחרי הפציעה?
שירה  :הרגש הראשוני הוא הלם ,למצוא את עצמי בסיטואציה כל כך לא הגיונית .ואז בשבריר שניה
אחרי -הבנתי :זכיתי !  ,אני בחיים  ,הם לא הצליחו לנצח אותי עם הרוע שלהם.
מראיין :מהו הרגע הכי קשה שהיה לך באותם ימים?
שירה  :הרגע בו הבנתי שיש דברים ונכויות שיישארו לעד.
מראיין  :מה עזר לך בזמן השיקום?
שירה :הידיעה שזו רק תקופה קשה ושהיא תעבור ....ידעתי שבהמשך יהיה קל יותר .
מראיין :מה נשאר לך מאותה הפציעה?
שירה :צליעה וכאבים .
מראיין :מה למדת על עצמך אחרי הפציעה ?
שירה :למדתי שאין דבר שאותו אני לא יכולה לעשות.
מראיין :מה את רוצה לומר לעם ישראל?
שירה :עם ישראל היקר .זו הבחירה שלנו .לחיות בארץ ישראל ,להמשיך לבלות ,לחיות חיים רגילים.
זה הניצחון שלנו .עם ישראל חי!

בס"ד

קריין ב:
אחינו הפצועים-,הגיבורים והאהובים ,אנחנו מחבקים ומוקירים אתכם ומתפללים לרפואתכם
השלמה במהרה!
ניתן להקרין סרטון תפילה לשלום הפצועים .את התפילה מקריא רבה של ת''א – יפו לשעבר ,הרב
ישראל מאיר לאו.
https://www.youtube.com/watch?v=281sjpSzqWM

קטעים נוספים לקריאה -לבחירתכם:
דרור ,חייל דובדבן לפני שחרור ,נפצע באורח אנוש במבצע ללכידת מחבל :
''הרגשתי שלא סתם נפצעתי ,ואני צריך ללמוד מזה משהו ...אוטומטית ,זה גם מה שקרה  ,ראיתי
הרבה אנשים שהולכים על רגליהם והם לא כך מאושרים .זה גרם לי להבין שהאושר בעצם בא
מהעבודה הפנימית של האדם".

דב קלמנוביץ' ,הפצוע הראשון של האינתיפאדה הראשונה -
''ההתמודדות היא מול כל מי שרואה את החזות החיצונית שלי ...זו התמודדות מאד קשה ואתה
צריך לקבל המון החלטות .אני החלטתי לחזור למעגל החיים בדיוק כמו שהייתי קודם .לא להיות
נטל על החברה ...אחרי הפציעה הבאתי עם זוגתי עוד ילדים לעולם ....צריך להבין שזו המציאות-
אנחנו חיים פה .חזרנו פה מגלויות שונות ואנחנו נהיה פה גם בעתיד''.

סמל דור נקש ,נפצע ב"חומת מגן" בידו ובפניו ,עבר ניתוחים רבים:
"היד שלי אף פעם לא תהיה כמו שהייתה אבל היה שווה .זה ת'כלס בשביל תושבי הדרום .הם היו
צריכים את זה .מה שהיה להם זה לא חיים .סתם להיות סוציופת ,להגיד "אני גר ברמת-גן אז לא
אכפת לי?" עכשיו יש להם שקט"...

סמל ראשון גל גנון ,לוחם בחטיבת הנח"ל ,נפצע מפגיעת טיל במבצע "חומת מגן" ,עבר עשרה
ניתוחים ואשפוז ממושך בשיקום:
"הכי קשה זה השגרה .לקום בבוקר ויש לך ריפוי בעיסוק ,פיזיותרפיה ,ומודיעים שיש לך עוד
זיהום ,עוד ניתוח ...המצחיק הוא שאם תהיה עוד מלחמה .אני אעשה הכל כדי להשתתף ולהיכנס
עוד פעם לעזה ...בשביל המדינה הייתי נותן הכול .אני אומר ששרדתי טיל ,אני אשרוד כל דבר"...

ניתן להשמיע את השיר "מודה אני" של עומר אדם
https://www.youtube.com/watch?v=YQ5f1OMFFL0

בס"ד

קריין א:
האדם אינו פלדה
הוא לב ונשמה ,הוא בוכה וצוחק.
הוא אוהב וכואב.
הוא מסתגר ונפצע וזועק.
האדם הוא אדם''
(יצחק רבין ז"ל)

פצועים יקרים ,תודה לכם על כל מה שנתתם מעצמכם למען המדינה,
תודה על המסירות ,ההקרבה ,על ההתמודדות והגבורה.
כוחנו באחדותנו -אנו כאן בזכותכם ,אתכם ולמענכם!

נקרין את הקליפ כנראה שנצחנו -התש"פ
https://youtu.be/jnNZrtvA63A

-לשירת המנון התקוה הקהל יעמוד על רגליו

תם טקס יום הוקרה לנפגעי צה''ל ופעולות האיבה.

