חברי תנועת הנוער !
ישנן דרכים שונות המבקשות לדעת מה טיבם של יחיד או חברה העומדים מולך ,אחת
הדרכים היותר חזקות ,היא לנסות לראות מי הם הגיבורים הזוכים לכבוד והערכה ע"י
אותה החברה .הרי אפשר לדבר המון ולספר המון סיפורים ,אבל בשורה האחרונה ניבחן
לפי מי בחרנו להעלות על נס ולהוקיר את פעולתו לחיי המדינה.
כאשר אנו מבקשים למצוא את הגיבורים ,אנו יודעים שיש שני סוגים של גבורה .האחת,
זועקת כך שלא ניתן לפספס אותה וכולנו עומדים ומבקשים לכבדה ,והשניה ,גבורה
שקטה ,יום יומית ,שאינה מפסיקה .גבורה שאם לא ננהג ברגישות ,אנו עלולים לאבדה.
כאשר אנו ניגשים ליום ההוקרה לפצועי צה"ל ,אנו כאזרחי המדינה מבקשים לא לאבד את
אותה הגבורה השקטה ,אנו מבקשים לפגוש את עוצמתם של אותם אנשים שבשבילנו הם
במקרה הטוב ידיעה קטנה בתקשורת על חייל או חיילת שנפצעו באורח בינוני בהיתקלות
או בלחימה ,אבל מבחינתם זהו סיפור של חיים שלמים ,בהם הם חיים יום יום ,את
פציעתם.
כאשר אנו נכנסים ליום ההוקרה ,אנו מבקשים לפגוש את גבורתם של האנשים שמבחינתם
הזיכרונות מהשירות הצבאי אינם רק תמונות באלבום או מגן הוקרה ,אלא הם זיכרון
הנצרב בבשרם ודורש מהם להתמודד בכל שלב ושלב בדרך העולה.
אנו מבקשים לא לפספס את גבורתם של אלה שבחרו בחיים למרות הפציעה ובחרו להמשיך
לחיות ליצור לבנות ולהקים משפחה ,להם אנו רוצים להגיד שבבחירתם בחיים הם
ממשיכים לנצח בכל רגע וכל דקה.
את יום ההוקרה אנו מקיימים ע"מ להוקיר את מי שבגופו ממש שימש כמגש הכסף שעליו
קיבלנו את המדינה .בנוסף ,אנו מקיימים יום זה גם בשבילנו ,האנשים שלא טעמו את
טעם הפציעה ,מתוך הבנה שמגבורתם ועצמתם של הפצועים יש לנו כ"כ הרבה מה ללמוד
ולקבל לחיי השגרה.
כשאנו פוגשים את כלל תנועות הנוער במדינת ישראל ,אנו מגלים מכנה משותף חזק
המאחד בין התנועות כולם .כלל התנועות ,על אף הזרמים והגישות השונות מרגישות
אחריות אדירה על עולמה הערכי והמוסרי של המדינה .ככאלה אין לי ספק שדוקא אנו
חברי התנועות צריכים להעלות על נס את גבורת החיים של אותם פצועים הסוחבים על
גופם את תקומת המדינה ,ולבקש לקבל מהם הכוונה לעיצוב דמותה של מדינתנו כחברת
המופת ,המבקשת לקדם עולם של ערכים ,ציונות ,מוסר וצדק ליחיד ולחברה.
בתקווה ליום הוקרה משמעותי ומקדם.

בברכה ,אמיר סנדלר
יו"ר ועדת הדרכה ,מועצת תנועת הנוער בישראל

יחידה מספר  :1מצדיעים בתודה
מטרות היחידה:
 .1החניך יכיר בהרגשות הטבעיים שמתעוררים בו למראה אדם עם מגבלה פיזית
 .2החניך יפתח בתוכו הערכה והוקרת תודה גדולה לפצועי צה"ל

מהלך היחידה:

שלב א':
שלב הפתיחה של יחידה זו יבקש להדגים קצת לחניכים את הקושי של אדם עם מגבלה
פיזית להתנהל בעולם .ההזדהות עם הקושי תהווה בהמשך הפעולה קרקע טובה להבנת
ההערכה והכרת התודה שאנחנו צריכים להיות כלפי פצועי צה"ל.

להלן פתקים שונים ובהם משימה שיש לעשות במגבלה פיזית מסוימת .ניתן בכל פעם את
אחד מהפתקים לשניים מהחניכים והם צריכים בזמן הקצר ביותר לבצע את המשימה ללא
האיבר "הפצוע" .החניך שמסיים ראשון בכל זוג הוא החניך המנצח..

 לפתוח ידית של דלת ללא ידיים
 להקיף את החדר עם רגל אחת
 להבין משהו שאתה אומר למישהו כאשר האוזניים סתומות ואטומות
 להצליח לשיר את המנון התנועה כאשר אתה לא יכול להגיד ברור את האות "ר"
ואת האות "ח"
 להצליח להרים כסא ולהעביר אותו מקצה חד לקצה השני של החדר עם יד אחת
 להצליח לאכול משהו בסכין ומזלג בלי לראות
 להצליח לקנח את האף בלי ידיים
 להצליח להגיע לצד השני של החדר בלי רגליים

לאחר שהחניכים מבצעים את המשימה נשאל אותם:
 איך היתה התחושה לנסות לעשות משהו פשוט כל כך עם מגבלה פיזית?
 מה היתה התחושה שלהם כשהצליחו סוף סוף את המשימה?

שלב ב':
לאחר שהשלב הראשון של הפעולה המחיש לחניכים משהו מהקושי של אדם עם מגבלה
פיזית ,נבקש בשלב זה להציף מתוך החניכים את הסיפורים שבדרך כלל יושבים אצלנו
מאוחרי תמונה של נכה ,סיפורים שבדר"כ לא יהיו קשורים לעוז ותעצומות של פצועי
מלחמות צה"ל ,אלא לענייני השגרה של מחלה ,תאונה וכו'..

לפניכם תמונה של אדם עם מגבלה פיזית .עליכם לנסות ולדמיין את
הסיפור שמאחורי התמונה ולאחר מכן להציג אותה בקצרה בפני כל
השבט .נסו להחליט את הפרטים הבאים:
 מה השם שלו?
 היכן הוא גר?
 מה המקצוע שלו?
 מה המצב המשפחתי שלו?
 כיצד התרחשה הפציעה שלו ומה היא כוללת?

נחלק את החניכים למספר קבוצות וניתן לכל אחד מהם תמונה של אדם עם נכות פיזית.
נבקש מכל קבוצה להמציא את הסיפור של הדמות שבתמונה:

לאחר כמה דקות שכל קבוצה מנסה לחשוב על הסיפור של הדמות שבציור שלה ,נבקש
מנציגי הקבוצות לספר את הסיפור אותו בחרו ואותו דמיינו שמתחבא מאחורי הדמות .ניתן
לסיפורים הקשים מן הסתם להסתובב בחלל האוויר ונעבור לשלב הבא..

שלב ג':
לאחר שהשלב הקודם של היחידה הפגיש את החניכים עם הסיפורים המורגלים שעוברים
אצלנו בראש כאשר אנחנו רואים אדם עם מגבלה פיזית ,נציף את הרגשות והמחשבות
שדמות של אדם נכה מעוררת בתוכנו.

נפזר על הרצפה אוסף של כרטיסיות שעל כל אחת מהן יש מחשבה שיכולה ללוות אותנו

אני מרחם עליך ,בטח נורא קשה לך להסתדר

אני מעריץ אותך ,איזה גיבור אתה

איזה מזל גרוע יש לך..

וואו ,איזה מין חיים קשים יש לך

רציתי להגיד לך תודה על מה שעשית בשבילי

נדפקו לך החיים

איזה כיף לך אתה יכול לחנות בחניית נכה ולא לחפש חנייה

אתה האיש הכי אמיץ שאני מכיר

הייתי שמח להיות חבר שלך ולהכיר אותך יותר

מה אפשר לעזור לך?

נכים זה משהו שמעיק ומקשה על החברה
כשאנחנו רואים אדם עם מגבלה פיזית .נבקש מכל אחד מהחניכים להיעמד ליד הכרטיסיה
שהכי מדברת עליו והכי מתעוררת בו למראה אדם נכה.

סביר להניח שהחניכים ייעמדו ליד הכרטיסיות שמבטאות רחמים וקושי עם החיים של
אדם מוגבל וזו בדיוק הנקודה בה נעבור לשלב הבא בה נפגיש את החניכים עם דמויות של
פצועי צה"ל ועם ההרגשות שהם אמורים לעורר בנו כשאנחנו מכירים את הסיפור שלהם..

שלב ד':
בשלב זה נפגיש את החניכים עם שלוש דמויות של פצועי צה"ל ועם הסיפור של הפציעה
שלהם.

נחלק את החניכים לשלוש קבוצות וניתן לכל אחת מהקבוצות את אחת מהכרטיסיות
הבאות (במידה והקבוצה שלכם גדולה מאד ,תוכלו לחלק את החניכים למספר גדול יותר
של קבוצות ולתת לחלק מהקבוצות את אותה הדמות) .נאמר לחניכים שכל אחת מהקבוצות
מקבלת שם וסיפור קצר של אחד מפוצעי צה"ל בשנים האחרונות .כל קבוצה תוכל להיעזר
במכשירי המדיה השונים על מנת לאתר פרטים נוספים :תמונה ,סיפור מרגש ,כתבה על
הפצוע שקיבלה כאשר לאחר כעשרים דקות היא תצטרך עם כל המידע שאספה להגיע
למליאה ולהציג את סיפורו של הפצוע.

דביר בר חי
לפני חמש שנים ,לאחר חודשים ארוכים בהם הדרום היה תחת מטר של רקטות ,החליטה מדינת
ישראל לצאת למבצע קרקעי בעזה ולנסות להפסיק את הירי .ביום הראשון של הלחימה נפצע
דביר בר חי ,חייל גולני בן עשרים מהישוב סוסיא .בהתחלה היה נראה שהפציעה של דביר
איננה חריפה והוא אפילו הספיק להתקשר להוריו המודאגים ולהגיד להם שנפצע ושהוא בדרך
לבית החולים סורוקה בבאר שבע .אלא שלאחר זמן קצר חלה החמרה קשה במצבו והוא איבד
את ההכרה והפך לפצוע קשה מאד שהיה ללא הכרה זמן ארוך .כעבור כמה חודשים של טיפול
מסור אירע הנס ודביר התעורר והתחיל בתהליך השיקום הארוך שבסופו הוא חזר הביתה

אהרון קרוב
כאשר החליט צה"ל לצאת למבצע "עופרת יצוקה" מלחמת לבנון ,היה אהרון קרוב חייל צעיר
בן  ,22קצין ביחידת הצנחנים שהיה יום אחד בלבד אחרי היום המרגש ביותר בחייו :יום
הנישואין שלו לבחירת ליבו צביה .המפקד שלו התקשר אליו לדווח לו על הכניסה הקרקעית
המתוכננת ואהרון ואשתו הטרייה לא היססו לרגע .היה ברור לה שאהרון צריך לצאת לשדה
הקרב ,להיות עם הלוחמים לו ולהגן על מדינת ישראל .וכך במקום לחגוג עם אשתו את ימי
שבע הברכות יצא אהרון לשדה הקרב להגן על המדינה .במהלך המבצע נכנס אהרון עם חייליו
לאחד הבתים בהם היה ידוע שמתחבאים מחבלים ונשק רב .אלא שהמחבלים שהיו בבית
התכוננו היטב לבואם של חיילי צה"ל ומילכדו את הבית בפצצות .הפיצוץ הגדול שנשמע
כשנכנסו החיילים לתוך הבית פצע את אהרון ,החתן הטרי ,באורח אנוש .רסיסים רבים מילאו
את כל גופו ואת ראשו והרופאים הודיעו למשפחה שככל הנראה אין לו הרבה סיכויים לשרוד
ולחיות .הכלה הטרייה שרק לפני יומיים עמדה עם אהרון מתחת לחופה וההורים וכל המשפחה
שמעו את הידיעה הקשה אך החליטו לא להתייאש ..בתהליך ארוך של שיקום שהיה מלווה
בהרבה תפילות ואמונה הצליח אהרון לנצח את הסיכויים ולחזור לחיות..

דרור קנדלשטיין
אחרי התיכון התגייס דרור לצבא הגנה לישראל וחיפש להתגייס ליחידה קרבית כך שמצא את
עצמו חייל בחיל ההנדסה .לאחר השחרור מהצבא הוא נסע כמו הרבה חבר'ה צעירים לטיול
ארוך בהודו ובארצות נוספות במזרח הרחוק ובדיוק כשחזר לארץ ,חודש לפני שהיה אמור
להתחיל ללמוד במכינה מקדימה לקראת לימודיו באוניברסיטה ,קיבל צו שמונה שקרא לו
להתגייס למלחמה שפרצה בלבנון .דרור כמו כל ציוני אמיתי ,ארז את התיק והמדים ויצא
לדרך .אחד הקרבות הקשים ביותר במלחמת לבנות השנייה היה בכפר ששמו בינת ג'בל.
במהלך הקרב נפצעו לא מעט לוחמים .דרור ניסה ,יחד עם חיילים נוספים ,לחלץ את הפצועים
משדה הקרב ותחת אש חזקה ביצע את המשימה .במהלך משימת החילוץ פגעו בראשו כדורים
ורסיסים ופצעו אותו באורח אנוש .כמעט שלוש שנים היה מאושפז דרור בבית החולים בתל
השומר .חודשים ארוכים היה דרור בין חיים למוות ,ובסוף סדרה ארוכה של טיפולים ותהליך
שיקום ארוך השתחרר הביתה כשהוא על כסא גלגלים להמשך ימיו.

לאחר עשרים דקות של עבודה בקבוצות ,נכנס בחזרה את כל החניכים ונבקש מנציגי
הקבוצות להציג את הדמות ואת הסיפור שפגשו.

שלב ה':
שלב הסיכום של פעולה זו ,יביא להבשלה את התהליך שביקשנו לעבור עם החניכים
במהלך הפעולה :ממבט מרחם ואולי אפילו אדיש כלפי עולמם של אנשים עם מוגבלויות
למקום בו שמכיר בכך שפצועי צה"ל הם אנשים שסיכנו את החיים שלהם למעננו ושאננו
חייבים להם המון הכרה של טוב ,תודה והערכה על המעשה שעשו ועל המוכנות שלהם
לסחוב את השאריות של המוכנות הזו להמשך חייהם.

ניתן לכל אחד מהחניכים נייר וכלי כתיבה ,נשים ברקע מוזיקה נעימה ,אפשר לשים שיר
שחובר על ידי בחור בשם איתן אברקי לכבודם של פצועי צה"ל
להלן קישור לביצוע השיר:
https://www.youtube.com/watch?v=rjgm0Akn-4c

ונבקש מכל חניך (ובמידה וזו משימה מורכבת מידי ,נבקש זאת מכל קבוצת חניכים)
לכתוב מכתב תודה לאחד מפצועי צה"ל ששמענו את סיפורם במהלך הפעולה.
במידה ויש מי מהחניכים שמכיר באופן אישי פצוע צה"ל נוסף ,נבקש גם ממנו לספר את
סיפורו לחניכים ונוסיף גם אותו לאפשרויות למען המכתב.

יחידה מספר  :2ערכים נותנים כוח
מטרות היחידה:
 .1החניך יכיר במסירות הנפש שנדרשת מחייל כאשר הוא מוכן לצאת אל שדה הקרב
 .2החניך יפתח בתוכו תכונה של מסירות נפש ללכת עד הסוף עם הערכים שהוא
מאמין בהם.

מהלך היחידה:
שלב א':
שלב הפתיחה של יחידה זו יפגיש את החניכים עם הקושי להצליח לעמוד במשימה קשה
ומורכבת

נחלק את החניכים לשתי קבוצות שישבו במעגל אחד בחדר .נבקש מכל אחת מהקבוצות
לבחור נציג נציג אחד מתוכה שישלח למשימה .שני הנציגים הנבחרים ישבו בתוך המעגל
ויצטרכו לבצע משימה מסוימת ,כאשר תפקידם של שאר החניכים הוא לעודד את נציג
הקבוצה שלהם להצליח לסיים ראשון את המשימה ..הקבוצה שהנציג שלה הצליח לסיים
ראשון את המשימה מקבלת נקודה ,ואזי עוברים לזוג נציגים חדש שמתחרה בינו לבין
עצמו על המשימה הבאה..
הקבוצה שבסיום המשימות הצליחה להשיג מספר רב יותר של נקודות ,היא הקבוצה
המנצחת..

להלן רעיונות למשימות לנציגי הקבוצות:
קלפי משחק :כל נציג צריך להצליח לבנות מגדל עם שש קומות מהקלפים ,בלי שיתפרק
אותיות :כל נציג צריך להצליח למצוא  05מילים שניתן לבנות מאותיות המילה
"אנציקלופדיה"
שתיית מים :כל נציג יצטרך לשתות כמה שיותר כוסות מים מתוך בקבוק שיקבל

ציור :כל נציג יקבל רשימה ארוכה מאד של חפצים ויצטרך לצייר את כולם על נייר
חשבון :רשימה של כמה תרגילי חשבון מסובכים
שירים :השלמה של שורות משירים ידועים
ספורט :להצליח לעמוד כמה שיותר זמן על רגל אחת
כתיבה :להצליח לכתבו אלף פעמים משפט מסוים על דף

לאחר שהחניכים יסיימו את המשימות ונכריז על הקבוצה המנצחת ,נשאל את נציגי
הקבוצות:
 איך היתה התחושה לעמוד במשימה?
 מה עזר לכם לעמוד במשימה?

שלב ב':
לאחר השלב ראשון של היחידה הפגיש את החניכים עם הקושי לעמוד במשימה שלוקחת
זמן ואנרגיה ,נבקש בשלב זה להתקדם עוד צעד אחד קדימה ולחדד בתוכם את ההבנה
שכאשר יש לנו מטרה שעומדת מאחורי המאמץ ,היא נותנת לנו כוחות לעמוד במשימה..

נחלק את החניכים לזוגות ,כאשר כל בכל פעם כל זוג יקבל משימה מסוימת לביצוע .אחד
מהחניכים יקבל הבטחה שבמידה ויצליח לעמוד במשימה יקבל ממתק כל שהוא והשני
יצטרך להסתפק במטרה כשלעצמה ,דהיינו :לעמוד במשימה בה התבקש..
סביר להניח שהחניכים שקיבלו הבטחה לממתק עם סיום המשימה יהיו בעלי מוטיבציה
גדולה יותר להצליח ולעמוד במשימה

רעיונות למשימות:
 להקיף את החדר בריצה שש פעמים כמה שיותר מהר
 לקחת את השרוכים מכל הנעליים של החניכים שיש להם אות מסוימת בשם ולהפוך
אותם לחוט אחד ארוך
 למיין כמה שיותר מהר לפי צבעים ערימה גדולה של חפצים

 לספור כמה יותר מהר כמה גרגרי אורז יש בשקית
 לרוץ החוצה ולהצליח למלא שקית גדולה בזבל שאתם מוצאים בחוץ

לאחר סיום המשימה ,נשאל את החניכים:
 למי משני החניכים היה קל יותר להצליח לדבוק במשימה?
 מה עוזר לנו לסיים משימות בחיים?

נסכם את השלבים הללו של היחידה באמירה שהחיים של כולנו מלאים במשימות והרבה
פעמים כשיש לנו ידיעה והבנה בשביל מה המאמץ שווה ונכון ,זה נותן לנו כוחות להתמיד
ולהמשיך במשימות למרות הקושי.

שלב ג':
לאחר שהשלבים הקדומים של היחידה הפגישו את החניכים באופן סמלי את הקשיים
שמסירות למשימה דורשת מאיתנו ,נבקש בשלב זה לחזור אל הנושא שלנו :פצועי צה"ל
ולנסות להבין אילו התמודדויות מציאות של מלחמה דורשת מהחיילים שנכנסים אליה..

נתאר לחניכים בכמה דקות סיטואציה מסוימת של מלחמה .כדאי כמובן להיות דרמטיים
כמה שניתן על מנת להכניס את החניכים אל האווירה ,אל החששות ואל המתח .כדי
להוסיף עניין אפשר להביא לפעולה מדים של חייל וללבוש אותם וכך לתת תפאורה וצבע
לסיפורים.
לאחר שהחניכים נכנסים לעניין ,נתאר בפני החניכים את הסיטואציות הבאות ונבקש כל
פעם משלושה חניכים לנסות ולומר איך הם חושבים שהיו מגיבים לסיטואציה שאנחנו
מתארים .ניתן כמובן גם לחלק את השבט לקבוצות ולתת לכל קבוצה לדון באחת
מהסיטואציות ולאחר כמה דקות של דיון בקבוצות ,לאסוף שוב את החניכים ולבקש
מנציגי הקבוצות לספר במה שדנו ובמה שעלה מתוכם.

אתם יושבים כבר שלושה ימים במארב .המים והאוכל כמעט אוזלים .הבטן מקרקרת ואתם
צריכים לנסות כמה שיותר להצליח להתרכז במשימה :לא לפספס אם עוברים מחבלים באזור..

אתם כבר שבוע נמצאים בשטח האויב .הפלאפון בלי קליטה ,אתם יודעים שהמשפחה דואגת
ואתם כבר מתגעגעים נורא למשפחה..

נפצעתם ברגל .כואב מאד .הקרב מסביב נמשך ואתם רואים את החבר מהפלוגה שלכם שוכב
פצוע על ידכם .אתם בקושי מצליחים להזיז את עצמכם

אתם בריצה מטורפת שמטרתה להצליח להיכנס לתוך כפר שידוע שיש בו מחבלים רבים .פתאום
אתם נופלים ומרגישים שכבר אין לכם כוח להמשיך עוד לרוץ

אתם אחרי ארבע לילות שכמעט ולא עצמתם עין .הקרבות נמשכים .אתם נכנסים לעוד בית
ומוודאים שאין מחבלים בתוכו .אתה מרגיש שהעיניים עומדות להיעצם אבל יודע שאסור

אתה נמצא במארב עם חברים מהיחידה .המפקד מבקש ששני חיילים יכנסו לבית הסמוך על מנת
לוודא שהשטח נקי ולא ממולכד .האמת די מפחיד..

סביר להניח שהתגובות מתוך החניכים ינועו על ציר של התגייסות חד משמעית למשימה
ושל כניעה לקושי הטבעי כל כך( ..אצל חניכים צעירים קל יותר לדמיין שנגיב באופן
המתמסר והמתגייס לערכים – זה לא נורא אם אלו הקולות היחידים שהחניכים ישמיעו,
הגם שלא בטוח שהם היו עומדים במבחן המציאות ,בכ"ז אמירות כאלו פותחות מקום
ושער לרצון שלנו להיות אנשים ערכיים)

שלב ד':
לאחר שהשלב הקודם של היחידה ניסה דרך סיטואציות משדה הקרב ,להמחיש לחניכים
קצת את המתח והמסירות שנדרשים מחיילים בזמן מלחמה ,נבקש בשלב זה להבין
שחיילים יוצאים למלחמה עם רוח קרב ועם אמון בחשיבות מטרות המלחמה – ערכים
שחייבים ללוות את המלחמה והם אלו שנותנים להם את הכוח לשרוד את הקרבות הקשים.

לצורך שלב זה תצטרכו לגייס ארבעה אנשי צוות (מדריכים ,חברים וכדומה )..על מנת
שנצליח להציג בפני החניכים ערכים שונים שאיתם יוצא חייל בצבא הגנה לישראל
למלחמה

ציונות:
המדינה הזו היא הדבר הכי גדול ומשמעותי שקרה לעם שלי בשישים שנה האחרונות .אני מוכן
להתאמץ ולמסור את כל מה שיש לי בשביל שהיא תמשיך להתקיים

ערבות הדדית:
המלחמה הזו באה להחזיר את השקט לאלפי תושבים שנמצאים במקומות שונים במדינה וחיים
בפחד מתמיד .אני מוכן לעזוב את כל מה שיש לי בחיים ולצאת אל הקרב כדי להחזיר להם את
השקט לחיים.

רעות:
החברים שלי מהצוות הם החברים הכי טובים שלי .אני אהיה מוכן לעשות הכל ולהתגבר על כל
המכשולים בשביל להציל אותם

שותפות:
צבא הגנה לישראל הוא המקום הכמעט יחיד במדינה בו נפגשים :דתיים וחילונים ,שמאלנים
וימנים ,תשובי הצפון והדרום .הרצון שלי להיות חלק מהפסיפס המדהים הזה נותן לי כוחות
לעזוב הכל ולהגיע אל הקרב

כל אחד מאנשי הצוות הבוגרים שאתם מגייסים לשלב זה של היחידה ,יצטרך להתחפש
למפקד ולשאת נאום שהיה נותן לחיילים שלו לפני היציאה לקרב שמבטא את הערך שהוא
קיבל בכרטיס שלו.
לאחר ארבעת הנאומים נערוך הצבעה בין החניכים – איזה מהנאומים היה המשכנע ביותר
עבורם? עם איזה מפקד היו בוחרים לצאת לקרב? איזה ערך מהערכים שהושמעו היה נותן
להם כוחות להתמודד עם ה
נוכל לערוך מעין הצבעה בין החניכים ואפילו להעמיד בשורה מאורי כל "מפקד" את שורת
"הלוחמים" שבחרו בו ולערוך איזה שהיא תחרות קצרה (כגון :ריצה וכדומה) בין ארבעת
הטרים שיווצרו..

בסיכום נאמר לחניכים שכל הערכים שהושמעו בנאומים השונים הם ערכים שמלווים את
חיילי צה"ל ביציאה אל הקרב והם אלו שנותנים להם את הכוחות להילחם ולהתגבר על
הקשיים השונים בשדה הקרב.

שלב ה':
השלב שיחתום את היחידה הזו יחזור אל פצועי צה"ל ויבקש לתת לחניכים את ההבנה
שאותם ערכים שליוו את החיילים בהיכנסם לקרב ושנתנו להם את הכוח לא להיכנע לקשיי
המשימה שבקרבות ,אלא לצאת ולהסתער – הם הערכים שנותנים להם את הכוח לא
להתייאש והילחם גם במלחמה האישית של השיקום וההתגברות שהמלחמה הותירה
אצלם..

לפניכם ארבעה סיפורים של חיילים שנפצעו בקרבות וסוחבים איתם פציעה קשה לתקופה
ארוכה .כל אחד מהסיפורים מחזיר את החיילים הפצועים לאחד מהערכים שפגשנו בשלב
הקודם של הפעולה ונבקש לבחון את הכוחות ואת האמונה בהמשך ההתגברות נותנים
לחייל הפצוע אותם הערכים איתם יצא לשדה הקרב.

נחלק את החניכים לארבע קבוצות ,כאשר כל קבוצה תקבל את אחד מהסיפורים ותתבקש
לדון מעט בשאלות שמופיעות בסוף הסיפור ולהציג במליאה את הסיפור שקיבלו עם
ההמשך אותו המציאו בעצמם..

שכבתי בבית חולים .כל הגוף שלי מחובר לצינורות ואני קולט פתאום שאפילו לעמוד
על שתי רגליים אני לא יכול ..ברגע הזה העיניים שלי נהיות חשוכות ואני מבין שכל
החלומות שלי להמשך החיים :טיול לחו"ל ,עבודה טובה ,משפחה וכו' מתחילים
להיעלם ולהתרחק ממני ..אני כולי עצוב ומיואש .ואז נפתחת הדלת ומגיעה משפחה
שאני לא מכיר .הם מציגים את עצמם מספרים שגרים במושב בדרום ובאו להגיד לי
תודה שהסכמתי להילחם ואפילו להיפצע בשביל להשיב להם את החיים השקטים
שלהם..
עליכם להציג את הסיטואציה שבסיפור :מה ענה החייל למשפחה שהגיעה ומה הרגיש אחרי
שהם יצאו מהחדר.
נסו לחשוב אילו כוחות ואנרגיות טובות יכול החייל לקבל מהשיחה הזו

כבר עברה שנה מאז שנפצעתי בשדה הקרב .הייתי במבצע לחילוץ פצועים אחרים
ששכבו באמצע הכפר בלבנון ואני בתפקיד החובש הייתי צריך לנסות ולטפל בהם
ולהעביר אותם אל המסוקים שלקחו אותם לבתי החולים .במהלך המבצע ,חטפתי
בעצמי כדור חזק בראש וככה יצא שהפצוע הכי בקרב הזה הייתי אני ,שסה"כ רצה
לעזור לפצועים האחרים לשרוד ..בשנה שחלפה החיים שלי השתנו מהקצה אל הקצה:
כל יום אני נמצא בתהליך של שיקום מהבוקר ועד הערב ,מנסה לאט לאט לחזור
לעצמי .אבל הדרך עוד נראית אורה כל כך :אפילו להצליח לדבר בצורה ברורה אני לא
מצליח ..אני ,שהייתי הזמן והנואם של החבר'ה ..יאוש .אתמול הגיעו עשרה חבר'ה
לבקר אותי .המשותף לכל החבר'ה הללו הוא שהם החיילים שהצלחתי להוציא משדה
הקרוב לפני שנפצעתי בעצמי ..ב"ה כולם כבר חזרו לחיים רגילים והתרפאו מהפציעות
שלהם .הם באו להודות שלי על החברות הטובה שהפגנתי בקרבות.
עליכם להציג את הסיטואציה שבסיפור :מה ענה החייל לחבר'ה שבאו להודות לו ומה הרגיש
אחרי שהם יצאו מהחדר.
נסו לחשוב אילו כוחות ואנרגיות טובות יכול החייל לקבל מהשיחה הזו

עברו שלושה חודשים מאז המלחמה ואני עדיין לא מצליח לחזור לעצמי .התמונות
הקשות משדה הקרב והפציעה הקשה שהם השאירו בי :רגל קטועה ויד שמאל שלא
ממש מתפקדת ,מקשים עלי להצליח לחייך ולחזור לחיות כמו בן אדם נורמאלי ,עד
כמה שזה בכלל אפשרי במצבי ..הבוקר הגיע אל החדר שלי בשיקום שר הביטחון ואמר
לי כמה הוא גאה בי ובשאר חיילי צה"ל שהסכמנו ככה סתם באמצע החיים לעזוב הכל
ולצאת להילחם בשביל לתת למדינת ישראל את השקט שהיא זקוקה לו .שר הביטחון
נתן לי את דגל ישראל ואמר לי שהוא מצדיע לי בשם כל אזרחי המדינה ובשם כל העם
היהודי לדורותיו.
עליכם להציג את הסיטואציה שבסיפור :מה ענה החייל לשר הביטחון שבא להודות לו ומה
הרגיש אחרי שהוא יצא מהחדר.
נסו לחשוב אילו כוחות ואנרגיות טובות יכול החייל לקבל מהשיחה הזו

עשר שנים חלפו מאז המלחמה בה נפצעתי .אני בהרבה מאמץ מנסה להשתקם ועדיין
אני יושב על כסא גלגלים וכל צעד בחיים עולה לי במאמץ גדול .אני שהייתי השחיין
הכי טוב בכיתה והאצן הכי טוב ביחידה בצבא ,והבחור הכי מקבול בחברה – מוצא את
עצמי כל כך אחר ושונה מכל החבר'ה בני גילי שכבר הקימו משפחות והתחילו את
החיים שלהם ..ובכל זאת פעם בשנה יש משהו שנותן לי כוחות .ביום הפציעה שלי
מתכנסים אצלי בדירה כל החיילים שלי ,ואני מסתכל עליהם ורואה חילוני שגר בתל
אביב ,דתי שגר באיזו התנחלות ,מיליונר שגר בשכונת יוקרה ובחור פשוט שגדל
בעיירת פיתוח ..וכולם יושבים יחד ופתאום מוצאים נושא משותף לשיחה ומתחבקים
יחד כמו שרק בצבא הגנה לישראל יכול להיות..
עליכם להציג את הסיטואציה שבסיפור :מה עולה בשיחה שבין החייל הפצוע לבין שאר
החבר'ה שבאו לבקר אצלו ולהיפגש ,ומה הוא הרגיש אחרי שהם יצאו מהדירה שלו
נסו לחשוב אילו כוחות ואנרגיות טובות יכול החייל לקבל מהשיחה הזו

נ חתום את היחידה הזו בהבנה שערכים הם מה שנותן לנו כוח בחיים :הן ליציאה לקרב והן
להתגברות על קשיי הפציעה .חשוב שהחניכים יסיימו את היחידה הן בהבנה מה הם
הערכים שמלווים את חיילי צה"ל וגם בהבנה שהקשיים שיש להם בחיים יכולים להיות
פשוטים יותר להגברות אם נמלא את החיים בערכים ואמונות שיש לנו..

יחידה מספר  :3מתגברים עקב בצד אגודל

מטרות היחידה:
 .1החניך יכיר בגבורת היום יום שנדרשת מאדם פצוע מלחמה לחזור אל החיים
ולהשתקם
 .2החניך יפתח בתוכו רצון להיות גיבור שמתגבר על הקשיים שיש לו בחייו ,גם
כשהדרך נראית ארוכה וקשה

מהלך היחידה:
שלב א':
שלב הפתיחה של יחידה זו יפגיש את החניכים עם המושג "עקב בצד אגודל" ,אותו נדגים
ונמחיש בהמשך היחידה.

נחלק את החניכים למספר קבוצות (תלוי בגודל השבט) וניתן לכל קבוצה  11כרטיסיות
שעל כל אחת מהן כתובה אחת מהאותיות המרכיבות את הביטוי "עקב בצד אגודל" .נאמר
לחניכים שהאותיות שקיבלו מרכיבות ביטוי מפורסם שאיתו אנחנו רוצים להתעסק במהלך
היחידה הבאה ושהם צריכים לנסות ולהצליח להרכיב את האותיות באופן הנכון ,כך שיגלו
מהו הביטוי..
הקבוצה שמצליחה ראשונה להרכיב נכון את האותיות – היא הקבוצה הזוכה..
כמובן שבמידת הצורך אפשר לתת לחניכים רמזים כגון :מספר המילים שבביטוי ,מספר
האותיות שמרכיבות כל אחת מהמילים שבביטוי ,האות איתה מתחילה כל אחת מהמילים
וכדומה..
לאחר שהביטוי מתגלה ,נעבור לשלב הבא עוד לפני שנדון במשמעות והבנה של הביטוי
שהתגלה.

שלב ב':
שלב זה של היחידה ,יפגיש את החניכים עם משמעותו של הביטוי אותו חשפנו בתחילת
הפעולה .הבנה זו תתן לנו את הפתח להבין את הקשיים ואת הדרך של השיקום אותו
עוברים פצועי צה"ל במהלך התקופה שאחרי הפציעה ולמעשה לאורך החיים כולם ,וכמובן
לקבל את הכוחות האלו גם להתמודדויות שיש לנו בחיים.
נעמיד את החניכים בשורה ,כאשר הגב שלהם צמוד לקיר החדר .נאמר לחניכים שאנחנו
עומדים לערוך ביניהם תחרות :מי מגיע ראשון לקיר המקביל שנמצא מולם .הכלל המרכזי
של התחרות הוא שצורת ההתקדמות יכולה להיות רק "עקב בצד אגודל" .חניך שייתפס
כשמרחק של משהו מפריד בין הרגל אחת לשנייה שלו בכל צעד שיעשה – יפסל ויצא
מהתחרות..
כמובן שניתן גם לערוך את התחרות רק בין קבוצה קטנה של חניכים ולתת לשאר החניכים
לעמוד בצד ולעשות להם מורל  ,או כל דרך אחרת שנראה לכם שתהיה נכונה יותר במבנה
השבט שלכם.

לאחר שיש חניך מנצח שהגיע בדרך המסורבלת הזו אל הקיר המקביל ,נשאל את החניכים:
 מה הקושי בהתקדמות האיטית שבה נעשתה התחרות?
 מה המשמעות של הביטוי "עקב בצד אגודל"?
 מי שמע פעם את הביטוי הזה לפני הפעולה?

נבקש מהחניכים לחשוב על הקשרים/סיטואציות בהם נכון להשמיע את הביטוי הזה .כל
חניך שייתן סיטואציה מתאימה למשפט יקבל מאיתנו פרס או ממתק קטן – עד שנרגיש
שהחניכים הבינו והטמיעו בתוכם את משמעות הביטוי

שלב ג':
לאחר ששני השלבים הראשונים של היחידה ,הפגישו את החניכים עם עצם משמעות
הביטוי "עקב בצד אגודל"  ,נבקש בשני השלבים הבאים להבין את השימוש שלו בהקשר
של פצועי צה"ל.

נציג בפני החניכים דמות מסוימת של פצוע צה"ל .הדמות יכולה להיות מישהו דמיוני
שנציג ושנספר בקצרה את סיפור הפציעה שלו והקושי שלו להשתקם ויכולה להיות דמות
ריאלית שאנחנו או החניכים מכירים מהחיים או מאמצעי המדיה השונים והאינטרנט.
חשוב להציג את הדמות בצורה עשירה ומלאה ,ולהציג קטע של משבר בו החייל מרגיש
שכבר אין לו כוחות להתמודד עם כל הקשיים שהפציעה מביאה איתה..
על פי סגנון ורמת ההבנה של החניכים שלכם ,תוכלו לבחור האם הקשיים יהיו פיזיים:
קושי ללכת ,קושי לדבר וכדומה או קשיים מנטאליים :קושי להאמין שיש עוד סיכוי לחיים
נורמאליים.

נכניס לתוך בקבוק פתקים שעל כל אחד מהם כתוב שם של אחד מהאנשים השונים
שמקיפים את הפצוע בדרכו בחזרה לחיים:

 אחיו הקטן

 החייל מהצוות

 אבא

 פצוע מהמלחמה הקודמת

 אמא

 סבתא

 הרופא המטפל

 המורה לספורט מהתיכון

 המנקה בבית חולים

 המדריך מהסניף

נושיב את החניכים במעגל ונסובב את הבקבוק ביניהם .החניך שהבקבוק נעצר מולו,
יצטרך לפתוח אותו ולקחת את אחד הפתקים .המשימה שלו היא לחשוב כיצד לעודד את
החייל הפצוע להמשיך ולהתאמץ ולא להישבר בדרך ובשפה של הדמות אותה קיבל.
שאר החניכים יצטרכו לזהות מה הדמות שקיבל החניך.

סביר להניח שהרבה ממשפטי החיזוק ,יהיו בסגנון של "עקב בצד אגודל" וקריאה לא
להתייאש ואמון שעוד יהיה טוב..
כדאי שהמדריך שמציג את הדמות של החייל הפצוע ינהל שיחה ויענה לחניך שמנסה לחזק
אותו וכך הדיבור יהיה רחב ועשיר יותר

שלב ד':
בשלב זה נפגיש את החניכים עם סיפור ממשי של פצועי צה"ל וניפגש עם כל התכונות
והאמירות עליהם דיברנו באופן תיאורטי עד כה – דרך סיפור אחד חי וממשי..

להלן קישור לכתבה שנעשתה בערוץ  2על עשהאל לובוצקי שנפצע קשה מאד במלחמת
לבנון השנייה וכנגד כל הסיכויים חזר לחיות ואפילו הפך בעצמו להיות רופא ..על קביים.
https://www.youtube.com/watch?v=fHSoabPygFw

לפני הצפייה בכתבה ניתן לכל אחד מהחניכים דף ועט ונבקש ממנו לכתוב לעצמו מה נותן
את הכוחות לעשהאל להתגבר ולהילחם על החזרה לחיים.

לאחר הצפייה נבקש מכל חניך לתת לנו את הדף שכתב ונקריא בזה אחר זה את המשפטים
שהעלו החניכים מתוך הכתבה.

שלב ה':
נחתום את היחידה הזו ואת מערך חודש הארגון כולו ביצירה של שלט ענק ועליו כתוב:
תודה והערכה לפצועי צה"ל" .את הכנת השלט נעשה יחד עם החניכים שגם יקשטו ויעטרו
אותו .נתלה את השלט הגדול בחזית של מבנה הסניף או במקום מרכזי אחר בשכונה וכך
ניתן ביטוי פומבי לנושא בו עסקנו במערך זה וברגשות שהתעוררו אצלנו דרך העיסוק
בנושא.

