
 

 

 זה פוגש אותי?  היכן –יום הזיכרון ויום העצמאות 

 קדושת חיי אדםמסר: 

 מתודה ראשונה: השראה

מטרת היום המדריך יפתח בהסבר על יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, 

 והתוכן שלו ]טקסים רשמיים של המדינה, צפירה, ביקור בבתי קברות וכו'[

ילדים של ] בסרטוןלאחר מכן, המדריך יציג את השאלה המרכזית ויצפה יחד עם החניכים 

 [.ילדים שאיבדו את הוריהם במבצעי ישראל דין מירושניקוב בשיחות עם -החיים 

הבינו מהצפייה בסרטון, מה הילדים לאחר הצפייה ישאל המדריך את החניכים מה הם 

 בסרטון סיפרו ואיך הם חושבים שהילדים מרגישים, האם החניכים למדו משהו חדש?

חשיבה ביקורתית היא לא להיות אנטי אלא להטיל ספק, לחשוב על הערות למדריך: 

חשוב הרעיון שעומד מאחורי הדברים, לא להיות 'תמימים' ונתונים להשפעה באופן מוחלט.  

 לשמוע דעות נוספות אך גם לצבור ידע ולגבש דעה עצמאית.

חשוב שהחניכים יתרגלו חשיבה ביקורתית בפועל,  נקודות חשובות להצלחת הפעולה:

גם בפעולות אחרות. חשוב לעודד את החניכים לחשיבה עצמאית ולא להישאר בגבולות 

 המוכר והידוע. 
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לכן כמה ימים לפני  .רגישאישי ולק מהחניכים מדובר בנושא ייתכן ולחהערות למדריך: 

 לדבר עם החניכים או ההורים שלהם ולהכין אותם שהפעולה תעסוק בנושא  מומלץהפעולה  

יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, ניתן גם להזמין את ההורים או החניכים 

 .לספר על הדמות שהם הכירו

  בשאלהדיון  :שנייהמתודה 

 בקבוצה והחניכים יצפו בו יחד. הסרטוןהמדריך ישלח את 

אם החניך הם מכירים חלל צה"ל או נפגע פעולות איבה. המדריך ישאל את החניכים אם 

 אפשר לבקש שישתף. ,מעוניין

 

https://www.youtube.com/watch?v=TZoVTbnly6M
https://www.youtube.com/watch?v=wpdAzIK50vI


 

 

יום מורכב, לחלק מהחניכים מדובר זהו אותו ויסביר שבסוף הדיון, חשוב שהמדריך יסכם 

כחברה, יש חשיבות גדולה לזכור את מי שהקריב   עם המון רגשות ולחלק לא, וזה בסדר.ביום  

את עצמו למען כולם או נפגע מפעולת טרור. יש מקום לעצור ולזכור ויש מקום גם להביט 

 אל עבר יום העצמאות. –קדימה 

אם למדריך יש סיפור אישי או היכרות עם הנושא  הפעילות:נקודות חשובות להצלחת 

]והוא מעוניין בכך כמובן[ ניתן לשתף עם החניכים אחרי הצפייה בקטע ולפני שהוא מבקש 

 מהם לשתף.
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