פעילות לקראת יום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה
רקע כללי :הפעילות מיועדת לחניכי הד"ח מכל קבוצות הגיל ,בנושא יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ופעולות האיבה.
מטרות:
•
•

חיזוק המודעות של החניכים לפעילות חיילי צה"ל.
עידוד הוקרת תודה לחיילים על תרומתם למדינה.

משך הפעילות 40 :דקות
ציוד נדרש , ZOOM :קופסת נעליים או כל קופסה אחרת בגודל דומה עם מכסה ,דפי
ציור/כתיבה ,מומלץ לשלוח להורים את אותה הרשימה של מוצרים שניתן לשים בחבילה:
שקית קפה שחור ,משחת שיניים ,מסטיקים ,פיצוחים ,עוגיות ,תמונות של חיילי צה"ל
מחיילות שונים – דוגמאות בנספחים.
לפני הפעולה יש לאסוף שמות וכתובות של חיילים ככמות המשתתפים בקבוצה.
דגשים למדריך :נקדיש את תחילת הפעילות להסבר קצר על צה"ל כצבא של ישראל ,חיילי
צה"ל שתורמים את חלקם על מנת לשמור על המדינה עלינו.
נחבר את התוכן ליום העצמאות – יום ההולדת של המדינה ואת היכולת לשנו לחגוג אותו
בזכות החיילים ששומרים עליה.
זמן
 5דק'

תוכן
מוראלים
בפעולה זו נעשה מוראל שקט ,כדי לכבד את
היום.

עזרים
תת"ח מוראלים

דגשים למדריך
חשוב לתווך
ולהסביר זאת
לחניכים .זכרו
שחניכים יכולים
להבין ולחוש את
שינוי האווירה,
דרך שינוי
המקצב ,עוצמת
הקול
והאינטונציה.

10
דק'

פתיחה והסבר על הפעולה:
השבוע אנחנו מציינים שני ימים חשובים.
אחד מהם מוקדש לחיילי צה"ל שנפלו
במלחמה והאחר אנחנו מציינים את יום

תת"ח דמויות
(מצורף)

חשוב להשתמש
בסמלים ותמונות
רלוונטיות של
חיילים בצבא,
מחיילות שונים על

מנת להראות את
העשייה .מומלץ
לבקש מההורים
שיום קודם יכינו
עם החניכים
מכתב/ברכה
לחייל/ת.

ההולדת של מדינת ישראל שיכולה לחגוג
בזכות החיילים ששומרים עלינו.
אפשר להתחיל בסבב שבו כל אחד
מהחניכים מספר על חייל/חיילת שהוא מכיר:
אחים ,בני דודים ,שכנים...
השנה ,בגלל נגיף הקורונה ,הרבה חיילים
נמצאים בפרק הזמן הזה בבסיס בצבא כי
חשוב לשמור עליהם בריאים ואנחנו רוצים
לשמח אותם אז חשבנו שיהיה נחמד לשלוח
להם הפתעה...
20
דק'

יצירת חבילות לחיילים:
נבקש מהחניכים להציג את החומרים
שההורים הכינו מראש :קופסה ,מה הם
בוחרים להכניס לחבילה.

כרטיסיות עם
שמות החיילים
להם מיועדות
החבילות.

כל אחד/אחת יציירו ציור שאותו יצרפו
לחבילה ופתק עם הפרטים שלו במידה
והחייל ירצה לענות לו במכתב תודה .נבקש
מכל הורה לארוז ולסגור עם החניכים את
החבילות ואז נציג על המסך לכל אחד שם
וכתובת של חייל – נספר מאיפה הוא ,באיזה
חייל הוא משרת.
את החבילות ישלחו ההורים לאחר החג
לחיילים.
 5דק'

סיכום ומורל סיום בשקט.
נסכם את מה שעשינו :אנחנו משמחים את
החיילים ,מודים להם ,דואגים להם גם
בתקופה זו של משבר הקורונה.

נספחים:

תת"ח מוראלים

ניתן לקחת חיילים
בוגרי הסניף
ולייעד אליהם את
החבילות.

 .1לוח תת"ח:

תמונות חיילים צה"ל (התמונות לקוחות מתוך אתר צה"ל):

