בס"ד

עיטור העוז!
פתיחה:
• נשאל -מי יודע מה אנחנו נחגוג ביום חמישי? (יום העצמאות) נכון מאוד ,בת כמה מדינת ישראל?
( )71ביום הזה קיבלנו עצמאות .מי יודע מה זה עצמאות?
• נקריא את ההגדרה המילונית" -עצמאות היא מצב שבו לאדם ,לארגון או למדינה יש יכולת וגם
רשות לעשות מה שהיא חושבת שהוא הדבר הנכון ,ולא לקבל פקודות או להיות נשלטת על ידי אף
אחד)".
• נשאל -מי הבין מה זה עצמאות ויכול להסביר לנו?
למה מדינת ישראל צריכה עצמאות? מי יודע מה היה פה לפני שהקמנו את מדינת ישראל וקיבלנו
עצמאות?
• נסביר -לפני  71שנה היו בארץ ישראל רק מעט יהודים שגרו פה .עמ"י היה בהרבה מאוד מדינות
בכדור הארץ .בפולין ובמרוקו ,ברוסיה ובספרד ,בתימן ובארצות הברית.
יש ילד שההורים שלו עלו לארץ ויכול לספר לנו מאיפה?
לא היה לעמ"י בית .לא היה אז את מדינת ישראל שבה יגרו היהודים .לא היינו ביחד .בכל מקום
מישהו אחר החליט עלינו ,והציקו ורדפו אותנו.
• בואו נחשוב על ילד שאין לו בית קבוע והוא כל פעם הולך לבית אחר .הוא מבקש עזרה
מכל מיני אנשים ,חלק עוזרים לו וחלק לא ,הוא בודד ומסכן ולא נעים לו בכלל.
• נשאל -מה אתם חושבים ,זה נעים לנדוד מבית לבית?
אז מה הילד צריך לעשות בשביל שהוא לא יצטרך לבקש עזרה ולהיות
עצמאי? מה עם ישראל רצה כשהוא היה מפוזר בין כל המדינות?
מה הבית הקבוע של עם ישראל?
• אתם זוכרים מה הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו? הקב"ה הבטיח לאבות
שלנו שארץ ישראל תמיד תהייה שלנו .וב"ה קרו הרבה ניסים .עמ"י
תמיד התפלל ורצה לחזור לארץ ישראל ,אבל אז אנשים התחילו
ללכת ולשכנע את השלטונות שמגיע לעם ישראל בית.
• אתם מכירים אנשים כאלו? (הרצל ,אנשי התנועה ציונית -תנועה של
יהודים בכל העולם שנפגשו וחשבו איך אפשר לעזור ליהודים לקבל
את ארץ ישראל בחזרה) .אחרי הרבה מאמצים עשו הצבעה גדולה
וחשובה של כל המדינות.

מה אתם חושבים שרוב המדינות הצביעו? שמגיע לעם היהודי מדינה! איזה כייף! איזו שמחה! עמ"י
מקבל בית!
• כשאני נכנסת לבית של חברה אני יכולה להתנהג בו כמו שאני רוצה? לפתוח את המקרר? לשים
רגליים על הספה? כשאני נכנסת לסניף אני יכולה לעשות מה שבאלי? לא ,יש חוקים .מי יכול לתת
לי דוגמא לחוק שיש בסניף?
אבא ואמא בכל בית מחליטים על איך מתנהגים ומה הכללים בבית .ככה גם הבית של העם
היהודי .ביום הקמת המדינה -ה' באייר תש"ח ,יום שישי התכנסו במוזאון תל אביב נציגי היישוב
היהודי (היישוב היהודי אלו היהודים שעלו לארץ וגרו בה לפני שהייתה מדינה ).בראשם דוד בן גוריון
והכריזו על הקמת מדינת ישראל .את הנוסח רשמו על מגילת קלף -והיא נקראת מגילת העצמאות
(ניתן להראות תמונה של המגילה) .במגילה רשמו חוקים וכללים שיהיו במדינת ישראל.
• ממש אחרי שהכריזו על המדינה ,מי יודע מה קרה? (פרצה מלחמה) והיו צריכים להקים מהר צבא
שישמור על הבית שבנינו.
עד היום אנחנו רואים את החיילים ששומרים עלינו.
מי מכיר חיילים? למי יש אח או אחות בצבא?
חיילי צה"ל עומדים על משמר ארצינו יום יום ,הם שומרים עלינו בימים ובלילות בכל גבולות הארץ
וגם בתוכה.
מי יודע מה ראשי התיבות של צה"ל צבא ההגנה לישראל?
כדי להכיר להם טובה ולהודות להם נכין להם שלט ,וחבילות לחלק להם!

הכנת שלט:
דאגו לסדר לפני הפעולה ציוד לשלט ענק (נייר רצף/אלבד ,צבעי גואש/טושים/פנדה).
• נכתוב ביחד עם החניכים "תנועת עוז מצדיעה לצה"ל" .את השלט יש
לתלות במקום מרכזי בעיר או מחוץ לסניף.

חבילות לחיילים:
• נבקש מהחניכים לפני הפעולה להביא מהבית ממתקים וכו' ,ונארוז
ביחד איתם חבילות לחיילים.
• כל חניך יכתוב מכתב לחייל שעבורו

החבילה עם איחולים לבביים 😊

סיפור:
• נסיים בסיפור מוכר וחשוב( :מומלץ להמחיז את הסיפור)
בתקופה של מבצע "צוק איתן" חיפשו נועם וחבריו לשבט דרך לשמח את החיילים שנמצאים במלחמה.
המדריכה המקסימה שלהם שובל הציעה שיאספו ממתקים ויעבירו אותם לחיילים ,שיהיה להם מתוק
על הלב .נועם שהתלהב מאוד מהרעיון הסתובב בכל השכונה ,עבר בית בית וביקש ממתקים לחיילים.
אחרי שעבר את כל השכונה ,אסף את חבריו ויחד התחילו לארוז את הממתקים ולהוסיף ציורים
משמחים .רועי ,אחד מחבריו של נועם הציע להוסיף לממתק פתק "לא לשכוח לברך לפני האכילה".
החברים לא הבינו למה ,ורועי הסביר שהברכה תשמור עליהם .החברים שמחו וכך עשו .שובל ואביב,
המדריכים שלהם ,נסעו לחלק את הממתקים מספר פעמים בכל אזור הלחימה .באחת הפעמים ניגש
אליהם מפקד החיילים וביקש בהתרגשות שיבואו איתו .שובל ואביב לא הבינו מה כ"כ משמח אותו,
אבל הלכו אחריו עד שהגיעו לחייל מאושר .החייל ניגש אליהם והודה מקרב לב .אביב ,שלא הבין מה
קרה שאל את החייל אם הכל בסדר .החייל ענה לו שבזכותו הוא חי .שובל ,שלא הבינה מה הקשר
לאביב ביקשה שיספר מההתחלה .החייל סיפר שביום ראשון האחרון ,הם היו אצלם וחילקו את
הממתקים .הוא שמח נורא וראה את הפתק שצורף לסוכריה ,מכיוון שלא ידע מה הברכה על
הסוכריה זחל לכיוון חברו הדתי ושאל מה מברכים .באותו רגע ,נפל טיל בדיוק במקום שבו החייל
עמד לפני רגע .בזכות הברכה שחיפש ,שגרמה לו לא להשאר במקומו אלא לזוז לכיוון חברו הוא ניצל
מפגיעת הטיל.

