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שיעור  ,3בפתח ,הגיבורים הצעירים
המנהל לחינוך דתי
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 .3הגיבורים הצעירים
בפתח
שכבה צעירה
הרציונאל
בתחילת הלימוד על מידת הגבורה חשוב להפגיש את התלמידים עם סיפור של גבורה שהדמות
המרכזית בו היא ילד .הרעיון הוא לעורר אצל התלמידים תחושת הזדהות ורצון להיות גיבור.
גבורת ילדים מלווה את מורשתו של עם ישראל לאורך ההיסטוריה ,מרבקה השואבת מים
לגמלים ,דרך חנה ושבעת בניה ,גבורת הילדים בזמן השואה ועוד.
הסיפור בו בחרנו לעסוק מספר את סיפורו של ניסים גיני ,ילד בן  9.5שנלחם במלחמת העצמאות
ונהרג בקרב האחרון על הגנת הרובע היהודי.
אנו נעסוק בילד ניסים ובאחיו חיה ונתן ,שאף הם היו ילדים בזמן המלחמה .נדגיש את
המאפיינים שיכולים להיות משותפים לכל ילד באשר הוא כך שהתלמידים יוכלו להתחבר אליהם.
מהסיפור ומתחושת ההזדהות התלמידים יבינו את הכוח שקיים בהם לנהוג בגבורה למרות
היותם ילדים .התלמידים כמובן לא אמורים להיות בסיטואציה בה התרחש מעשה הגבורה של
ניסים אך הם אמורים לשאוב ממנו כוחות של גבורה ,ולהביא לידי ביטוי את הכוחות האלו
בדרכים המתאימות לגילם ולמציאות בה הם חיים .בנוסף אנו רוצים לחנך אותם למסירות
ולגבורה אותן יוכלו להמשיך להוציא לפועל בהמשך חייהם בהתאם לגילם ולהתפתחותם.
המטרות:


התלמידים יחושו הזדהות עם סיפור גבורה של ילד.



התלמידים יבינו שיש להם כוחות רבים ,והם יכולים לגלות גבורה גדולה.



התלמידים ישאפו ליישם את כוחות הגבורה שלהם בחיי היומיום.

ההכנות הנדרשות:


יש להכין את חלקי הסיפור (מופיע בנספח  )1להקראה בכיתה.



יש להכין את דפי המשימה בקבוצות (נספח  )1עבור הקבוצות.



יש להביא דפי  A4ריקים כמספר תלמידי הכיתה.



יש להביא כ 10-שמיניות בריסטול צבעוניות.



יש לצלם את המשימה "למדתי מילדי משפחת גיני" (נספח  )3כמספר תלמידי הכיתה.

מבנה השיעור:


פתיחה :סיפורו של ניסים גיני (מליאה)



שלב א' :לומדים מניסים גיני (מליאה)



שלב ב' :זוכרים את ניסים גיני (קבוצות)
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סיכום :גבורת החיילים הצעירים ואני (עבודה יחידנית)

מהלך השיעור:
פתיחה :סיפורו של ניסים גיני (מליאה)


נאמר לתלמידים :היום נלמד על ילדים גיבורים שהתגייסו לצבא ההגנה לישראל ונלחמו
במלחמת השחרור .נלמד גם על ניסים ,ילד בן תשע וחצי שנלחם ונהרג בזמן הקרב.



נספר את סיפורו של ניסים גיני בעזרת ארבעת הכרטיסיות (מופיע בנספח  1קבוצה א').

שלב א' :לומדים מניסים גיני (מליאה)


נכתוב כותרות על הלוח :בצד הימני של הלוח הכותרת תהיה "מעשי הגבורה של הילדים
הלוחמים" ,בצד שמאל הכותרת תהיה "מה אנחנו לומדים?"



ננהל דיון עם התלמידים (כיוונים לתשובות בסוגריים):
 oמה מיוחד במעשה של ניסים גיני? (הוא נלחם למרות היותו ילד ,הוא ויתר על
האוכל ,הוא לא נרדם בשמירה למרות שלא ישן תקופה ארוכה ,הוא ִתפקד
למרות הסכנה ,התגבר על הפחד וכו')
 oמה אנו לומדים ממעשים מיוחדים אלו? (להתגבר על החששות והפחדים ,להיות
אמיצים ,לדעת לוותר ,לא להתבכיין וכו')
 oמהם לדעתכם התכונות והמידות של כל אחד מהחיילים האמיצים? ומה לומדים
מכך? (התכונות – אומץ ,חריצות ,זריזות ,התגברות על הפחד .לומדים מכך –
להיות אמיצים ,להיות חרוצים ,להתגבר על הפחד).
 oמה נוכל לעשות לזכרו של ניסים גיני? מה נוכל ללמוד מהמעשים שלו ובכך לזכור
אותו? (ללמוד ממנו ומהתנהגותו  -לתקן את המעשים שלנו ,ללמד אחרים את
הסיפור של ניסים גיני ,לעשות תערוכה שממנה אפשר יהיה ללמוד ממנו)



נסכם על הלוח את התשובות בזמן שהתלמידים עונים אותן .את התשובות שמנוסחות בלשון
עבר ומתארות את המעשה נכתוב בצד הימני של הלוח ואת התשובות שמנוסות בלשון הווה
או עתיד נכתוב בצד השמאלי של הלוח (אין בעיה בכך שתהיה כפילות בין הדברים).

שלב ב' :זוכרים את ניסים גיני (קבוצות)


נחלק את הכיתה לארבע קבוצות .ונעמיד לרשותן דפי  ,A4שמיניות בריסטול צבעוניות (לא
שחורות) וטושים.



נסביר :כל קבוצה עוסקת בפעילות הקשורה למעשי הגבורה של הלוחמים הצעירים (נספח .)1
בסיום הפעילות מוצגים תוצרים בפני הכיתה.



נבנה מכל התוצרים שנעשו בקבוצות "פינת גבורה" תחת הכותרת "זוכרים את ניסים גיני".

סיכום :גבורת החיילים הצעירים ואני (עבודה יחידנית)
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אחיו ולקחת אותו לחייו
נבקש מהתלמידים לבחור באחד ממעשיו של ניסים או של ָ
הפרטיים .רעיונות לדברים אותם ניתן לקחת :התגברות על קושי ,פעילות בזריזות,
התנהגות של גבורה ,שליטה ואיפוק ,מסירות ,השקעה ,חריצות וכו'.



נסביר לתלמידים שמעשים אלו יעזרו לנו לזכור את ניסים גיני וגבורתו.
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נספחים:
נספח  :1דף משימה לקבוצות:
גרפיקה :לכל הקבוצות קישוט הקשור לעיר העתיקה בזמן מלחמת השחרור
ולחלק מהקבוצות תוספת בהקשר למשימה.

ְקבּוצָ ה א' – ְמכִ ינִים ֶאת הַ ִסּפּור שֶ ל נִסים גיני:
ּותמּונֹות.
 oלִפְ נֵיכֶם חֶ ְל ֵקי הַ ִסּפּור ְ
יסטֹול ִצ ְבעֹו ִנּיֹות (ל ֹא ָשחֹר,
 oהַ ְת ִאימּו ֶאת הַ ְתמּונֹות לְ חֶ ְל ֵקי הַ ִסּפּור ,הַ ְד ִביקּו עַ ל ְש ִמי ִניֹות ְב ִר ְ
יסטֹול.
הַ מַ טָ ָרה ֵאינָּה ּפִ נַת ֵאבֶ ל) וְ ַק ְשטּו ֶאת ְש ִמינִית הַ בְ ִר ְ
ִמ ְשּפַחַ ת גִ י ִני
ְהּודי בִ ירּושָ לַ ִיםָ .היָה זֶ ה ִלפְ נֵי ֶש ָק ָמה ְמ ִדינַת י ְִש ָר ֵאל,
ִמ ְשּפ ְַחתֹו שֶ ל ִנ ִסים גִ יני ִה ְתּגֹו ְר ָר ה בָ רֹבַ ע ַהי ִ
תֹושבֵ י ָהרֹבַ ע ָס ְבלּו ֵמעֹנִי,
ָ
יטים בָ ָא ֶרץ .הַ ַחּיִים בָ רֹבַ ע הַ יְ הּו ִדי ל ֹא ָהיּו ַקלִים,
בַ ְתקּופָה בָ ּה ָש ְלטּו הַ בְ ִר ִ
מַ חֲ לֹות ּומֵ ִה ְתנַכְ לֻּיֹות שֶ ל ְשכֵ ֵניהֶ ם הָ ע ֲָר ִבים בָ רֹבַ ע.
רּוש ַליִםָ .ה ֵאם ְמ ִר ָים
שֵ ש ְנפָשֹות ָהיּו ְב ִמ ְשּפַחַ ת גִ ינִ י .הָ ָאב ִיצְ חַ ק עָ בַ ד בְ מַ אֲ פִ ּיָה ִב ְשכּונָה ַא ֶח ֶרת בָ עִ יר ְי ָ
אֹותּה בְ ַי ְלדּו ָתּה ,וְ ִהיא נִ ְשאֲ ָרה בַ בַ יִת לְבַ ֵשל ּול ְַטּפֵל ְב ַא ְרבַ עַ ת
הָ פְ כָה לְ עִ ּו ֶֶרת ִבגְ לַל ַמחֲ לָה ֶשּפָ ְקדָ ה ָ
כֹורה חָ יָה ,בַ ת  ,14הֶ ָאח הַ ֵשנִי נ ָָתן ,בֵ ן  ,12נ ִִסים בֵ ן ה 9-וָ ֵח ִצי וְ ָה ָאח ַהצָ עִ יר ַא ְריֵה
ְילָדֶ יהָ  .הָ ָאחֹות הַ בְ ָ
בֵ ן .8
הּודיתָ .הע ֲָר ִבים ל ֹא
תּוקם ְמ ִדינָה ְי ִ
יטים יַעַ זְ בּו ֶאת ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאל ּובָ ָא ֶרץ ַ
בִ ְשנַת  1947הֻ ְחלַט שֶ הַ בְ ִר ִ
לְח ָמה זֹו
יֹותר ְב ִמ ָ
הּודים בָ ָא ֶרץַ .אחַ ד ַה ְמקֹומֹות ַה ָק ִשים ְב ֵ
ִקבְ לּו ֶאת הַ הַ ְחלָטָ ה ּופ ְָתחּו ְב ִמלְחָ מָ ה ֶנגֶד ַהּיְ ִ
ְהּודי בִ ירּושָ לַ יִםֶ .אל הָ ע ֲָר ִבים בַ מָ קֹום ִהצְ טָ ֵרף ַהצָ בָ א ֶשל ַמ ְמ ֶל ֶכת י ְַר ֵדן ֶש ְשמֹו ָה ָיה
הָ יָה הָ רֹבַ ע ַהי ִ
ּוב ִירּיֹות.
ְהּודי ִבפְ צָ צֹות ִ
הַ לִגְ יֹון הַ ַּי ְרדֵ נִ י וְ הַ ְק ָרבֹות הָ יּו ָק ִשים ְמאֹד .הַ לִ גְ יֹון ַה ַּי ְרדֵ נִ י ִה ְת ִקיף ֶאת ָהרֹבַ ע ַהי ִ
צַ לָפִ ים ַי ְר ֵד ִנ ים ּפָ גְ עּו בְ כָל ִמי שֶ ִה ְסתֹובֵ ב בָ ְרחֹובֹות וְ ל ֹא הָ ְי ָתה ֶאפְ ָשרּות ל ְִה ָכנֵס אֹו ָלצֵ את ֵמ ָהרֹבַ ע
ְהּודי ּולְהָ ִביא מָ זֹוןְ ,תרּופֹות וְ ַת ְחבֹשֹות וְ צִ ּיּוד ַללֹוחַ ִמיםָ .א ִביו ֶשל נ ִִסים נֶאֱ לַ ץ ל ְִה ָש ֵאר ִמחּוץ לָ רֹבַ ע
הַ י ִ
רּושלַיִ ם.
תֹושבֵ י יְ ָ
ָ
ְהּודי בִ גְ לַל שֶ ָהיָה ַחּיָב לְ ִהשָ ֵאר בַ מַ אֲ פִ ּיָה בָ ּה עָ בַ ד כְ דֵ י ֶשּיּוכְ לּו ְל ָהכִ ין ל ֶֶחם ְלכָ ל
הַ י ִ
יתם .בְ מֶ שֶ ְך חֲ ִצי שָ נָה ִה ְתנַהֲ לּו ְק ָרבֹות ָק ִשים וְ לֹוחֲ ֵמי ָהרֹבַ ע
הָ ֵאם וְ ַא ְרבַ עַ ת הַ יְ ל ִָדים נ ְִשאֲ רּו לְבַ דָ ם בְ בֵ ָ
בּורה ל ְַמרֹות ַהמָ צֹור הַ ָקשֶ ה וְ הַ ּפְ צּועִ ים וְ הַ הֲ רּוגִ ים ָה ַר ִבים ֶש ִנפְ גְ עּו בַ ְק ָרב.
עָ ְמדּו בָ הֶ ם ִבגְ ָ
בִ גְ לַל הַ ְק ָרבֹות ַה ָק ִשים וְ הַ מַ ְחסֹור בְ חַ ָּילִים ָכל ִמי שֶ ָהיָה ָיכֹל ִה ְת ַּגּיֵס ל ִַמ ְל ָח ָמהּ ,גַם זְ ֵקנִים וִ י ָל ִדים .כְָך
נִסיםַ .רק
ִה ְת ַּג ְּיסּו ְלצָ בָ א ְשֹלשֶ ת ַהחַ ָּי ִלים הַ צְ עִ ִיריםַ ,ה ְי ָל ִדים ַהּגְ דֹו ִלים ְב ִמ ְשּפ ַַחת גִ י ִניַ :חּיָה ,נ ָָתן וַ אֲ פִ לּו ִ
יה ַה ַחּיָלִ ים.
הָ ָאח הַ צָ עִ יר נ ְִש ַאר בַ בַ יִת עִ ם הָ ֵאם ִמ ְר ָים שֶ דָ אֲ גָה ְמאֹד לִ ילָ דֶ ָ
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חַ יָה הַ חֹובֶ שֶ ת
הּודי .כָל ֶא ָחד ִה ְת ַּגּיֵס ל ְַתפְ ִקיד אֹותֹו ָיכֹל
ְיל ִָדים ַר ִבים ִה ְתנ ְַדבּו לְ סַ ּיַע בַ ִמלְחָ מָ ה לַהֲ ַגנָה עַ ל הָ רֹבַ ע הַ יְ ִ
ְש ֵמש כְ ָאחֹות
כֹורה שֶ ל נ ִִסיםַ ,חּיָהֶ ,ש ָהי ְָתה בַ ת ִ ,14ה ְתנ ְַדבָ ה ל ַ
הָ יָה לְ בַ צֵ עַ עַ ל ּפִ י כִ ּשּו ָריו .אֲ חֹותֹו הַ בְ ָ
וְ ִטּפְ ָלה בַ ּפְ צּועִ ים הָ ַר ִבים שֶ נִפְ גְ עּו בַ ְק ָרב.
ִחיש מַ הֵ ר ל ְָמדָ ה ֶאת ְמלֶאכֶת הַ חֲ בִ ישָ ה וְ הַ ּפְ צּועִ ים ֶשהָ יּו מַ ּגִ יעִ ים ל ִַמ ְרּפָ ָאה ָהיּו ְמ ַק ְבלִים ִמ ֶמנָה ִטּפּול
עֹוד ֶדת
צֹורְך וְ ָהעִ ָקר ְמ ֶ
נֹותנֶת ְתרּופֹות לְ פִ י ַה ֵ
אֹותםֶ ,
שֹוטפֶת ֶאת ּפִ צְ עֵ יהֶ ם ,חֹובֶ שֶ ת ָ
ֶ
מָ סּורִ .היא הָ יְ ָתה
ּומשַ מַ חַ ת ֶאת הַ ַח ָּילִים עַ ל ְמנַת שֶ ַּיבְ ִריאּו וְ יּוכְ לּו לַחֲ זֹר בַ חֲ זָ ָרה ל ְַק ָרב.
ְ
ּומ ְסּפָר ָהאֲ ָחיֹות וְ ָהרֹופְ ִאים ָק ָטן ְמאֹדַ .ח ָּיה
הָ עֲבֹודָ ה בַ ִמ ְרּפ ָָאה ל ֹא ָהי ְָתה ַקלָה .הַ ּפְ צּועִ ים הָ יּו ַרבִ ים ִ
ּומּיָד עֹובֶ ֶרת לְ ַטּפֵל בַ חֲ בֵ רֹוַ .ה ַמ ְחסֹור ִב ְתרּופֹות
ּומטַ ֶּפלֶת ְב ֶאחָ ד ִ
הָ י ְָתה ְמטַ ֶּפלֶת בָ הֶ ם בַ חֲ ִריצּות ,חֹובֶ שֶ ת ְ
ּוב ִחּיּוְך ִב ְמקֹום ַה ִטּפּול
ּובְ חָ ְמ ֵר י הַ חֲ ִבישָ ה ָהיָה ּגָדֹול וְ הַ ּפְ צּועִ ים ַקל ָהיּו נֶאֱ ָלצִ ים ְל ִה ְס ַתּפֵק ְבעִ ידּוד ְ
קּוקים .בְ כָל ז ֹאת חָ יָה ל ֹא ָהי ְָתה ִמ ְתי ֶָאשֶ תִ ,היא עָ ְב ָדה כִ ְמעַ ט לְל ֹא ַהפְ ָס ָקה עַ ד כְ ֵדי
פּואי לֹו הָ יּו זְ ִ
הָ ְר ִ
נּוחה ַה ְמעַ טֹות
ירהִ .ב ְשעֹות ַה ְמ ָ
בּור ָתּה שֶ ל הָ ָאחֹות ַהצְ עִ ָ
כְָך שֶ הָ אֲ חָ יֹות הַ ְמ ֻבּגָרֹות ִה ְתּפַ לְאּו עַ ל ּגְ ָ
"א ָמא" ָהיְ ָתה אֹו ֶמ ֶרת:
שֹואלֶת ֶאת ִא ָמּה ִאם ִהיא ְצ ִריכָה עֶ זְ ָרהִ .
יתּה וְ ֶ
שֶ נ ְִשאֲ רּו לָ ּה הָ ְי ָתה מַ ּגִ יעָ ה לְבֵ ָ
יה
עֹוד ָדה ֶאת ַא ֶח ָ
קֹומָך"ִ ,היא ְ
נּוח וַאֲ נִ י אֲ ַמלֵ א ֶאת ְמ ְ
"א ְת עָ בַ ְד ְת כָ ל הַ ּיֹום בַ בַ ִית אּולַי ֵת ְלכִ י ְקצָ ת לָ ַ
ַ
אֹותם.
הַ צְ עִ ִירים וְ ִחזְ ָקה ָ
נ ַָתן הַ ַקשָ ר
ירי
נ ַָתן שֶ כְ בָ ר ָהיָה בֵ ן ִ 12ה ְת ַּגּיֵס ַאף הּוא ְלכֹחֹות הַ לֹוחֲ ִמיםַ .תפְ ִקידֹו ֶשל נ ַָתן ָהיָה לִ ְהיֹות ַק ָשרַ .מכְ ִש ֵ
עֹושים
ימה ָהיּו ִ
הֹודעֹות וְ ִצּיּוד ְל ִח ָ
ֶקשֶ ר כִ ְמעַ ט שֶ ל ֹא הָ יּו ַל ַח ָּילִים וְ כַאֲ שֶ ר הָ יּו צְ ִריכִ ים ל ְַקבֵ ל אֹו ל ְִמסֹר ָ
יטב ֶאת כָל ָה ְרחֹובֹות
ז ֹאת בְ עֶ זְ ַרת ַקשָ ִרים .י ְִתרֹון ְמיֻחָ ד ָהיָה לִ י ָל ִדים בְ כְָך שֶ הָ יּו זְ ִריזִ ים וְ ִהכִ ירּו ֵה ֵ
פּואי
הֹודעֹותַ ,ת ְחמ ֶֹשת וְ ִצּיּוד ְר ִ
וְ הַ ִס ְמטָ אֹות בָ רֹבַ ע .הַ ְי ָל ִדים עָ בְ רּו בִ ְמ ִהירּות ֵמעֶ ְמדָ ה לְ עֶ ְמ ָדה ,וְ ֶהע ֱִבירּו ָ
עֹוב ִרים
ְלכָל מָ קֹום ֶשנ ְִד ַרש .הַ ַח ָּילִים הֵ כִ ינּו ּפְ ָת ִחים ְמיֻחָ ִדים וְ נ ְִס ָת ִרים בֵ ין ָהעֶ ְמדֹות כְָך ֶש ַה ְיל ִָדים ָהיּו ְ
מֵ עֶ ְמדָ ה לְ עֶ ְמדָ ה כִ ְמעַ ט בְ לִ י ֶשהָ יּו נ ְִר ִאים.
ל ְַמרֹות ז ֹאת נ ְִד ְרשּו ּפְ עָ ִמים ַרבֹות ַל ֲעבֹר בָ ְרחֹובֹות .ל ְַמרֹות הַ ִסכּון ַהּגָדֹול ֶש ָהיָה כָרּוְך ְבכָ ְך ָהיּו ַהיְ לָ ִדים
שֹור ִקים בְ דַ ְרכָם ל ְַמ ִשימָ ה ַהחֲ שּובָ ה.
דּורים הַ ְ
ְמ ַזנ ְִקים וְ ָרצִ ים בֵ ין הַ ַכ ִ
לֹוח ִמים
ֵיהם נ ָָתן נָהֲ גּו כְ ַ
ל ֹא ַקלָה הָ ְי ָתה ְמ ִשימַ ת הַ ַק ָש ִרים .נ ְִד ְרשּו זְ ִריזֹות וְ אֹמֶ ץ לֵבַ ,אְך ַה ְי ָל ִדים ּובֵ ינ ֶ
יֹותר.
יקים ְלכָ ל דָ בָ ר ּובִ צְ עּו כָל ְמ ִשימָ ה עַ ל הַ צַ ד הַ טֹוב בְ ֵ
וְ ָו ִת ִ
ימה וְ ָהיָה עֹובֵ ר
יֹותר ַל ַּי ְר ֵד ִנים .הּוא ָהיָה ִמ ְתנ ֵַדב ְלכָ ל ְמ ִש ָ
נ ָָתן שֵ ֵרת כְ ַקשָ ר ְב ַאחַ ת ָהעֶ ְמדֹות הַ ְקרֹובֹות ְב ֵ
דּורים ּופְ צָ צֹות נָחֲ תּו ְליָדֹו ַאְך הּוא
ֲצּומה מֵ עֶ ְמ ָדה ְלעֶ ְמדָ הּ .פְ עָ ִמים ַרבֹות שָ ְרקּו לְ יַד נ ָָתן ַכ ִ
בִ ְמ ִהירּות ע ָ
ל ֹא עָ צַ ר ל ְֶרגַע ִמ ְמ ִשימָ תֹו ַהחֲ שּובָ ה.
ֹומר ָשלֹום
פּואי ִמן ַה ִמ ְרּפ ָָאה .הָ י ְָתה זֹו ִהזְ ַד ְמנּות ִב ְש ִבילֹו ל ַ
לִפְ עָ ִמים הָ יָה נ ָָתן נ ְִד ַרש לְ הָ בִ יא צִ ּיּוד ְר ִ
ּומּיָד הָ יָה ַמ ְמ ִשיְך ִל ְמ ִשימֹו ָתיו.
לַאֲ חֹותֹוַ ,אְך נ ָָתן ל ֹא הָ יָה מַ אֲ ִריְך בְ ִמלִים אֹו ִמ ְש ַתהֶ ה ִ
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בע"ה
גבורה ,שכבה צעירה
שיעור  ,3בפתח ,הגיבורים הצעירים
המנהל לחינוך דתי
מפתח הלב מתוך אמונהִ ,

חָ שּוב ְמאֹד ָהיָה ִלצְ ּפֹות כָ ל ָהעֵ ת עַ ל עֶ ְמדֹות הַ חַ ָּילִים ַה ַּי ְרדֵ נִ יםַ .ה ַּי ְר ֵד ִנים ִה ְס ַת ְתרּו ְבעֶ ְמדֹות ֶשצָ פּו עַ ל
ְהּודי וְ נִסּו ִלצְ ֹלף וְ לִפְ גֹעַ בְ כָל ִמי שֶ הָ יָה עֹובֵ ר בָ ְרחֹובֵ .הם ּגַם ִה ְתכֹו ְננּו לִ פְ רֹץ וְ ל ְִתקֹף ֶאת ָהרֹבַ ע
הָ רֹבַ ע ַהי ִ
יתן וְ ל ְַמרֹות ֶש ָהיָה ַרק בֵ ין
וְ הָ יָה חָ שּוב ְלזַהֹות כָל ְתנּועָ ה חֲ שּודָ ה שֶ לָ הֶ ם .כְָך ִה ְתנַדֵ ב ִנ ִסים ל ְִהיֹות ַת ְצּפִ ָ
אֹותּה ִקבֵ ל נ ִִסים ָהי ְָתה ל ְִשמֹר ְבעֶ ְמ ַדת ַת ְצּפִ ית ֶש ָהיְ ָתה
ימה ָ
 9וָחֵ צִ י ִה ְת ַּגּיֵס ַאל בֵ ין הַ לֹוחֲ ִמים .הַ ְמ ִש ָ
עֹומד עַ ל ִמ ְש ַמ ְרתֹו וְ צֹופֶ ה ֶאל עֶ ְמדֹות
בְ גַג הַ בַ ִית בֹו ִה ְתּגֹו ְר ָרה ִמ ְש ַּפ ְחתֹו .בְ מֶ שֶ ְך שָ עֹו ת ַרבֹות הָ יָה נִ ִסים ֵ
ּומחַ ּפֵש כָל ְתנּועָ ה חֲ שּודָ ה .הַ ְק ָרבֹות ָהיּו ָק ִשים ְמאֹדַ ,ה ַּי ְר ֵדנִ ים צָ ְלפּו וְ ִהפְ ִציצּו לְל ֹא ֶה ֶרף
הַ ַּי ְרדֵ נִ ים ְ
אֹותם י ִָמים עָ מַ ד נ ִִסים עַ ל ִמ ְש ַמ ְרתֹו כִ ְמעַ ט לְל ֹא ַהפְ ָס ָקה,
ּודיְ .ב ָ
וְ ִה ְתכֹו ְננּו ל ְִתקֹף וְ לִכְ בֹש ֶאת ָהרֹבַ ע הַ יְ ה ִ
הּוא ִה ְתּגַבֵ ר עַ ל הַ ּפַחַ ד וְ ל ֹא ִנכְ נַע ָל ֲעיֵפּו ת וְ ִה ְמ ִשיְך לְ הַ עֲבִ יר ֶאת ַה ְי ִדיעֹות ַהחֲ שּובֹות לַ ְמ ַפ ְק ִדים ֶשלֹו.
יֹותר ִמשָ בּועַ שֶ ל הַ ְת ָקפָ ה ָקשָ ה ,נ ִִסים ִסּיֵם ֶאת ַה ִמ ְש ֶמ ֶרת ֶשלֹו ְבעֶ ְמ ַדת
ישי ְל ַאחַ ר ֵ
הָ יָה זֶ ה בְ יֹום חֲ ִמ ִ
ָשבֶ ת
אכֶל ֶשהֵ כִ ינָה לֹו ִאמֹו .עֹוד ִלפְ נֵי ֶש ִה ְסּפִ יק ל ֶ
הַ ַתצְ ּפִ ית וְ י ַָרד לְ בֵ יתֹו כְ דֵ י לָ נּוחַ ְמעַ ט וְ לֶאֱ כֹל ֵמהָ ֹ
וְ לֶאֱ כֹל ָק ְראּו לְ נ ִִסים ַלעֲלֹות ָחזְ ָרה לָעֶ ְמ ָדה כִ י הַ חַ ּיָל שֶ ָאמּור הָ יָה לְ ַהחֲ לִ יף אֹותֹו ל ֹא ִהּגִ יעַ ִ .אמֹו ֶשל
"ת ְר ֶאה ֵאי ֶזה מַ צָ ב בַ חּוץ ,כָ ל הַ זְ ַמן ְי ִרּיֹות ,כְ ַדאי לְָך לְ ִה ָש ֵאר בַ בַ יִתַ ,א ָתה עָ לּול
נ ִִסים ָא ְמ ָרה לֹו ִ
ל ְִה ָּפגַע"ַ .אְך נִ ִסים שֶ ָהיָה ָא ְמ ָנ ם ַרק בֵ ן ֵתשַ ע וָחֵ צִ י אֲ בָ ל כְ בָ ר ַחּיָל נֶאֱ ָמן וְ ַא ִמיץִ ,ה ְתּגַבֵ ר עַ ל ָה ֲעיֵפּות,
ָשבֶ ת בַ בַ יִ ת וְ ַאחֲ ִרים יָמּותּו ,אֲ נִ י
"אמָ א מָ ה אֲ נִי ָיכֹל לַ עֲשֹות ,אֲ ִני ל ֹא ָיכֹל ל ֶ
הָ ָרעָ ב וְ הַ ּפַחַ ד וְ ָאמַ ר ְל ִאמֹוִ :
חַ ּיָב ָללֶ כֶת".
לִראֹות
שּודהִ .נ ִסים ֵה ִרים ֶאת ר ֹאשֹו כְ ֵדי ְ
נ ִִסים חָ ַז ר לָעֶ ְמדָ ה שֶ לֹוְ .לפ ֶַתע זִ הָ ה ִמכִ ּוּון הָ אֹויֵב ְתנּועָ ה חֲ ָ
עֹושים הַ חַ ָּילִים הַ ַּי ְרדֵ נִ ים וְ ָאז ָּפגַע בָ עֶ ְמדָ ה ַכדּור ֶשּי ָָרה צַ לָףַ .הכַדּור ָּפגַע ְב ֶא ְק ָדח ֶש ָהיָה
יֹותר מָ ה ִ
טֹוב ֵ
ּומשָ ם נ ִָתז ּו ָפגַע בְ ר ֹאשֹו שֶ ל ִנ ִסים שֶ נִפְ צַ ע ָקשֶ ה ְמאֹד .נ ְִסיֹונֹות ָהרֹופְ ִאים לְ ַה ִצילּו ל ֹא ִה ְצלִ יחּו
בָ עֶ ְמדָ ה ִ
וְ נ ִִסים נִפְ טַ ר ִמּפְ צִ יעָ תֹו.
יֹותר ְל ַהחֲ זִ יק ַמע ֲָמד
ּודי ֶשל ֹא י ְַצלִ יחּו ֵ
לְמָ חֳ ָרת ַהּיֹום ֵהבִ ינּו ַהחַ ּיָלִ ים הַ ִי ְש ְר ַא ִלים וְ תֹושָ בֵ י הָ רֹבַ ע הַ יְ ה ִ
מּול ַההַ ְת ָק ָפה שֶ ל ַה ַּי ְרדֵ נִ ים וְ הֵ ם הֵ נִ יפּו ֶדגֶל ָלבָ ן וְ נִכְ ְנעּוַ .ה ַּי ְרדֵ ִנים ֶהע ֱִבירּו ֶאת ַהנ ִָשיםַ ,הזְ ֵקנִים
הּודים וְ ֶאת הַ ַחּיָלִים הַ ִי ְש ְר ַא ִלים ֶשנ ְִשאֲ רּו ָל ְקחּו בַ ֶש ִביַ .ההֲ רּוגִ ים ֶשנָפְ לּו
וְ הַ ְי ָל ִדים ָל ֵאזֹור בֹו ָשלְטּו הַ ּיְ ִ
בַ ּיֹום הָ ַאחֲ רֹון שֶ ל הַ ְק ָרבֹותּ ,ובֵ ינֵיהֶ ם ִנ ִסים גִ י ִני ,נ ְִקבְ רּו בַ ָמקֹום.
הּודיַ .ה ַח ָּילִים ָמ ְצאּו ֶאת ַה ֶקבֶ ר בֹו
 19שָ נָה ל ְַאחֵ ר ִמכֵ ן חָ זַר צָ בָ א הַ הֲ ַגנָה ְלי ְִש ָר ֵאל וְ ִש ְח ֵרר ֶאת ָהרֹבַ ע ַהיְ ִ
ָקבְ רּו ֶאת כָל הַ הֲ רּוגִ יםּ ,ובֵ ין כָל הַ ַח ָּילִים ֶשנֶהֶ ְרגּו זִ הּו הַ ַחּיָלִ ים ּגַם ֶאת נִ ִסים ַה ָק ָטן.
יֹותר בִ צְ בָ א הַ הֲ ַגנָה לְ י ְִש ָר ֵאל שֶ נֶהֱ ַרג בַ ְק ָרב.
נ ִִסים גִ י ִנ י הֻ כַר ַכ ַחּיָל הַ צָ עִ יר ְב ֵ
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