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 מסלול הגבורה

 יחידת סיכום

 בוגרת/  צעירהשכבה 

 

 הרציונאל

הנכונות למסור את החיים  היא מידת הגבורה של יצחק אבינו המתגלה בסיפור העקדה,משמעות 

של יצחק דרך פעלו ואורח חייו היום יומי גם בעבור אידיאל, דבר המעיד על אומץ לב. אולם 

ממשיכי  ,בניו ,נובאף  בארץ. תעקבי להיאחזומתגלמת גבורה רבה בהתמדתו השקטה, במאבק ה

ת חיבוב מצוו .תדרכו של יצחק אבינו מתגלמת גבורה רבה במאבק על הארץ, במלחמה ובהתיישבו

"אנו רואים שכל מי שמטייל בארץ לארכה ולרחבה מתקשר אליה  :מתבטאת בטיול ישוב הארץ

הגביר בלבנו את האהבה לארץ..." כך כדי ל ודאי מצווים לעשותואנו ב .בעבותות אהבה וגעגועים

 לרב שמואל כץ(. "והיה מחנך קדוש"פר , מתוך הסזצ"ל רהמן ה שלמה )הרב

ההתנסויות והאתגרים שעשויים באמצעות מידת הגבורה סיכום בחרנו ליישם את כיחידת 

 .יציאה לטיוללהתלוות ל

זה לבדו אך  .ילה וכדומהזח ,טיפוס :כגון ,ח פיזיהדורשים כו מזמנת אתגרים שונים טיוליציאה ל

כוח הרצון והגבורה הנפשית המתבטאת בעזרה נדרשים אנו להוסיף ולחזק את . אינו מספיק

 .בלקיחת אחריות, בהתחשבות ובמשמעת עצמית, חברל

בו נאפשר לתלמידים להוציא לפועל את מידת הגבורה  "מבחן גבורה" הטיול אם כן יהיה מעין

 הקיימת בתוכם.

זור שאין בו אתר הנצחה המתאר משהו מגבורתם של בה כמעט שאין אאהוהקטנה וה בארצנו

אולי מבטא הדבר את דברי חז"ל "ארץ  .המגנים על הארץ הזו במהלך ההיסטוריה הייחודית שלנו

  ., ה', א'()ברכות ישראל נקנית בייסורים"

ך מפגש עם את נושא הגבורה מתולמד שיש בו כדי לאת הטיול באתר הנצחה או במוזיאון נסיים 

   .המשך ישיבתו של עם ישראל בארצוגיבורים שחרפו נפשם למען 

 

   :המטרות

 ידת הגבורה הקיימת בתוכםמיוציאו לפועל את  התלמידים. 

 ישראל-התלמידים יחזקו את מידת הגבורה הנובעת מהקשר לארץ. 

 

   :מבנה השיעור 

 (מליאהב - בכיתה) הגבורההכנה לטיול  :פתיחה .  

 במהלך המסלול()משימות ואתגרים  - ים ומתגבריםיליטמ:  א' שלב  

 בסיום המסלול(.   תלמידיםהעל  סיפורי גבורה : איזהו גיבור?ב' שלב(  

 באתר(  ביקור באתר הנצחה או מוזיאון :'ג שלב( 

 

   הנדרשותהכנות ה
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 ( 2 -ו 1להיעזר בנספחים אפשר יש לתכנן מסלול מתאים) 

 לשכבה הצעירה:

  די חוטי-לשרשרת עולחברם ל (2נספח ) להכין סמליםיש. 

 מידי הכיתהליש לצלם ערכת מדבקות כמספר ת. 

  די הכיתה.מילכמספר ת( 3יש להכין אותות גבורה )נספח 

 לשכבה הבוגרת:

  די הכיתה.מילב'( כמספר ת 2)נספח  "משימת הגבורה"את יש לצלם 

  ב'(.  3"אות גבורה" )נספח את יש להכין 

 

 :מהלך השיעור

   מליאה(ב - בכיתה) טיול הגבורהכנה לה :פתיחה

 נסביר שפרט להנאה וללמידה  ".טיול הגבורה" :נספר לתלמידים כי בקרוב נצא לטיול מיוחד

)הצעות למסלולים לפי אזורים ראה נספח  שבטיול אנו ננסה לבחון את מידת הגבורה שיש בנו

1). 

 אך לטיול הגבורה אנו נדרשים  ,וכדומה ,אוכל ,מים ,נסביר כי לטיול רגיל אנו לוקחים כובע

 חוץ מהדברים הרגילים להתכונן באופן שונה.

 על אלו דברים צריך להתגבר בטיול?נשאל : 

 לסוג המסלול( 10בסעיף  רשימה)יש להתאים את ההבאה  הרשימה נמלא עם התלמידים את: 

 

 על מה להתגבר בטיול 

 לעזור לחבר שקשה לו .1

 לא לקטר ולהתלונן .2

 ע להוראות המבוגריםלהישמ .3

 ריקנים כיתתיים לסחוב ג' .4

 עקף אותי  ישהולהבליג עם מ .5

 טובת חבר ששכחלוותר על חלק מהאוכל שלי ל .6

 לדאוג לניקיון הסביבה והאוטובוס .7

 רעיש בזמן הנסיעה על יד חבר שישןלא לה .8

חגור בחגורת הבטיחות במהלך  רלהישא. לא לקום בזמן הנסיעה .9

 סיעההנ

 , מים קרים, מערה צרהמפלעליה קשה, ירידה תלולה,  10

 לא נעליב או נקניט חבר שקשה לו .11

 ים,לא נרוץ,  לא נעקוף את המדריךלא נטפס על מקומות מסוכנ .12
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לעיתים נפגשים בטיול עם קבוצות שאינם שומרים על צניעות  13

 םבלבוש, נקפיד על טהרת העיניי

 

 )במהלך המסלול( משימות ואתגרים מתגבריםמטיילים ו :א' שלב

 לצעירים:

  נבקש לענוד את הסמל  .(2ספח נוסמל )נחלק לכל תלמיד בתחילת המסלול ערכת מדבקות

 ולשמור את המדבקות.

 כל תלמיד יחשוב ויתבונן בהתנהגות חבריו המשימה הראשונה: חיפוש גיבורים.  ניתן את

  דולים.קטנים וגגבורה  יבמהלך המסלול ויחפש מעש

 גיבור ולהעניק לו מדבקה  )אחד או יותר( עצירה ראשונה: נבקש מכל תלמיד לבחור חבר

 מתאימה על הסמל. נבקש מתלמידים אחדים לספר מה הסיבה לבחירתם.

 תו. נבקש ועצירה שנייה: נבקש מכל תלמיד לענוד לעצמו מדבקת גבורה המאפיינת א

 מתלמידים אחדים לספר על כך לכיתה.

 בזמן האוכל  ולקראת המשך מסלול( עצירה שלישית(: 

 מהתלמידים נבקש: 

o והמאספים ללכת בראש הראשונים ללכת בסוף. 

o אפילו חטיף ולהתחלק איתו ואמים  ,שים לב אם יש תלמיד שאין לו מספיק אוכלל. 

o השקיות בהמשך המסלולאת את ולש שקיות אשפהבזבל  סוףאל.                          

 ם:לבוגרי

 נבקש לקרוא בשקט ולמלא אחר שתי המשימות. (ב' 2נספח )"משימת הגבורה"  את נחלק 

 .הראשונות

  משימות שונות הקשורות לטיול ונשים לב אלו תלמידים  מצטיינים.במהלך המסלול נבקש 

 

    סיום המסלול(ב) התלמידים על סיפורי גבורהאיזהו גיבור? ': בשלב 

 לצעירים:

  ים מגלה גבורה במצבים השונים במהלך הטיול ובמשימות היזומותמי מהתלמיד לבנשים. 

  נתאר את מקרה הגבורה ונבקש מהתלמידים להסביר מדוע המקרה מעיד על גבורה ומיהו

 הגיבור.

   ממתק לכל תלמיד. ו( 3נחלק אותות גבורה )נספח 

 לבוגרים: 

 מעבירים את אות הגבורה   :משחק סיום

  התלמיד איזה מעשה גבורה למד מהחברו יספר על מה התגברבתורו  תלמידכל  .במעגלנשב .

אפשר כמה סיפורים  .לספר הוא בוחרעליו לחבר  ב'( 3)נספח  יעביר את אות הגבורההמספר 

 .על אותו תלמיד
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 )באתר( ביקור באתר הנצחה או מוזיאון ':גשלב 

 עצור במקום לחילופין ניתן ל .או במוזיאונים המתעדים מעשי גבורהבקר באתר הנצחה נ

בהווה, בהיסטוריה  -המבטא גבורה )אחת ממלחמות ישראל  יהיסטורבו התרחש אירוע 

 .תנ"ך(באו 

  3נבקש לענות על משימה.  
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  נספחים:

 ולאתרי הנצחה הצעות למסלולים: 1נספח 

 קיימים אתרי אינטרנט רבים ומגוונים כגון:  

http://www.teva.org.il/?CategoryID=215 

http://www.shvilim.co.il/ 

sphttp://www.mod.gov.il/pages/heritage/welcome.a    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ערכת מדבקות וסמל. : א' 2נספח 

בגודל תואם  מקום ריקבתוך כל משולש  ."איזהו גיבורסמל: מגן דוד ובתוכו כיתוב "

 ..נא להכין מקום לחורים ,מגן דוד יתלה כשרשרתה, לגודל המדבקה

 ציורים וכיתובים:

o  ר.ב  ח  י ל  ִת ר  ז  כיתוב: ע   –ילדה עוזרת לחברתה בטיפוס על הר 

o  י.ִת נ  נ  לֹות  א ִה כיתוב: ל   –ילד מתאמץ בהליכה, שמש קופחת על ראשו 

o  י.ִת ב  ד  נ  ת  ִה כיתוב:  –ילדה סוחבת ג'ריקנים 

o י.ִת ב  ד  נ  ת  כיתוב: ִה  - ילד אוסף זבל לשקית גדולה 

o הר  ב  ח  י ל  ִת ג  א  ד   :כיתוב – ילדה מציעה כריך  לחברתה . 

o י.ִת ר  ת  וִ  :כיתוב –פשר לחבר לעקוף אותו ילד מפנה את הדרך כדי לא 

http://www.teva.org.il/?CategoryID=215
http://www.teva.org.il/?CategoryID=215
http://www.shvilim.co.il/
http://www.mod.gov.il/pages/heritage/welcome.asp
http://www.mod.gov.il/pages/heritage/welcome.asp
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 ב': משימת הגבורה 2נספח 

 של מגן דוד ברקע נא לכתוב משימה 1

 .המסלול אותו אתה אמור לצעוד אינו מסלול רגיל ,תלמיד יקר. 1

 זהו מבחן הגבורה שלך!

 !אסוף את כל הידע והחוויות שצברת במהלך השיעורים והוכח את גבורתך 

 ...הדרך זכור אותם להמשך .ריך לכיתה וגלה מעשי גבורה קטנים וגדוליםהתבונן בחב .2

 בהצלחה.

 , במה גבורתו?איתו נפגשת: מי הגיבור משימה לסיום הביקור באתר הנצחה או במוזיאון. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אותות גבורה  :3נספח 
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 נא לכתוב בתוך האות : 

 ________ רֹוּבגִ ם ה  ש  

 ח.ל  צ  ה  ה ו  ל  ע   !הר  בּוג  ן ה  ח  ב  ִמ ּב   ת  ד  מ  ע  

 

 ________: הר  ֹוּבגִ ם ה  ש  

 .יִח ילִ צ  ה  ו   ילִ ע   !הר  בּוג  ן ה  ח  ב  ִמ ּב   ת  ד  מ  ע  

 

 ב'  3נספח 

בגודל של  האות( )תלת ממדי מעין קופסא ,מקרטון נא לעצב אות גבורה להדבקה על בסיס

 A 4 חצי
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