
 
 

 

  

 הנחיות 

 למחנך ולמחנכת

 מנחותשאלות 

 סרטונים

 וכתבות

 שירים

 מערך פעילות

ליום ההוקרה 

לפצועי צה"ל 

 ולנפגעי 

 פעולות האיבה

 אגף תכנים, תוכניות, 

 הכשרה והשתלמויות

 ערכת פעילות בנושא: 

 נכי צה"ל –הלומי קרב 

https://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/holidays/events/A_day_of_honor_for_wounded.aspx
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 למחנך ולמחנכתהקדמה 

  

 נושא נכי צה"ל ובתוכו הלומי הקרב הוא נושא מורכב מאוד.  

, חייל צה"ל אשר הנושא עלה לכותרות בשל האירוע הקשה של איציק סעידיאן

ולא חוויותיו מהשירות הקרבי הותירו בו אתגרים קיומיים יומיומיים. נושא זה קשה 

אך אנו יודעים כי בני הנוער אשר תחת חסותנו נחשפו ונחשפים  לעסוק בו,פשוט 

שא נומתוודעים ל . בני הנוער ביומו לסיפור זה ולסיפורים קשים נוספים מדי יום

 וללאתמיכה ללא אמצעים אחרים ללא פילטרים, בהחברתיות ורשתות בתקשורת, ב

 ליווי. 

  

סוגיות ב חובה לעסוק בנושא זה ולדון בכיתה  ,כאנשי חינוך  ,המציאות הטילה עלינו

חברתיות העוסקות בערכים, באחריות ובמשמעות העומדת מאחורי ביטויים כמו 

ערבות הדדית, שותפות ואחדות. הנושא, כמו נושאים רבים אחרים, יכול להתפתח 

. לדיון זה ערוכים – כמחנכים, כמקשיבים, וכמכוונים – אנולדיון קשה וכואב. אך 

לצד הובלת הדיון והדגשת ערכים והיעדרם,  האחראי.מבוגר הנהיה שם )כתמיד( 

תים סוערים י לעאשר נוער אשר הוכנסו למערבולת זו ונציע גם אוזן קשבת לבני 

 בלי להחצין זאת. בתוכם

 בנוגע עם בני הנוער  לדוןחינוך יש את היכולת לשוחח ולהעמיק לאנשי 

 כחברה.מהו מקומנו  סביבם ויחד לתהות ולבררדברים שהם שומעים ל 

 

 אפשרויות בחירה מגוונות הנותנות  ובהלפניכם ערכת פעילות 

 בידי המחנך כלים לדיון עמוק ומשמעותי בנושא חשוב זה.

 שאלה ובקשה.כל ב נשמח לעמוד לרשותכם 

 

 תלמויות, הכשרה והשכניותואגף תכנים, ת

 משרד החינוך –מינהל חברה ונוער 
 

 אגף תכנים, תוכניות, 

 הכשרה והשתלמויות

https://edu.gov.il/noar/minhal/Pages/hp.aspx
https://edu.gov.il/noar/minhal/Pages/hp.aspx


 
 

 

 

 

 

 שאלות מנחות

 
  לאחרונה עלה לכותרות נושא הלומי קרב ונכי צה"ל. אילו תחושות ומחשבות עורר

 בכם הנושא?

 מה  .בין היתר בגלל הלומי הקרב ,בוטלו מופעי הזיקוקים ,ביום העצמאות האחרון

 ? על כך דעתכם

  האם מצבם של הלומי קרב ונכי צה"ל נוגע בכם? האם הייתם רוצים שייגע בכם

 יותר או פחות? פרטו.

 השיר, הכתבה, אילו תחושות עלו בכם בעקבות הסרטון? 

  שונה מההתייחסות לנפגעי נפגעי צה"ל ההתייחסות שלנו ושל החברה להאם

 תאונות דרכים, מחלות או אירועים אחרים בחיים? מה דעתכם על כך?

  חברהובין ההמתגייסים לשירות צבאי  בין לא כתוב ברית או חוזה ישהאם 

 הסבירו. שבעורף?

  ווסביבת הואהאם אתם מכירים מישהו שנפצע במהלך השירות הצבאי? כיצד 

 מתמודדים עם הפציעה?

 מתמודדים? הפצועיםעם אילו אתגרים  ,לדעתכם? משפיעה על מי הפציעה 

  האם יש לנו כחברה וכפרטים אחריות כלפי הפצועים? במה היא צריכה לבוא לידי

 ביטוי?

  הפצועים? האם אנו יכולים לפעול אחרת? למעןהאם אנו כחברה עושים מספיק 

 ?אם הייתם יכולים לומר או לכתוב משהו לאחד הפצועים, מה הייתם אומרים לו 

 ?מה לדעתכם סייע לחלק מהפצועים לחזור למעגל החיים 

 .כיצד אתם כבני נוער יכולים לסייע לפצועים? הציעו יוזמות 

 
  

 אגף תכנים, תוכניות, 

 הכשרה והשתלמויות



 
 

 

 

 

 

 

 

 קישורים לכתבות

  
 

  
  

 אגף תכנים, תוכניות, 

 הכשרה והשתלמויות

  

 "כאן" כתבה מצולמת – שירים כדרך של התמודדות –אביחי הולנדר  •

 הנפש, כמו שיצאתי להילחם על הדרום" "יצאתי להילחם על – אביחי הולנדר •

 מקור ראשון –

 – "מצב של הלם קרב הוא מכנה ישראלי משותף וצריך לתת עליו את הדעת" •

 מעריב

 – קרב מידרדרים לכלא, לסמים או לחיים ברחוב הלומיבהיעדר אבחון וטיפול,  •

 הארץ

 YNET – קרב מספרים בכאב: "אין לנו את היכולת הנפשית לצעוק" הלומי •

 ישראל היום – למען נפגעי הלם קרב ובעלי חיים: בוטלו הזיקוקים בר"ג •

 יום ההוקרה – סרטוניםספריית  •

 

 קישורים לאתרים
  נט"לאתר 

 אתר יום ההוקרה לפצועי צה"ל 

https://www.youtube.com/watch?v=QePeAnRwGec
https://www.makorrishon.co.il/culture/301153/
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-834571
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-MAGAZINE-1.9723777
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-MAGAZINE-1.9723777
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-MAGAZINE-1.9723777
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-MAGAZINE-1.9723777
https://www.ynet.co.il/news/article/rkaBKsh800
https://www.ynet.co.il/news/article/rkaBKsh800
https://www.israelhayom.co.il/article/868213
https://www.youtube.com/channel/UCnfTGT9wvRsD_-qvzJhuO7w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnfTGT9wvRsD_-qvzJhuO7w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnfTGT9wvRsD_-qvzJhuO7w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnfTGT9wvRsD_-qvzJhuO7w/videos
https://www.natal.org.il/knowledge_item/%d7%9e%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a9-%d7%9c%d7%95-%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%95-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%9c%d7%a9%d7%90/?subject=22
https://www.natal.org.il/knowledge_item/%d7%9e%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a9-%d7%9c%d7%95-%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%95-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%9c%d7%a9%d7%90/?subject=22
https://honorday.co.il/


 
 

 

 

 

 

 קישורים לשירים
 

 עידן חביב -הלם קרב 
 מילים ולחן: עידן חביב

  

 לא מסתכל באף אחד

 שומר על כל מה שיש

 פוחד שכל זה יתעורר

 אז אתה שותק

 קישור למילות השיר 

 YouTube-קישור לשיר ב

 אביחי הולנדר –לא נרגע 
 מילים: אביחי הולנדר

 לחן: אביחי הולנדר וישי הולנדר

  

 למה אבא לא נרגע

 לא צודק ולא חכם

 נבוך הבן החם:

 רק אל תצעק יותר

 הוא לא יודע

 קישור למילות השיר 

  YouTube-קישור לשיר ב

 עמיר לב –גיבור שקוף 
  מילים ולחן: זהר ופסי

  

 הלוחמים חזרו הביתה, רק הוא עדיין לא שב.

 הקרב.הגוף בבית, הנשמה בשדה 

 גם לא זכה, -הוא לא הפסיד 

 ואין מנוחה.

 קישור למילות השיר 

  YouTube-קישור לשיר ב

 אגף תכנים, תוכניות, 

 הכשרה והשתלמויות

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=8853&wrkid=23224
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=57l9No1rm80
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=57l9No1rm80
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=21399&wrkid=51107
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pIEwVJ7Xd78&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pIEwVJ7Xd78&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pIEwVJ7Xd78&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pIEwVJ7Xd78&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pIEwVJ7Xd78&feature=youtu.be
https://cs-cz.facebook.com/tlv.libraries/posts/4175381585827502
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Jz9iuymNdik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Jz9iuymNdik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Jz9iuymNdik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Jz9iuymNdik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Jz9iuymNdik&feature=youtu.be

