
!  מוקירים ועושים, מכירים
מקרוב ומרחוק

מצגת פעילות למחנך הכיתה 



,  ממשלהעל פי החלטת 

ג"תשפ, בדצמבר11, בכסלוז "בי

מדינת ישראל מציינת את  

ל ולנפגעי פעולות האיבה"צהההוקרה לפצועי יום 



פצועי מערכות  70,000-למעלה מחיים היום בישראל 

.ישראל ופעולות האיבה

מבטא את החובה הציבורית והמוסרית שלנו יום ההוקרה 

ושל של אמירת תודה ערכן ומחדד את ולנפגעים לפצועים 

.הערכההבעת 



בני עקיבא ההוקרה הממלכתי החל כיוזמה של חניכי יום 

,  הובילו פיילוט מוצלח בערי הדרוםהחניכים דרוםבמחוז 

.הארץבהמשך לכל רחבי והוא הורחב 

קבעה ממשלת ישראל את היום בלוח השנה  ,2014ביולי 

.הלאומי

מערכת החינוך מפעילה את היום במגוון ערוצי פעולה

.ל"י חוזר מנכ"עפ



:דרכיםבמגווןיצויןזהיוםכינקבעזובהחלטה

בכנסתההוקרהיוםציון*

במערכת החינוך פעילות * 

ל לפי אפשרות"ביחידות צהפעילות * 

והספורטהתרבות באחריות שר קיום תחרויות ספורט נכים * 

ברשויות לפי פנייה של שר הפניםקיום אירועים * 



חוזרים למעגל  "מעובד על פי הפעילות ** 

'ב127' גיליון על סדר היום מס, "החיים

הפעילותמטרות

.איבהפעולותנפגעיושלל"צהפצועישלהיומיומיתולהתמודדותהאישילמאבקמודעותלעורר

.דרכיםולתמוך בהם  במגוון לפתח בקרב הנוער נכונות לסייע לאוכלוסיית הפצועים 

.ל ונפגעי פעולות איבה ואת ההכרה בתרומתם לחברה ולמדינה"לחזק את ההוקרה הציבורית כלפי פצועי צה

עליונהחטיבת ביניים וחטיבה : יעדאוכלוסיית 

עזרים
(.1נספח )סיפורים אישיים 

(. 2נספח )וסיפורים אישיים ממקורות נוספים סרטונים 



חוזרים למעגל  "מעובד על פי הפעילות ** 

'ב127' גיליון על סדר היום מס, "החיים

ישראלמערכותלפצועישנתיהוקרהיוםקבעההממשלהכיויסביריפתחהמנחה

.בכסלוז"ביבשנהשנהמידייחולזהיום.איבהפעולותולנפגעי

(דקות03:07)"11כאן"בשהוכן,ב"המצהסרטוןאתלהראותאפשר

.השנהבלוחכזהיוםנקבעלדעתכםמדוע:ישאלהמנחה

עללספרמהםויבקש(בפאדלטגםאפשרי)המשתתפיםביןסבביערוךהמנחה

:אלולנקודותולהתייחס,עליהםששמעואומכיריםשהםפצועים

ועם עם הפציעה בהתמודדות סייע מה ומי , עם הפציעההתמודדות , הרקע לפציעה

.  תוצאותיה

שיחה עם בני משפחה  לקיים )לבקש מהמשתתפים להכין את הסיפורים מראש רצוי 

(.  ברשתלחפש או עם מכרים או 

פתיחה במליאה

https://www.youtube.com/watch?v=d8EmTEAo6RU


(ארבעה סרטונים נוספים מובאים בהמשך הפעילות)הפעילויות סרטונים לפתיחת שלושה לבחירתכם 

אך  , נולד בלי כף יד ימיןיניאנו'רגמאיר 

במשך כשנתיים להתגייס התעקש 

, כנגד כל הסיכויים, עד שלבסוףל "לצה

.ל"נח( ר"פלס)לסיירת התקבל 

ט "וביד מטיל נברגל נפגע יניאו'רג

הוא . שנורה אל בית שבו לחם

לחלץ עצמו ולסייע לחבריו הצליח 

.ושנפצעועימושלחמו 

(דקות24:17)ד מיכאל זמיר "עו(דקות05:00)יניאנו'רגמאיר 

חובש היהזמיר ד מיכאל "עו

במלחמת לבנון 24בן במילואים 

שכלל מכוח יחיד הוא נותר . השנייה

לא עצר אותו  דבר . עשרה לוחמים

גם לא  : מלהעניק טיפול לפצועים

וגם לא כשנאלץ  כשהוא עצמו נפצע 

הפצועים בזה אחר זה  להעביר את 

.שדה הקרבבתוך 

(דקות13:14)ישי -אוהד בן

,  25-בן ה, אוהד בן ישיסיפורו של 

צוק "ממבצע הקשה ביותר הפצוע 

נפצע  , אגוזסיירת לוחם , אוהד".איתן

.  אנוש במהלך המבצע ברצועת עזה

,  הוא משותק בחצי גופו הימני, כיום

מוגבל בדיבור ומצוי בתהליך 

. שניםשיקום זה חמש 

https://m.facebook.com/meir93r/videos/222336128371674
https://m.facebook.com/meir93r/videos/222336128371674
https://www.youtube.com/watch?v=Rhb7rqku4HI
https://m.facebook.com/watch/?v=711019295941963&_rdr


בסרטוןשאלות לאחר הצפייה 

?מה הרשים אתכם במיוחד בסרטון1.

?לדעתכם סייע לגיבור הסרט לחזור למעגל החייםמה .   2

?צפיתםשבו מסר תאמצו מהסרטון איזה .   3



עדויות

קטע עדות של לוחם  חמישה תלמידים תקבל -כל קבוצה בת ארבעה. מתחלקים לקבוצות

.הפצועהמסר של על כל קבוצה לכתוב מהו , (1נספח )פצוע או של נפגע פעילות איבה 

.  איבהפעולות ושל נפגעי ל "סיפורים של פצועי צהבנספח עשרה :לבחירת המנחה

.  קראואת המסר המרכזי של הפצוע שאת סיפורו ,בביטוי אחד, במילה אחתקבוצה תגיד כל 

.הלוחעלהמסריםכללאתירשוםהמנחה

אמונה,לאחריםתרומה,באפשרויותהכרה,במגבלותהכרה,רצוןכוח,אופטימיות:לדוגמה

אמונה,מהסביבהניתוק,שליחותותחושתסיפוק,אהוביםשלזכרם,כבוד,למדינהבתרומה

.ובהתחשבותבהערכהחוסרשלתחושה,חלשיםלהרגישלארצון,בדרך

.מיליםענן–טכנולוגיכלילשלבאפשר

https://answergarden.ch/


לדיוןמבחר שאלות 

?לאמץשתבחרוהעיקרייםהמסריםמהם,הפצועיםמסיפורישעלוהמסריםמתוך1.

.בחברהולמקומםהפצועיםשללמצבםמודעותלעוררהיאההוקרהיוםחוקמטרת2.

?מבטאהחוקערכיםאילו

".  פצוע מלחמה נושא את צלקות המלחמה בגופו ובנשמתו"3.

חובתה של מדינת ישראל והאחריות שלנו  , לדעתכם, מהי? "בגופו ובנשמתו"הכוונה מה 

?כאזרחים כלפי הנפגעים

?איבהפעולותולנפגעיל"צהלפצועילסייעיכולים,נוערכבני,אתםכיצד4.

.יוזמותהציעו



חוזרים למעגל  "מעובד על פי הפעילות ** 

'ב127' גיליון על סדר היום מס, "החיים

שמואל כרמלי

סיפורי פצועים-1נספח 

מעוזיה סגל

ארויה-שרי בן

רעד-אבופאיז

מתן ברמן

דור נקש

גל גנון

'סרן נ

טל קידר

עדיאל לוי



חוזרים למעגל  "מעובד על פי הפעילות ** 

'ב127' גיליון על סדר היום מס, "החיים

מירינפצעהוא.הסיניתלחווהבדרכוהכיפוריםיוםבמלחמתרגליוובשתיהשדרהבעמודקשהנפצעכרמלישמואל

בביתהשדרהבעמודנותחהוא.אויבבטנקשמדוברוחשבתגבורתהגעתעלשמעלאשצוותוכוחותינושלמטנק

.לכימיהדוקטורהואכיום.השומרתלהחוליםבביתשיקוםלאגףהועברמכןולאחראיכילובהחולים

למבצעהפךמדרגהלעלותכמופשוטדבר.מנשואקשיםוהיובגליםשבאו,חשמלייםזרמים,פולסיםבצורתהיוהכאבים

הפעולותאתאפילולבצעיכולאינך,בעגלהלהשתמשאותךמלמדיםלאואם,שלךביכולתביטחוןלךאין...אפשריבלתי

לאואם,קריטיתהופכתפשוטהמשימהכל.לייאושגורםהדברלעתים.עזרהלבקשחייבואתהביותרהפשוטותהטכניות

.בשיקוםוממשיךהזההשלבאתעוברשאתהנחושהובהחלטהעזרצוןבכוחצורךיש.נעצרים–בהלעמודמצליחים

.השיקוםממחלקתשקיבלתיהרבהוהתמיכה,אלךעודאניכי...המלאההאמונההיווללכתלחזוראותישדחפוהגורמים

ולאהקבייםבעזרתללכתהיוםיכולאנישבולמצבשהגעתיעדונפשייםפיזייםמאמציםלהשקיעהכוחאתלינתנוהם

.בשיקוםמרביתלהצלחהתגיע–התוצאותלגביאופטימיותהיהיותרחזקשלךהרצוןשכוחככל.בעגלהתלוילהיות

.269-262'עמ,1992,לאורוההוצאההשיקוםאגף,הביטחוןמשרד,חדשיםלחייםל"צהנכישלמאבקם,למופתשיקום,יהודה,חשאי:מתוך

: 'קטע א

שמואל כרמלי  

סיפורי פצועים-1נספח 



שההשבולבסיסשחדרסורימפגזהכיפוריםיוםבמלחמתנפצע,נכותאחוזילמאהכמעלהוגדרהשפציעתו,סגלמעוזיה

התעקשו,למזלו.בחייםלהישארסיכוילושישהאמיןלאכיחוליםלביתלהטיסוסירבאליושהוזעקהרופא.הגולןברמת

,כמתוכנןוינגייטבמכוןבלימודיםאוצבאיתבקריירהלהמשיךבמקום.בצפתהחוליםלביתפונהוהוא,פינויועלחבריו

.החברהמקצוותנוערבשיקוםלעבודוהחלסוציאליתעבודהללמודהחליט

משנייםרווחיםהרבהלישישיודעאניאבל,שנפצעתישמחשאנישתחשבורוצהלאואני,מוזרישמעבוודאיזה

.הרמותבכלמרוצהממשאניוהיום,בחייםכיווןשיניתי.התבגרתי.ליקרהשזהמהעובדה

?'הידהלכה'.צריכהשהיאבמקוםבדיוקלאנגמרתשמאלשידורואהמסתכלאני":מעיניוהוסרוכשהתחבושות

."?'הרגלייםעםומה'.בקצרההשיב,'אין'?',שלההשריריםעםומה'.'כן':השיב(הרופא)והוא,שאלתי

: 'בקטע 

מעוזיה סגל



בקשר.בסדרהשנייההיד,יודעכבראתההידעל,תראה,מעוזיה":ואמרלעיניוהביט,מולונעמד,לחדרנכנסאביו

מעלהיאהקטיעהכיכךכלנוראלאזההשנייהוברגל,לברךמעלמעטקטיעהלךישאחתברגל.ככהאז,לרגליים

..."הקרסול

אם לשים את  . היום אני מבין את זה. ולכל כלי שרת יש תחליף, הם בסך הכול כלי שרת של המוח והלב, איברים"

...  או על מדרגות לראש מגדל אייפל, פרט אולי לטיפוס על סולם, אין לי כל כך הרבה קשיים, הדברים בפרופורציה

ואם אני לא מגויס  . אני שוחה בברכה, אם אני לא יכול לשחות בים. החכמה היא לפתח את הפוטנציאל ולהכיר במגבלות

.  אני מתנדב ומשרת במילואים במדור הדרכה במחלקת נפגעים כעובד סוציאלי–לשירות פעיל במילואים 

."תכננתי את השינוי שקרה בחיי אבל אני מרוצה ממה שעשיתילא 

.307-300' עמ, 1992,אגף השיקום וההוצאה לאור, הביטחוןמשרד, ל לחיים חדשים"מאבקם של נכי צה, שיקום למופת, יהודה, חשאי: מתוך

:  המשך' בקטע 

מעוזיה סגל



נכנסמתאבדמחבל.בנתניה"פארק"במלוןהסדרלילשלבעיצומוביותרקשהטרורפיגועאירע,2002במרס27-ב

חומת"למבצעל"צהיצא,זהפיגועבעקבות.נפצעו160,נהרגואדםבנישלושים.עצמוופוצץהמלוןשלהאוכללחדר

שהותירמוחילנזקוגרםלעינהחדרמהמטעןרסיס.צעירהמודיעיןקצינתאז,ארויה-בןשריקשהנפצעהבפיגוע."מגן

.שרישלאביהנהרגבפיגוע.למחצהומשותקתאחתבעיןעיוורתאותה

אני".נתניההולדתהבעירבדירהכיוםשגרה,שרימספרת",ליוםמיוםחיהאבל,לעבודיכולהולאימיןבצדמשותקתאני"

."גופניתפעילותועושהבכלבהמטפלת,לומדת

תמכו בי מאוד לאורך  . בהתחלה לא יכולתי לדבר או ללכת. "היא מתארת, "נמשך שנתייםלווינשטייןהשיקום שלי בבית "

".  היה מגיע לבקר אותי, דן חלוץ, ומפקד חיל האוויר, הייתי בקשר עם ענף נפגעים. גם המשפחה וגם הצבא, התקופה הזו

ולהתנדב במקום שעזר  נפגעים לחזור לשירות בחיל כקצינת , בסיום השיקום, התמיכה שזכתה לה הובילה את שרי לבקש

הרגשתי שיש לי . "היא מסבירה" ,שהתחלתיוהיה לי חשוב לסיים את מה , כשנפצעתי נשארה לי עוד שנה לשירות. "לה

."ורציתי לעשות בשביל אחרים מה שהם עשו בשבילי, מה לתרום מהניסיון שלי לענף נפגעים

המשיכה להתנדב , לאחר מכן. הצליחה שרי לחזור לחיל האוויר והתנדבה כקצינת נפגעים במשך שנה, הנכותלמרות 

.היא בקשר עם הענף שתמך בה לאורך כל הדרך, עד היום. ועבדה עם ילדים בעלי תסמונת דאון

3.4.2012, יומן אירועים, אתר חיל האוויר, "הפיגוע מלווה אותי כל יום"

:  'גקטע 

ארויה-שרי בן

http://www.iaf.org.il/4381-38769-he/IAF.aspx


הואשישיוביום,מוחיאירועעבר,בתרדמתהיההוא.קרבמהלםוסבלנקטעהורגלול"צהבפעילותקשהנפצעהוא

למושגחדשהמשמעותמעניקברמןמתןשלהמדהיםסיפורו.קירותבטיפוסישראלבאליפותויתחרהחלוםיגשים

.ספורטאי

נהרגותקריתבאותה.ל"מצהשחרורולפניחודשיםארבעה,שהתפוצץממטעןבעזהקשהבצורהנפצעהוא2002בשנת

מערכתשלומקריסהקרבהלםשלמתסמונותוסבלמההדףנפגע,מובחרתביחידהחיילאז,ברמןבעוד,לוחמיםשלושה

.ברגלהעצבים

,לדבריו.ונמקזיהוםשלהתפתחותעקבנקטעההיא2008בנובמבראבל,רגלואתלהצילהרופאיםניסושניםשבעבמשך

לאוהסבלהכאביםרמת".ברמןנזכר",הרגלאתלקטוערציתיבהתחלהכבר".מחדשלחיותחזרהואהקטיעהלאחרדווקא

…לתפקדבכלללךמאפשריםשלאאנושיים-לאכאביםאלה.נורמלי-לאחייםאורחלאואפילונורמליחייםאורחליאפשרו

חרדההתקפי,סיוטיםעםיחד,לפציעהשהתווספוהאשםמרגשותכתוצאה,לחיותרצוןממשליהיהלאהקרבהלםבגלל

.אדםהומיבמקומותלהיותופחד

אני,זאתעם.במקומילחיותהקרבלהלםנותןולאהפציעהלצדלחיותלומדאני.עדייןמזהיצאתיולאמזהלצאתאי־אפשר"

קטיעתלפנישהייתיאדםבןאותולאבטחאניאבל,ופסיכיאטרייםפסיכולוגייםוטיפוליםאשפוזיםשכוללארוךבתהליךעדיין

.החיוביבמובן,הרגל

: 'דקטע 

מתן ברמן



רגלייםשתיעלעומד,עצמאיאני.ליכואבלאכבר,הגלגליםמכיסאקמתי.טוברקליעשתההקטיעה,רענשמעשזהכמה"

כי,שניםשבעלקחשזהשמחאניבדיעבדאבל,לחיותשהתחלתילומראפשרהקטיעהאחרי.העינייםבגובהאנשיםורואה

".עשויאניחומריםומאילומסוגלאנילמה,אנימיללמודליאפשרזה

.האפשרבמידת,הספורטיבייםאהבתולמושאילשובניסההקטיעהולאחר,ובטריאתלוןבשחייהברמןעסקהפציעהלפני

.גלגליםבכיסאותסלונייםריקודיםארוכהתקופהרקדואף,שלגוסקימיםבסקיעסק,אופנייםעללרכובחזרהוא

.בהתרגשותאומרהוא,"ספורטאילהיותשנולדתיוכנראהאדםבןלהיותחזרתי,לחיות,מהביתלצאתהתחלתי"

מאזהשתייךשאליוארגון,בתל־אביבהלוחםלביתחבריועםטיולבמסגרתכאשר,במקרהדיברמןהגיעהקירותלטיפוס

.קירותטיפוסבמדריכתפגשו,הפציעה

:  המשך' דקטע 

מתן ברמן

עכשיו יוצא לנו לטפס  . "משחזר ברמן, "בהתחלה לא האמנתי שאהיה מסוגל לעשות את זה ולא ידעתי לאן זה ייקח אותי"

. אצלי זה כבר הפך לחיידק ואפילו לסוג של שיקום... בצרפתטיפוס ולא מזמן גם חזרנו משבוע , גם על מצוקים בשטח

.  טראומה שלי אני מדמה את הטיפוס למסלול שלי בחיים כיום-כי בגלל הפוסט, מושך אותי מאוד לטפס



?נכהכאללעצמךמתייחסבכללאתה-

.עושיםלארגלייםשתיעםאנשיםשגםדבריםעושהאניכי,פיזיתמאותגר,נכהלא-

?הספורטיבילפןמעברשלךהשאיפותמה-

נורמליהכילהיותאשאףאבל,אחוזבמאהבריאלהיותאוכללא.משפחהלהקים-

.עצמיעםשלם,וכמובןשאפשר

ובעצם  , מתי לעצור ולנוח, קלה עד שאתה מגיע לקצה ואתה צריך לדעת בדיוק איפה לשים את עצמך-יש דרך לא

.  עליך לפתור את הבעיות שלך בעצמך. לחשוב על כל צעד לפני

.  הפציעה חסר לי המון אדרנלין שהיה לי בצבא וכנראה שמצאתי בזה את האקסטרים והקיצוניות שחיפשתימאז 

".  אתה מרגיש על גג העולם, ל ורואה את הנוף והשחפים מתחתיך"מטר בחו80כשאתה בגובה של , שמע

8.12.2011,ספורטYnet,"ברמןנתןשלהמדהיםסיפורו:מיוחדטיפוס".אור,בוקר

:  סיום' דקטע 

מתן ברמן

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4158663,00.html


: ' הקטע 

רעד-אבופאיז

,ידואת–בידיולאוטילהתפוצץשבה–אימוניםבתאונתאיבד,הדרוזיתהעדהבן,שפרעםתושב,רעד-אבופאיז

,אופנייםעלרכיבה:אתגריספורטעושהעדייןהואאך.הסרטןבמחלתפאיזלקה,יותרמאוחר.עיניוואתרגליואת

.כושרומכוןקייקיםשיט

שבעת',פייטר'האני,כאןיושבאניופתאום,רגלייםללאנולדתילא,ידייםבלינולדתילא,עיוורנולדתילא"

לאאני.לא':לעצמיאמרתי.שביהעוצמהאתלשאתיכולהאינהכאילורועדתהאדמההייתההארץעלשקפצתי

הרגעבאותו,אז.ובכבודמתמודדאני,חיאניאםאבל.אחרתאופציהאין.אמותאזאחיהלאואם.חיאני.מת

".מחדשעצמאותיאתולכונןעצמיאתלבנותהחלטתי,התהוםבתחתיתלשקועעומדעצמיאתמצאתישבו

(77עמוד,רעדפאיז,"החייםעללהיאבקחזרתי":מתוך)

ביןמזבלהבתוךבמארביםישןעצמיאתמצאתי.לבואאיחרלאחיפשתישאותו'אקשן'וה,לצבאהתגייסתי"

גזרתנותרה,(1978)ליטנימבצעלאחר.מעלותלאפסמתחתשלבקור',חודרמארב'בגםושכבתי,עכברושים

".לבנוןבעומק,אשתחתהדרוזיהגדודהקיםשאותו,במוצבאזשירתיואני,צבאיתמבחינהלוהטתלבנוןדרום



:  המשך' קטע ה

רעד-אבופאיז

בבירורלראותהיהוניתןשלםנותרהאחורישחלקומאחר.לשנייםחצוישהיהלאוטילשלבנפלעיניונתקלו,הימיםבאחד

שיעורלערוךובאמצעותוהטילאתלקחתשכדאיסבר,"(הסנייפרים)"הטיללזנבהמחוברותהקטנותהכנפייםשלושאת

.הנפלאתלהריםבטוחיהיההאםמפקדואתושאלזהירותמשנהנהגפאיז.לטירוניואמצעי-בלתי

".סכנהשוםואיןלגמרימפורקהטיל",הקציןהשיב,"בוודאי"

.השלישיתבפעםאףכך.בחיובנענהושוב,הקציןאתשאלושוב,בועצרמשהואולם,ידואתהושיטפאיז

.שיעורלהםוהעביר,טירוניובפניהביאו,הנפלאתהריםלבסוף

התפוצץ,אליורכןאךואולם,הטילאודותעלטירוניואףילמדולמען,אחרכיתהלמפקדלהעבירוהחליטהשיעורמשתם

.השמאליתידוכףומחציתהימניתידוכף,רגליושתי,עיניושתיאתאיבדופאיזהטיל

.בריאותיושפגערבעשןשאף,מזאתלבד

.11.2.2013,אימגומגזין,"ל"צהפצועישלסיפוריהם,החייםאללחזור"איתמר,ואורלבדליה,בדש־שץ:מתוך

http://www.e-mago.co.il/magazine-1034.htm


: סיום ' קטע ה

רעד-אבופאיז

...עיוורשנותרזההואמסויםובמובן,מהיאמתיתראייהיידעלאלעולם,רוחובעינירואהשאינומי"

בנפשוישתעצומותאיזהמושגלהםאין.מוגבליםהםכמהעדשנייםעללהולכיםלהראותכליבידימשמשתהפציעה

".שיחפוץמקוםלכל,עזהרוחכמולהובילוהיכולה,אחדכלשל

.11.2.2013,אימגומגזין,"ל"צהפצועישלסיפוריהם,החייםאללחזור"איתמר,ואורלבדליה,בדש־שץ:מתוך

התופת וחוסר הוודאות , מול הסבל–והמפתה כל כך , המנחם, המוות הנעים. לעצום את העיניים וללכת, לשכב

.להעלות שוב ושוב את דמותה מול עיניי, כדי לא להיכנע היה עלי להיזכר באמי. שמציעים לך החיים באותם רגעים

." וחזרתי להיאבק על החיים, בכל פעם שראיתי את פניה התעוררתי מחדש ואיתרתי בתוכי עוד מעט חיות

אותו  . ואני זיהיתי אותו מיד והבנתי שאני עומד למות, מלאך המוות הסתער עלי". "התמוטטו"ועורקיו , איבד דם רבפאיז

שבדומה לסירנות המיתולוגיות אף הוא מושך אליו את קורבנותיו בחבלי , המאבק שלי עם מלאך המוות–הרגע החל המאבק 

. ברגעים כאלה המוות הוא המוצא הפשוט והקל ביותר. קסם ומנצל את רצונם העז לנטוש הכול ולהצטרף אליו

http://www.e-mago.co.il/magazine-1034.htm


: ' וקטע 

דור נקש

ביולי22-בנפצע.הנדסהחילשלמובחרתביחידהעזהברצועת"מגןחומת"בלחם,גןמרמתעשריםבן,נקשדורסמל

לשיקוםהשומרלתלהועברכךואחרלסורוקהפונהתחילה.בפניומרסיסיםונפצעבידונפצעהוא.צלףמיריחאנוןבבית

.היוםעדניתוחיםשישהעבר.אורתופדי

נהיהשלא,החוצהבאיקסחיפינו.לחלוןהלכנוואנישליחבר.מבחוץהתקלהוהתחילה,מבנהבתוךהיינו?נפצעתיאיך

המוןליהיו.הידבכף,שנימצדויצאאחדמצדנכנסהכדור.בידנפגעתי.צלף.השנימהצדביירהמישהוואז,חשופים

.נורמלילאמשהוליכאב.בפניםרסיסים

יש,תדאגאללא",כזהחצי-בחציליאמרהוא,"?הידאתלילכרותהולכים,תגיד"אמרתי.בחולצהלותפסתי,רופאהגיע

..."טוביםרופאים

הבשרכלאתלקחהכדור.למעלהעולהלאידכףפרק,עובדותלאאצבעותשתי.שהייתהכמותהיהלאפעםאףשליהיד

.שווההיהאבל.שתלשםליעשואז,הידמכף

גראני"להגיד,סוציופתלהיותסתם.חייםלאזהלהםשהיהמה.זהאתצריכיםהיוהם.הדרוםתושביבשבילכלס'תזה

.שקטלהםישעכשיו"?ליאכפתלאאזגן-ברמת

4' עמ, ה"א בתשרי תשע"כ, מוסף חג, ידיעות אחרונות, "בחזרה לחיים", חן, בר-קוטס: מתוך



:קטע ז

גל גנון

בבית  ביולי 25-ב" חומת מגן"נפצע מפגיעת טיל במבצע , ל"לוחם בחטיבת הנח, מבית שמש21בן , סמל ראשון גל גנון

.עבר עשרה ניתוחים ואשפוז ממושך בשיקום. חאנון

.השגרהזהקשההכי

.ניתוחעוד,זיהוםעודלךשישומודיעים,פיזיותרפיה,בעיסוקריפוילךוישבבוקרלקום

.לאאותתעורראםיודעלאכשאתה,עינייםלעצוםצריךואתה,אותךמרדימיםפעםועוד

.שבועותעלשבועות,ככהעצמועלוחוזר,וברגליים,וימין,שמאלבידוניתוח,בפניםוניתוח,בראשניתוח,בידניתוחועוד

?אפשרכמה,חאלס,כברדי

.שלנוהשנייהבמלחמהפהואנחנו,בחייםהלאהממשיכיםאנשים



:ז המשךקטע 

גל גנון

מעשן  , יוצא החוצה, מתעורר. אני לא ישן. טראומה-יש לי פוסט. מהיום הראשון אני מקבל טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי

הגוף אכל אוכל "הפסיכיאטר אמר לי . לוקח כדורי הרגעה". אתה קם מהפחד, גל"אומר . מנסה להתאקלם על עצמי, סיגריה

הגוף אוכל משהו מקולקל . אתה רואה דברים שאתה לא רוצה לראות. ראיתי איך בן אדם נהרג, כוויות, ראיתי דם". מקולקל

.לצעוק, אם זה להיות עצבני כל היום. שאלה התוצאות של הכתם, ונוצר כתם בנפש

חייבאניאבל,בעולםאותךאוהבהכיאני":להאמרתי.שלימחברההפסקהלקחתיעכשיו.לבדעצמיעםלהיותמנסהאני

.דברכלאשרודאני,טילששרדתיאומראני."לבדלשגרהלחזורצריך,שליהנפשבריאות,הזההנתקאת

.שםלמותליאכפתהיהלא.לעזהפעםעודולהיכנסלהשתתףכדיהכולאעשהאני.מלחמהעודתהיהשאםהואהמצחיק

.הכולנותןהייתיהמדינהבשביל

.22' עמ, ה"א בתשרי תשע"כ, מוסף חג, ידיעות אחרונות, "בחזרה לחיים", חן, בר-קוטס: מתוך



:ח קטע 

'סרן נ

עבר ארבעה ניתוחים  ". צוק איתן"נפגע קשה בברך במבצע , קצין ביחידת דובדבן, קריית אתאתושב , 26בן ', סרן נ

.בשיבאומאושפז בשיקום אורתופדי 

,כזהמבצעשישסיכויאין"אמרנו...התבאסנו.לעזההכניסהשלבסבבהייתהלאעודהיחידהאבל,לדרוםירדוהכוחותכל

..."מפספסיםואנחנו

קיבלנו...היחידהאתשמכניסיםהתבררימיםכמהאחרי.לעזוראפשראיפהלראותניסינו.הכוחותביןלעבורהתחלנו

בפתחישבתיאני...מחבליםשורץ,מבניםהרבהעםלמתחםהגענוהשישיביום.יחסיתשקטראשוניםימיםחמישה.גזרה

.בברךבישפגעצרורונתןמפיריצאהמחבליםכשאחדבית

מאבד.ציודעלמזדכהשאנימרגישאניס'תכל.ע"חליעושההחובש.דםהמוןמאבדאני.אחורהאותימושך,באמישהו

...להכרהוחוזרהכרה



:ח המשךקטע 

'סרן נ

."עליךדגלעם,ככהאזפצועלצאתאם"אמרתי...עליהדגלאתשמתי.אותולישיביאוביקשתי.בווסטדגלתמידלייש

.אחרלזמןלהיכנס,הזמןעםמלחמהשלסוגזה.לחזוראוכלואני,חודש,שבועיים,שבועייקחשזהחשבתיבהתחלה

עםמשווהעצמיאתמצאתישעברבשבוע.מחדשמסלוללכווןצריך.סטופלךישפתאום.שתכננתמסלולאיזהלךיש

...הזוי.גלגליםכיסאותמישהו

.אותולדרוסיכולאני.הכיסאאתלידוחףשמישהושונאאניהכי

...אחרתאופציהאין.לצבאחוזראניהבאהבשנה

אני...רציםאנשיםוראיתיכושרלחדרהראשונהבפעםכשנכנסתיהיהבשיקוםהקשיםהרגעיםאחד.ריצהעלחולהאני

.הברךעלמסתכלולאורץרץאני.בים,ארוץשאניהרגעאתמדמיין

.17' עמ, ה"א בתשרי תשע"כ, מוסף חג, ידיעות אחרונות, "בחזרה לחיים", חן, בר-קוטס: מתוך



.  עיה'סגבשכונת 2014נפצע מרימון ומרסיסים בעשרים ביולי , גולניר"גדסלוחם , תושב כפר סבא, 19בן , ר טל קידר"סמ

.בשיבאנותח בראשו ובפניו ונמצא בשיקום אורתופדי 

.לגמריאחרתמלחמהעםמתמודדכרגעאתה.במלחמהשנפצעתזהעלחושבלאכבראתה

כל,בשיקוםהיופיכלזה,זהאחרי.גלגליםלכיסאיורדבקושיאתה.בהתחלהלפחות,נכהנהיהאתההקרביהכושרמשיא

.לכלוםסבאממקל,סבאלמקלמקביים,לקבייםגלגליםמכיסא.שונהמשהואתהשבוע

..."שישמהזה,טוב":אומראני.הראשוניםבימיםקצתבכיתי.בוכהלאאני

נשתחרראנחנו.ייגמרזהמעטשעודיודעאני.אותנולבקרמגיעים,חיותלהופעותחינםכרטיסיםלנונותניםעודעכשיו

?נפצענואםמהאז.עלינוויירקוהכבישעלנעלהמאודומהר,מהשיקום

אומרהייתי?הפצועיםהחייליםלכלמקשיבהייתי.נפצעהייתילאאםמתנהגהייתיאניאיךיודעאני.נטו,לבדפהאניזה

."הלאהתמשיכויאללה"להם

.6' עמ, ה"א בתשרי תשע"כ, מוסף חג, ידיעות אחרונות, "בחזרה לחיים", חן, בר-קוטס: מתוך

:טקטע 

טל קידר



:יקטע 

עדיאל לוי

משישים  סובל . עזהברצועת D9עלנפצע מנפילת עמוד חשמל , משרת בהנדסה קרבית, מקריית אתא21בן , עדיאל לוי

.עבר שבעה ניתוחים. אחוז כוויות בדרגה שלוש

לצחצח?דוגמה.ליקשיםפשוטיםהכיהדברים.לתפקדשיכוליםבאנשיםמקנאאני.שליהרגיללתפקידמתגעגעאניהכי

.יכוללאאניעכשיו.א"פיפמלאמשחקהייתי.א"פיפלשחק,מהכיסאלקום.זהאתועושהקםהייתיפשוטפעם.שיניים

.נדלקתיאניגם.להידלקהתחילהכול.שמןהתמלאהקדמיהחלוןכלפתאום.חשמלעמודעלינונפל

...טיפולים,עורהשתלות.השיקוםמתחילמתעוררשאנימרגע.למוותחייםבין,אנושבמצבמורדםהייתישבועיים

בשבילהכולשנתנוכאלהשיששיבינורוצההייתי?להגידליישמה."רבהתודה"אומראני."גיבוראתה"ליאומריםאנשים

.מזהיותרצריךלא.טובהמילהלפחותשיגידו.בהםלהתחשבוצריך,המדינה

...אראהאניאיך,הצלקותנוראאותימדאיג...זהאתלדמייןמצליחלא.לתמידהביתהחוזרעדייןעצמיאתרואהלאאני

צוק"ב."איתןצוק"מקשהיותרמלחמה.מלחמהזאתהשיקוםגם.והשיקום"איתןצוק"–שונותמלחמותשתיאלהאצלי

.שלךהחייםעלנלחםאתהפה.עובדאתה"איתן

.7' עמ, ה"א בתשרי תשע"כ, מוסף חג, ידיעות אחרונות, "בחזרה לחיים", חן, בר-קוטס: מתוך



(דקות05:42)אלונהחייה החדשים של  (דקות12:00)עכשיו הוא רופא, הקצין שנפצע

,  2001בפיגוע בדולפינריום בשנת 

.  רובם בני נוער, אדםבני 21נהרגו 

בכתבה מתואר מסע השיקום המפרך  

.בפיגועשנפצעה אנושות , של אלונה

(דקות05:30)סרטון נוסף עשהאל לובוצקי

עשהאל לובוצקי היה מפקד מחלקה  

של חטיבת גולני כשהחלה  51בגדוד 

בקרב הקשה  . מלחמת לבנון השנייה

.  הוא נפצע ברגליו מטיל, בל'בבינת ג

הוא רופא ועוזר  , שש שנים אחרי, כיום

.ולהשתקםלהחלים לאחרים 

להעשרת הפעילות בבית הספר ובקהילהסרטונים וסיפורים אישיים נוספים: 2נספח 

סרטונים

https://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-8a438207eed1921004.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fHSoabPygFw
https://www.youtube.com/watch?v=TTYAJ3PFu10


סרטונים

עופרת  "לאחר שנורה בחזהו במבצע שנה 

הצליח תום  , וכמעט מצא את מותו" יצוקה

.  כים"להגיע לקורס מגרינשטיין

על הרגע  , מספר על רגעי האימהגרינשטיין

על תקופת  , שבו הבין שחייו נמצאים בסכנה

השיקום הקצרה שיועדה אך ורק כדי לחזור  

ועל הקשר המיוחד , במהירות לחברים בצוות

.ר מנחם ביתן"ד, עם הרופא שהציל את חייו

(דקות08:05)כים "מפציעה קשה לקורס המ (דקות04:32)מלבנון ללונדון , נעם גרשוני

נפצע,האווירבחילטייס,גרשונינועם

לבנוןבמלחמתי'האפאצמסוקיבתאונת

גלגליםבכיסאהטניסאי.(2006)השנייה

זהבבמדלייתכשזכהשלמהמדינהריגש

.בלונדוןאולימפיים-הפרהבמשחקים

גרשונינועםשלביקורואתמתעדהסרטון

סיפורואתשירתשבהבטייסת
.שלווהשיקוםההתמודדות

(דקות15:00)12בערוץ " פרטישיעור "בנועם 

https://www.mako.co.il/news-military/security/Article-fedac6ad983a521004.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nOs_L5d2dbM&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Assf96D5SgU


אתרים נוספים ליום זה 

https://www.inz.org.il/
http://www.irgun.org.il/
https://www.honorday.co.il/

