úéìàøùéä äøáçä ìù äãéîòä çëå íåøãá äîéçìä
"ä÷åöé úøôåò" òöáîì òåáù
מטרות:
 .1התלמידים יחשפו למצב הלחימה המתמשך בישובי עוטף עזה ולמערכה בדרום
 .2התלמידים ידונו בדילמות הכרוכות בהשארות במקום ישוב באיזור עימות על אף
הסכנה לחיים
 .3התלמידים ילמדו את המושג "כח עמידה" ויכירו בכך שחוסנה של החברה נאמד
במוכנות האזרחים לקחת אחריות אישית על קיומה בדרכים שונות
 .4התלמידים יתפשו את עצמם קשורים לתושבי עוטף עזה והדרום ולמציאות בה
מתקיימים
"כח עמידה הנו אורך הנשימה של אומה במלחמה ממושכת והוא נקבע
לפי משאבי רוח וחומר"
"1936"לאופיה של מלחמת ההתשה 1936-1980
סא"ל אברהם זוהר -
חבר העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית

:äøåîì
éáøòîä áâðä éøåæéàá äçåèáå äè÷ù úåàéöî áåöéòì äëøòî ìù äîåöéòá íéàöîð åðçðà
úåøãùá ìàøùé úðéãî éçøæà éôìà úåøùò íéãîåò íéðù äðåîùî äìòîì øáë .íåøãä éáåùéå
,úéçëåðä äëøòîáå íéòåâéôå úåîâøî ,úåè÷ø éøé ìù ãéîúî íåéà úçú éáøòîä áâðáå
.íåøãá íéôñåð íéáø íéøåæéàì íåéàä áçøúä
êìäîä ìù åúçìöä íùì åðúòãì ùøãð äî ìàùðå íåøãá äîéçìä áöî úà øéëð ,äæ øåòéùá
."äãéîò çë" âùåîä øåøéá êøã íéàöîð åðà åá éàáöä
úåùòì ,úçà äøáçî ÷ìçå ìàøùé úðéãîá íéçøæàë åðéúìåëéá äî äìàùá øåòéùä úà íëñð
.åæ äòùá äøáçä ìù äãéîòä çë ÷åæéçì íééáéè÷à íéôúåù úåéäì éãë éùéà ïôåàá
éëøò óúåùî äðëî úøéöéå íåøãá äîéçìä éèøôì "å÷ øåùéé" øãâá øåòéùä ìò øåîùì áåùç
åà ãòá íéøçàå íééèéìåô ,íééâèøèñà íéðåéãì íéãéîìúä íò ñðëéäì àìå äøáçä ìò úåéøçàì
.åëåúá íéëìäîäå òöáîì äàéöéä ãâð

עוטף עזה ומבצע "עופרת יצוקה" -תמונת מצב ) 10דקות(
 אמור/י:
היום אנחנו הולכים לדבר על המצב בישובי עוטף עזה ,מערב הנגב וערי הדרום המופגזות
בשעה זו .ישובי העוטף ויותר מדויק -האנשים המתגוררים ועובדים שם ,נמצאים תחת
איום מתמיד וסכנה כשמונה שנים ובמערכה שנפתחה לפני כשבוע במבצע "עופרת יצוקה",
נוספו ללב הסכנה מיליוני אנשים .אני מניח/ה שכל אחד כאן יודע לפחות קצת פרטים על
כך ,בואו ניישר קו:

:י/ שאל
? מה אתם יודעים על המצב
? איך הכל התחיל
? מה קורה לאורך השנים
? מי הכוחות הפועלים
? מדוע יצאנו למבצע "עופרת יצוקה"? מה המבצע בא לשרת

:äøåîì
íéáåùéé) äæò óèåò éáåùéé íéìáåñ ,2000 øáîèôñá äìçäù äö÷à ìà úãàôéúðéàî ìçä
éøé ,äøéãç úåðåéñéðá úåàèáúîä øåøè úåô÷úäî (ìåáâäî î"÷ 7 ãò ÷çøîá íéàöîðä
àåä ,ñàîçä ìù úéàáöä òåøæäî íéðéèñìô íéìáçî éãéá íàñ÷ úåè÷ø éøéå äîâøî úåööô
êùîá .íéôñåð íéðè÷ øåøè éðåâøéàîå ,úéðéèñìôä úåùøá ìòåôä ìåãâä øåøèä ïåâøéà
íééçä .ìàøùé ïååéëì éøé òöáúî àì åá íåé øáåò àìå èòîë ,úåðåøçàä íéðùä äðåîù
,íéìéè äëåî áåùééá – íééáéèîøåð íééç íðéà áâðä áøòîå óèåòä éáåùéáå úåøãùá
êùîúî úåãøùä ÷áàî ìù íééç íðä íééçäå äøéãñ äðéà äãåáòä ,íéøéãñ íðéà íéãåîéìä
äøæâäå íéìéèä çååèì ïåì÷ùà øéòä íâ äñðëð ,2008 øàåðéá ,äðùë éðôì .úåàãåå øñåçå
åá "ä÷åöé úøôåò" òöáî ìçä ,27/12/08á ,òåáùë éðôì .øúåé "äîç" úåéäì äëôä
úåøäðî ,úåè÷ø éøâùî – äòåöøá øåøè éãòé ìåøèéðì ì"äö ìù úåéøéååà úåôé÷ú úåòöáúî
.ñàîç ïåâøàá íéøéëá íâ øúåé íéøçåàî íéáìùáå ÷ùð éðñçî ,äîéçì éòöîà úçøáäì
40 ìù çååè ãò íéøòì åòéâäå ñàîç ìù úåè÷øä øåâéù éãòé åáçøúä ,òöáîä úìéçúî
éë ñàîç çååãî íåéä .ãåòå äðáé ,èäø ,òáù øàá ,ãåãùà ,úâ úééø÷ – äòåöøäî î"÷
ãòåð òöáîä .à"ú ãò ùîî – î"÷ 70ì íâ òéâäì úåìåëéä çååè úåëåøà úåè÷ø åéãéá ùé
.úåîéòä øåæéàá íéøòá íéáùåúì è÷ùä úà áéùäì

:י/ שאל
? האם לדעתכם התושבים הנמצאים בקו העימות צריכים להשאר בביתם? מדוע
? האם אתם הייתם נשארים
 מה היה קורה אם לא היו נשארים תושבים בישובים הללו? )יש להזכיר
שמציאות האיום והלחימה בישובי מערב הנגב ועוטף עזה הנה מציאות
(מתמשכת

( דקות25) כח עמידה
 המציגות ביטויים שונים של חיזוקYnet י בכתה את הכתבות המצורפות מהאתר/ תלה
.והחלשה של כח העמידה של החברה נוכח האיום
י מהתלמידים להסתובב בין הכתבות ולבחור כתבה שמעוררת בהם תחושת חיוביות/ בקש
.או תחושות שליליות ולחזור למקומם

 בקש/י ממספר תלמידים לספר על הכתבה שבחרו והתחושות שהיא מעוררת בהם.
 שאל/י:
 איזה כוחות מחזקים המעשים האלו במציאות?
 מה מהמעשים הללו מעמיק את היכולת של תושבי הדרום להשאר בביתם
ומגביר את האמון שלהם חרף האיום ומה מחליש?
 הצג/י לחניכים  3Aעם הגדרה למושג "כח עמידה"
 שאל/י:
 מה זה כח עמידה?
 במה הוא תלוי?
 מהם "משאבי רוח וחומר" המאפשרים אותו?
 מה מהמעשים המתוארים בכתבות שקראתם קודם מחזק את כח העמידה?
 האם כח עמידה הוא דרישה רק ממי שנמצא בסכנה מיידית?
 אמור/י:
כח עמידה כאמור ,הנו היכולת לקיים חברה אל מול איום מתמשך ,הוא תלוי באמון שנותנים
האנשים במקבלי ההחלטות ובזרוע הביצועית שלהם .לעמוד בפני איום ממשי לחיים יכול רק
אדם שחש שותפות למטרות הראויות בעיניו ויודע שהחברה בה הוא חי על כל החברים בה,
רואה עצמה קשורה ואחראית לו ולמצב הכולל.
איום הטילים הוא ממשי ומסכן את חייהם של אזרחים רבים במדינת ישראל ,אולם קיימת
סכנה גדולה בלומר ש"זו הבעיה שלהם" .המערכה בה אנו נמצאים היום ובה נמצאים תושבי
הדרום כבר שנים ארוכות ,היא מערכה על המציאות בה נחייה בארצנו .כח העמידה בעת
הלחימה לא ימדד רק בנכונות שלהם – תושבי הדרום  -להמשיך ולחיות ביישובים המופגזים
על אף הסכנה ,אלא באחריות הכוללת של החברה הישראלית על כל גווניה לקחת אחריות
משותפת ולאפשר "אורך נשימה".

:äøåîì
íéðéâôîä éôìà úåàî úà áäìéù ,úåéøåèøä åéúåìåëéá òåãéä ,äììàøñð ïñç ,äììàáæç âéäðî
éøéååàä çåëäå éðéòøâ ÷ùð (ìàøùéì) äì ùé" :åøîåàá ïåðáìî äâéñðä íåéá ïåçöéðä úøöòá
."ùéáëò éøå÷î øúåé äùìç àéäù úîàá ìáà ,øåæéàá øúåéá ÷æçä
éøå÷ ìù íúîöåò ïéáì ìàøùé úðéãî ìù äúîöåò ïéá äìá÷ä òöáì äúééä äììàøñð ìù åúðååë
úéøåàéú" äðåëîä äîìù äéøåàéú äúðáð äæ íåàð ìò .ãé óðéäá òåø÷ì ïúéð íúåà ,ùéáëòä
÷òôù úøáç àéä úéìàøùéä äøáçä ìáà úéàáö äîöòî àéä ìàøùé äéôìå ,"ùéáëòä éøå
úåðåéìò åãéá ùé ,÷æç ì"äö íðîà .íééâåìåàéãéà íé÷áàîîå úåîçìîî äôééòù ú÷ðåôî
íéñøèðéàä ìò ïâäì øúåé íéðëåî íðéà ,ìàøùé éçøæà êà ,úåéâèøèñà úåìåëéå úéâåìåðëè
êà õåçáî ä÷æç úéàøð :ùéáëòä éøå÷ åîë úøééèöî ìàøùé úðéãî ïë ìò .íäìù íééîåàìä
÷.äòðëäìå ñøäì äì
äéãôé÷éåå :êåúî êåøò

מה עלינו לעשות? ) 10דקות(
 שאל/י:
 מה לדעתכם יכולים לעשות אנשים הרחוקים מאזור העימות כדי לחזק את כח
העמידה?
 מה לדעתכם אתם ,אנחנו ,יכולים לעשות באופן אישי? )כיחידים ,ככתה,
כבי"ס ,כיישוב/עיר(
 האם אתם מעוניינים לקחת אחריות על מעשה כזה?

:äøåîì
éðôá íéçåúôä ,ïåëéñá íéàöîðä íéáùåúä éôìë úåøéùé íéðôåîä íéáø íéùòî íðùé
éøòù úà çåúôì ,úåçôùî çøàì ïúéð :úéçëåðä äëøòîá "ïåùàø å÷" íðéàù äøáçá íéçøæàä
,íéèì÷îì øéáòäìå íé÷çùî óåñàì ,íéæâôåîä íéøåæàá øôñ éúáî úåáëù/úåúëì øôñä úéá
.ãåòå øéòá "úåøøååàúä"å óéë éîé úåùòì
çë úà íé÷æçîù íéáåùç íéùòî íðéä åðîöò éôìë ,äîéðô íéðôåîä íéùòî íâù ,ïééöì áåùç
ìë úåéìàåè÷à úå÷ã 10 úøáòä ìò éàøçàù äúëá úååö íé÷äì ïúéð – äøáçä ìù äãéîòä
äøáç éøåòù øéáòäì ,øé÷ ïåúéò úåùòì ïúéð ,óìçù íåéä ìù úéúåùãç äøé÷ñ íéìéëîä ø÷åá
.ãåòå àùåðá íééëøò íéðåéãå
úà ìéáåéå êùîäì äìåòô é÷éôà ìò áåùçéù úååö øåòéùä óåñá íéãéîìúä íò íé÷äì õìîåî
.äééùòá äúëä
 סכם/י:
החברה הישראלית נמצאת היום במערכה לא פשוטה שתפקידה להשיב את השקט לחייהם של
מיליוני אזרחים שחיים בצל איום וסכנת חיים כבר זמן ממושך .הצלחתה של מערכה זו תלויה
לא רק ביכולות האסטרטגיות של צה"ל אלא בכח העמידה של החברה וביכולתה לאפשר את
אורך הנשימה הדרוש לביצוע המהלכים הצבאיים והמדיניים .אין זה אומר שאסור לשאול
שאלות או להטיל ספק בפעולות הנעשות וחשוב מאוד ללמוד את הנתונים ולהביע עמדה
ערכית לגביהם אבל כל אלה ,תוך לקיחת אחריות ממשית על קיומה של המדינה ועל חיים
ראויים לכלל אזרחי המדינה.

