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מבוא
ביום רביעי ,ב' באייר תשפ״א ,14.4.2021 ,נציין את יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי
פעולות האיבה.
השנה האחרונה הייתה שנה מורכבת לכולנו ,מלאה בחוסר ודאות ,חיכוכים ובדידות .אנו
מזמינים אתכם השנה להתחבר אלינו ,להתחבר לאחים שלנו ,לחברים שלנו ,לבני המשפחה
שלנו ולצאת למסע של אחדות.
עמותת "האחים שלנו" הוקמה בשנת  2017על ידי אחים שכולים ומתנדבים ,במטרה ליצור
קהילה תומכת ומעצימה עבור האחים והאחיות השכולים במדינת ישראל.
סיפורם של האחים והאחיות השכולים מעולם לא סופר בצורה נרחבת .האחים מביאים זווית
ייחודית ואישית הטומנת בחובה חברות ואחווה ,חוויות וחלומות משותפים ,רגעי שטות
והומור ,ואת סיפור ההתמודדות המשפחתית והחיים עם התואר "אח שכול".
השנה ,אנו מזמינים אתכם ,מחנכות ומחנכים ,לקיים מערך שיעור ,ייחודי ומרגש ,בו אתם
והתלמידים שלכם תיחשפו ,תוך הובלת דיון מעמיק ,לנקודת מבט מרתקת על יום הזיכרון
והמשפחות השכולות  -האחים שלנו הם האחים של כולנו .המערך ילווה בסרטונים של שני
אחים שכולים ושאלות מנחות לדיון.
מטרה
לחשוף את המשתתפים לנקודת מבטם הייחודית של האחים והאחיות השכולים על יום
הזיכרון ,על החיים לצד השכול ועל יום הזיכרון בצל משבר הקורונה.
עזרים
•
•

מערך השיעור
 2סרטונים ,לבחירה מתוך  5סרטונים שהועלו ליוטיוב )הערה למנחה :יש לצפות
בסרטונים מראש ולבחור  2סרטונים שיתאימו לתלמידים(
סרטון  :1נוי וטל
סרטון  :2אליסף ,אוריאל ואלירז
סרטון  :3נטע ונדב
סרטון  :4דניאל ועדי
סרטון  :5אמיר וג'וחא

משך הפעילות כ 45 -דקות.
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מהלך הפעילות
פתיחה של המחנכ/ת  5 -דקות
שאלות לשיח כיתתי
-

האם אתם מכירים משפחות שכולות? האם אתם בקשר איתן? באיזה אופן?
האם אתם משתתפים מידי שנה בטקסי יום הזיכרון השונים?
מדוע לדעתכם חשוב ללכת לטקסי הזיכרון?
במה שונה יום הזיכרון השנה מהשנים הקודמות?
איך לדעתכם ניתן להמשיך לזכור גם בימים אלה ,בהם לא ניתן לקיים טקסים
כרגיל?

המנחה יסביר שבד"כ השיח הציבורי הוא סביב ההורים השכולים שאיבדו את בניהם
ובנותיהם .יחד עם זאת ,יש עוד צד שכמעט ולא שומעים עליו וזה סיפורם של האחים
והאחיות שביום אחד חייהם ומשפחתם השתנתו והם נאלצים להתמודד עם אובדן האח
שגדל לצידם ,שהיה החבר שלהם ,איש הסוד שלהם ,אובדן של אדם יקר שחוו אתו
חוויות וזיכרונות.
"עמותת האחים שלנו" הוקמה בשנת  2017על ידי אחים שכולים ומתנדבים ,במטרה
ליצור קהילה תומכת ומעצימה עבור האחים והאחיות השכולים במדינת ישראל ,ובימים
שלפני יום הזיכרון מתקיימים מאות מפגשים בארץ ובעולם בהם האחים מספרים את
סיפורם האישי.
הקרנת  2סרטונים  25 -דקות
הערה למנחה :יש לצפות בסרטונים מראש ולבחור  2סרטונים שיתאימו לתלמידים.
)ניתן להרחיב על סיפוריהם של הנופלים מתוך אתר יזכור(
אפשרות נוספת :לבחור סרטון אחד מבין הסרטונים המוצעים ולהרחיב את השיח על
המבצע/מלחמה בו נפל.
סרטון  :1נוי וטל
נוי מספרת על אחיה הקטן טל יפרח ,לוחם סיירת אגוז ,שנפל במבצע צוק איתן ב-
2014
סרטון  :2אליסף ,אוריאל ואלירז
אליסף פרץ מספר על אחיו סגן אוריאל ורס"ן אלירז פרץ ,קצינים בחטיבת גולני,
שנפלו בפעילויות מבצעיות -אחד בלבנון ב 1998 -והשני בעזה ב.2010 -
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סרטון  :3נטע ונדב
נטע באלוה מספרת על אחיה נדב באלוה ,לוחם סיירת אגוז ,שנפל במלחמת לבנון
השנייה ב.2006 -
סרטון  :4דניאל ועדי
דניאל מספרת על אחיה הגדול עדי סלים ,חייל מילואים במערך החבלה של 'מגלן',
שנפל במלחמת לבנון השנייה ב.2006 -
סרטון  :5אמיר וג'וחא
אמיר קלנגל מספר על אחיו רב סרן יוחאי ג'וחא קלנגל ,מפקד בגדוד צבר של גבעתי,
שנפל בפעילות מבצעית בהר דב ב.2015 -
שיתוף ודיון  10 -דקות
שאלות לדיון
-

אילו רגשות עוררו בכם הצפייה בסרטונים?
מהו הדבר שהכי התחברתם אליו בסיפורי האחים?
האם אתם מכירים אחים שכולים? אם כן ,שתפו אותנו בסיפורם ,או במשהו
שאתם לומדים מהם.
מה דומה ומה שונה בין  2הסיפורים בסרטונים בהם צפיתם?
עם איזה סרטון הזדהיתם יותר? מדוע?
האם בשני המקרים הרגשתם תחושת הזדהות דומה או שונה? למה לדעתכם?
שתפו ברגע משמעותי עבורכם במהלך הצפייה.

סיכום 5 -דקות
מנחה :גם השנה ,נמשיך לשאת את לפיד הזיכרון .נטה אוזן ולב לסיפוריהם
של האחים והאחיות השכולים .נשמע את סיפוריהם של הנופלים ,אשר במותם
ציוו לנו את החיים ונשאף לקיים במדינת ישראל חברת מופת המתנהלת לאור
ערכים של סולידריות וערבות הדדית ,כזו שתהיה ראויה לחיים בה ולאלה
שנפלו על הגנתה ועל קיומה.
)אפשר להקרין את הסרטון היה לי חבר ,היה לי אח(

 ניתן לסיים בתמונת זום משותפת ,כשכולם מחזיקים שלטים עם הכיתוב:האחים שלנו הם האחים של כולנו! להעלות לפייסבוק ולתייג את עמותת
"האחים שלנו".

