
 

 "לא משאירים אתכם לבד, החברים מהתנועה"
ובסופה הצטרפות למבצע  מהמועצות והיישובים שלא נמצאים בטווח הקסאמיםט' -'זפעולה לחניכי 

 !והעוטף מהדרום פ'ינוקים לחברים
 

 ק א'חל
 נשוחח על המצב בארץ ועל החוויה של החברים שלנו מהעוטףמטרה: 

 
נפזר על הרצפה שמות של יישובים שאנחנו רגילים לראות  -ארץ, עיר, יישוב מועצה  .1

בהתראות של פיקוד העורף ושמות של מועצות אזוריות, נגדיר זמן ונבקש מהחניכים לסדר 
 את היישובים לפי המועצות בזמן הנתון.

 כל תשובה נכונה תזכה בנקודה אחת וכל טעות נתקן. -ננקד  -לאחר שנגמר הזמן 
 

 דיון:
 ?מה אתם יודעים על היישובים האלה היום 
  מה לדעתכם משותף ביניכם לבין החניכים שגרים שם? )גרים ביישוב, אותם

 תחביבים..(
 ?איך החבר'ה שבגילנו שם וחניכים בתנועה החדשה קשורים אלינו 

 
 

פחד, דאגה,  -נפזר על הרצפה במרווח דפים עם רגש אחד על כל דף  -מרגישים  ייתםמה ה .2
עצב, שמחה, גאווה, שיעמום. לאחר מכן נבקש מהחניכים לעמוד ליד הרגש שלדעתם 

 החניכים מהעוטף מרגישים ביחס למצבים הבאים:
 

 מאז שהתחיל המבצע אין בתי ספר. -
 רקטות. 3,000מאז שהתחיל המבצע נורו לשטח ישראל מעל  -
כמעט בכל יום תושבי העוטף מקבלים התראה להשאר במרחבים המוגנים למשך  -

 שעות ארוכות.
 חלק מהבומים שנשמעים ביישובי העוטף הם מהלחימה של צה"ל בחמאס. -
מאז יום שלישי, מתקיים מבצע אבטיח בתנועה שאסף מאות הצעות מיישובים  -

 ומשפחות שרוצות לארח את תושבי העוטף.
הרבה מהאזעקות נשמעות בלילה ולא מאפשרות לתושבי העוטף והדרום לישון  -

 בשקט.
אירוח, חבילות, מתנות, קניות  -המון ישראלים מתגייסים לעזרה בכל דרך אפשרית  -

 ועוד ועוד, בכל דרך שניתן.
 דיון:

 ?מה הרגשות שהכי חוזרים על עצמם 
 ?מה לדעתכם מצליח לעודד את החניכים שלנו בעוטף 
 ייתם רוצים להגיד לחבר'ה שחווים את זה?מה ה 

 
  



 

 חלק ב'
 נשוחח על סולידריות תנועתית ועל איך מרגישים אותה עכשיו מטרה:

 
 

קטן עלינו'  -נצפה בקליפ 'אמני ישראל  -זה קטן עלינו  .3
vTznm_8https://www.youtube.com/watch?v=kB0_  ולאחר מכן נחלק את הקבוצה

לזוגות או צוותים קטנים ונבקש מהם לכתוב בית נוסף שמדבר על התנועה ומה שמחבר את 
 כל הקצוות שלה ביחד.

 לאחר כמה דקות של עבודה נחזור ונזמין את החניכים לשיר או להקריא את התוצאה.
 
 

 דיון:
 מה מחבר בין כל החניכים בתנועה?

  איך אפשר לגרום לחניכים שלנו בעוטף להרגיש שהם לא לבד? מה הייתם רוצים
 לשלוח להם?

  מה התפקיד שלנו כחברים בתנועה כלפי החברים שלנו שנמצאים במציאות
 הקשה הזאת?

 ?מה אנחנו היינו רוצים להרגיש 
 

 
 חלק ג'

 ף ובדרוםנכין פ'ינוקים מחזקים ומעודדים עבור החברים מהתנועה שגרים בעוטמטרה: 
 
 

נחלק לחניכים דפים, טושים, מדבקות וכל דבר נחמד ונבקש מהם  -פ'ינוקים מהחברים  .4
לכתוב ברכה או מכתב קצר לחברים מהעוטף שהמסר שלו הוא "לא משאירים אתכם לבד, 

 חושבים עליכם ואיתכם בלב , החברים מהתנועה".
 

ישובי העוטף והחברים שלנו נסביר שאת הפ'ינוקים שאנחנו מכינים עכשיו, אנחנו נשלח לי
 מהתנועה באמת יקבלו אותם, אז כדאי להשקיע!

  

https://www.youtube.com/watch?v=kB0_vTznm_8


 

  -ינוקים'רעיונות לפ

 החברים מהתנועה החדשה+ שם הישוב. -לא משאירים אתכם לבד  -לכל פינוק להוסיף

 כשכבר נמאס לכם מקולות הפיצוצים...."  -זוג אטמי אוזניים בשקיק קטן עם המשפט " 

 מקווים שאתה מרגיש טיל...." -ציור של טיל עם המשפט " 

 לכולנו רק כלי נשק כאלו...."" מאחלים  -רובה מים קטן עם המשפט 

  פרצוף עם סקוץ' שלידו להכין כל מיני סוגי חיוכים ויש אפשרות לבחור איזה חיוך אתה

 " שתמיד תשמור על החיוך..." -רוצה להדביק לפרצוף 

 עוטפים אתכם גם מרחוק...." " במקרה הצורך להוצאת -ניילון פצפצים עם המשפט "

 עצבים ניתן להשתמש..."

 מגבירים את האור לצדכם גם בחושך..." -יקלייטים עם המשפטצמידי סט " 

 .אותו דבר עם פנס קטן 

 דעים, בינתיים אולי " יכול להיות ורוד יותר אנחנו יו -הכנת משקפיים ורודים עם המשפט

 זה יעזור...."

 להכין מדחומים מבירסטול שעליהם כתוב כל מיני סוגים של מצב רוח עם  -מד מצב רוח

  קווים שהצלחנו לשפר לכם את המצב רוח..."" מ -המשפט



 

 ספחים:נ

 זורית חוף אשקלון:מועצה א

בית שקמה, ברכיה, גיאה, הודיה, חלץ, כוכב מיכאל, , זיקים, יד מרדכי, כרמיה, ניצנים גברעם,

כפר הנוער , בת הדר, ניצן, ניצן ב' ובאר גנים, ניר ישראל, נתיב העשרה, תלמי יפהמבקיעים, משען, 

 כפר סילבר.

 זורית לכיש:מועצה א

ש, שדה דוד, תלמים, מנוחה, אחוזם, שדה משה, לכי ,יד נתן, עוצם, נוגה, שחר, ניר ח"ן, זוהר 

 .קטיף -כרמי, נטע  ,בני דקלים , נהורה, אליאב , שקף, אמציה

 מועצה אזורית אשכול:

סופה • נירים • ניר עוז • ניר יצחק • מגן • כרם שלום • כיסופים • חולית • גבולות • בארי • אורים 

• נווה • מבטחים • יתד • ישע • יבול • דקל • בני נצרים • אוהד , רעים• צאלים • עין השלושה • 

• אבשלום , מי יוסףתל• תלמי אליהו • שדי אברהם • שדה ניצן • פרי גן • עמיעוז • עין הבשור 

 שלומית• צוחר 

 מועצה אזורית באר טוביה:

• כפר אחים • ינון • חצב • גבעתי • בית עזרא • ביצרון • באר טוביה • אמונים • אורות • אביגדור 

תלמי • תימורים • שתולים • שדה עוזיהו • ערוגות • עזריקם • ניר בנים • נווה מבטח • כפר ורבורג 

 עזר, יחיאל

 

 


