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        רציונאלרציונאלרציונאלרציונאל| | | | 

אמר הרבי  בעת שנשלח לגלות בקסטרמה

הריי"צ: "רק גופותינו נשלחו לגלות, אך לא 

נשמותינו". אמירה זו מבטאת את העוצמה 

לשלוט ולדכא רק היהודית: הגויים יכולים 

את הגוף, אך הנשמה, האמונה והרוח אינם 

נפגעים. גם בזמנים קשים ביותר עשו יהודים 

כל מאמץ לעמוד איתן, לשמור על חינוך 

לחוג חגים, לסייע יהודי, לקיים מצוות, 

האחד לשני ולשמור על צלם אדם. זוהי 

  גבורה אמיתית!

בשנים הראשונות לאחר השואה התייחסה 

 החברה הישראלית לנושא המרד והפרטיזנים

כעניין המרכזי בנושא השואה. ההתמקדות 

בנושא המרד בטאה צורך בגיבוש הזהות 

-הלאומית של היהודי החדש המהווה אנטי

תזה ל'יהודי הגלותי'. יום האבל הממלכתי 

לשואה שנקבע על פי יום פרוץ מרד גטו 

ורשה אף מעיד על כך. שמו המקורי של יום 

זה הוא "יום הזיכרון לשואה ולמרד", רבות 

העדויות והסיפורים על ניצולי שואה אשר 

זכו ליחס של זלזול וחוסר הערכה מאחר 

ונתפסו כ"צאן המובל לטבח". אך בהתבוננות 

פנימה גבורה אמיתית איננה הפגנת כוח 

כלפי מישהו חיצוני, אלא עבודה פנימית של 

האדם עם עצמו, התגברות על נטיות 

בעיות/ תגובות מתבקשות ובחירה במעשה ט

ן. לעיתים קרובות היא מתבטאת דווקא הנכו

  באיפוק ובהימנעות מהפגנת כוחנות. 

        

        היחידההיחידההיחידההיחידה    מטרותמטרותמטרותמטרות| | | | 

  לעמוד על משמעות המונח גבורה. >>>>

  חשף לגבורה יהודית בשואה.ילה >>>>

  לבחון את ביטוי הגבורה בחיי היום יום. >>>>

        

 

                

                             

                                                                        

                                                                                                                                    
   

        אות גבורהאות גבורהאות גבורהאות גבורה
        יום השואה יום השואה יום השואה יום השואה 

        <<<<<<<<<<<<מבנה השיעור <מבנה השיעור <מבנה השיעור <מבנה השיעור <
  דק' 10 �                                                                                                                                        מיהו גיבור?/ מליאה   ::::פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

  דק' 20  �   רי גבורה יהודית/ קבוצות, מליאה סיפו ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות 

  דק' 10 �                        יומית/ מליאה  גבורה יום  ::::2222פעילות פעילות פעילות פעילות         

  דק' 5   �                            אותיות גבורה/ מליאה         סיום:סיום:סיום:סיום:

        
        מהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילותמהלך הפעילות>>>> >>>> >>>> >>>> 

        

דק'    דק'    דק'    דק'        10101010    ����                                                                        מיהו הגיבור?/ מליאה פתיחה:פתיחה:פתיחה:פתיחה:| | | | 

בה נראה יהודי תשוש מניח תפילין  קובץ מצורף) - 1המורה מציגה תמונה (נספח 

ומאחוריו נאצים מגחכים ימ"ש. המורה תדון עם הבנות מי מהמופיעים בתמונה הוא 

  'גיבור'.

        | שאלות לדיון| שאלות לדיון| שאלות לדיון| שאלות לדיון

  >מי נראה בעל כח בתמונה?

  > האם הם גיבורים?

  > האם ייתכן שהיהודי התשוש הוא גיבור? כיצד?

  > במה מתבטאת גבורתו?

  

  ).2המורה מקריאה את הסיפור שמאחורי התמונה (נספח 

  

        סיכום בינייםסיכום בינייםסיכום בינייםסיכום ביניים| | | | 

דווקא דווקא דווקא דווקא הנאצים ימ"ש נראים חסונים וחזקים הם בעלי הנשק והכוח, אך זו איננה גבורה. הנאצים ימ"ש נראים חסונים וחזקים הם בעלי הנשק והכוח, אך זו איננה גבורה. הנאצים ימ"ש נראים חסונים וחזקים הם בעלי הנשק והכוח, אך זו איננה גבורה. הנאצים ימ"ש נראים חסונים וחזקים הם בעלי הנשק והכוח, אך זו איננה גבורה. 

היהודי התשוש העומד ללא חת כשתפילין על ראשו הוא הגיבור האמיתי. גיבור אמיתי היהודי התשוש העומד ללא חת כשתפילין על ראשו הוא הגיבור האמיתי. גיבור אמיתי היהודי התשוש העומד ללא חת כשתפילין על ראשו הוא הגיבור האמיתי. גיבור אמיתי היהודי התשוש העומד ללא חת כשתפילין על ראשו הוא הגיבור האמיתי. גיבור אמיתי 

איננו גובר על אחרים, אלא מתגבר על עצמו ומתחבר לעצמו: למרות הפחד/ סכנת איננו גובר על אחרים, אלא מתגבר על עצמו ומתחבר לעצמו: למרות הפחד/ סכנת איננו גובר על אחרים, אלא מתגבר על עצמו ומתחבר לעצמו: למרות הפחד/ סכנת איננו גובר על אחרים, אלא מתגבר על עצמו ומתחבר לעצמו: למרות הפחד/ סכנת 

        החיים איננו נרתע ומפגין בגאווה את אמונתו.החיים איננו נרתע ומפגין בגאווה את אמונתו.החיים איננו נרתע ומפגין בגאווה את אמונתו.החיים איננו נרתע ומפגין בגאווה את אמונתו.

  

ות, אך לא ות, אך לא ות, אך לא ות, אך לא "רק גופותינו נמסרו לגל"רק גופותינו נמסרו לגל"רק גופותינו נמסרו לגל"רק גופותינו נמסרו לגלבעת שנשלח לגלות בקסטרמה אמר הרבי הריי"צ: בעת שנשלח לגלות בקסטרמה אמר הרבי הריי"צ: בעת שנשלח לגלות בקסטרמה אמר הרבי הריי"צ: בעת שנשלח לגלות בקסטרמה אמר הרבי הריי"צ: 

נשמותינו", סיפורים רבים ומרגשים מהשואה מוכיחים שיהודים שימרו את נשמתם נשמותינו", סיפורים רבים ומרגשים מהשואה מוכיחים שיהודים שימרו את נשמתם נשמותינו", סיפורים רבים ומרגשים מהשואה מוכיחים שיהודים שימרו את נשמתם נשמותינו", סיפורים רבים ומרגשים מהשואה מוכיחים שיהודים שימרו את נשמתם 

        ועוז רוחם והפגינו גבורה יהודית, למרות הגלות הנוראה בה היה גופם. ועוז רוחם והפגינו גבורה יהודית, למרות הגלות הנוראה בה היה גופם. ועוז רוחם והפגינו גבורה יהודית, למרות הגלות הנוראה בה היה גופם. ועוז רוחם והפגינו גבורה יהודית, למרות הגלות הנוראה בה היה גופם. 

                      

  דק'דק'דק'דק'    20202020    ����                                                                    סיפורי גבורה יהודית/ קבוצות, מליאה ::::1111פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

קובץ  – 3המורה מקרינה שתי עדויות קצרות על קיום מצוות בשואה (נספח  �

  מצורף).

קבוצות. כל קבוצה מקבלת סיפור גבורה יהודית מהשואה  6 -הכיתה נחלקת ל  �

  ) דנה בסיפור ומגדירה 'מיהו גיבור' בעזרת שאלות מכוונות.4(נספח 
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        | הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית| הגדרה דידקטית

  איזהו גיבור?

  המתגבר על עצמו!

        

        

        הרחבת ההגדרה הדידקטיתהרחבת ההגדרה הדידקטיתהרחבת ההגדרה הדידקטיתהרחבת ההגדרה הדידקטית| | | | 

  מי מסמל חוזק וכוח אמיתיים?איזהו גיבור? איזהו גיבור? איזהו גיבור? איזהו גיבור? 

גבורה מיוחסת בדרך  המתגבר על עצמו!המתגבר על עצמו!המתגבר על עצמו!המתגבר על עצמו!

כלל לאדם המנצח ומתגבר על משהו חיצוני, 

אך גבורה אמיתית היא עוצמה פנימית, 

יכולתו של האדם להתגבר על עצמו, על 

 נטיותיו ותחושותיו הטבעיות ולנצח אותן!

כיתה ט'                                                      כיתה ט'                                                      כיתה ט'                                                      כיתה ט'                                                      
ההגה בידיים שליההגה בידיים שליההגה בידיים שליההגה בידיים שלי    ----אני בשליטה אני בשליטה אני בשליטה אני בשליטה           

 

ותנהל דיון קצר ). 5במליאה תציג המורה את הפרמטרים לגיבור בהם דנו הקבוצות (נספח 

  בו ישמיעו הקבוצות את מסקנותיהן מפעילות זו. 

ולכן  .מטרת הדיון היא ההבנה שגבורה איננה אקט חיצוני, אלא עוצמה ועבודה פנימית[

הגיבור  -ור איננו טוב כלל לא הכרחי שהגיבור יהיה בעל כח פיזי, וייתכן אף שסוף הסיפ

  ]!וזוהי הגבורה -פחד אך הוא מתגבר עליהם  נהרג... לגיבור יכולים להיות רגעי משבר או

  

לאחר מכן תקריא כל קבוצה את הפסקאות המספרות את סיפור הגבורה עליו עבדו ותציג 

  את 'אות הגבורה' שלה.

  ההגדרות ייתלו על הלוח.

  

        סיכום בינייםסיכום בינייםסיכום בינייםסיכום ביניים| | | | 

פיזי או שימוש באלימות, היא לא מופנית כלפי גורם פיזי או שימוש באלימות, היא לא מופנית כלפי גורם פיזי או שימוש באלימות, היא לא מופנית כלפי גורם פיזי או שימוש באלימות, היא לא מופנית כלפי גורם     גבורה אמיתית איננה מצריכה כחגבורה אמיתית איננה מצריכה כחגבורה אמיתית איננה מצריכה כחגבורה אמיתית איננה מצריכה כח

חיצוני אלא מגייסת את כל פנימיותו של האדם ומתגברת על תחושה טבעית כמו פחד או חיצוני אלא מגייסת את כל פנימיותו של האדם ומתגברת על תחושה טבעית כמו פחד או חיצוני אלא מגייסת את כל פנימיותו של האדם ומתגברת על תחושה טבעית כמו פחד או חיצוני אלא מגייסת את כל פנימיותו של האדם ומתגברת על תחושה טבעית כמו פחד או 

משבר. גיבורי הסיפור לא התחשבו במצב ובנסיבות, לא נטו אחר תחושותיהן הטבעיות משבר. גיבורי הסיפור לא התחשבו במצב ובנסיבות, לא נטו אחר תחושותיהן הטבעיות משבר. גיבורי הסיפור לא התחשבו במצב ובנסיבות, לא נטו אחר תחושותיהן הטבעיות משבר. גיבורי הסיפור לא התחשבו במצב ובנסיבות, לא נטו אחר תחושותיהן הטבעיות 

ה האמיתית ה האמיתית ה האמיתית ה האמיתית במצב איום זה אלא דבקו באמת, בטוב ובישר בעוצמה ובתוקף! ההגדרבמצב איום זה אלא דבקו באמת, בטוב ובישר בעוצמה ובתוקף! ההגדרבמצב איום זה אלא דבקו באמת, בטוב ובישר בעוצמה ובתוקף! ההגדרבמצב איום זה אלא דבקו באמת, בטוב ובישר בעוצמה ובתוקף! ההגדר

  והנכונה של המושג גבורה נכונה ושייכת בכל עת, ולכל אחד... הנה כמה דוגמאות... והנכונה של המושג גבורה נכונה ושייכת בכל עת, ולכל אחד... הנה כמה דוגמאות... והנכונה של המושג גבורה נכונה ושייכת בכל עת, ולכל אחד... הנה כמה דוגמאות... והנכונה של המושג גבורה נכונה ושייכת בכל עת, ולכל אחד... הנה כמה דוגמאות... 

  

  דק' דק' דק' דק'     10101010  ����                     גבורה יום יומית/ מליאה ::::2222פעילות פעילות פעילות פעילות | | | | 

קובץ מצורף). בכל שקופית מוצג מקרה מחיי היום יום  - 6המורה מקרינה מצגת (נספח 

  הל דיון איזה מהתגובות היא תגובה 'גיבורה'.ואפשרויות תגובה שונות. המורה תנ

  

        | דוגמאות לשאלות דיון| דוגמאות לשאלות דיון| דוגמאות לשאלות דיון| דוגמאות לשאלות דיון

  > איזו תגובה יכולה בטעות להיחשב כגבורה, מדוע?

  > כיצד יתייחסו הסובבים לבת זו לאחר שתפעל 'בגבורה המדומה'?

  > האם הסביבה מודעת לגבורה של הבת המתגברת ועוצרת את עצמה?

  > במה מתבטאת הגבורה?

  הנטייה הטבעית הנדחית?> מהי 

        

הווה את הווה את הווה את הווה את להמשיך במורשתם במעשי גבורה וזה ילהמשיך במורשתם במעשי גבורה וזה ילהמשיך במורשתם במעשי גבורה וזה ילהמשיך במורשתם במעשי גבורה וזה ילוי נשמות הגיבורים נשתדל אנו החיים לוי נשמות הגיבורים נשתדל אנו החיים לוי נשמות הגיבורים נשתדל אנו החיים לוי נשמות הגיבורים נשתדל אנו החיים ייייעעעעלללל

  ימ"ש.ימ"ש.ימ"ש.ימ"ש.    הניצחון האמיתי על  הנאציםהניצחון האמיתי על  הנאציםהניצחון האמיתי על  הנאציםהניצחון האמיתי על  הנאצים

        

  דק'דק'דק'דק'    5555 ����          אותיות גבורה/ מליאה  סיום: סיום: סיום: סיום: | | | | 

). על פי סדר האותיות 7ב' (נספח  -כל בת מקבלת מילה המתחילה באחת מאותיות הא'

            כל בת כיצד המילה שבידה מתקשרת ל'אות גבורה'.תסביר 
        

        ון לגיבורים.זיכרכביטוי  כל בת בתורה תחזיק בידה נר    הצעה:הצעה:הצעה:הצעה:
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        | הכנה ואביזרים| הכנה ואביזרים| הכנה ואביזרים| הכנה ואביזרים

  > מחשב ומקרן

  .)4> לצלם עותק אחד של העבודה הקבוצתית (נספח 

  .)5> לצלם עותק אחד של הפרמטרים (נספח 

  ) ולגזור.7הסיום (נספח > לצלם עותק אחד של המילים לפעילות 

  

        | נספחים| נספחים| נספחים| נספחים

  .בקובץ מצורף התמונה להקרנה במצגת -. תמונה לפתיחה 1

  . הסיפור מאחורי התמונה2

  קבצים מצורפים -. עדויות ניצולים על גבורה יהודית בשואה 3

  . כרטיסיות לעבודה קבוצתית4

  . פרמטרים לדמותו של גיבור5

  קובץ מצורף -. מקרים מחיי היום יום 6

 אותיות גבורה .7


