
 

 

 י"ב(-נקודת מבט לשכבה הבוגרת )י'

 שינוי הנרטיב משואה לגבורה  -2020מצעד הגבורה 

חניכי התנועה ידונו בשאלה מי הוא גיבור עבורם ויתעמקו בנושא הגבורה מסר מרכזי: 

שבשואה. לאחר מכן, יכירו את "מצעד הגבורה" שקורה ביום השואה והגבורה הקרוב 

 בו חלק! העיקרית היא שירצו אף לקחתוהמטרה 

 

 ייצוג ודיון בשאלה  ראשונה:מתודה 

על גבי הלוח מונחים ציטוטים ל"מי הוא גיבור" ותמונות  -  ideafipבאמצעות האפליקציה

שיכולות לייצג גיבורים. כל חניך מסמן על גבי הלוח לאיזה משפטים/תמונות הוא הכי 

 -התחבר בנוגע ל"מי הוא גיבור בעיניו?" קישור ללוח המוכן
://ideaflip.com/edit/bspp7dwt7v9x/nvSlzvLU6enJhttps 

ל גבי התמונה ס ללוח, ניתן לעשות את אותה הפעילות עלא ניתן להיכנבמידה ו **

 .בנספח

 שאלות למהלך המתודה:

 מי הוא גיבור בעיניכם? •

 האם יש אדם בחייכם שאתם יכולים להגדיר כ"גיבור?" •

 ום יום?מה היא גבורה? האם אנחנו פוגשים אותה גם בחיי הי •

 האם הרגשתי "גיבור" פעם? •
 אין   :ציוד |ספח או שימוש בתמונה בנ  ideaflip נספחים: | דקות 01  זמן:

 חשיבה משותפת: מתודה שנייה

,: שאלה מכל שאלות 2ייבחר  כ.השאלות לגבי יום הגבורה והשואה, כל חני – 2מנספח 

ב"מה היא השואה עבורי?" והסוג השני עוסק  ראשון עוסק ב"מה הוא יוםסוג. הסוג ה

  גבורה?".

וייצפו בו יחד. המטרה יענה בסרטון. יחד האחווה תיצור סרט משותף על השאלות שיבחר 

היא שהחניכים ייצרו סיעור מוחות משותף ויתחילו לחשוב על היום לעומקו, עוד לפני 

 שבשואה.גבורה יבה על השואה בשקיבלו עליו הסבר, ימקדו את החש

ולצפות  מצעד הגבורהלמאגר של הסרטונים  ת את ניתן להעלו לקבוצות שרוצות:

 בסרטונים נוספים שנמצאים שם.

folders/1N4mx3rnuSaOOyR6WbsjGdgb1https://drive.google.com/drive/

4gPlz0kv?usp=sharing  

 אין    ציוד: | שאלות לסרטונים נספחים: | דקות 15  זמן:

https://ideaflip.com/edit/bspp7dwt7v9x/nvSlzvLU6enJ
https://ideaflip.com/edit/bspp7dwt7v9x/nvSlzvLU6enJ
https://drive.google.com/drive/folders/1N4mx3rnuSaOOyR6WbsjGdgb14gPlz0kv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N4mx3rnuSaOOyR6WbsjGdgb14gPlz0kv?usp=sharing


 

 

 מתודה שלישית: הסבר 

נציג לחניכים את מצעד הגבורה. מה קורה במצעד וכיצד אנחנו יכולים לקחת חלק ביום 

 זה?

 אין   ציוד: | הסבר + פלאייר מצעד הגבורה נספחים: דקות | 10  זמן:

 

 

  



 

 

 נספחים:

 ideaflip- פה לתמונה מחלי -ראשונההמתודה נספחים ל

 

  

https://ideaflip.com/edit/bspp7dwt7v9x/nvSlzvLU6enJ


 

 

 שאלות לסרטונים -שנייההמתודה נספחים ל

 רק תחשבו על זה...

 ?זוכר/ת מהטקסים של יום הגבורה והשואההאם יש רגע שאת/ה ממש . 1

  ?כשאת.ה שומע.ת שואה על מה אתה חושב .2

  ?כשאת.ה חושב.ת על ניצולי שואה איזו תמונה את.ה מדמיינ.ת .3

 ?האחרון מה עשית ביום הגבורה והשואה .4

מה הקונוטציה של המשפט "יום השואה" עושה לך, ולמה לדעתך כולם מקצרים את  .5

 ?"שואההשם "ליום ה

 . האם לדעתך אנשים לאט לאט יאבדו חיבור לזיכרון השואה?6

 

 רק תחשבו על זה...

 ?אם הגבורה יכולה להתקיים גם במעשים היומיומיים.ה1

 ?צם גבורהמהי בע .2

 ?האם אפשר לקבל השראה מהשואה .3

 ?האם ניתן להסתכל על הנספים והשורדים כגיבורים .4

 ?הסדר של השם, ליום הגבורה והשואה יכול לשנות ולמההאם לדעתך להפוך את  .5

. אם היינו מבקשים ממך עצה אחת כדי להפוך את זיכרון השורדים/ גיבורים להשראה, 6

 מהי העצה?

 

  



 

 

 2020הסבר על מצעד הגבורה  -השלישיתמתודה לנספחים 

 בימי הקורונה נשארים בבית ולא שוכחים!  

עשייה למען חיזוק זיכרון הגיבורים  -מצטרפים לעשייה וירטואלית למען גיבורי השואה 

 )השורדים והנספים כאחד(.

 מה הוא מצעד הגבורה הוירטואלי?

טרתם היא לשנות את הנרטיב מדי שנה, מתקיימים ברחבי הארץ מצעדי גבורה, שמ

 להתמקדות לגבורה שבשואה. השנה, המצעד הולך להיות וירטואלי.מהתמקדות בשואה, 

 אז איך מצטרפים? מה הולך להיות ביום הזה?

שעות של עשייה ברשתות  25-בערב, נמשיך ב 20.04נתחיל בהדלקת נר משותף ב 

תנו יכין, מעגלי שיח בזום, החברתיות הכולל יצירת וצריכת תכנים שכל אחד ואחת מאי

 ברשתות החברתיות, סיפורי גבורה, טקס פתיחה בשידור חי ועוד.... אתגרים 

כאשר המשותף הוא הדגשת כך שהגבורה התקיימה בכל מקום  -נסיים בשירה בציבור 

 במהלך השואה, כי אל מול חושך גדול מתקיים גם המון אור.

ערכי ורי שואה ורוצים לקחת חלק בפרויקט אז אם אתם בבידוד, דור שני ושלישי של גיב

 ומשמעותי, מקומכם איתנו! 

לאיוונט!  GOINGאז כל מה שנשאר לכם זה לעשות 

https://www.facebook.com/events/213812119711335 / 

 עמוד האינסטגרם הרשמי של המצעד:

https://instagram.com/brave_together_virtual?igshid=1vs8q1g19y80o  

 רוצים להדריך באותו היום מעגלי שיח ולתרום לעשייה החברתית? הרשמו כאן: 

ttp://bit.ly/GvoraCirclesh  

 

https://www.facebook.com/events/213812119711335/
https://www.facebook.com/events/213812119711335/
https://www.facebook.com/events/213812119711335/
https://instagram.com/brave_together_virtual?igshid=1vs8q1g19y80o
http://bit.ly/GvoraCircles

