
 

 

 

 (י"ב-י'כיתות ) הבוגרת הנקודת מבט לשכב

 מה הקשר בין המשלחת לרוסיה לפעילות בצופים?

 ובחינת המקום שאנו נותנים לו בפעילותנו. יום הניצחוןהיכרות עם 

 

 דקות 51 זמן:   השראה: ראשונהמתודה 

החלק הראשון מהבלוג שכתב רון זוהר שכתב כשעבד בתנועת נקרא יחד עם החניכים את 

 (.1הצופים )נספח 

  -נשאל

האם הייתם/ן מודעים/ות לחשיבות פועלו של הצבא האדום לסיום מלחמת  •

 העולם השנייה?

 עד כמה הנושא הזה עולה כחלק מההנצחה והזיכרון ביום השואה? •

 לרוסיה?מה לדעתכם/ן הייתה המטרה ביציאה למסע תנועתי  •

 

 דקות 15 זמן:   : השראהשנייהמתודה  

  מהמשלחת הסרטון.אתנציג 

 מהחניכים/ות לשתף במחשבות שהתעוררו בהם/ן בעקבות הצפייה בסרטון. שנבק

 

 דקות 25 זמן:    ייצוג :לישיתמתודה ש

 נמשיך בקריאת ההבלוג )החלק השני(.

 מכל חניכ/ה לבחור משפט אחד שלדעתם/ן בעל חשיבות מיוחדת.נבקש 

 -נבקש מהחניכים/ות לשתף, ונשאל

 מה המסר שעולה מהמשפטים שבחרתם/ן ? •

מה ניתן לעשות ברמתנו על מנת לגרום לפעילות בצופים להיום יותר תואמת את  •

 המשפטים שבחרתם/ן?

את גדיל לכם/ן דוגמאות טובות מהפעילות השבט לאופן שבו ניתן לההאם יש  •

 השייכות של קבוצות שונות?תחושת 

עד כמה אתם/ן מכירים את  -יתקיים יום הניצחון על גרמניה הנאצית 9/5 -ב •

 משמעות היום הזה? מה אנחנו כשבט יכולים לעשות לקראתו?

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vGF6iTf6wIg


 

 

 

 האדומה לכיכר מפית על משורבט מחלום -מתוך בלוג מסע  -1נספח 

 -חלק ראשון

הסיפור שלנו מתחיל לפני כשנה, כשישבנו צוות מחלקת עולים ופריפריה של תנועת 

הצופים בסמינר צוות וניסינו לחשוב איך אנחנו משנים כיוון ומייצרים מציאות חדשה בתוך 

תנועת הצופים, בה יותר חניכים עולים חדשים ובני עולים דוברי רוסית, מרגישים בבית 

 נועה.ובאים לקחת חלק בפעילות הת

בשלב כלשהו בשיחה, עלה הרעיון להוציא משלחת בוגרים לרוסיה שתהיה סוג של מסע 

 ]...[  שורשים שיחבר את בכירי תנועת הצופים לסיפור הרוסי.

)כן כן זה השם  לאחר מספר חודשים הגענו למוזיאון אנרגיית הגבורה היהודית בחדרה

קי. האדון הינו היסטוריון בעל שם עולמי אנרגיית הגבורה היהודית( וגם ופגשנו את דוד זלבנס

ומלא אנרגיה ותשוקה כבן  89שכתב שבעה ספרים, שקיבל שני עטורים ממשלת רוסיה, בן 

אחרי שיחה של שעה שבה דוד מרביץ בנו תורה ומספר לנו את סיפור הגבורה היהודי ]...[  .  18

יכים לספר. יש פה במשך הדורות, אנחנו מבינים שיש פה סיפור שלא מסופר ושאנחנו צר

הבנה עמוקה לגבי התרבות הרוסית בכלל והתרבות של דוברי הרוסית בישראל שעד לאותו 

 רגע לא הבנו וכנראה לא מעט מהאזרחים בישראל לא מבינים.

ההבנה הייתה שמבחינת דוברי הרוסית, ללא הצטרפות ברית המועצות למלחמת העולם 

י שניצח את מלחמת העולם השנייה הייתה השנייה, לא היה מושג הניצחון. מבחינתם מ

ברית המועצות והצבא האדום ובתוך הסיפור הזה יש סיפור גדול נוסף, שבתוך הצבא האדום 

אלף קצינים ושכמחצית   167גנרלים ואדמירלים ו  305היו חצי מיליון לוחמים יהודים מתוכם  

אומנם היוו אחוז קטן היהודים  מכל הלוחמים היהודים נהרגו במלחמת העולם השנייה.

 ]...[ יחסית מאוכלוסיית רוסיה אבל התרומה שלהם למלחמה הייתה אדירה.

עם ההבנות הללו יצאנו לדרך והתחלנו לחלום את המסע שלנו, מסע הבוגרים הראשון של 

תנועת הצופים לרוסיה בעקבות סיפור הגבורה, סיפור הניצחון, סיפור תודעת הניצחון 

 ]...[ אצית במלחמת העולם השנייה.הרוסית על גרמניה הנ

לבסוף, אנחנו עומדים ערב היציאה למסע, עשרה משתתפים ישראלים מתנועת הצופים 

וצלם. משלחת בכירה של ראשי/ות הנהגות  9העבריים מלווים על ידי כתב בכיר מערוץ 

 ומרכזי/ות הנהגות ונציגי מטה תנועת הצופים, שיוצאים בפעם הראשונה לרוסיה, ללמוד,

לספוג ולחוות את התרבות הרוסית, את תודעת הניצחון של ברית המועצות על גרמניה 

 הנאצית במלחמת העולם השנייה.

  

http://ronzhope.com/?page_id=582


 

 

 

במסע שלנו אנחנו מתוכננים להתחיל במוסקבה, לטוס לסטלינגרד וללמוד על הקרבות 

שהתנהלו שם ועל התפנית במלחמת העולם השנייה שהתחוללה בסטלינגרד. לחזור 

 9ת חלק בחגיגות יום הניצחון של בעלות הברית על גרמניה הנאצית, בלמוסקבה ולקח

מוות(. צעדה בה -במאי בכיכר האדומה ובסוף גם להשתתף בצעדת סמרטניפולק )גדוד אל

הולכים וטרנים ובני משפחתם עם תמונות של יקיריהם שלחמו וחלקם גם נפלו במלחמת 

מצעד בו נצעד גם אנחנו עם  בוד.העולם השנייה, כדי להנציח את זכרם ולחלוק להם כ

תמונות של יקירים של חברים ובני משפחה של חברי המשלחת. מצעד בו נצעד בגאון יחד 

 ]...[ עם חניכי הצופים היהודיים של רוסיה.

  



 

 

 -חלק שני

אנחנו יודעים שהמסע הזה, שהתחיל מתוך רצון להגדיל את מספר החניכים דוברי 

 הרוסית בתנועת הצופים, לא יגמר במסע של ארבעה ימים ועוד חניכ/ה שהצטרף/ה לצופים.

אנחנו יודעים שהמסע הזה יצליח לספר עוד סיפור של תרבות מדהימה ועשירה, של חלק 

 קהילת דוברי הרוסית בישראל. –גדול מאוד בחברה הישראלית 

שדרך המסע הזה נתרום גם אנחנו את תרומתנו לכך שתרבות זו תקבל את מקומה הראוי 

 כחלק מאותה תרבות ישראלית רבת פנים המתהווה פה במדינת ישראל.

שדרך המסע הזה נעצים את ההבנה שכל תרבות היא נכס ועלינו ללמוד, להעמיק, להעצים 

 .ויות בישראל כי זהות היא ידעולרומם את מגוון התרב

שדרך המסע הזה נתרום גם אנחנו להבנה שלכל אחד מאזרחי ישראל יש מקום בעוגת 

 התרבויות המדהימה הזאת שנקראת מדינת ישראל.

שכל אחד/ת צריך/ה להיות גא/ה במוצאו/ה, כל אחד/ת צריך/ה להיות גא/ה בסיפור שלו/ה, 

 סבים והסבתות שלו/ה.בסיפור של ההורים שלו/ה, בסיפור של ה

כולנו תקווה שהמסע הזה ועוד מסעות רבים שיבואו בעקבותיו יהיו עוד חלק בתהליך 

המדהים שעוברת החברה בישראל, שגופים רבים, עמותות וקבוצות רבות, עמלים עליו 

ונאבקים עליו. תהליך של לחבר בינינו, של להפיח תקווה שאנחנו יכולים לחיות אלה לצד 

חד עם אלה, תהליך של לעורר שיח שמחפש את הטוב המשותף שכולנו שותפים אלה ואלה י

בו שכולנו מאמינים בו, שיח ציבורי ער על מה כן ולא מה לא. דיבור אחר שמכבד האחד את 

השניה, שמאפשר הקשבה אמיתית, דיון המחפש פתרונות קונקרטיים ולא שיח מתלהם על 

 שיח שמפיח תקווה. סמלים, שיח פותח לבבות, שיח מחבר נשמות

 יש לנו מדינה מדהימה אבל העבודה עוד לא נגמרה.

אנחנו מאמינים שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן ואנחנו, תנועת הצופים העבריים פה 

 ]...[ כדי להיות שותפים ליצירת אותה חברת מופת שכולנו ראויים לחיות בה!

 

 

 


