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 פעולה מקדימה להשתתפות במפעל זר לנופל
 מטרות:

 .בו להשתתף ובחירה לנופל זר מפעל עם הכרות .1

 השתתפו', והגשם עלה -  והשלום ההגנה, לעבודה' לערכי שהתחנכו, התנועה חניכי של סיפורם עם והכרות למידה .2
 . בחייהם כך על שילמו ואף, ישראל במלחמות

 .והמדינה החברה והגנת בבניית מרכזית שותפה והינה הייתה הנוער תנועת כי הבנה .3

 התנועה ובחירה להעמיק מעשה זה. ובוגרות בוגרי החללים הנצחת וחשיבות משמעות על עמידה .4

 

 למדריכה

 בני, והלומד העובד הנוער, העובד הנוער, המאוחדת התנועה, גורדוניה) השונים ההיסטוריים בגלגוליה, והלומד העובד הנוער
, התנועה חניכי. השונות ההגנה במשימות משמעותי חלק ולקחה והמדינה הישוב בבניית שותפהועודנה  הייתה( המושבים
 . בחייהם כך על שילמו ואף, ישראל במלחמות השתתפו', והגשם עלה – והשלום ההגנה, לעבודה' ערכי לאור שהתחנכו

 שנים 38 מזה מתקיימת, והמדינה החברה לבניין תרומתם על והוקרה הנופלים בזיכרון העוסקת המרכזית התנועה פעולת
, מפעל חינוכי שנוסד בעקבות הפקעת מחירי הפרחים ביום אבל וזיכרון לאומי, ומתוך בחירתה של התנועה 'לנופל זר' פעלבמ

 , ולהוקיר ולכבד את זיכרון הנופלים.המשותף להתייצב לצד המשפחות השכולות ביום אבלם

 כן עמידה בקשרו אנדרטאות, טקסים התנועה, באמצעות בוגריהחללים  זכרמתקיימת פעולת הנצחה ל התנועה וסניפי קיניב
 ובו מידע מאגר -' הזיכרון ספר'  -לשם הרחבת פעולת ההנצחה, אנו מקימים כעת מפעל הנצחה נוסף  .השכולות המשפחות עם

 מטרת ספר הזיכרון היא הרחבת ההנצחה של .ישראל במערכות שנפלו לומדוה העובד הנוער ומדריכי חניכי של סיפורי חייהם
 –'לעבודה, להגנה ולשלום  -הפעולה חינוכית הציונית, לאור סיסמת התנועה  עמקתוה בוגרי ובוגרות התנועה, ,הנופלים זיכרון

 עלה והגשם!'.

  פעולת הזיכרון וההנצחה של הנופלים.בפעולה הקרובה נזמין את חניכינו להשתתף במפעל זר לנופל ולהעמיק את 

לחניכיך כי הפעולה הבאה תעסוק ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולברר האם ומי מהם מגיע  עליך לספרלפני מועד קיום הפעולה, 
ממשפחה שכולה. כדאי לקיים עם חניכים אלו שיחה המבררת את תחושותיהם ביחס לקיום שיחה בנושא בקבוצה, והאם ירצו 

 לספר בפעולה את סיפור השכול המשפחתי. 

 

 

  

אברהם ברוידס בעקבות מאורעות תרפ"ט, שיר שתבע את סיסמת   1929בשנת את השיר "לעבודה, להגנה ולשלום" כתב 

  רק לא התנועה מאז ועד היום. שיריו של אברהם פורסמו בעיתון התנועה "במעלה", והוא זכה לכינוי "משורר הנוער העובד", זאת

  את ביטאו והעממי הפשוט ואופייה שירתו שנושאי מפני גם אלא, בתרבות הבולטים מדובריה ואחד התנועה ממקימי שהיה משום

 .לתנועה חבריו של לבם רחשי ואת שפתם



 מהלך הפעולה

 דקות( 25) מפעל זר לנופלהכרות עם  –חלק א' 

 ספרו על כך – ?השתתפתם בו בעבר? מפעל זר לנופל מכיריםהאם אתם  נשאל:

שמעון  אדם בשם . המפעל התחיל מיוזמה של38מתקיים זו השנה ה מפעל זר לנופל הוא מפעל חינוכי של התנועה ה נאמר:
מוכרי הפרחים מפקיעים את מחירי הפרחים ומנצלים בכך את  יכרון הלאומי לחללי מערכות ישראלשראה שביום הז אהרון,

פנה למגדלי פרחים בבקשה שיתרמו פרחים לחלוקה, ולנוער העובד והלומד בבקשה  , שהינו חקלאי,המשפחות השכולות. שמעון
. חלוקת הפרחים החלה בבית העלמין הר הרצל בירושלים, והתרחבה להיות מפעל השכולות את הזרים למשפחותשיחלקו 

 של התנועה בכל רחבי הארץ.חינוכי 

 למפעל זר לנופל 30שהופק במלאת  1בסרטצופים יחד 

 מפעלה על הסרט מתוך הבנתם מה ? 

 פעלמה קיים אתל בחרה התנועה מדוע? 

 תנועהבעבור ה מפעלה משמעות מה ? 

 בעבור המשפחות השכולות ובעבור החברה הישראלית מפעלה משמעות מה? 

 דקות( 30) בוגרי ובוגרות הנוער העובד והלומד הנצחת החללים – 'חלק ב

 חניכי של חייהם סיפורי ובו מידע מאגר -' הזיכרון ספר' – נוסף הנצחה מפעל בהמשך למפעל זר לנופל, ייסדנו בתנועה נאמר:
עלה  –, שהתחנכו בתנועה על ערכי הציונות לאור סיסמת התנועה 'לעבודה, להגנה ולשלום והלומד העובד הנוער ומדריכי

  .ישראל במערכות נפלוו והגשם!"

בוגרי הקן או הסניף  םחלליהבו את סיפורי חייהם של  וחפשי )באמצעות חיפוש בגוגל( ספר הזיכרוןאתר ל כנסייה למדריכה:
עלייך לקרוא מבעוד  בתיבת ה'ישוב' להזין את שם הישוב.ו ניתן לעשות זאת על ידי כניסה ל'חיפוש מתקדם'בו את מדריכה. 

 , אותם יחפשו החניכים בפעולה. הסיפורים, ולהדפיס את רשימת שמות החלליםמועד את 

ות מתאימות, ניתן לחפש את סיפורם של חללים מישובים קרובים, או להשתמש בסיפורים במידה ולא מתקבלות תוצא
 המצורפים )נספח א'(.

ויענו על מספר ספר הזיכרון, יקראו אודותיו, אמצעות הפלאפון במקבל שם של חלל, אותו יחפשו ב כל זוג מתחלקים לזוגות.
 שאלות )נספח ב'( 

לים אינה משימה קלה. מדובר באנשים צעירים, שהיו חניכים בתנועה ופעלו בה, היו קריאת סיפורי הנופ –הדגישי לחניכים 
סיפורים תעורר להם חלומות לעתיד, רגשות ואמונות, שנגדעו במהלך פעולת ההגנה על הישוב היהודי בארץ. יתכן וקריאת ה

אם אתם מרגישים שזה קשה זה בסדר להחליט גם לא לקרוא או לעצור באמצע אשמח שתשתפו בהם.  בכם רגשות שונים, ו
 לכם מידי.  

  חוזרים למעגל ושואלים:

 ם של החללים?החיי ימה ניתן ללמוד מסיפור 

 ישראל במערכות שנפלו התנועה ובוגרי בוגרות זכר את ותנציח תזכור שהתנועה מדוע ? 

  ולפעול להנצחתם?האם הייתם רוצים ללמוד עוד סיפורים כאלה 

חניכי התנועה שאת סיפורם אנו לומדים, בחרו להגשים בדרכים שונות את הערכים עליהם התחנכו בתנועה,  למדריכה:
עלה והגשם!". אין בכוונתנו לדבר בשמם של החללים, אך ניתן להבין מתוך  –המבוטאים בסיסמא "לעבודה, להגנה ולשלום 

 ים. יהסיפורים כי לחברות בתנועה הייתה בעבורם משמעות גדולה והשפעה על עיצוב אמונותיהם ואופ

חניכיה  תנועה ציונית, שמחנכת את –מסיפורי החיים של החללים ניתן ללמוד לא רק עליהם באופן אישי, אלא גם על התנועה 
. מסיפורם האישי של החללים משתקף ועוד הגנה ,עבודה ופיתוח הארץ, חינוך, התיישבות :לאומיותלהיענות למשימות ה

 והמדינה. חברהסיפורה של תנועה, שבמשך כל שנותיה לקחה חלק בבניית והגנת ה

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=jssnlj9sz1Y  

https://www.youtube.com/watch?v=jssnlj9sz1Y
https://www.youtube.com/watch?v=jssnlj9sz1Y


אותם חניכים וחניכות שמתוך  הבחירה להנציח את זכר החללים בוגרי התנועה הינה הן מעשה של כבוד ומחויבות כלפי
 שילמו על כך בחייהם, והבטיחו בכך את המשך בנייתה של המדינה והתנועה, ,חברה והמדינההתחנכותם בתנועה יצאו להגנת ה

 -הבחירה לספר כך את סיפורה של התנועה, לגלות דרך ההנצחה את תו ההיכר של התנועה כתנועה ציונית ומשימתית והן 
 נו להמשיך ולחנך לערכים אלו. בחירה המחייבת אות

 

 דקות( 10) סיכום והזמנה להשתתפות במפעל –' חלק ג

, נארגן עמדה עם זרי הפרחים, 7:00ביום הזיכרון לחללי צה"ל נקיים את מפעל זר לנופל. נגיע לבית העלמין בישוב בשעה  נאמר:
 נעמוד בצורה מכובדת, עם חולצות תנועה, ונחלק זרים לבאי בית העלמין.

עליכם יהיה  .קבל שם של חלל בוגר התנועה שנפל במלחמת יום העצמאותזוג יכל ו לזוגות במהלך השהות בבית העלמין, נתחלק
בבית העלמין ולשאול מה מקום הקבורה על פי שם  היחידה להנצחת החייל לכת אל העמדה שללאתר את מקום קבורתו )ניתן ל

לדבר  ניתן ,ת החללמשפחאת  ונפגושבמידה  .קברוניח זר על להו בספר הזיכרון סיפור חייו אתא ור, ללכת אל הקבר, לק(החלל
 .ולשמוע מהם סיפורים נוספים במידה ויהיו מעוניינים לספר להסביר מדוע באנו, איתם

ולהבין מה נדרש  אם את מעוניינת לקיים פעולות אלהנוספות שניתן לעשות. עליך להחליט חינוכיות ישנן פעולות  למדריכה:
 ניינת בזאת, הציעי אותם לחניכייך:נך מעווהכך. במידה  ממך לשם

  הצעה : שבהניתן להסתייע בחוברת  –הפקת טקס זיכרון בקן/סניף בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 .למטרות לטקס, הצעה למהלך הטקס, מהלך העבודה על הטקס עם החניכים, הכנות נדרשות, קטעים ושירים

 קשר עם משפחות שכולות של חללים בוגרי התנועה ולקיים: יצירת 

 הנופלים של חייהם סיפור עם להכרות עם משפחה שכולה של החניכים מפגש -

 באתר המידע והרחבתאיסוף מידע נוסף אודות החלל  -

 ביום הזיכרון /סניףבקן לחללים בוגרי התנועה הנצחה עמדת הקמת 

 

 

 

  עלו והגשימו!



 

  





  



 

  



  



  



  



 נספח ב'

 ראו את סיפור החיים של החלל וענו על השאלות:ק

?מה ניתן ללמוד מסיפור החיים של החלל 

 להכיר? מדוע?האם לדעתכם זה סיפור שראוי 

?מה לדעתם הקשר בין חברותו בתנועה לבין הבחירות שלו בחיים 

לחם על הגנת הישוב והמדינה?ימה לדעתכם הקשר שבין בחירותיו השונות בחיים לבין הבחירה לה 

 

 קראו את סיפור החיים של החלל וענו על השאלות:

?מה ניתן ללמוד מסיפור החיים של החלל 

?האם לדעתכם זה סיפור שראוי להכיר? מדוע 

 חברותו בתנועה לבין הבחירות שלו בחיים?מה לדעתם הקשר בין 

לחם על הגנת הישוב והמדינה?ימה לדעתכם הקשר שבין בחירותיו השונות בחיים לבין הבחירה לה 

 

 קראו את סיפור החיים של החלל וענו על השאלות:

?מה ניתן ללמוד מסיפור החיים של החלל 

?האם לדעתכם זה סיפור שראוי להכיר? מדוע 

 הקשר בין חברותו בתנועה לבין הבחירות שלו בחיים?מה לדעתם 

לחם על הגנת הישוב והמדינה?ימה לדעתכם הקשר שבין בחירותיו השונות בחיים לבין הבחירה לה 

 

 קראו את סיפור החיים של החלל וענו על השאלות:

?מה ניתן ללמוד מסיפור החיים של החלל 

?האם לדעתכם זה סיפור שראוי להכיר? מדוע 

לדעתם הקשר בין חברותו בתנועה לבין הבחירות שלו בחיים? מה 

לחם על הגנת הישוב והמדינה?ימה לדעתכם הקשר שבין בחירותיו השונות בחיים לבין הבחירה לה 

 

 קראו את סיפור החיים של החלל וענו על השאלות:

?מה ניתן ללמוד מסיפור החיים של החלל 

דוע?האם לדעתכם זה סיפור שראוי להכיר? מ 

?מה לדעתם הקשר בין חברותו בתנועה לבין הבחירות שלו בחיים 

לחם על הגנת הישוב והמדינה?ימה לדעתכם הקשר שבין בחירותיו השונות בחיים לבין הבחירה לה 

 


