חובר ע"י רועי סלע משבט ניצני הנגב

פעולת יו הזיכרו ליצחק רבי
ער :
תנועת הצופי תפעל למע הסובלנות והכרת השונה על תפיסת עולמו ,חייו ותרבותו תו מאמ
לגשר בי בני אד השוני בחברה.
רקע:
קבוצת אטר נמצאת בפעולת יו הזיכרו ליצחק רבי .
אני בא להעביר פעולה זו בתו כוונה לגרו לחניכות להבי את חשיבותה של הדמוקרטיה ,את
הזכות שלנו כבני אד להגיד ולפעו ל למע דעותינו ולחיות בשלו באר ישראל ,בנו חשוב
להסביר לחניכות שכול שווי ללא הבדל דת גזע ומי .
אופ הפעולה יהיה פחות אנרגטי.
מטרות:
 .1החניכה תבי את ההבדל בי הסתה לבי פרסו או הבעת דעה.
 .2החניכה תבי וידעו מיהו יצחק רבי ומהו פועלו.
 .3החניכה תכיר בדעותיה של חניכות אחרות לקבוצה.
 .4החניכה תבי את משמעותו של יו הזיכרו ,ואת האיסור בשימוש באלימות)ג לא
מילולית(
סיפור מסגרת:
הקבוצה תעבור מתודות בסו כל מתודה יקבלו חלק מנאומו האחרו של רבי בסו יתקיי
דיו על הנאו .
מהל הפעולה:
 .1מובילי אות בעיני עצומות למקו כלשהו)שאלה לדיו בסו הא ללכת אחרי מנהיג
בעיניי עצומות?,אני ידו אית על סוגי מנהיגי  ,ועל רבי כמנהיג 5 (.דקות
 .2כל חניכה מקבלת ד אני אומר לה שה צריכי לריב ע הד ולעשות איתו מלחמה
אבל לשמור על החלקי של הד ,לאחר שכל אחת מתפרעת עד עמקי נשמתה ע הד ,אני
אומר לה עכשיו להרכיב אותו,בעצ לעשות איתו שלו  .ואז אני מסביר לה שקל
לעשות מלחמה)לריב( ,אבל הרבה יותר קשה לעשות שלו וג אחרי שעושי שלו ,שו
דבר כבר לא אותו דבר)הד לא נראה כמו בהתחלה!( 10דק'

 .3כל הקבוצה במעגל.מקריאי כל פע דעה)לאו דווקא קשורה לפוליטיקה או
רבי (,וכל אחד צרי להחליט א הוא מסכי או לא.א הו מסכי הוא הול
אחורה,וא לא אז הוא מצקד למרכז .מסבירי לה בסו שבמקרה של רבי  ,מישהו
מבפני רצח את מי שבחו )או ההפ ( רק בגלל שיש ביניה מרחק)הבדל בי דעות(10 .
דקות

 .4כל חניכה תצייר ציור לרבי  ,ותביע בו את הרגשותיה אליו,מה היא חושבת שצרי היה
להיות ,מה היא רוצה להגיד לו) 10דק'
 .5הקבוצה תאסו המו אבני ותבנה את המילה שלו חבר כל אב מייצגת דעה של
אנשי המו דעות המו אנשי ) 10דק'(
 .6חדר הל ) 10דק()מתודה בנוס אינה משוכללת בזמ הפעולה(

 .7כל חניכה תקבל בלו  ,שיהיה כתוב עליו דעות קיצונית)לרעה( בנושאי שוני )אני בעד
אלימות ,אני נגד השלו וכו(...לאחר שכל חניכה קיבלה בלו ,היא תגיד ע היא מסכימה
איתו או לא ,ומה היא מוכנה לעשות כדי שזה לא יקרה יותר,ולאחר מכ תפוצ את
הבלו ) 10דק'(
 .8על הריצפה יהיה ג דוד מבריסטול כחול על החניכות לכתבו על הבריסטול אי ה רואות
את מדינת ישראל היו ,מה חסר לה פה,מה ה אוהבי במדינה ומה לא,מה יש לשנות
ומה להשאיר,בסיו כל אחת תקריא מה היא כתבת 10).דק'(
 .9קוביות הקבוצה תקבל קוביות א אירועי מחיי של רבי החניכי יבנו מגדל מהקוביות
לפי סדר חיו של רבי )ע"י ניתנת תשומת לב לשני שרשומות על גבי הקוביות( לאחר
שיסיימו אני יבוא ובלי להודיע לה ידר על כל המבנה ואני יסביר לה שאי ביריית
כדור אחת בנאד הרס מפעל חיי של  10).דק'(
 .10סו הפעולה החניכי קיבלו את כל חלקי הנאו וה מחברי אותו .אני מקריא
לחניכי את הנאו  ,ולאחר מכ שואל לגבי הרגשותיה האישיות לגבי רצח רבי .
בתחילת הדיו אני ידליק נר שרק מי שהנר יהיה אצלו יוכל לדבר)דבר שיגרו לסדר
בדיו () .הקראת הנאו  +הדיו  20דקות(.

נקודות לדיו :
-

מה זאת הסתה לדעתכ ?

-

מה הקשר בי הסתה לבי רצח רבי ?

-

הא ג כיו באר קיימת הסתה?

-

הא לאלו שהסיתו את יגאל עמיר מגיע עונש?

א ערבי היה רוצח את רבי  ,הא זה היה משנה את התגובה לרצח?)לדוגמה,רצח רחבע זאבי(הא צרי להזדהות ע הדעות של רבי בגלל שהוא סמל לאומיהא צרי ללכת אחרי מנהיג בעיניי עצומות?למה קשה יותר לעשות שלו מאשר מלחמה?במה זה כרו ?שאלה כללית:מה אומר ל הש יצחק רבי ?מה הוא בשביל ?אתה מזדהה איתו?רשמ"צ
•

בריסטול

•

 30דפי

•

המווווווווווווו מסקינטייפ

•

 10לורדי

•

 15עפרונות

•

 15בלוני

•

בריסטול כחול

•

 10נרות

TDL
•

להדפיס תמונה של רבי

•

להכי דעות שונות.

•

לכתוב על הבלוני דעות קיצונית

•

להכי מג דוד מבריסטול.

•

להדפיס את הנאו האחרו של רבי

•

להדפיס את הנאו האחרו של רבי ולחלק אותו לפי מספר המתודות.

•

להכי קוביות ע רגעי שיא בחיו של רבי

