
 דקות ראשונות של שיעור. 01-טיפ ל

 אני אוהבת לפתוח שיעור בסיפור שיש בו הטרמה לשיעור.

 סיפורים מטרימים:שלושה להלן 

  לפני הוראת המצור במל"ב כה' .1

 אני מספרת את סיפורה של העיר לנינגראד:

 –הימים  278עיר שעליה הוטל המצור הקטלני ביותר בתולדות האנושות. במהלך היא לנינגרד 

שבהם צרו כוחות גרמניה הנאצית על העיר, גוועו ברעב  – 1499ועד לינואר  1491מספטמבר 

ממספר האזרחים שנהרגו בבליץ בלונדון, ופי ארבעה  50מתושביה, פי  707,777-ובמחלות כ

  .ממספרם של הנספים בהפצצות על נגסאקי והירושימה גם יחד

  81 -יטה שנוהגים בה גם במאה ההשיחה על שלוש שנות מצור, ובכלל דיבור על  ש

 יתרונותיה של השיטה וחסרונותיה.

 לפני הוראת דיני מלחמה )דברים כ'( : .2

 : מלחמת לבנון השניהאני מספרת סיפור על 

קם אחד , במיוחד , כשאנחנו יודעים שהולכת להיות מלחמה קשהלפני הכניסה ללבנון אחרי שיחת המג"ד 

שמע ישראל אתם "לא קורא פקודה, אלא הוא אומר :, והוא יציאה לקרבת פקודהלוחמים, והתחיל לקרוא בקול 

כם ההולך היהיום למחמה על אויבכם על ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ועל תערצו מפניהם, כי ה' אלו םקרבי

   "עמכם להלחם לכם עם אויבכם להושיע אתכם

את האמן שכולם צעקו דתיים, אז ו לרגע, המבולבלות שלהם אני זוכר את המבטים של החיילים את העיניים 

חילוניים, אפילו לא יהודים כולם צעקו אמן כזה מיוחד של בקשה כנראה, יש זמנים ורגעים בחיים שכולם 

  "מחפשים משהו להיאחז בו

אנחנו מקיימים שיחה על השימוש בפסוק המסויים הזה לקראת מלחמה, למה חיילים שאינם 

 .?צעקו אמן –דתיים 

 

 לפני הוראת דיני עצים במלחמה .3

 אני מספרת את סיפורו של גדוד צנחנים שישב בסואץ בתום מלחמת יום הכיפורים:

בכפר על גדת הסואץ. הכפר היה מלא עצי פרי ובוסתנים,  עבר את התעלה והתיישבשל קצ'ה  גדוד הצנחנים

רות את העצים על מנת למנוע ומהצד השני היו יורים עליהם ומסתתרים בחסות העצים. הפלוגה החליטה לכ

 הסתתרות של החיילים המיצרים.

יצא לקראתם קצין מיצרי עם דגל לבן, ופנה אל הכוחות בשאלה: שלכם  –ברגע שהחלו לכרות את הבוסתן 

הבוסתן הזה?, הרי לא אתם שתלתם אותו, וכשתלכו , בעליו של הגן הזה יחזור לגנו ולבוסתנו, אין לכם זכות 

 . אמרו לו: אבל חייליכם מסתתרים מאחורי העצים ויורים בנו.להשמיד את העצים

 אמר הקצין, אם אתם לא עוקרים, אנחנו לא יורים. וכך היה... –אני מתחייב 

שיחה על הערך שיש לעץ, ובעיקר לעץ פרי בעת מלחמה לשני הצדדים, האם כריתת עצים 

 סר במלחמה?)דבר שנעשה הרבה בלבנון( הוא מעשה מוסרי?, האם יש גבול למו

 

 


