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 מרוץ גיבורים

 

  מטרת הפעילות:

 הילדים ילמדו על מספר אנשים שנתפסים כגיבורים בחברה הישראלית

 

 

 הציוד הנדרש:

 כסאות לכל זוג משתתפים( 0כסאות לפי מספר המשתתפים) 

 )מצ"ב בהמשך( שלטי א' ב' לפי מספר הזוגות המשתתפים

 )מצ"ב בהמשך( תמונות לפידים לפי מספר הזוגות המשתתפים

 יסטול גדול או פוליגלרב

 

 כנות מוקדמות:ה

 לן את תמונת הלפיד ושלטי האותיותלהדפיס ולניייש 

 יש להדפיס את קטעי המידע על הדמויות המצורפות בהמשך ולהכין  פלקט לתלייה בחדר

 

 מהלך הפעילות:

. הקבוצה תתחלק לזוגות. כל זוג יעמוד בטור אחד אחרי השני, כשכל אחד מבני הזוג עומד על כסא

הראשון מבין בני הזוג יחזיק בידיו לפיד והשני יחזיק בידיו שני שלטים שעל אחד מהם רשומה האות א 

 מאחורי שניהם יהיה עוד כסא אחד ריק. ועל השנייה האות ב.

 מטרת הזוגות היא להביא מהר ככל הניתן את הלפיד לצדו השני של החדר.

יתן להם שתי תשובות. תשובה אחת אמיתית בכל סיבוב ישאל המנחה את כל הקבוצה שאלה זהה וי

והשנייה שקרית. בסיום קריאת השאלה ירים הילד שאוחז בשלטי האותיות את האות שלדעתו מציינת 

את התשובה האמיתית )מותר להם להתייעץ בינהם(. כל זוג שאכן הרים את התשובה הנכונה, יכול לקדם 

ו. בכל סבב יחליפו בינהם הילדים את התפקיד. את הכסא הריק לתחילת הטור שלהם ואז להתקדם לעבר

 מנצח מי שהגיע עם הלפיד ראשון לקו הסיום.

 

 לבסוף תולים על הקיר פלקטים עם מידע על הגיבורים שהוזכרו במהלך הפעילות
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 :)התשובות המודגשות הן התשובות הנכונות(שאלות

 

 יוסף טרומפלדור:

בצפון הארץ ישנם שני יישובים שנקראים תל חי וכפר גלעדי. בסמוך לבית העלמין של כפר גלעדי  .8

 מוצב פסל של אריה שואג. לזכר מי מוצב הפסל הזה?

לזכרו של יוסף טרומפלדור שהיה מפקד של האנשים שהגנו על היישוב תל חי כשניסו לכבוש  .א

 ולזכרם של שישה לוחמים נוספים שהיו אתו. 8803אותו בשנת 

 לזכר גן החיות הראשון שהוקם בישראל  .ב

 כיצד איבד יוסף טרומפלדור את ידו השמאלית? .0

מתחת לאפס. יום אחד כשיחק עם  הוא גדל ברוסיה שבה הטמפרטורות בחורף מגיעות הרבה .א

 חבריו בשלג, הוא קיבל כוויות קור ביד והרופאים נאלצו לקטוע לו אותה

הוא היה חייל בצבא הרוסי ובאחד הקרבות נפל לידו פגז שריסק לו את היד והרופאים נאלצו  .ב

 לקטוע לו אותה.

טרמפלדור רצה  ללמוד בבית ספר כמו אוניברסיטה אך לא התקבל בגלל היותו יהודי. הוא בכל  .0

 זאת רצה ללמוד מקצוע ולכן למד:

 רפואת שיניים. כי זה מה שעשה אחיו .א

 לארץ כי היה לו חשוב לתת השכלה ליהודים ברוסיה ולדבר איתם על עלייה .הוראה  .ב

 

 חנה סנש:

 באיזה צבא היא שרתה?. ייתה צנחנית יהודיהחנה סנש ה .8

 נלחמה בצבא הבריטי כנגד הנאצים באירופה ש חנה סנ .א

הייתה חברה במחתרת היהודית שנקראה ההגנה ונלחמה גם נגד הבריטים וגם נגד  חנה סנש  .ב

 הנאצים

 מה מצאו בבגדיה של חנה סנש לאחר שמתה? .0

 )מוכר כ"אלי אלי"( " , שירה המפורסםהליכה לקיסריהר "את מילות השי .א

שני פתקים: בראשון היא  כתבה מספר חרוזים המתארים את מותה ובשני היא בקשה  .ב

 סליחה מאמה

 איפה נולדה חנה סנש? .0

 חנה סנש נולדה בהונגריה ושם גם עמדה למשפט ונהרגה .א

 ברור שנולדה בישראל השם חנה הוא שם ישראלי ולכן .ב

  -מרדכי אנילביץ'
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 הם ראשי התיבות אי"ל?מ .8

 ארגון יהודי שהקים מרדכי אנילביץ' כדי להלחם בנאצים בפולין. .אם יש לכם"" .א

 דכי אנילביץ' כדי להלחם בנאצים בפולין.ארגון יהודי שהקים מר ארגון יהודי לוחם. .ב

 בעיר ורשה בפולין? 89מה מיוחד ברחוב מילא  מספר  .0

 זה הבית שבו נולד מרדכי אנילביץ' .א

 ורשה זה המקום שבו היה הבונקר המרכזי של הארגון שעליו פיקד רנילביץ' בזמן מרד גטו  .ב

 מתי פרץ מרד גטו ורשה? .0

 ביום כיפור כשהגרמנים חשבו שהיהודים לא יילחמו .א

 88/4/8840ערב חג הפסח  בי"ד בניסן, .ב

 

 

 ל"ה -מחלקת ה

 

 מי הייתה מחלקת ה ל"ה ? .8

 חיילים במלחמת העמאות שניסו לשחרר את היישובים הנצורים בגוש עציון 04מחלקה של  .א

 קבוצת מלחינים שחיברו מנגינות ולכן יש היום תו שנקרא לה .ב

 רביי הכפרים שבסביבה?עוחמים על ידי כיצד התגלו הל .0

 ה רעש בהליכה ושמעו אותםבהם עשו הר .א

שתי נשים ערביות שיצאו לקושש עצים ראו שני חיילים שהלכו לפני כל המחלקה . הנשים  .ב

 סיפרו את זה בכפר

 כיצד הנציחו את זכרם של לוחמי ה ל"ה? .0

 הקימו יחידה צבאית שנקראה על שמם  .א

 נתיב הלה""ישוב שנקרא הקימו י .ב
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לאחר מותם, הייתה מחלקה של  שמעון קושניר כפי שקרא לה מחלקת ההר או ,מחלקת הל"ה

שהיה קודם לכן מפקדו  ,דני מס בפיקודו של ,חי"שמה 89-ו פלמ"חמה 89לוחמים, מהם  04

האוניברסיטה העברית  של סטודנטים ב לוחמי המחלקה משתי היחידות היורו .גוש עציון של

כדי לסייע  ,מלחמת העצמאותוהאחרים טיילים וסיירים ותיקים. המחלקה יצאה ב בירושלים

,  16תש"ח ה' בשבט לגוש עציון הנצור ולתגבר אותו בלוחמים ובאספקה. אור ליום שישי

מחלקה התגלתה בדרכה ובעקבות כך כותרה על ידי המוני ערבים מהסביבה וכל ה 1948 בינואר

.לוחמיה נהרגו בקרב שנמשך כל היום
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מרד ב הארגון היהודי הלוחם היה מפקד (ה'תש"ג ג' באייר 1943, במאי 1919 –  8 ;מרדכי אניֶלביץ

בגטו. בחייו ניחן בכושר מנהיגות בולט, ולאחר מותו נחרטה  נאציםנהרג בקרב מול ה .גטו ורשה

ההתנגדות היהודית  אישיותו כסמל לאומץ ולהקרבה. עד היום מייצגת דמותו של אנילביץ' את

 .ואהבש
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( הייתה לוחמת 8844בנובמבר  9 – 8808ביולי  Szenes Hanna (Anikó) ;  89חנה סנש )בהונגרית: 

ומשוררת יהודייה, מצנחני היישוב שהתנדבה לשרת בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה נגד גרמניה 

 ם.הנאצית, צנחה לשטח הונגריה הכבושה, נתפסה, נחקרה בעינויים והוצאה להורג על ידי הנאצי
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יוסף טרומפלדור היה לוחם ומנהיג יהודי שנפל בקרבות ההגנה על היישוב תל חי. הוא נולד ברוסיה 

החל את שירותו הצבאי בצבא והקדיש את כל חייו ליישוב ארץ ישראל ולהגנה עליה. הוא  8993בנובמבר 

הוא  8880ודים. בשנת ישב בשבי הרוסי וגם שם עשה פעילות רבה למען השבויים היה 8834הרוסי ובשנת 

חברם לקיבוץ דגניה ב ומשם  84עלה לארץ ורצה להקים יישובים שיתופיים )קיבוצים(, הוא הגיע עם עוד 

 פעל להקים עוד ועוד יישבים דומים
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