
 

 מירוז  יהוד  ת: ממועדוני            עדי יאיר שם מחבר:

 יום הזיכרון לצד יום העצמאות

 

 .ן יום הזיכרון ובין יום העצמאותהבנת הקשר והסמיכות בי מטרת הפעילות:

 .ו'-ד' אוכלוסיית יעד:

 .כשעהמשך זמן הפעילות: 

 ./ סלוןחדר/ כיתהמיקום: 

 .סיפורי גבורתם של רועי קליין ושון כרמלי ז"ל )מצורף בסוף המערך(עזרים: 

 מהלך הפעילות:

שואלים את הילדים האם הם יודעים מדוע יום הזיכרון חל ממש בסמוך לחגיגות יום העצמאות ומסבירים להם את  .1

 הקשר בין שני המאורעות )"במותם ציוו לנו את החיים"(.

 סיפורי גבורה של חיילים שנפלו במלחמות ישראל ומפתחים דיון על הנושא.שואלים את הילדים האם הם מכירים  .2

 .ושואלים אותם מה הם חושבים על הסיפור)נספח( מספרים לילדים את סיפרו של רועי קליין ז"ל  .3

 .( ושואלים אותם מה הם חושבים על הסיפור)נספחמספרים לילדים את סיפורו של שון כרמלי ז"ל  .4

י האירועים? האם סמיכות זו מוצדקת או לא? האם הם היו שואלים את הילדים מה דעתם על הסמיכות בין שנ .5

 מעדיפים להפריד בין שני האירועים השונים או להשאיר את המצב הקיים?

 סיכום פעילות: 

על הקשר בין יום הזיכרון לבין יום העצמאות ונחשפנו לסיפורי גבורה שונים של חיילי צה"ל במלחמות במפגש זה למדנו 

 ישראל.

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 נספח:

 ז"לרועי קליין סיפורו של 

מסלול הכשרה רועי בצנחנים עבר   .פלוגת העורב החטיבתיתוהתקבל ל צנחניםהתנדב ל ,ללצה"רועי התגייס  1993 בשנת

רועי ים השל , ביחידה זוהועבר אליה רועי והצוות בו שירת יחידת אגוז במהלך המסלול הוקמה .קורס מ"כים חי"רו לוחםכ

קליין השתחרר מצה"ל ופנה  . רועיביחידה מפקד צוותושימש כ קורס קציני חי"ר את מסלול הלוחם. בהמשך השלים

מפקד בהמשך שב לשירות קבע ושימש כ. אריאלי והמשיך בלימודים אקדמיים בללימודים בבית המדרש לבוגרי צבא בעל

הכוח  חיסלשבו  שכם ליד מארבעל תפקודו ב פיקוד המרכז מאלוף ציון לשבחרועי   קיבל 2001 ביחידת אגוז. בשנת פלוגה

 .חטיבת גולנימ 51גדוד  של סמג"ד לתפקיד רועי לאחר מכן מונה . מחבלים פלסטינים שבפיקודו חמישה

לעבר הכוח שעליו פיקד. קליין  רימון יד נזרק הקרב בבינת ג'בייל במהלך . מלחמת לבנון השנייהבתפקיד זה לחם קליין ב

זינק על הרימון, עצר בגופו את הפיצוץ ונהרג. במעשהו הציל את חיי יתר החיילים ששהו בסמוך. חייליו סיפרו כי 

ומסר לסרן איתמר כץ, אשר לקח את הפיקוד על הכוח,   "שמע ישראל " קזע  ,תועל מו מפצעיו, דיווח בקשר גוסס בעודו

היכל בטקס ב 2007 בספטמבר- 2העיטור הוענק ב .עיטור העוז בעקבות מעשיו הוענק לו  את מכשיר הקשר המוצפן

 .את האות קיבלו בשמו אביו ואלמנתו של קליין .תל אביבב התרבות

 ז"ל שון כרמליסיפורו של 

ציר שבין טקסס העשרה. שון נע במהלך חייו על -כשהוא כבן חמש 2008בשנת  במארה" עלה לארץ עם הוריו שון כרמלי

 .קיץרוב השנה בישראל, פרט לחודשי האביב וה התגוררולביתו ברעננה. בני המשפחה 

 א גר ברעננה עם אחיותיו גל ואורלאחר עלייתם, שבו ההורים לארצות הברית. שון החליט להישאר בארץ, הושנים מספר 

בשנת למד בכיתת עולים בתיכון אוסטרובסקי ברעננה. למרות הקשיים הוא סיים את לימודיו בהצלחה ועשה בגרות מלאה ו

כשאמו דליה הפצירה בו שיוותר על חיל . בחר להתגייס לחטיבת גולני שון .. מיד אחר כך התנדב לצה''ל כחייל בודד2011

 ".אני לא קרבי, אני לא מתגייס לצבא. אני מוכרח לעשות משהו משמעותי אם ": קרבי, אמר לה

בחודש יוני 2014 התגבר ירי רקטות מרצועת עזה לישראל, ובעקבות כך יצאה ישראל למבצע "צוק איתן" נגד ארגון 

החמאס היושב בעזה. המבצע החל ב-8.7.2014 בהפצצות מהאוויר, וכעבור תשעה ימים החלה כניסה קרקעית של יחידות 

 צבא לרצועת עזה לטפל במוקדי הירי ובמנהרות הטרור, משימות שבוצעו עד תום המבצע בסוף חודש אוגוסט.

בו שירת שון היה אחד מבין הגדודים שלקחו חלק בתמרון  13חטיבת "גולני" לקחה חלק במבצע "צוק איתן", וגדוד 

שלושה ימים לפני נפילתו של  .חשוף מנהרות טרורהקרקעי בעזה במטרה לטפל במוקדי ירי הרקטות לעבר שטח ישראל ול

שון, הוא נקע את קרסולו. רופא שאל את שון אם הוא מעוניין להחלים לפני שובו למערכה. שון סירב. הוא פשוט אמר לא. 

 . הוא רצה לשוב ללחימה עם חבריו

בהיתקלות עם מחבלים  20.7.2)(014 סמל שון ניסים כרמלי נפל בקרב במבצע "צוק איתן" ביום כ"ב בתמוז תשע"ד

 .בשוג'אעיה

https://he.wikipedia.org/wiki/1993
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%9C%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%9C%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A0%22%D7%98_%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%9E%22%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%90%D7%92%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%97%D7%99%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%97%D7%99%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93_%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93_%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93_%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93_%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/2001
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%92%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%92%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93_51
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93_51
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%92%27%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%92%27%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2007
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91


 

במהלך ביצוע המשימה בשכונת שוג'אעייה בעזה, כשעה לאחר חצות, נתקלה הפלוגה בחוליות מחבלים והתפתח קרב. 

בהיותו מקלען נמ"ר יצא שון מספר פעמים וטען את המקלע בסיפון הנמ"ר, כשהוא חשוף לאש ומסכן את חייו למען הצלחת 

 .שלום חבריו לפלוגה. במהלך פעילות זו נפגע בראשו ונהרג המשימה והשמירה על

שון היה בן עשרים ואחת בנפלו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. הותיר הורים ושתי אחיות. שון הועלה 

 .אחרי נפילתו לדרגת סמל ראשון

 

  


