
ג' שכבת - עולם תיקון  
 

הינה יחידת מתנדבים מיוחדת בכוחות המילואים של צה"ל בפיקוד  יחידת חילוץ והצלה

 .אשר מיועדת למבצעי חילוץ והצלה בארץ ובעולם  העורף

היחידה . בישראל ובחו"ל בכל זמן אשר נחוץ חילוץ והצלההיחידה מוכנה לתפעל כל אירוע 

 .זמינות תמידית ונחישות להציל חיים בכל זמן ובכל מקוםמובילה בתחומה בידע מקצועי, 

הייתה לשמש ככוח לביצוע פעולות חילוץ של יחידת החילוץ וההצלה, מטרת הקמתה 

 .והצלה מיוחדות בארץ ובחו"ל בשגרה ובחירום

בני אדם לכודים מתוך הריסות, מבנים  ץתחום ההתמחות העיקרי של היחידה הינו חילו

 . ומתקנים

 חיילי מילואים שכולם חלק מצבא הגנה לישראל.מסדיר ובשירות היחידה מורכבת מחיילים 

 

סיוע למקומות אחרים בעולם שאולי חלקם הם אויבי המדינה גם האם יחידה זו צריכה לתת 

 או שרק בישראל?

 אילו ערכים מתנגשים כאן?

 

 

 

 

 

 



 'גתיקון עולם שכבת 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 על, אומר היה הוא. הגדולה כנסת אנשי משיירי היה הצדיק שמעון"

 ועל, העבודה ועל, התורה על: עומד העולם דברים שלושה

 (ב משנה א פרק אבות מסכת)  ."חסדים גמילות

 כאן הוצבו, החסדים וגמילות, דהעבו, תורה: היסודות שלוש

 מהם אחד כל של חשיבותו על מלמד הדבר. כשווים, אחת בשורה

 של רגליו כשלושת, ביניהם החיבור חשיבות על גם אך, עצמו בפני

  .עצמית מעלה בעל הוא הדברים מן אחד כל. העולם

 מחשבת אבות,עיון והגות במסכת אבות. פרק א' משנה במתוך: 

http://www.daat.ac.il/chazal/avot.asp?perek=1&mishna=2 

) 

 

 

 "לזה זה ערבים ישראל כל"

 'ב ז"כ סנהדרין

 הנר - מנר נר המדליק כל"

 " חסר אינו וחברו דולק

 ג"י פרשה, רבה במדבר

 השתדל אנשים שאין במקום"

 " איש להיות

 'ו', ב אבות

; עין להעלים ולא האחרים למען לעשות חייב אדם"

 אם; אותה ולכבות לנסות עליו, שריפה רואה הוא אם

 אם; בכוס להשתמש יכול הוא, מים דלי ברשותו אין

  .כפית לו יש אז - כף לו אין ואם, כף לו יש, כוס לו אין

 )עמוס עוז(

 

 

 ראלן ברק /  סיפור כוכב הים

בשעת בוקר מוקדמת, קצת לפני הזריחה, יצא איש זקן להליכת הבוקר שלו 

 .על חוף האוקיינוס

 לבדו אל מול המפרץ.רוקד אילו הוא מרחוק הבחין בנער צעיר שנראה כ

 כשהתקרב הזקן אל הנער, הבין כי הנער איננו רוקד מול המפרץ,

 אלא מתכופף כדי לברור את השיירים שגאות הלילה השאירה מאחריה.

 הנער עצר, הרים כוכב ים והזדקף כדי להשליכו חזרה אל הים.

 שאל הזקן את הצעיר למטרת מעשיו.

ם אינם יכולים לחזור אל הים "הגאות שטפה את כוכבי הים אל החוף וה

ענה הנער. "כאשר השמש תעלה, הם ימותו אילולא אשליך ", בכוחות עצמם

 אותם חזרה הימה."

הזקן סקר את המרחב העצום של החוף שהשתרע בשני הכיוונים אל מחוץ 

 ה.ילשדה הראי

על החוף. חוסר התקווה של תוכנית הנער  פוזריםאינספור כוכבי ים היו מ

 .היתה ברורה

אמר הזקן: "אישי הצעיר, אינך מבין שעל החוף נמצאים הרבה יותר כוכבי 

ינך באמת מצפה לחולל שינוי א ים מאשר תוכל להציל עד עלות החמה?

 כאן!"

של האיש הזקן, אחר התכופף והרים  והנער השתהה מעט ושקל את דברי

ן אז פנה אל הזקוהשליכו אל הים רחוק ככל שניתן,  ,חייך עוד כוכב ים,

 ואמר: "לכוכב הים הזה חוללתי שינוי!"

ולהפוך את העולם למקום אוהב  לכל אחד מאיתנו יש את היכולת להשפיע

מוסיף , אפילו קטנטן, שנראה כבלתי מורגש -כל דבר שנעשה  לחיות בו.

 . משהו למאזן הטוב שבעולם

 "אני ואתה"

https://www.youtube.com/watc

poyMg-h?v=gP6PS  

 אריק איינשטיין :מילים

 מיקי גבריאלוב :לחן

 ,אני ואתה נשנה את העולם
 ,אז יבואו כבר כולם - אני ואתה

 ,אמרו את זה קודם לפני
אני ואתה נשנה את  -לא משנה 

 .העולם
 ,אני ואתה ננסה מהתחלה

 ,יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא
 ,אמרו את זה קודם לפני

אני ואתה נשנה את  -זה לא משנה 

 .העולם
 ,אני ואתה נשנה את העולם

 ,אני ואתה אז יבואו כבר כולם
 ,אמרו את זה קודם לפני

אני ואתה נשנה את  -לא משנה 

 .העולם

 עולם הציל כאילו אחת נפש המציל כל"

 " ומלואו

 ה' ד' סנהדרין

https://www.youtube.com/watch?v=gP6PS-poyMg
https://www.youtube.com/watch?v=gP6PS-poyMg


 
 משימה

 ?קראו את כל קטעי המקורות וכתבו: מהו המסר המרכזי שאתם לוקחים מהם 

 " כיצד אפשר לעשות זאת? איזה ...אנשים השתדל להיות אישבמקום שאין "

 רעיון יש לכם?

  בררו את עמדת  עזרה במקומות שאינם בתוך מדינת ישראל?מהי עמדתכם כלפי

חבריכם לקבוצת הלימוד ודונו ביניכם בסוגיה זו. מנו לכם דובר שיציג את עמדת חברי 

 הטקסטים.הקבוצה תוך שהוא מנמק, מסביר ומעלה טיעונים מתוך 

  כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו" כיצד משפט זה שייך לכוחות החילוץ"

 וההצלה?

 ?מה אהבת ומה לא אהבת בסיפור על כוכב הים 

 ?אם היית פוגש את הנער שזרק את הכוכבים לים מה היית אומר לו 

 :מה  שאלו את חבריכם כיצד הם התייחסו לשאלות וערכו דיון ביניכם סביב השאלה

 אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את העולם או לעשות למען עולם טוב יותר? התייחסו

 שעוזרת אחד לשני בעת צרהבדיון שלכם לרצון של כולנו לחיות בחברה טובה יותר 

 ולתפקיד הקטן של כל אחד מאיתנו, כמו בסיפור כוכב הים.

  ר מתאים למה שכתבם מה בחזון בית הספ –ענו וקראו את חזון בית הספר והערכים

 ?זה ולמדתם בשיעור


