חובר ע"י שגיא ג'א

פעולת מי אני?
ער  " :תנועת הצופי תנועת הצופי תפעל לחיזוק הקשר בי הע היהודי למדינת ישראל".
רקע :אנו נמצאי בפעולת "מי אני?" שתעבור במסגרת מער "משואה לתקומה".
הפעולה תעסוק בשאלה העיקרית של מיהו יהודי ,ומיהו ישראלי? ,הא יהודי נחשב יהודי עפ"י
ד אימו או שמא בגלל התיישבותו באר בעת הרמתה או אולי בגלל שהוא התגייר ,הא יהודי
הוא מי שנולד באר  ,הא יהודי הוא מי שעבר לגור באר או שלא גר בה בכלל? ,שאלות כאלה
ואחרות לפעמי מופיעות אצל חניכי  ,השאלות האלה אכ מתקילות לא רק חניכי אלא ג
אנשי מבוגרי ולכ במיוחד ילדי בכיתה ז' ,החניכי נתקלי בסוגי אנשי רבי שמגדירי
את עצמ יהודי א לכל אחד יש את ההגדרה שלו ,לכ בפעולה נעשה מ סיור באר ישראל
כאשר בכל מקו באר ניתקל בסוג אחר של יהודי ,החניכי יעברו מתודה הקשורה להיותו של
אותו אד יהודי ואז יישאלו בסו מי צרי לחיות באר ישראל רק יהודי ? .
מטרות:
-

החני יבי כי אכ צרי להתקיי המשפט "איש איש באמונתו יחיה".

-

החני יכיר בעובדה כי ישנ סוגי רבי של יהודי .

-

החני ייתקל כעת בשאלה של איזה מ יהודי הוא?

-

החני יבי כי לכבד כל אד שמגדיר את עצמו יהודי.

מהל הפעולה:
משחק פתיחה :תפוס את היהדות :יש בקבוק במרכז שהוא למעשה היהדות ,החניכי יחולקו
באופ הבא :חצי קבוצה לפי הא"ב ,וחצי קבוצה לפי מספרי וכל פע המדרי יכריז על מספר
ואות כלשהי באותו הזמ ועליה להשיג את הבקבוק 10) .דק'(.
סיפור מסגרת :החניכי ה אנשי ללא דת שרוצי להכיר את הדת היהודית על פניה ,וה
עוברי באר ונתקלי בשאלות משונות לגבי היהדות והישראליות...
מתודה  1מיהו יהודי? ההתחלה ,יהודי מוגדר מי שאימו יהודייה ,החניכי יעמדו בטור כאשר
לכל חני יש כוס על הראש ,החני האחרו בטור הוא למעשה האימא היהודייה ,והמי בכוס ה
ד  ,על החניכי להעביר את המי מכוס לכוס כאשר אסור לכוס לזוז מהראש עד שמגיע לראשו
בטור שהוא למעשה הילוד ,בסו המתודה המדרי יסביר את משמעותה שהיא הגדרת יהודי10) .
דק'(.
מתודה  2אז מה באמת ההבדל בי איזור ת"א ובני ברק רוב האנשי ש ה יהודי לא שומרי
מסורת ,לחניכי יוסבר כי ה נמצאי ביו שבת 2 ,החניכי יהיו מת"א ורק  1יהיה מבני ברק,
החניכי מת"א מנסי לשכנע את החני מבני ברק לצאת אית למסיבה הגדולה שנערכת בעיר,

א יש רק בעיה אחת ,כאשר אחד יושב השניי האחרי צריכי אחד לשכב ואחד לעמוד ,וכ
אסור שייווצר מצב שאחד משלושת התנוחות האלה לא מתקיימות.
בסו המתודה יוסבר לחניכי כי למעשה שניה יהודיי  ,ואז יתקיי דיו שהוא יהיה הגדרת
יהודי תל אביבי והגדרת יהודי מבני ברק 15) .דק'.(.
מתודה  3צה"ל ,רק ליהודי ? החניכי כעת נמצאי בבסיס של צה"ל ,וכידוע ג דרוזי
משרתי בצה"ל ,כמוב ששני העמי נמצאי בצה"ל כדי להג על המדינה ,צרי להתקיי אימו
כלשהו ,המטרה של החניכי היא להגיע אל יעד כלשהו שיוגדר בשבט ,עליה להגיע לש בהליכת
כלב ,תיאורטית המסע לוקח שבוע ,וכל הפע המדרי מכריז על היו שכעת ,ביו שישי כול
ייעצרו למנוחה ולקדש ,חו מהדרוזי וזה ייראה שכול למע על המדינה )על המדרי לציי
זאת ,(...ואז הוא יגיע ליו שבת ונראה א היהודי ימשיכו לנוע) ,התנועה היא כאילו על רכב,(...
או א חלק יעלו על הדרוזי וימשיכו או ייעצרו לגמרי.
בסו המתודה ידובר על כ שיש יהודי שה חצי שומרי מסורת שה מברכי בשבת אבל
נוסעי בה ג  15) . ...דק'(.
מתודה  4מהו הישראלי? כל חני יקבל ד ויעצב לעצמו את הישראלי בעיניו ואת הסמלי
שמייצגי ישראלי ,לבסו יתקיי דיו לגבי מה הסמלי המוסכמי על כול  10) .דק'(.
מתודה  5מה אני יותר??? יהודי או ישראלי? יהיו ציבעי גועש בשני צבעי שוני  .צבע אחד יסמל
ישראלי וצבע אחר יסמ יהודי .כל חני יצטר לצבוע לעצמו את היד מהצבעי וכל צבע כמה
שהוא רוצה .לאחר מכ כל חני יסביר לשאר הקבוצה למה הוא צבע את היד שלו בצבע אחד יותר
מאשר בצבע השני או שבכלל הוא צבע שווה 10) .דק'(.
מתודה  6הא אני יהודי או הא אני ישראלי? הקבוצה תתחלק לשתי קבוצות כאשר קבוצה
אחת היא יהודיה וקבוצה שניה היא חרדית .א כל קבוצה לא יודעת מה הקבוצה השניה קיבלה.
תחילה כל קבוצה תשאל בשבט אנשי מה אומרת לה המילה חרדי או לחילופי המילה יהודי.
וכמוב שלאחר מכ כל קבוצה תוכל להוסי דברי משלה .לאחר מכ כל קבוצה תצטר להציג
לקבוצה השניה מה היא הייתה יהודיה או חילונית ואת הדברי שאמרו לה  .וה יציגו את
הדברי בכל דר אשר יבחרו 10) .דק'(.
זמ פעולה 80 :דק'.
רשמ"צ:
-

כוסות כמספר החניכי .

-

שני צבעי גואש.

-

ניירות עיתו .

-

כלי כתיבה כמספר החניכי .

