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פתיחה ( 5דק')
·נסו להגיד מהי קהילה במשפט אחד.
·מי יכול לספר מהו חייל בודד?
·מי מכיר/ה חייל בודד?

גוף הפעילות
חלק א' ( 15דק')
מקס שטיינברג ז"ל היה חייל בודד .כל משפחתו התגוררה בארה"ב ,והוא בחר לעלות לארץ ולהתגייס לצבא .הרצון
שלו להתגייס לשירות קרבי נתקל בסירוב כמה פעמים בשל הגיל ,הבריאות והשפה ,אך מקס חזר פעם אחר פעם
ודרש להתגייס לחטיבת גולני .בפעם הרביעית איים שיחזור לארה"ב .לבסוף גויס מקס לגדוד  13בחטיבת גולני.
·מה לדעתכם/ן גורם לאדם צעיר להשאיר את כל משפחתו ביבשת רחוקה ,לעלות לארץ ולהתגייס לצבא?
·כיצד לדעתכם/ן שמר מקס על כוחותיו בכל התהליך הארוך ,הקשה והמתסכל הזה ,בלי המשפחה שלו
ובלי הקהילה שלו?
·הסתכלו על השלט הקטן שבהלווייתו של מקס .מהו המסר של התמונה הזאת? מה דעתכם/ן על המסר
הזה? (מופיע בצורה מוגדלת בנספחים)

חלק ב' ( 10דק')
לאחר נפילתו של מקס ,תחילה חשבו הוריו לקבור אותו ליד ביתו בארה"ב .לבסוף הגיעו לכלל הבנה שמקס היה
מעדיף להיקבר בישראל .הם חששו מאוד מלוויה מצומצמת ,שכן מעולם לא היו כאן ולא הכירו כאן איש.
דבר ההלוויה המתוכננת לחייל בודד שעלה מארה"ב הופצה ברשתות החברתיות.
·קראו חלק מהפוסטים הרבים שנכתבו לפני לווייתו של מקס .מה לדעתכם/ן גרם לאותם אנשים להפיץ את
דבר הלוויה? (מופיע בצורה מוגדלת בנספחים)
·ללווייתו של מקס שטיינברג הגיע יותר מ 30-אלף איש .מה גרם להם לעזוב הכול ולהגיע באמצע היום
ללוויה של אדם שאינם מכירים?
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חלק ג' ( 6דק')
צפו בסרטון המציג כמה רגעים יקרים מחייו של מקס ונסו לחשוב היכן באה לידי ביטוי תחושה של משפחה וקהילה.
צפייה בסרטון  -העלייה :הבחירה של מקס שטיינברג
https://www.bac.org.il/max

הצגת הפרויקט ( 2דק')
"פנים .יום .זיכרון" הוא פרויקט המורכב מרסיסי זיכרון ,מרגעים קטנים בחיים .חברים וקרובים של חללים משתפים
ברגעים מתוך החיים של יקיריהם .הרגעים הללו מונצחים בסרט אנימציה המבקש להחיות אותם רגעים ,אותם אנשים
יקרים.
מבחינת אלה שלא ידעו שכול ,יום הזיכרון הוא יום התייחדות עם זכרם של אלה אשר הקריבו את חייהם למען הזכות
לחיות כאן .מבחינת בני המשפחות השכולות ,יום זה הוא מועד רשמי בלבד; מבחינתם ,כל יום הוא יום זיכרון  -כל רגע
צופן בחובו רסיסי געגוע.

סיכום הפעילות ( 6דק')
על קברו של מקס חקקו הוריו מילים מתוך שיר של בוב מרלי ,שמקס כה אהב:

”Live for yourself and you will live in vain. Live for others, and you will live again.״
"אם תחיה למען עצמך ,תחיה לשווא .אם תחיה למען אחרים ,תחיה שוב"
·כיצד המילים שמקס אהב כל כך והיו למוטו שלו מבטאות קהילתיות ואת מקומו של האדם בעולם הזה?
·מה משותף לדרכו של מקס ,לאנשים שהגיעו להלווייתו ולדברים הבאים לידי ביטוי בסרטון לזכרו?

לשימוש המורה/מדריך:
bit.ly/2WlgHrA
·  30,000בהלוויית חייל בודד" :חובה להיות כאן"
http://bit.ly/kavod4
·מבט :כ 30,000-אזרחים הגיעו להלוויית החייל הבודד סמל מקס שטיינברג ז"ל לחלוק לו כבוד אחרון
http://bit.ly/reayon7
·ריאיון עם איווי ,אימו של מקס
התמונות המוגדלות מתוך המערך בהמשך.
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