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יחידות ותפקידים בצבא

מטרות  מבוא
הפעילות

קישורים 
להרחבה

מערך פעילות

מערך שיעור לתלמידיםלמנחה

Power Pointקישור למצגת 

https://meyda.education.gov.il/files/noar/armyunit.pptx


???...מה מתאים לי

הסבירו? האם אתם מזדהים עם החוויה של הבחור המבולבל מהסרטון.

ל"מהם מקורות המידע שלכם בנושא יחידות ותפקידים בצה?

אילו דברים נוספים הייתם רוצים לדעת על היחידות ועל התפקידים השונים?

מיטב–" מתגייסים"מתוך אתר 

צפו בסרטון המצורף

https://www.youtube.com/watch?v=UEoZi-4nICU


עבודה בקבוצות

התחלקו
לקבוצות 

קטנות

מלאו את  
המשימה  

בכרטיסיית 
ההנחיות

הציגו את  
התוצר מול  

חבריכם לכתה

חלוקה לחדרים בזום

אפשרי לקיים את המשימה פנים אל פנים או דרך הרשת.

 דקות25יש להקדיש למשימה לפחות  .

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf


ל"היחידות בצה

מאילו עוד מקורות תוכלו להשיג מידע? באילו מאגרי מידע השתמשתם?

ציינו דוגמה למידע חדש שלמדתם על היחידות שעליהן עבדתם.

פרטו? האם נפתח לכם כיוון חדש לתפקיד בצבא שלא חשבתם עליו קודם לכן.

מה החשיבות שבהכרת התפקידים והיחידות?

הסבירו? מי עוד יוכל לסייע לכם בהחלטה באיזו מסגרת לשרת/מה.



קישורים להרחבה

אתרי היחידותל "אתר צה

 מתגייסים-מיטב

ל"תפקידים בצה-ם "פז

!בהצלחה

https://www.idf.il/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A6%D7%94%D7%9C/
https://www.mako.co.il/pzm-men-jobs
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מבוא
אך  , ל תלוי במידה רבה במתגייסים עצמם"שיבוץ המתגייסים בתפקידים השונים בצה▪

ההכרות שלהם עם התפקידים השונים  , בנוסף. במקרים רבים הם לא מודעים לכך

.והיחידות השונות לרוב לא מספיקה כדי לבצע בחירה מושכלת

/  על השירות של ההורים, ל נסמכת על שמועות"רוב ההכרות עם התפקידים בצה, בפועל▪

.קרובים ומכרים וכדומה/ אחים

לבחון דרכים בהן  , מיועד לחשוף את בני הנוער למגוון יחידות ותפקידים בצבא, מערך זה▪

ניתן להעמיק ולחקור לגבי האפשרויות השונות שעומדות לפניהם בשירות הצבאי ולעורר  

.שיח לגבי השיבוץ והשפעתם עליו



מטרות הפעילות  

  להכיר את היחידות השונות ואת התפקידים השונים שאפשר למלא

.ל"בצה

  להכיר מאגרי מידע שבהם אפשר ללמוד על תפקידים המוצעים

.לשירות

לדון בחשיבות הידע כבסיס להחלטות ביחס לשירות הצבאי.



הנחיות למשימה
בחרו ביחידה או בחטיבה שעליה אתם מעוניינים ללמוד ואספו מידע עליה.

תפקידים אפשריים, שיר, סמל, היסטוריה: הכינו את המידע להצגה בכתה ,

.מאפיינים ייחודיים וכדומה

חשוב שהוא –נאום שיווקי קצר וכדומה , מצגת, סרטון, התוצר יכול להיות שקף

!יהיה מזמין ואטרקטיבי

ם"פז, מיטב, ל "אתר צה, אתרי היחידות:  מאגרי מידע מומלצים

https://www.idf.il/
https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A6%D7%94%D7%9C/
https://www.mako.co.il/pzm-men-jobs

