
מדינת ישראל

משרד החינוך

חברה ונוערמינהל



מבוא
מטרות הפעילות

קישורים  
להרחבה

מערך פעילות

מערך שיעור לתלמידיםלמנחה



כוכבים נופלים ויש  ,הרים וזריחות, שקיעות ונחלים, חלום ותקווה, הווה ועתיד, להיות קרבי זה עבר"

."געגוע וזעזוע ויד שתמיד אוחזת בנשק, דתיים וחילונים, זו עייפות מתמדת... מאין

"להיות קרבי":מתוך

מהם המניעים לגיוס ליחידות קרביות שמעלים החיילים בסרטון?

מה דעתכם על מניעים אלו?

הסבירו? אילו מאפיינים צריכים להיות לחייל שבוחר לשרת שירות קרבי, לדעתכם.

 למה קרבי"בסרטוןצפו"

mailto:https://www.facebook.com/hativathanahal/posts/438756252923892/
https://www.youtube.com/watch?v=fvTJjP4k3Qg


התחלקו  
לרביעיות

מלאו את  
המשימה  

שבכרטיסיית  
ההנחיות

חזרו לשיחה  
במליאה

חלוקה לחדרים בזום

אפשרי לקיים את המשימה פנים אל פנים או ברשת.

 דקות10יש להקדיש למשימה  .

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


אילו קשיים העליתם בקבוצות מתוך הקטע?

האם אתם צופים קשיים אחרים בשירות קרבי?

אילו מהם זיהיתם. עולים בטקסט מקורות לכוח ולהתמודדות, לצד הקשיים ?

.הסבירו אותם

לא לתת למה שאתה להפריע למי  "למה התכוון הכותב במשפט , לדעתכם

?"שאתה יכול להיות



אתה תרד להחליף גלגל , ר ברכב באמצע שום מקום ובחוץ ירד גשם זלעפות'כשבגיל שלושים תיתקע עם פנצ

"...נרטבים רק פעם אחת: "כבר אמרצ"המפקהרי ? כי מה זה כבר גשם, כמו פנתר

,  זול ופנוי, בחיפושים אחר מלון טוב( שלה כמובן)ימידן ומזוודה ענקית 'צ, כשתסתובב באמסטרדם עם בחורה

"..כי אתה כבר יודע שלכל מסלול יש גם סוף, אתה גם תמצא אותו

איתוהאם אתם מסכימים ? איזה ערך מוסף לעתיד יש לשירות הקרבי לפי הכותב?

 מה דעתכם על ". להיות קרבי זה קודם כול להיות בן אדם"הכותב בחר לסיים במשפט

?  קביעה זו

...אבל, הוא לא יקבל הנחה ברכישת מכונית, לחייל קרבי אין תור מיוחד בסופרמרקט"



מה דעתכם על משפט זה?

אך נמנע מחשיפתו לציבור, רוזוולט סבל משיתוק ברגליו.

?מדוע לדעתכם-

.נמקו? האם עובדה זו וההישגים שאליהם הגיע נותנים תוקף נוסף למשפט זה-

מתוך ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%93%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98


מגוון כתבות מתוך אתר מעריב–ל"שירות קרבי בצה

שערים לגיוס–האם אני מתאים להיות קרבי

האוניברסיטה הפתוחה–שירות חובה או חובה לגייס

מגוון כתבות ב–קרבי-mako

https://www.maariv.co.il/Tags/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%91%D7%A6%D7%94%D7%9C
https://www.shearim-legius.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99.html
https://www.shearim-legius.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99.html
http://din-online.info/pdf/op26.pdf
https://www.mako.co.il/Tagit/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99
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יחידות )וחיילים ביחידות עורפיות תומכי לחימה, ל מבחינים בין לוחמים"בצה

.(מטה

התורם הן , המסלול הקרבי פותח בפני רבים אפשרות לשירות משמעותי

.למתגייס עצמו הן למדינה

התוודעות  , מערך זה מזמן העלאת תחושות ושאלות ביחס לשירות הקרבי

התוודעות לקשיים העלולים לעלות , למניעים שונים לבחירה במסלול מסוג זה

.  בו ובחינת התרומה של שירות קרבי לפרט ולמדינה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%94


להכיר מניעים שונים לבחירה בשירות קרבי.

להעלות קשיים והתמודדויות ביחס לשירות קרבי.

לבחון את תרומתו של שירות ביחידות קרביות ברמה אישית וברמה לאומית.



"להיות קרבי": קראו את הקטע

בחרו ארבעה קשיים שמתאר הכותב מחוויותיו כחייל קרבי.

מה לדעתכם מאפשר התמודדות עם הקשיים שמעלה הכותב, מתוך המתואר ?

.הסבירו

רשמו והכינו להצגה בכיתה.

power pointהורדת המצגת בגרסת 

https://www.facebook.com/hativathanahal/posts/438756252923892/
https://meyda.education.gov.il/files/noar/kravi.pptx

