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ל"נשים לוחמות בצה

Power Pointקישור למצגת 

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


פתיחה
1942כרזה משנת 

מה מתארת הכרזה?

אילו תפקידים מוצעים בה לאישה המתגייסת  ?

?מדוע לדעתכם

מה משותף לתפקידים אלו?

האם כרזה כזו יכולה להתפרסם גם  , לדעתכם

.  הסבירו? היום



?ראית פעם גבר סורג גרביים, מיידלע

זה פשוט לא היה נראה לי הגיוני שבנות לא יכולות להתמיין לקורס טיס  ... פעלתי מתוך אמונה“

.מכתבים לכל חברי הכנסת ולנשיא ורק שניים ענו לי121שלחתי ... רק בגלל סוגיית המגדר

מרוב ?' ראית פעם גבר סורג גרבייםמיידלע‘: הנשיא ויצמן פתח את שיחת הטלפון איתי במשפט

...שהייתי בשוק סגרתי את הטלפון

אותו המשפט ששיקף את עמדת החברה בצורה הבוטה ביותר הוא זה שפקח את , בדיעבד

אליס מילר.                                                                  “העיניים

הסבירו? איזו עמדה ייצג הנשיא עזר וייצמן במשפט זה.

למה התכוונה אליס מילר באומרה שמשפט זה פקח את העיניים, לדעתכם?



...מאז ועד היום

הגישה  , 1994בשנת 
אליס מילר עתירה  

בדרישה לפתוח  צ"לבג
את קורס הטיס גם  

!  וזכתה-לנשים 

בעקבות פסיקה היסטורית זו תוקן חוק שירות ביטחון וקבע  
שנשים זכאיות לשוויון הזדמנויות פורמלי ומהותי בשירותן  

.הצבאי

מאז התיקון נפתחו מרבית התפקידים הצבאיים לשירות  
.ובכלל זה תפקידי לחימה, נשים

ל פתוחות לשירות של  "מיחידות צה86%-כ2020נכון לשנת 
!מכלל החיילות משרתות בתפקידי לחימה18%-חיילות ו



ל"הבנות שחולמות להגיע לסיירת מטכ–תנו לי לנסות : צפו בכתבה

רשמו טיעונים בעד ונגד שירות נשים ביחידות לוחמות העולים בכתבה

מה דעתכם על הכתבה?

כיצד התרשמתם מהבנות המופיעות בה?

הסבירו? האם אתם מזדהים עם עמדותיהן.

"...תנו לי לנסות"

https://www.youtube.com/watch?v=5SrWViiKFiI


?בעד או נגד 

ר"גדודי חי

שריון

תותחנים

טייסות  
ונווטות

חובלות

משמר  
הגבול

חילוץ 
והצלה

 ל  "בעד ונגד שירות נשים כלוחמות בצההעלו למסמך המשותף טיעונים

 הצביעו בעד או נגד עבור כל טיעון–התייחסו לטיעונים של חבריכם

Tricider–את הטיעונים בעד ונגד ניתן לרשום באמצעות ה 

https://ecat.education.gov.il/tricider


אילו טיעונים בעד שירות נשים לוחמות בצבא קיבלו הכי הרבה תמיכה בכתה?

מדוע לדעתכם? האם יש טיעון שנכתב ולא זכה לתמיכה?

הסבירו? ל"האם צריך לאפשר שיבוץ נשים בכל היחידות בצה, לדעתכם.

במה הטיעונים נגד שירות נשים בקרבי מאפיינים את יחס החברה לנשים בישראל  ?

.הדגימו

הן אינן מעוניינות עוד לשמוע מה הן  "
"..יכולות ומה הן אינן יכולות



ייתכן ויהיה עליך להילחם בקרב יותר "

"מפעם אחת כדי לנצח בו

ר'תאצמרגרט 

מה דעתכם על משפט זה?

הסבירו? האם יש משמעות לכך שאשה בעמדה בכירה אמרה אותו.

ראש ממשלת בריטניה בין  

הייתה  . 1979-1990השנים 

".אשת הברזל"ידועה בכינויה 

מתוך ויקיפדיה

mailto:https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A8%D7%98_%D7%AA%D7%90%D7%A6'%D7%A8


קישורים להרחבה

ל"אתר צה–ל"נשים פורצות דרך בהיסטורית צה

המכון הישראלי לדמוקרטיה–בין צבא העם לשוויון מגדרי : ל"שירות נשים בצה

אתר מעריב–ל "נשים בצה

המכון הישראלי לדמוקרטיה–ל בראי פקודת השירות המשותף "שילוב נשים בצה

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A6%D7%94%D7%9C/
https://www.idi.org.il/parliaments/22242/22247
https://www.maariv.co.il/Tags/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A6%D7%94%D7%9C
https://www.idi.org.il/media/14741/women-in-the-idf-and-the-joint-service-order.pdf
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מבוא

,  קבע גיוס חובה לכלל אזרחי ישראל, 1949שנחקק בשנת , חוק שירות הביטחון▪

.ל לצבא הראשון בעולם שמגייס נשים לשירות חובה"בכך היה צה. כולל נשים

מעמד הנשים בצבא והתפקידים הפתוחים בפניהן עברו שינויים רבים במהלך  ▪

.כולל אפשרות של שירות בתפקידי לוחמה, השנים

,  מערך זה מתייחס לשינויים ולמגמות בצבא בנושא שילוב נשים בתפקידי לוחמה▪

את יחסה של החברה בישראל  , בוחן מניעים שונים לגיוס נשים ליחידות אלו

.ל והחברה הישראלית"למגמה זו ואת השפעתה על צה



מטרות הפעילות  

.להתוודע לשינויים ולמגמות בצבא בנושא שירות נשים ביחידות קרביות❶

לבחון מניעים לגיוס נשים ליחידות קרביות ואת יחסה של החברה בישראל ❷

.למגמה זו

ל ועל החברה "לברר כיצד שילוב נשים ביחידות לוחמות משפיע על צה❸

.בישראל


