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קישורים 
להרחבה

מערך פעילות

מערך שיעור לתלמידיםלמנחה

PowerPointקישור למצגת 

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


היהודים באים-ל"בצההחייל הדרוזי הראשון בסרטון צפו 

איך התרשמתם מהסרטון?

 לדרוזי שמגיע להתחיילבנשקייהמה מאפיין את יחס החייל?

כיצד הייתם מסבירים יחס זה?

הסבירו? זה מייצג את המציאותסרטון , לדעתכם.

https://www.youtube.com/watch?v=NINnEikbz6s
https://www.youtube.com/watch?v=NINnEikbz6s
https://www.youtube.com/watch?v=NINnEikbz6s


קבוצותלחמש התחלקו 
צפו בסרטון ומלאו את 

שבכרטיסיית  המשימה 
ההנחיות

חזרו לשיחה במליאה

חלוקה לחדרים בזום

אפשרי לקיים את המשימה פנים אל פנים או ברשת.

 דקות15יש להקדיש למשימה .

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


 המופיעים בסרטוניםולחיילות מאפיינים דומים יש לחיילים אילו?

 שהם מתארים" הרווח"מהו ? ל"שהם שילמו בבחירתם להתגייס לצה" המחיר"מהו?

 ומתרבויות שונותקשיים עולים בשירות משותף של אנשים מרקעים מגוונים אילו?

 משותף כזהשבשירות הערך המוסף מהו?

 השירות  למפגש במסגרת האחר ועם השונה באזרחות האם יש הבדל בין מפגש עם

.הסבירו? הצבאי

 האם יש אוכלוסיות שאתם ? לאומי/לפגוש במהלך השירות הצבאיאלו אוכלוסיות תשמחו

.הביאו דוגמאות? חוששים מהמפגש איתן

דיון במליאה



האם המפגש בין אוכלוסיות בצבא מסייע לאחד את החברה , לדעתכם

.הסבירו? הישראלית

אלא מגן גם מבחינה  , צבא הגנה לישראל אינו רק מגן מבחינה ביטחונית פיזית"

והוא מאפשר לראשונה  , ל"הסיכוי לחברה שסועה ומפורדת נמנע בצה. חברתית

."כך שונה ממנההכללכל חברה בציבוריות הישראלית להכיר את זו 

"חיי דתי בין חילונים–הצבא כמסגרת מאפשרת ", בנדלנטעאל

https://www.ypt.co.il/beit-hamidrash/view.asp?id=6423


ל"אתר צה–ל "ייעוד וייחוד צה

הישראלי לדמוקרטיההמכון –ל "עיונים במסמך רוח צה–רוח ממלכתית

 מבקר המדינה–צבא ההגנה לישראל

המכון הישראלי לדמוקרטיה–ל כצבא העם "צה

https://www.idf.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%94%D7%9C/%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%A6%D7%94%D7%9C/
https://www.idi.org.il/media/13979/the-spirit-of-statesmanship-and-idfs-ethical-code.pdf
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_117/b674e0b0-28cc-4e56-8ce7-428e4f93d792/7644.docx
https://www.idi.org.il/events/24553
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"בין דתיים  , בין יהודים ללא יהודים, ל מהווה צומת ייחודי של מפגש בין בני הכפר לבני העיר"צה

(1950, "יעוד ויחוד", בן גוריון)." לוותיקיםבין בני עיירות הפיתוח לבני קיבוצים ובין עולים , לחילונים

 הבוחרים  , מתגייסים גם ישראלים שאינם יהודים, ל"בגיוס לצההרוב היהודי ישראלי המחויב לצד

בחברה  הן בהתמודדות , על אף הקשיים ששירות מסוג זה מעמיד בפניהםמלא לשרת שירות צבאי 

.תרבות או דת אחרתבעלי הן בשל היותם הם באים שממנה 

 שבחרו להתגייס  ל "צהמרוב חיילי בתרבותם או בדתם השונים ובחיילות פעילות זו עוסקת בחיילים

ודנה במורכבויות העולות בשירות  איתם מציפה את הקשיים שהם מתמודדים הפעילות . ל"לצה

הסולידריות  ולחיזוק השונה לקבלת , המוסף שהוא מזמן להיכרותובערך לצד חשיבותו משותף 

.  החברתית בישראל



 ל"לצהאשר בחרו להתגייס מיעוטים בני וחיילות להיחשף לסיפורם של חיילים.

 שונות  ומדתות להבין את משמעות השירות המשותף של אנשים מתרבויות

.לוהנלוות המורכבויותואת ל "בצה

 ואת הצבאי בשירות להעלות למודעות את חשיבות המפגש הרב תרבותי

.ישראללחיזוק הסולידריות החברתית במדינת  תרומתו 



ל"ערבים מוסלמים המשרתים בצה

 (.כל קבוצה סרטון אחר)בחרו בסרטון לצפייה

 בכיתהוהכינו להצגה בשאלות המצורפות דונו.

ל"הטייס הדרוזי הראשון בצה

ל"מוסלמית וקצינה בצה, ערבייה

פארססיפורם המדהים של התאומים 
מוחמדופיראס

הקצינה הבדואית שממשיכה את 
דרכו של אביה

https://www.youtube.com/watch?v=8sZnhVjqo3c
https://www.youtube.com/watch?v=8sZnhVjqo3c
https://www.youtube.com/watch?v=JZ2OG6JRa6s
https://www.mako.co.il/news-n12_magazine/2021_q1/Article-444cf6b8ef46871026.htm
https://www.youtube.com/watch?v=hZ_5TzSJR84
https://www.mako.co.il/news-israel/2019_q3/Article-143680c5a0a3c61026.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802


מהם המניעים לגיוס שהעלו החיילים בסרטון?

 קשיים הם נאלצים להתמודד בעקבות ההחלטה להתגייס אילו עם

?ל"לצה

מה מסייע להם בהתמודדות עם קשיים אלו, לדעתכם?

איך התרשמתם מהיחסים בינם לבין חבריהם ליחידה?


