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 ? מה הדבר הנכון לעשות
 ע דילמות ערכיות בשירות הצבאי או הלאומי

 

 י"ב-כיתות י' קהל יעד:

 דקות 45 השיעור:זמן 

במדינת ישראל מחויבים  18נערים ונערות בגיל רציונל: 
להעניק שנתיים/שלוש לפחות מחייהם על מנת לשרת את 

 מדינת ישראל, במסגרת הצבא או השירות הלאומי. 
 במסגרת השירות הצבאי והלאומי עומדות לפי הצעירים/ות

דילמות מוסריות שונות, שבהן ערכים עימם הגיעו מהבית 
עלולים להתנגש עם ערכי הצבא או לבוא לידי מבחן 

 בסיטואציות שונות.

 חשיפה והצפה של דילמות מוסריות  מטרת השיעור:
וערכיות אפשריות שהתלמידים/ות יכולים להיתקל בהן במהלך השירות הצבאי והלאומי, והתחלה של 

 נות אפשריים.חשיבה על פתרו

 
 
 

 

  דקות(: 10) סיעור מוחין –פתיחה 

בבית,  -לזרוק לחלל האוויר ערכים שחונכו אליהם נפתח בסבב "פופקורן" שבו נבקש מהתלמידים/ות
 בתנועת הנוער, בבית הספר, בחברה שבה הם חיים. כדאי לכתוב את הערכים על הלוח. 

דוגמאות לערכים: כבוד לקשישים, עזרה לזולת, יושר וכנות, לדאוג לעצמי לפני שאני דואג לאחרים, 
 לימודים והשכלה כערך עליון, וכו'. 

שמתעוררות בתלמידים והתלמידות: נזמין אותם/ן לזרוק לחלל  נוסף שכולו שאלות "פופקורן"סבב נקיים 
ת האוויר את כל השאלות המוסריות והערכיות שעלולות להתעורר בעיניהם/ן במסגרת השירו

 הצבאי/הלאומי. כדאי לכתוב את השאלות על הלוח.

 דוגמאות לשאלות:

 דה/לדירה שהרגע רבתי איתו/ה?איך אוכל לבצע משימה יחד עם חבר/ה ליחי 
 ?איך אוכל לצאת לקרב עם מישהו שלא סומך עליו 
 ?התייחסות במחסום לא/נשים שיכולים להיות בגיל של ההורים והסבים שלי 

 הכנות לשיעור:

 טוש מחיק ולוח מחיק. -חלק א' «

הדפסת כרטיסיות ההמחזה  -חלק ב' «
. ניתן להביא קצת אביזרים 1בנספח 

 להמחזה )מטפחות, כובעים, כומתה וכו'(.

 

 מהלך השיעור 
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 ?למות בשביל כולם או להציל את עצמי 
 ?ללכת ראשון בידיעה שיכול לקרות לי משהו 
  באחר?לבצע פקודה שנראית לי לא מוסרית או נכונה ופוגעת 
 ?מה אם אני שומר/ת שבת וצריך לחלל שבת בבסיס 
 ?חברה לדירה שמפרה את הכללים ואני יכולה להיענש בגללה 

 

יתמודדו עימם בשנים הקרובות, לאור  נציין שכל אלו ועוד, יכולות להיות שאלות שכל אחד ואחת מאיתנו
המפגש בין א/נשים מרקעים ותרבויות שונות במסגרת השירות, וכן מהציפייה "להתיישר" לפי קו ערכי מסוים 

 שמסמנים צה"ל או מסגרת השירות הלאומי. היום נעסוק רק בחלק מהדילמות שעומדות לפתחנו.

 :דקות( 30דילמות יומיומיות בשירות הצבאי ) -ב. סימולציות

כעת נעסוק בדילמות יומיומיות, שניפגש בהן במהלך השירות הצבאי/הלאומי ושעלו בתחילת המפגש בסיעור 
 המוחין הכיתתי. לא נוכל להקיף את כולן, אך ננסה להתמודד עם חלקן.

ועליה לבנות ולהמחיז אותה מול הכיתה  -נחלק את הכיתה לשלוש קבוצות קטנות. כל קבוצה תקבל סיטואציה
 על הלוח נקודות עזר: נכתובבמליאה. 

 מה הדילמה במצב המתואר בכרטיסיה? מה ההתלבטות? ✓
 אלו דמויות משתתפות? ✓
 לבחור פתרון אחד להצגה. -דרכים אפשריות לפתרון ✓

ות בצורה מושכלת שבה יתחלקו הכוחות השונים בין הקבוצות. זוהי הזדמנות לגלות את הקבוצ חשוב שנחלק
  כוחות יצירתיים וחדשים בתלמידים/ות.

בין הקבוצות על מנת לוודא שכל קבוצה  כדאי לעבורדקות.  10-15לשם הכנת ההמחזה ניתן לקבוצות בין 
דקות  3-וצות יציגו מול הכיתה )כהבינה את הסיטואציה ומציגה פתרון אפשרי לה. בזמן הנותר הקב

 לסיטואציה(. 

 לאחר כל המחזה של דילמה נחזק את המציגים ולאחר מכן נשאל במליאה: 

 בכלל למה יש דילמהבין מה למה ההתלבטות, ו -מה הדילמה כאן ? 
  הוא הטוב ביותר לאור הנסיבות? ע"י הקבוצה האם הפתרון שנבחר 
 האם יש לכם/ן רעיון לפתרון מסוג אחר ? 
 אחרת?  ת/פועל תה/מרגיש/ה שהיה י/האם מישהו 
 ת במצבים מעין אלו?מה עוזר לי להחליט מה לעשו  
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 דקות( 5ד. סיכום )

להיפגש במהלך השירות הצבאי /  היום נגענו על קצה המזלג בדילמות ערכיות שונות עימן אנו יכולים/ות
הלאומי. חשוב לדעת שישנן אפשרויות רבות להתמודד עם כל סיטואציה, ואי אפשר לחזות מראש כיצד 
נתנהג ברגע האמת. עם זאת, אפשר לנסות להגיע מראש לאחר בירור הערכים שלנו וחשיבה על האפשרויות 

הן  -עשות היום. חשוב לזכור שישנם תמיד גורמיםהאידיאליות לתגובה בעינינו, ואת זאת ניסינו להתחיל ל
 בצבא והן בשירות הלאומי, עימם ניתן להתייעץ בשעת הצורך. בהצלחה!
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  :1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )לבחירה בין שירות צבאי או שירות לאומי(  1סיטואציה מס' 

ידיעתה, לצורך אימוני היחידה שלכם. צבא: החברים שלך גנבו תחמושת מבונקר של יחידה אחרת, ללא 

 במידה ותיתפסו, כולכם תלכו לכלא.

שירות לאומי: אתן נמצאות בדירת שירות. החברות שלך יוצאות מהדירה לאחר הזמן המותר / מביאות 

 כולכן תושעו הביתה בלי יוצא מהכלל. -לדירה בנים שישנו בדירה למרות שאסור. במידה ויתפסו אתכן

 מה עליך לעשות?

 

 מתוך "שבילי הגבורה", יצחק שדה )מייסד ומפקד הפלמ"ח(: נקודה למחשבה:

הנכונות "הגבורה איננה פיסגה. היא דרך העפלה שאין בה קפיצות. היסוד שבגבורה אינו האומץ, אלא 

. לאומץ שבגבורה יכול להגיע גם האיש המפחד אם חזקה בו נכונות ההקרבה. הפחד להקרבה עצמית

ש הנכון יתגבר גם על המעצור הזה... הגבורה האמיתית מתגלה גם בחולין של יום יום. הוא מעצור, והאי

אנו רגילים לייחס את מושג הגבורה לצבאיות מסיבה מובנה: מהלוחם נדרשת הסכמה למפרע להקרבה 

. האנוכיותמקסימלית, לקרבן חיים, אך אין זו הדרך היחידה... לא הפחדנות היא היפוכה של הגבורה אלא 

הגבורה איש האנוכי יכול להיות אמיץ, אך גיבור לא יהיה. אין גבורה בבאנדיטיזם, אף לא בנועז ביותר... ה

הגבורה, שהיא הקרבה, אינה אכזרית ביסודה. זו היא הצורה הנעלה ביותר  היא קודם כל מידה מוסרית.

 ."אהבת הזולת. ביסודה היא השירותשל 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 

  5  

 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :2סיטואציה מס' 

ביחידה/בדירה שלך יש חייל/בת שירות שכולם צוחקים עליו/ה בגלל הגמגום שלו/ה. כשפעם אחת 

 למעמדך, שגם ככה לא בשמיים.  ת/ה חושש/ניסית להניא אותם מכך, הם התחילו לצחוק גם עליך, ואת

 מה תעשה/י?

 

מתוך השיר "לא העולם ילד אותך, בני", של סמי שלום שטרית, משורר ומורה, סופר  נקודה למחשבה:

 ופובליציסט, פעיל חברתי יליד מרוקו שגדל באשדוד. 

 ,מה אתה מתנשם ככה מתנשף

 ,יא בני

 ,סוחב תמיד חצי עולם על הכתפיים

 תן להם שיהרגו אחד את השני ואתה

 בוא לאמא.

 ,אתה לא ילד של העולם

 העולם לא יכין לך כוס תה בנענע,

 העולם מחרבן עליך

 ,יא בני

 בוכה על אלה שלא ראתה עינך

 

 ,על המסכן והחולה, העני והאלמנה

 וכלם מה להם ולך ומה הם חייך

 נמרח בשבילם ככה

 על פני עתונים שלמים

 ,כמו דמעות של דיו שחור

 ,בוא, בן יקר

 הם לא ילדו אותך.

 ,יעשה משפט עם כולם...הקדוש ברוך הוא 

 ,ותפלתך בשקט תענה

 .אמן
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  שירות צבאי: -3ס' סיטואציה מ

 משנתקלתם מבוקש. מקומי צעיר לעצור כדי אתם כרגע בשיאו של מבצע בעזה, ונכנסתם לבית בעיר

 מה תעשו?הורה לכם המפקד להכותו ו"לשבור לו את העצמות".  ,הנעצר אבי מצד בהתנגדות

 

  נקודה למחשבה:

 בצה"ל ישנה הפרדה בין פקודה בלתי חוקית לפקודה בלתי חוקית בעליל )באופן ברור(. 

ישנה גם סתירה  -שתיהן ניתנות ע"י בעל סמכות )מפקד( ואינן חוקיות, אך בפקודה בלתי חוקית בעליל

לחפש בלי צו זו פקודה בלתי חוקית, שהחייל  -של ערכים מוסריים ושל מצפונו של האדם הסביר. דוג'

חייב לציית לה, על מנת לשמור על המשמעת הצבאית. להרוג מחבל לאחר שנוטרל ולא מסוכן יותר היא 

אחרת יועמד לדין מכיוון שעבר על החוק הצבאי ועבר  -פקודה בלתי חוקית בעליל, שאסור לציית לה

 עבירה מוסרית.

 

 

  שירות לאומי: -4ס' סיטואציה מ

לפני שהוא  אחד הילדים שאת עובדת איתו בא ומספר לך שאביו מכור לאלכוהול ומכה אותו בכל יום.

עצובה מספר לך הוא משביע אותך שלא תספרי לאף אחד את מה שיספר לך... את מגיעה לדירה ממש 

 וכל החברות לא מבינות מה קרה. מה תעשי?

 

  נקודה למחשבה:

מורה חייב בשמירת סודיות המידע שהגיע " :לעובדי חינוך והוראהשל משרד החינוך מתוך הקוד האתי 

לידיו תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו על התלמיד, הוריו או משפחתו בכלל, בכל תחום שהוא, ואין הוא רשאי 

 ."גיע לידיו בתוקף עבודתו החינוכית, אלא לאנשים ולמוסדות המוסמכים בלבדלמסור מידע שה

עובד שירותי רווחה,  ,רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי"חוק חובת דיווח החל על בעל/ת תפקיד:  -וכן

במוסד שבו וכן מנהל או איש צוות במעון או  ,רפואי-שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה

שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה  -נמצא קטין או חסר ישע 

חובה עליהם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או  -עבירה בקטין או חסר ישע בידי אחראי עליו 

 )ב((ד368חוק העונשין, סעיף " )מאסר ששה חדשים -למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו 
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