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  אבל את/ה בכלל לא כמוני...
 עהמפגש הבינתרבותי בשירות הצבאי/לאומי על 

 

 י"ב-כיתות י' קהל יעד:

 שעה וחצי זמן השיעור:

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, וכבר במיונים אליו, הם נפגשים עם 

תרבויות שונות בחברה הישראלית. המפגש יכול להוביל 
צמם שאלות רבות, כמו: איפה הם אותם לשאול את ע

נמצאים בתוך הריבוד החברתי המורכב במדינת ישראל? 
איך משפיע השוני הזה בזהותם ותרבותם על השתלבותם 

 בצבא או בשירות הלאומי? 
וכיצד זה בא לידי ביטוי במפגשים עם הא/נשים 

 והעמיתים/ות בשטח?

כיצד ת הצבאית )או של השירות הלאומי(, תרבותי שמאפשרת המסגר-הבנת המפגש הבין מטרת השיעור:
 .וכיצד ניתן להיתרם ממנוכל אחד/ת מאיתנו מגיב/ה למפגש זה, 

 

 
 
 

 

  דקות(: 10) ?האם לכולנו יש דעות קדומות –פתיחה 

נפתח את השיעור בחקירה אישית וקבוצתית של הסטראוטיפים שקיימים לכולנו בתודעה, ושבשלהם אנו 
 מכניסים/ות אחרים/ות מאיתנו לתבניות. 

ניירות גדולים וטושים  4כל קבוצה מקבלת . תלמידים/ות בקבוצה 5של עד  קבוצותנחלק את הכיתה ל
. 3בתאל, מדימונה. . 2ירמיהו, ממאה שערים. . 1: הדמויות הבאות 4מתוך  2לפחות לצייר  צבעוניים, ועליה

 משגב עם. . סער, מקיבוץ 4סתיו, מהרצליה פיתוח. 

ניתן להוסיף 'בלון' עם משפט מאפיין, לכתוב לידו תכונות אופי או תחביבים, לצייר את הסביבה, הבגדים, 
 האביזרים וכו'.

 הכנות לשיעור:

ניירות גדולים לפי מס' קבוצות  4 -חלק א' «
 בכיתה, טושים עבים צבעוניים.

חלק א' )אפשרות(: אמצעי השמעת שיר  «
מהרשת )רמקולים, מחשב/טלפון(+אמצעי 

 1הקרנת מילים/הדפסת נספח 
 לתלמידים/ות )מחשב, מסך, מקרן(.

ג': אמצעי הקרנת -חלקים ב' «
סרטונים/כתבה)מחשב, מסך, מקרן, 

 רמקולים(.-לסרטון

 

 

 מהלך השיעור 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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
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נערוך השוואה בין הציורים, נציג בכל פעם דמות אחת מכל הקבוצות ביחד.  -לאחר שכל הקבוצות סיימו
 .ם על עצמםמוטיבים וסמלים החוזרי קבוצותיהיו בכל ה -כצפויו

 נשאל:

 ?מדוע כל קבוצה בחרה לצייר כך כל דמות? איך זה שכולם ציירו סממנים דומים בין הדמויות 
  האם באמת כל החרדים אותו דבר? כל הקיבוצניקים אותו דבר? כל גבר שלובש שרשרת הוא

 "עארס"? כל אחת שגרה במקום עשיר היא "סנובית" מתנשאת?
  והדומה בינינו?מה מגדיר את השונה 
  האם הכרתם/ן פעם מישהו/י שמגיע/ה מרקע שונה מכם/ן, ומצאתם/ן נקודות דמיון ותחומי עניין

 משותפים? )סיפורים אישיים(
 ?למה אנחנו מכניסים א/נשים לתבניות 
  האם שווה לנו לנסות לא לעשות זאת? אם כן, למה? מה אפשר להרוויח מהכרות עם מישהו/י ששונה

 ממני?
  גם אתכם/ן הכניסו פעם לתבנית? איזו? ואיך התמודדתם/ן עם זה?האם 
  שהחברה רואה אותנו? איךמדוע קיימים פערים בין מה שאנחנו לבין 

בחיינו מסמלים, חלקם אמנם מבוססים )כיפה אכן מהווה סמל דתי( וחלקם  ות/מושפעים כפי שראינו, אנו
וזה ניכר מאד בהכרות הראשונית  -סים לתבניותת. חשוב שנבין שגם אותנו מכנימושפעים מדעות קדומו

יום. כמו כן, רצוי שנכיר את הדעות הקדומות -שלנו עם חברינו לשירות, ובכלל עם א/נשים בחיי היום
 שקיימות אצלנו, ונהיה מודעים/ות לתהליך של הכנסת האדם שמולנו לתבנית על סמך רושם ראשוני בלבד.

 נים הבאים:לאחר הדיון נוכל להקרין אחד מהסרטו

ניתן להקרין על מסך או לחלק את  -1)המילים לשיר בנספח  השיר "ויקיפדיה" של חנן בן ארי .1
 המילים מודפסות(  

 לה על סטריאוטיפיםכתבה מעו .2
  סרטון קצר מאויר ונוקב שסוקר סטריאוטיפים בחברה הישראלית .3
 מראה חיצונילפי  -סטיגמות ודעות קדומות .4

 יום?-ניתן לשאול: מה הקשר בין מה שדיברנו עליו לסרטון? האם אנו חווים את זה ביום 
 

 :דקות( 40)  מפגש בין תרבויות בצבאב. 

עלינו יכול להיות קריטי. זה  כפי שראינו, הרושם הראשוני שאנו משאירים על א/נשים ושהם/ן משאירים/ות
מאד ניכר במפגש בין תרבויות שונות, כמו בישראל, שהיא מדינת קיבוץ גלויות. יש א/נשים רבים שלראשונה 

 במסגרת השירות הצבאי / הלאומי.  -נפגשים עם א/נשים מתרבות שונה מהם/ן

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
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oR-hC7bQFEA
https://www.youtube.com/watch?v=oR-hC7bQFEA
https://www.youtube.com/watch?v=oR-hC7bQFEA
https://www.youtube.com/watch?v=oR-hC7bQFEA
https://www.youtube.com/watch?v=oR-hC7bQFEA
https://www.youtube.com/watch?v=oR-hC7bQFEA
file:///C:/קדמה/חומרים%20למורים%20ומורות/הפעלות%20בתהליך%20עבודה/1.%09https:/www.youtube.com/watch%3fv=QbUZV9krdL4
file:///C:/קדמה/חומרים%20למורים%20ומורות/הפעלות%20בתהליך%20עבודה/1.%09https:/www.youtube.com/watch%3fv=QbUZV9krdL4
https://www.youtube.com/watch?v=bO2kiOBFsqo&index=1&list=PL1sns8HoY1uIwRLa7KqXjifWZ6U_Cr5GD
https://www.youtube.com/watch?v=bO2kiOBFsqo&index=1&list=PL1sns8HoY1uIwRLa7KqXjifWZ6U_Cr5GD
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עובד ששובץ כאתיופי במחשבים ממוצא מוכשר ( על צעיר 2נקרא יחד את הכתבה )נספח  -אפשרות א'
 הריאיון המלא בקישורבצבא, ללא התאמה לכישוריו. ניתן גם לשמוע את  רס"ר

, שואל למה בעצם יש כ"כ 8200זוהר בוכריס מחצור הגלילית, שמשרת ביחידה המובחרת  -אפשרות ב'
  בקישור זה וצעירות מהפריפריה שמגיעים ליחידה הזו?מעט צעירים 

 הדקות הראשונות(  5)רלוונטי בעיקר  כתבה על טירונות צנחנים -אפשרות ג'

 הצפייה בסרטון, נקיים דיון:בעקבות קריאת הכתבה/

 ?מה עולה בכם/ן כשאתם/ן רואים/ות את הדברים בסרטון/בכתבה 
  מישהו/י מכם/ן כבר נפגש/ה במקרה של אפליה או שיפוט סטראוטיפי, או שמע/ה מחברים/ות או

בצבא ואפילו בסיטואציות בחיים? )סלקציה במועדונים, קבלה לבית ספר פרטי/אולפנה,  -אחים/ות
 רים וכו'( יחס ממו

 מישהו/י אחר/ת לפי דעה קדומה, מראה חיצוני, שיוך  האם קרה ששמתם/ן לב שאתם/ן שופטים/ות
תרבותי? כיצד התנהגתם/ן אליו/ה בעקבות שיפוט זה? האם יצא לכם/ן להכיר אותו/ה יותר ולגלות 

 ששפטתם/ן לא נכון? )סיפורים אישיים(
  האם קרה שהרגשתם/ן ששופטים אתכם/ן לפי דעה קדומה, מראה חיצוני, שיוך תרבותי? )סיפורים

 ים(אישי
 ?"איפה אני עלול/ה להיות "נשפטת" ואיפה "שופטת 
  האם בשביל להתקבל לחברה מסוימת או למקום מסוים בצבא א/נשים צריכים/ות לשנות את מי

  להיות אדם אחר / להתאים את עצמם/ן? כיצד? למה? -שהם/ן
 ונה"? איך מי קובע מה הדבר "הנכון"? מה הדרך הנכונה להתנהגות "תרבותית"? מה המוזיקה ה"נכ

 זה נקבע?
  האם הייתם/ן רוצים/ות להיות פחות שיפוטיים ממבט ראשון כפי האחר/ת? למה? למה לא? מה

 נותנת כל עמדה?

על "מתגייס", שירות  -אפשר לאתגר עוד קצת את השיח ולהקרין את הסרטון הבא אפשרות להעמקה:
 שעולה כסף, להכנה למיונים ליחידות מובחרות:

https://www.youtube.com/watch?v=aIorhlkHX6I 

 

 לאחר שנצפה בסרטון, נשאל:

  מה לדעתכם/ן קורה כאשר ישנה הכנה שעולה כסף למיונים ליחידות מובחרות? מה קורה
 בעקבות זה לאוכלוסייה שמשרתת במקומות הללו? וביחידות אחרות?

  בהכרח מי שיש לו כסף הוא זה שמתאים לשרת ביחידות המובחרות בצה"ל?האם 

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
https://www.kan.org.il/item/?itemid=30877
https://www.youtube.com/watch?v=FUj4iOz0ilk
https://www.youtube.com/watch?v=FUj4iOz0ilk
https://www.youtube.com/watch?v=dxEzHxL5gSg
https://www.youtube.com/watch?v=dxEzHxL5gSg
https://www.youtube.com/watch?v=aIorhlkHX6I
https://www.youtube.com/watch?v=aIorhlkHX6I
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  האם ניתן לאפיין יחידות שונות בצה"ל לפי סוגי אוכלוסייה? למה זה קורה? מה זה אומר על
 הא/נשים, על החברה שלנו?

 ?האם אתם/ן נמצאים/ות במסגרת של הכנה לצבא? מי מגיע למסגרת הזו? למי היא זמינה 
 דרשים/ות לשנות משהו בכם כשאתם/ן מגיעים למיונים? מכירים/ות כאלו שכן? האם אתם/ן נ

 למה? מה הם/ן משנים/ות, ולמה דווקא את זה?
  ,איך צריך לדעתכם/ן להתנהג במיונים לצבא כדי להתקבל למקום שאליו אני רוצה להגיע? )לבוש

 דעה אמיתית שלי או מה ש"צריך"( -מענה על שאלות
 מאיפה הם מגיעים? איך קוראים להם? איך הם 8200 -ל/ת שמשרת/ת במה הפרופיל של החיי ?

 נראים ומדברים?
  האם יש יחידות בצבא שהשירות בהן יכול לקדם את החיילים/ות גם לאחר השחרור, בחיים

יכול/ה להמשיך לעבוד בתחום,  8200 -מי שמתקבל/ת ל -האזרחיים? אילו יחידות ואיך? )דוגמה
אח"כ באזרחות, הם מקבלים ידע וכלים שיש להם עוצמה וביקוש גם אם בקריירה צבאית או 

 באזרחות(
 או לסיירות בשביל להתקדם בחיים?  8200 -האם זה אומר שכולם צריכים ללכת ל 
  מי אלו שכן נכנסים ל"קליקה" הזו של היחידות המובחרות, ומי אלו שלא? ולמה חשוב שזה יהיה

 מעורבב? 

  תשובה, בלי שיפוטיות ומילים כמו "צביעות" שיעלו בשיח.חשוב לתת מקום לכל 

 

 :דקות( 10סיכום )ג. 

 נסכם את המפגש בשאלה, שחלק יענו עליה בכיתה וחלק יקחו איתם/ן את השאלה כנקודה למחשבה: 

האם הייתם/ן רוצים/ות לשרת ביחידה שבה כולם/ן כמוכם/ן או שיגיעו גם מרקע שונה מכם/ן? למה? איך 
 תרם מהמפגש עם אחרים/ות בצבא?אפשר להי

, שמתאר שיפוט לא נכון ותוצאות עגומות שיכולות )יהונתן גפן( "הדרקון הלא נכוןניתן לסיים עם קריאת "
 להיגרם כתוצאה ממנו.

  https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=464&wrkid=7275 מילים:

  https://www.youtube.com/watch?v=4I6wrMhACss סרטון:

 במגוון נושאיםתוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטים וחומרים נוספים  , באתר החדש של עמותת קדמה
תרון סכסוכים פלמקצועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית,   המתאימים

 לאתר עמותת קדמה .בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עוד

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
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=464&wrkid=7275
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=464&wrkid=7275
https://www.youtube.com/watch?v=4I6wrMhACss
https://www.youtube.com/watch?v=4I6wrMhACss
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
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  :1נספח 

 ויקיפדיה

 חנן בן ארי :לחן / חנן בן אריו קרן פלס :מילים / חנן בן אריביצוע: 

 

 רום עם המוח בהתניות אוטומטיות שלא דורשות לטרוח כמה נוח לז

 רק לתייג ולנבוח, להסית ולזבוח לאלילי הרייטינג אייטמים בכל הכוח 

 מגירות -הכול כבר מסודר לנו בראש מגירות

 לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות 

 שכל שמאלני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד 

 רצחו את רבין כל חרדי הוא שודד וכל המתנחלים 

  ,כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית

  .כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית ועל הדרך מחקו את דארווין

 

 אל תכלאוני בשום כלוב 

 אל תסכמו אותי בויקיפדיה 

 כלום -אני הכול, אני לא

 אור אינסוף לבוש בגוף 

 אז אל תכלאוני בשום כלוב 

 

 תקראו לי דון קישוט שמעז לקרוא תיגר 

 שימו לי פרס על הראש וגיליוטינה בכיכר 

 השדים זמנם עבר והמלך הוא עירום 

 תמחקו את כל מה שידעתם עליי עד היום 

 לא אני לא המתנחל, לא נציג של אלוהים 

 לא דוס שמדיר נשים, לא גשר בין המגזרים 

 ים, תשרפו דעות קדומות יישרפו המגזר

 לכל אחד יהיה סיכוי לכתוב את הסיפור שלו 

 קלישאות -כי אם הכול גלוי וידוע מראש קלישאות

 לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות 

 שכל מזרחי מקופח, כל חילוני הוא כופר מלוכלך 

 כל הנשים למטבח וכל הרוסים הרוסים על סטאלין 

 נסת קופה של שרצים כלו כבר כל הקיצים, כל חבר כ

 כל האתיופים רצים ואלו שלא שרים עם רייכל 

 

 אל תכלאוני בשום כלוב ...

  ...עוד יבוא יום

 

 יום יבוא ולא תכלאוני בשום כלוב 

 לא תסכמו אותי בויקיפדיה 

 כלום -אני הכול, אני לא

 עירום באתי ואשוב 

 אז אל תכלאוני בשום כלוב 

 לא תכלאוני בשום כלוב

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
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=17593&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=4314&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=17593&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=17593&lang=1
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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  שלנו?עדין לא נרשמת לעלון 
 

  :2נספח 

 ""6בכלא צה"ל לחייל ממוצא אתיופי מומחה במחשבים: "או עובד רס"ר או צוער 

ראש היחידה הממשלתית למיגור הגזענות במשרד המשפטים הוציא בשבוע שעבר מכתב 

לרמטכ"ל, ובו ביקש לבחון מדוע חייל ממוצא אתיופי, מנהל רשתות שעבר קורס סייבר, שובץ 

כישוריו. צה"ל: שלחנו לחייל מיונים שונים, כולל ליחידות לתפקידים בצה"ל שאינם הולמים את 

 הוא לא מילא טפסים . -טכנולוגיות 

 2018במאי  06 נופר משה ושאול אמסטרדמסקי , 

אווקה )קובי( זנה, שלח בשבוע שעבר  עו"ד ראש היחידה הממשלתית למיגור הגזענות במשרד המשפטים,

כך פורסם היום   -להתנהלות מפלה נגד חייל ממוצא אתיופי  מכתב לרמטכ"ל, גדי אינזקוט, ובו העלה חשש

לבחון בדחיפות מקרה של חייל ממוצא  במכתב ביקש עו"ד זנה )ראשון( בתכנית "סדר יום" בכאן רשת ב'.

 .אתיופי ששובץ לשירות סדיר בצה"ל בניגוד לרצונו ולכישוריו

"בני ציון", ולמרות שעסק בטרם גיוסו  לטענת החייל ובני משפחתו, למרות היותו בוגר המכינה הצבאית

 – יחידות לימוד בתחום המחשבים 10כמנהל רשתות, עבר קורס סייבר בתיכון, וסיים בגרות בהצטיינות עם 

למרות שקצין המיון טען בפני  כאשר הגיע לקצין המיון, עמדו לפניו שתי אופציות בלבד: עובד כללי או שב"ס.

חשקים יותר, הסתבר לו מחבריו כי חלק מהם קיבלו מיון לתפקידים בחיל החייל כי אין תקנים לתפקידים נ

  .התקשוב

ולא קיבלתי שום תשובה  עו"ד זנה אמר היום בראיון לכאן רשת ב': "ביקשתי שהחייל ישובץ בהתאם לכישוריו

ם לאורך השנה קיבלנו פניות מחיילים שנתקלים בקשיים דומים, כולל קצינים שעדיין נתקלי על המכתב.

 ."בתקרת זכוכית

יש חוסר הבנה של המערכת. מדובר בהטיות חבריות  .הוסיף כי "כדי לבחון גזענות, בוחנים תוצאות הוא

שכשאר יש קבוצה שנתפשת מובילה ומצליחנית, קבוצות אחרות צריכות להוכיח ולהילחם על כל דבר כדי 

, יש כאן בחור צעיר מצטיין, עם זה נושא שצריך להיבדק. במבחן התוצאה לקבל מענה לכישורים שלהן.

ולא רק הבחור הזה. בסופו של דבר הם מקבלים תשובות לקוניות - המלצות, שמשפחתו השקיעה בו

 ."מהצבא

"העדה האתיופית היא  התראיינה אף היא בתוכנית "סדר יום" ואמרה: פנינה תמנו שאטה )יש עתיד( ח"כ

אחת האוכלוסיות שמתגייסות בכמות 

צה"ל. הקורסים הנפרדים הגדולה יותר ל

 ,בצה"ל שהתקיימו בעבר ונסגרו

שיש כאן הסללה. אנחנו לא  מראים

מבקשים העדפה מתקנת, אלא שיוויון 

הצבא הוא צבא העם והוא אמור  .הזדמנווית

אחוזים מכלל  20לפעול ללא איפה ואיפה. 

 ."המתגייסים האתיופים מופנים למנהלה

נשלחו לחייל כל הטפסים, לכל המיונים, כולל ליחידות טכנולוגיות. עם זאת, מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי 

 .לא מילא את הטפסים. כן נטען כי החייל לא כשיר מבחינה רפואית לתפקיד מפעלי תקשוב החייל

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

