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 )אפשרות ב( 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 
אול את עצמם שאלות רבות, כמו: איפה הם אותם לש

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

ת תרבותי שמאפשר-הבנת המפגש הבין מטרת השיעור:
המסגרת הצבאית )או של השירות הלאומי(, וכיצד ניתן 

זאת באמצעות  להיתרם ממנו ולהגיע אליו מוכנים/ות.
חשיפה ושיום של תופעת הריבוד החברתי בישראל, והבנת האופן שבו תופסים אדם ומתייחסים אליו לפי 

ם מהפריפריה עם תרבותי של הנבחני-הכנה לצו הראשון, למפגש הבין -שיוכו החברתי; כנגזרת מכך
 הבוחנות מהמרכז, שיח על רגשות שעולים ממפגש זה, והיערכות למפגש תוך הבנת המורכבות שבו.

. 

 
 
 

 

  דקות(: 15אנחנו שונים! ) -חשיפה –פתיחה 

עומד/ת במרכז המעגל, ומסביב כולם/ן  : אחד/ת התלמידים/ותנפתח במשחק "הרוח נושבת" -אפשרות א'
ומשלים/ה את המשפט למשהו  -יושבים/ות על כסאות. מי שבמרכז אומר/ת "הרוח נושבת לכיוון כל מי ש..."

שנכון לגביו/ה. כל מי שהמשפט נכון לגביו/ה, צריך/ה לקום ולהחליף כסא עם מישהו/י אחר/ת שקם/ה. 
מי שאח/ות בכור/ה", "מי שאוהב/ת ספורט", "מי ששונא/ת  דוגמאות למשפטים: "הרוח נושבת לכיוון כל

 לרקוד" וכו'.

 הכנות לשיעור:

לסדר את הכיתה במעגל כסאות  -חלק א' «
לפנות את השולחנות והכיסאות לשולי  /

 הכיתה )לפי המשחק שנבחר לפתיחה(.

: אמצעי הקרנת תמונות 1נספח  -חלק ב' «
)מחשב, מסך, מקרן( וטוש ולוח 

מחיק/פליפצ'ארט או הדפסת התמונות 
מראש בגדול ותלייתן בכיתה / חלוקה 

לקבוצות קטנות שכל אחת מהן מקבלת 
 דמות.

ד': אמצעי הקרנת סרטונים  -חלקים ג' «
 )מחשב, מסך, מקרן, רמקולים(.

 

 

 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


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 

  2  

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

נפתח במשחק "עוברים צד": נפנה את המרחב הכיתתי למעבר )או נעשה זאת בחוץ(. בכל  -'אפשרות ב
 מי הולך לכל צד של החדר, וכל אחד/ת י/תבחר צד. נגיד פעם 

 -עיניים בהירות )ירוק, כחול(; מי שיש לו/ה שמאלצד ל -ה/ומי שאין לו ,ימיןצד כלב ל ה/מי שיש לודוגמאות: 
מי  ;לשמאל -לימין ומי שלא -במתמטיקה ה/מי שטוב; לשמאל -)חום, שחור( ועיניים כהות, לצד ימין

לימין, ומי שלא )גרושים -ההורים שלו/ה 2מי שגדל/ה עם  ;לשמאל -לימין, ומי שלא -שאוהב/ת כדורגל
 . וכדו'; לשמאל -לימין, ומי שהכי קטן/ה -להם/ן אחים קטניםמי שיש  ;לשמאל -לדוגמה(

 לדיון שבו כולם/ן יכולים/ות לראות את כולם/ן(. נשאל:  –נסדר מחדש את הכתה )או נישאר במעגל 

  מה ראינו במשחק הקטן הזה על הרכב הכיתה? )אנו רואים כי כולנו שונים אחד/ת מהשני/ה, אבל
 יון. לכן התערבבנו בכל פעם מחדש(.שיש בינינו גם הרבה נקודות דמ

  ?האם זה טוב או רע שיש במרחב אחד משותף א/נשים שונים זה מזה? למה 
 ?מה אפשר להרוויח מזה 
 ?מה אפשר להפסיד בזה, או מה מאתגר אותנו בזה 

 :דקות( 20) האם לכולנו יש דעות קדומות?ב. 

 )כדאי לבחור כמה מתוכן(. 1נשתמש בדמויות שבנספח 

אפשרות א': נקרין דמויות על מסך ובכל פעם נבקש מהתלמידים/ות שיזרקו לנו לאוויר מאפיינים של אותה 
 הדמות. ניתן לכתוב על הצד של הלוח או במחשב עצמו את המאפיינים.

יסתובבו ויכתבו ליד כל אחת  אפשרות ב': נפזר תמונות של דמויות בחדר ולידן כלי כתיבה. התלמידים/ות
 מהדמויות מאפיינים שלהן לפי השאלות המנחות.

 אפשרות ג': נחלק את הכיתה לקבוצות קטנות, כל קבוצה תקבל דמות ותאפיין אותה לפי השאלות המנחות.

 לבסוף נבחן את התוצאות במליאה ונדון בהן.

 נשאל:

 כיר אותה?איך ידענו להגיד על כל דמות כל כך הרבה דברים בלי לה 
  ?איך זה שהיתה תמימות דעים בקבוצה בנוגע למאפיינים של כל דמות 
  האם באמת כל החרדים אותו דבר? כל הקיבוצניקים אותו דבר? כל גבר שלובש שרשרת הוא

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

 משותפים? )סיפורים אישיים(
  האם קרה פעם שהכרתם/ן מישהו/י שהיתה לכם/ן עליו/ה דעה קדומה, וכשהכרתם/ן גיליתם/ן שהיא

 לא קשורה למציאות? )סיפורים(

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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 ?למה אנחנו מכניסים א/נשים לתבניות 
 עשות זאת? אם כן, למה? מה אפשר להרוויח מהכרות עם מישהו/י ששונה האם שווה לנו לנסות לא ל

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

אכן מהווה סמל דתי( וחלקם בחיינו מסמלים, חלקם אמנם מבוססים )כיפה  ות/מושפעים כפי שראינו, אנו
וזה ניכר מאד במיונים לצבא, וגם  -ת. חשוב שנבין שגם אותנו מכניסים לתבניותמושפעים מדעות קדומו

 יום. -בהכרות הראשונית שלנו עם חברינו לשירות, ובכלל עם א/נשים בחיי היום
 

  דקות(: 40מפגש בין תרבויות במיונים לצבא )ג. 

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

 במסגרת השירות הצבאי / הלאומי. המפגש הראשון -שלראשונה נפגשים עם א/נשים מתרבות שונה מהם/ן
 במיונים(.  -בצו הראשון )ובשירות הלאומי -בין תרבויות בצבא, מתרחש כבר בשלב המפגש הראשוני

יש לנו זמן מוגבל להותיר רושם ראשוני מסוים על מי שמולנו, שהרבה פעמים  -כשאנו מגיעים למיונים
פחות כלפיו, מגיע/ה מרקע שונה משלנו. לנו כבני אדם יש נטייה לחפש את הדומה לנו ולהיות שיפוטי 

ושיפוטי יותר כלפי האחר/ת מאיתנו, גם בלי להחליף איתם אפילו מילה. המצב הזה עלול להיות בעייתי 
 עבור מתמיינים/ות שמגיעים מרקע שונה מהממיינים/ות.

 נשאל:

 איזה רושם לדעתכם/ן אתם/ן משאירים/ות על המאבחנת? למה? -כשאתם מגיעים למיונים 
 מה "רואים" עליי?איזה מאפיינים בולטים בי ? 
 ?איך אני חושב/ת שהחברה שופטת אותי 

 כעת נקרין על המסך אחת מהאפשרויות הבאות: 

 יעל האבחון הפסיכוטכנ -אפשרות א'
 (2)נספח  כחלון-של רותם כהן לאחר הצפייה בכתבה, נקרא את פוסט התגובה

בצבא,  עובד רס"רששובץ כאתיופי במחשבים ממוצא מוכשר הכתבה על צעיר נקרא יחד את  -אפשרות ב'
 ללא התאמה לכישוריו

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

 

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.mako.co.il/news-israel/local-q4_2017/Article-081942423afaf51004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=2100566639
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2017/Article-081942423afaf51004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=2100566639
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2017/Article-081942423afaf51004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=2100566639
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2017/Article-081942423afaf51004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=2100566639
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2017/Article-081942423afaf51004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=2100566639
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2017/Article-081942423afaf51004.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=2100566639
https://www.kan.org.il/item/?itemid=30877
https://www.kan.org.il/item/?itemid=30877
https://www.kan.org.il/item/?itemid=30877
https://www.kan.org.il/item/?itemid=30877
https://www.youtube.com/watch?v=FUj4iOz0ilk
https://www.youtube.com/watch?v=FUj4iOz0ilk
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כוח. לאחר הצפייה באחת מהאפשרויות, חשוב להבין את -ישנם תמיד גם יחסי מפגש בין זהויות ותרבויותב
 מושג ההגמוניה והתרבות השלטת בחברה על מנת לפתח מודעות ליחסי הכוח שבמפגש בין זהויות. 

 

 נשאל: 

 מאיפה הוא מגיע? איך קוראים לו? איך הוא נראה? איך הוא 8200 -מה הפרופיל של החייל שישלח ל ?
 מדבר? 

 לדוגמה?8200-מה נחשב לדעתכם/ן בעיני המאבחנות "איכותי" מספיק כדי להתקבל ל , 
 ?איך קובעים מה זה אדם "איכותי"? ומי קובע/ת 

 

 כחלון/הכתבה על עובד הרס"ר/הסרטון של זוהר, נקיים דיון:-כהןבעקבות דבריה של 

 ?מה עולה בכם/ן כשאתם/ן קוראים/ות את הדברים 
 מישהו/י מכם כבר נפגש במקרה של אפליה או שיפוט סטראוטיפי, שמו שרותם או החייל מתארים- 

נה, יחס ממורים בצבא ואפילו בסיטואציות בחיים? )סלקציה במועדונים, קבלה לבית ספר פרטי/אולפ
 וכו'( 

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

 להיות אדם  -האם בשביל להתקבל לחברה מסוימת או למקום מסוים בצבא עליי לשנות את מי שאני
 אחר / להתאים את עצמי? כיצד? למה?

 כהן -ם כדי לפתוח לעצמי דלת לכל מיני מקומות )כמו רותם כחלוןמתי ולמה כדאי לי להעמיד פני
 יח"ל?( 5שאומרת לצעירים ולצעירות להגיד שהם מנגנים כינור ועושים 

  מתי אני "משחק/ת" את המשחק ומתי אני בוחרת להישאר נאמן/ה לעצמי או אפילו לאתגר ולהתנגד
 לתפיסות?

 נה לשלם אותם? מה אני וקבוצת השייכות שלי מה המחירים שאני מוכנה לשלם ומתי אני לא מוכ
 פריפריה / עיר מגורים / מגזר / עדה וכו'( מרוויחה ומה אני מפסידה מכל החלטה? -)מבחינת הזהות

  ואם נתבונן רגע פרקטית על המיונים לצבא: מה לובשים לצו ראשון? מה שאני רגיל/ה ואוהב/ת או
 יון הקודם? בהמשך לד -מה שמשדר שאני צעיר/ה "איכותי/ת"

מסוימת, שהשיגה אותו תוך  קבוצה חברתיתהמצוי בידיה של  חברהמוחלט ב שלטוןהגמוניה היא 
שיתופי פעולה בין השליטים החומריים של החברה, לבין השליטים הרעיוניים. הגמוניה היא היכולת 

שלוט או לפחות ל ,כלכלייםו פוליטייםואת ההסדרים שלפיהם מתקיימים יחסים  חוקיםלהכתיב את ה
 )ויקיפדיה(  בהם.

 

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://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_(%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
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  ?מה עונים על שאלות במיונים? מה שאני חושב/ת או מה שאני יודע/ת שיכול לקדם אותי 
 כדי להישאר מי שאני, עם הערכים והזהות שלי, אך עדיין להגיע למקומות שאני  -מה אפשר לעשות

 רוצה שבהם עלולים לשפוט אותי לרעה בגלל סממנים זהותיים שלי?

  פה שיפוטיות לגבי החלטות. להישמר מאד ממושגים כמו "צביעות" או חשוב להדגיש שלא תהיה
 "פחדנות".

נדגיש בפני התלמידים/ות שלצבא יש מקום משמעותי במוביליות חברתית )מעבר בין מעמדות בחברה(: 
יכולים להמשיך לעבוד בתחום, אם בקריירה צבאית או אח"כ באזרחות, הם  8200 -אנשים שמתקבלים ל

 כלים שיש להם יותר עוצמה וביקוש, ונחשבים יותר יוקרתיים גם בחוץ. מקבלים ידע ו

 נשאל:

 בשביל להתקדם בחיים? מה האפשרויות העומדות בפנינו?  8200 -האם כולם צריכים ללכת ל 
  ?מצד שני, מי אלו שכן נכנסים ליחידות היוקרתיות ומי אלו שלא 
  למה לדעתכם/ן חשוב שהיחידות יהיו מעורבבות ושיתקיים מפגש בין זהויות ותרבויות שונות במסגרת

 הצבאית ובכלל בחברה?

  דקות(: 15סיכום ). ג

 נוכל להקרין אחד מהסרטונים הבאים:

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

 כתבה מעולה על סטריאוטיפים .2
 סרטון קצר מאויר ונוקב שסוקר סטריאוטיפים בחברה הישראלית .3
 מראה חיצוני -סטיגמות ודעות קדומות .4

, שמתאר שיפוט לא נכון ותוצאות עגומות )יהונתן גפן( "הדרקון הלא נכוןאפשרות נוספת: ניתן לקרוא את "
 שיכולות להיגרם כתוצאה ממנו.

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

  https://www.youtube.com/watch?v=4I6wrMhACssסרטון: 

 

 נשאל: 

  ?מה יש לנו לעשות כנגד השיפוטיות כלפינו וכלפי המקום ממנו אנו מגיעים 
 קדומות?  כיצד ניתן להתגונן בפני דעות 

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=QbUZV9krdL4
https://www.youtube.com/watch?v=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
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
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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 

  האם אני חייב/ת להשתנות במפגש עם האחר/ת ממני כדי להתקדם בחיים או כדי להגיע למקום
 טוב בצבא?

  איך אפשר לשמור על האיזון בין שמירה על הזהות שלי ומי שאני לבין ההבנה של איך אני צריך/ה
 להיתפס במיונים? 

  ובאיכויות שלי ולא ימהרו לשפוט אותי על סמך דעה מה אני צריך/ה לעשות כדי שיכירו ביכולות
 קדומה?

 

נסכם בכך שנספר לכיתה שאמנם מדינת ישראל היא מדינת קיבוץ גלויות, שיש בה זהויות מגוונות ותרבויות 
שונות, אולם מדדי ההצלחה ומוסדות השלטון הינם מערביים, והפערים ניכרים במפגש בין זהויות, 

, כלפי המרכז )הגיאוגרפי/החברתי( או הפריפריה )שוליים, בתרגום מילולי(. ובמדיניות שונה, לדוגמה
המפגש הראשוני בין אנשי המרכז לפריפריה במוסדות כמו הצבא ובכלל בחברה, יכול לייצר חוסר הכרה 

 ביכולות ובאיכויות של יוצאי הפריפריה בעקבות דעות קדומות, כמו שראינו בסרטונים ובכתבות. 

תרבותי כבר מהשלב הראשון של המיונים לצבא ולשירות הלאומי. -וכנים/ות למפגש הביןחשוב שנהיה מ
אבל ממקום של  -חשוב שנדע לקראת מה אנו הולכים/ות, ושנבחר איך אנו רוצים/ות להציג את עצמנו

ביטחון עצמי וכוח. חשוב שנכיר ברושם הראשוני שאנו עושים/ות על אחרים )באמצעות בגדים, דיבור, 
ונדע להתאים את עצמנו לסיטואציה )לדוגמה של מיונים בצבא או הכרות ראשונית( בלי  -גות וכו'(התנה

לאבד את הזהות שלנו והחיבור שלנו למקום והבית ממנו הגענו. כמו כן, חשוב שנכיר בדעות הקדומות שלנו 
 .עצמנו

עות על השיפוט שלנו ללא בסיס המשפי -על קבוצות שונות בחברה )לפי עדה, מקום מגורים, מגזר, מין וכדו'(
 של הכרות אמיתית.

, שמתאר כשלונות של א/נשים שלבסוף הפכו למפורסמים/ות והעולם הכיר הסרטון הבאנקרין את לסיום, 
 .בכשרונם/ן 

 

 

 

 

 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://www.youtube.com/watch?v=FSDxnGNefNk
https://www.youtube.com/watch?v=FSDxnGNefNk
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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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 

 מי אני ומה שמי?  :1נספח 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קוראים לי? ________________________________________________________איך 

 איפה אני גר/ה? _______________________________________________________

 מי המשפחה שלי? _____________________________________________________

 ______________________במה אני עובד/ת? ________________________________

 תחביבים: _____________________________________________________________

 ועוד כמה דברים עליי: __________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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mailto:info.kedma@gmail.com
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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך קוראים לי? ________________________________________________________

 _______________________________________________________איפה אני גר/ה? 

 מי המשפחה שלי? _____________________________________________________

 במה אני עובד/ת? ______________________________________________________

 __________תחביבים: ___________________________________________________

 ועוד כמה דברים עליי: __________________________________________________

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________איך קוראים לי? 

 איפה אני גר/ה? _______________________________________________________

 מי המשפחה שלי? _____________________________________________________

 ___________במה אני עובד/ת? ___________________________________________

 תחביבים: _____________________________________________________________

 ועוד כמה דברים עליי: __________________________________________________

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

 

 

 _______________________________________________איך קוראים לי? _________

 איפה אני גר/ה? _______________________________________________________

 מי המשפחה שלי? _____________________________________________________

 __במה אני עובד/ת? ____________________________________________________

 תחביבים: _____________________________________________________________

 ועוד כמה דברים עליי: __________________________________________________

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

 

 

 

 _______________________________________איך קוראים לי? _________________

 איפה אני גר/ה? _______________________________________________________

 מי המשפחה שלי? _____________________________________________________

 ______________________________________________________במה אני עובד/ת? 

 תחביבים: _____________________________________________________________

 ועוד כמה דברים עליי: __________________________________________________

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך קוראים לי? ________________________________________________________

 איפה אני גר/ה? _______________________________________________________

 מי המשפחה שלי? _____________________________________________________

 ת? ______________________________________________________במה אני עובד/

 תחביבים: _____________________________________________________________

 ועוד כמה דברים עליי: __________________________________________________

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך קוראים לי? ________________________________________________________

 איפה אני גר/ה? _______________________________________________________

 ______________________________________________מי המשפחה שלי? _______

 במה אני עובד/ת? ______________________________________________________

 תחביבים: _____________________________________________________________

 __________________________________________________ועוד כמה דברים עליי: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך קוראים לי? ________________________________________________________

 __________________________איפה אני גר/ה? _____________________________

 מי המשפחה שלי? _____________________________________________________

 במה אני עובד/ת? ______________________________________________________

 תחביבים: _____________________________________________________________

 י: __________________________________________________ועוד כמה דברים עלי

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________איך קוראים לי? 

 איפה אני גר/ה? _______________________________________________________

 מי המשפחה שלי? _____________________________________________________

 ______________________________________________________במה אני עובד/ת? 

 תחביבים: _____________________________________________________________

 ועוד כמה דברים עליי: __________________________________________________

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך קוראים לי? ________________________________________________________

 איפה אני גר/ה? _______________________________________________________

 _____________________________________________________מי המשפחה שלי? 

 במה אני עובד/ת? ______________________________________________________

 תחביבים: _____________________________________________________________

 ___________ועוד כמה דברים עליי: _______________________________________

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך קוראים לי? ________________________________________________________

 _______________________________________________________איפה אני גר/ה? 

 מי המשפחה שלי? _____________________________________________________

 במה אני עובד/ת? ______________________________________________________

 __________תחביבים: ___________________________________________________

 ועוד כמה דברים עליי: __________________________________________________

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________איך קוראים לי? 

 איפה אני גר/ה? _______________________________________________________

 מי המשפחה שלי? _____________________________________________________

 ___________במה אני עובד/ת? ___________________________________________

 תחביבים: _____________________________________________________________

 ועוד כמה דברים עליי: __________________________________________________

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קוראים לי? ________________________________________________________איך 

 איפה אני גר/ה? _______________________________________________________

 _____________________________________________________מי המשפחה שלי? 

 במה אני עובד/ת? ______________________________________________________

 תחביבים: _____________________________________________________________

 ___________ועוד כמה דברים עליי: _______________________________________

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

  :2נספח 

 Rotem Cohen Kahlon -פוסט התגובה לכתבה המשודרת

שקוראים להן דנה מרמת השרון וקובעות מי לחיים ומי למוות, מי למשרד  19יושבות נערות בנות 

תואר וללא ומי לאפסנאות, מי לסיירות ומי לנשקייה. המאבחנות אשר מגיעות ללא  8200הממוזג ב

וביליות החברתית הגבוהה ניסיון מקצועי מחזיקות בידם את השליטה לאחד מהמקומות בעלי המ

כי הם לא אלוהים, ולא נקיות  -צה"ל. ויכולות בהינף מקלדת לקבוע שההוא לא מתאים להם -ביותר

משיפוט ראשוני והנער הזה שהגיע עם טרנינג נייקי וכובע מצחייה מזכיר את ההוא שהציק להן בכנרת, 

היות קצין נהדר בסיירת. אחר כך יכול ל -אבל הנער ההוא שנראה כמו החבר שלהן או הבן דוד שלהם

 .אנחנו רואים את החלוקה באופן ברור בבסיסים

יש את עניין המודעות, לנערים ונערות שהגיעו מיישובים מבוססים או מבית חזק יש המון הכנות  -בנוסף

לצו ראשון, בין אם דרך בית הספר ובין אם דרך העירייה או האח ששירת בתפקיד יוקרתי, לנערים 

בירים את בפריפריה לא תמיד יש את המודעות לדעת מה נכון לספר ומה נכון להגיד, ואיך בדיוק מע

 -בהתנדבות( נערות ונערים מהפריפריה)המסר למאבחנת שאתה "בעל מוטיביציה". בתור מי שמכינה 

אני כואבת את הנערים והנערות שהולכים  -ובתור רמלאית שהגיעה עם אפס מודעות להיות סרן במיל' 

"ל מתמטיקה, יח 5לאיבוד ולא יודעים מה להגיד ומה לא )אני תמיד אומרת להם להגיד שהם עושים 

גם אם לא, שיגידו שהם מנגנים בכינור וקוראים ספרים( ובגלל חוסר המודעות ובגלל הפערים 

שנים בתפקיד לא משמעותי בו הם משמשים שואבי המים וחוטבי העצים  3הכלכליים הם משרתים 

  ."לכל "טובי בינינו

יצ'ים ליום ארוך של המיון לא צה"ל צריך לעשות חושבים ויפה שעה אחת קודם. כי אפילו להביא סנדו

  .כולם יודעים

 ילידת רמלה, סרן במיל'. מקימת התא המזרחי 1(, נשואה + 1990)ילידת  28בת  -רותם כהן כחלון ,

אביב, בעלת תואר ראשון במדעי המדינה ותקשורת מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במדעי -באוניברסיטת תל

 .אביב-המדינה מאוניברסיטת תל
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