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  צבא הע�                

  גיוס משמעותיסמינר בנושא                    

  י"בלשכבת                            
  

  

  

  

 

  במרכז האר� –יו� שני     בביה"ס –יו� ראשו� 

  פעילות פתיחה והכרות
  צבא הע� או צבא שכיר? 

  מות בשירותדיל
מה� השאלות המוסריות שחיילי� נתקלי� בה� 

  במהל� שירות�? אי� מתמודדי� אית�?

  מסע פלמ"ח
ח נכיר את סיפור� של "הפלמ בבית דר� סיור

של ההגנה ונשאל את עצמנו על ופלוגות המח� 

  אחריות ומנהיגות.

  

  החוזה בי� המדינה לצבא

 –השינויי� שחלו בקשר בי� הצבא למדינה 

אה המשלבת צפייה  בסרטי� ישראלי� הרצ

  מכל הזמני�.
  מניעי� לגיוס

מתו� מה אני בוחר/ת להתגייס? בירור אישי 

  וקבוצתי

  מכתב השמיניות
למה בני נוער בחרו להפסיק ללמוד והלכו 

  להתגייס?  מקרה מבח� מהעבר.

  בכיר קצי� ע� מפגש
  החברה בעיצוב הצבא תפקיד

  וסיכו� לסמינרעיבוד   סיכו� ועיבוד יו�
הא� השירות בצבא יכול להיות חלק ממכלול 

חיי� של אחריות על החברה? איפה אנחנו 

  ביחס לכל זה?

    

  :רציונל חינוכי לסמינר
  

מגייס אלפי חיילי
 שהצבא לא צרי� אות
, אבל לא� אחד אי� אומ� לקו
 ולומר את הדברי
. הצבא,  "צה"ל

ולכ� ההצעה היא שהאנשי
 האלה, שאינ
 תורמי
 לביטחו�, יופנו למקומות למעשה, ממלא תפקיד שאיננו שלו, 

שבה
 אנחנו זקוקי
 לה
. צרי� אומ� לב לקו
 ולומר את הדברי
: לא עוד צבא הע
, לא עוד כור היתו�, אלא צבא 

ל החינו�, מקצועי, שעניינו רק ביטחו�. צרי� להוריד את הנטל מהצבא. לא יכול להיות שצה"ל יישא על גבו את נט

למשל, ויקראו לזה 'תקציב ביטחו�'. היו
, חיילי
 רבי
 מגויסי
 לצה"ל בלי שו
 קשר לביטחו�. אפשר לצמצ
 את 

  הצבא באופ� משמעותי".

  )2003(מתו� כתבה שעסקה בועדה שהמליצה לבטל את צבא הע
, ספטמבר 

  
לצמצו� צה"ל והפיכתו לצבא  בשני� האחרונות אנו עדי� לקריאות חוזרות ונשנות

מחנ� ומעצב בחברה הישראלית? ת על עצמו תפקיד צרי� לשאהצבא  הא� מקצועי.

על החברה א� כול� נקראי� להתגייס ורק חלק� למערכת הצבאית השפעה יש איזו 

עושי� זאת? מה הקשר בי� הבחירות שלי כנער/ה לדמות החברה אותה אני רוצה 

  ליצור?

 נית� מענה לשאלות אלו. ,יו�הפלמ"ח והצבא כפי שהוא נראה כדר� הכרות ע� 


