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 'צוק איתן של ערכים'
 

  ותורני המבוסס על עובדות ומקורותדרך לשיח פתוח, ערכי  –אבני 

 האמונה והציונותוון לחיזוק ערכי ומכ

 

 

 

:ואיסוףמקורותכתיבה

רועיצמיר,מדריךארצילאזרחותבחמ"ד



כתיבהוייעוץדידקטי:

דבלההגליקסברג,מפמ"רהיסטוריהומפ"אאזרחותבחמ"











לשימושפנימיבלבד.
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 הקדמה:

חטיפתהנערים,לחימה,-ודתקופהמורכבתמאחוויםותלמידינואנוניםחודשיםהאחרוב

ביןהאזנהלחדשות,ריצהתנעוהחוויותשאנוחוויםפצועיםוהרוגים.מנהרות,טילים,

ם,התנדבותלממ"דים,שליחתקרובמשפחהלמילואים,שותפותבגיוסמצרכימזוןלחיילי

ביישוביהדרוםועדהכרותעםאדםשנפגע.

לתלמידיםתשיחהמאפשרתאווירליצור,חשובעםשובםשלהתלמידיםאלספסלהלימודים

המשימההמוטלתבתחושותיהם.ולשתףאתהצוותהחינוכיואתחבריהםלהביעאתעצמם

נדבךנוסףשלידעושותעלרובדהתחבמוסדותהחמ"דלהוסיףלאזרחותמחנכיםעלינו,ה

וערכים.

בנושאיבחרמספרנושאיםומקורותלדיוןהצעתנוהיאשכלמחנך,בשיחתפתיחתהשנה,

ותורניהמבוססלאפשרשיחפתוח,ערכיהמתאימיםלכיתתו,עלמנת"צוקאיתןשלערכים"

ומכווןלחיזוקערכיהציונותוהאמונה.עלעובדותומקורות



י"ב-י"אכיתותקהלהיעד:

שיעורים2-3:משךהפעילות



 הרציונל:

 

:עקרונותהארבעמבוססעלהמערךשלפניכם

עלהסתכלותרחבהיותרכהווייתהמאפשרתיאורהמציאות–תיאורהמציאות .א

 רגשות.עלידעולארקעלגםדיוןמושכלהמבוססמאפשרהסוגיותהנדונותו

יםבחודשיםהאחרוניםשהתלמידיםחוומשמעותייםהרועיםיאעלהערכישיח–שיח .ב

 יכוללהוותכרנחלאוורורושיתוףרגשיבכיתה.,בהנחיהטובה

אהבתהעםוהמולדתוערכיםתלמידינולטעתבהמערךשלפניכםמאפשר–עולםערכי .ג

 םנוספים,שיפורטובמערךשלפניכם.בסיסיי

.יביטויבלחימהרותיהודייםהבאיםלידומקבמערךמשולבים–יהודיעיגון .ד
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 :שלבי המערך



פתיחה: –' אשלב 

לפניהבעתכאמור,תעזהובמטרותמבצע'צוקאיתן'.מומלץלפתוחברקעהיסטוריעלרצוע

בהקדמהרלהיעזכדאיעמדהבנושא,ישחשיבותרבהבהכרתהמציאותעליהדנים.

 .בנספחהמצורפותובמפותההיסטוריתהמופיעהבהמשך

 

 שיח –שלב ב' 

בחודשים)עובדותותחושות(שהםחוויםחוויותאירועיםוביתבקשולשתףבתלמידיםה

האחרונים.

יהיהמאפשרומוגן,בוהתלמידיםיוכלולהתבטאבחופשיות.בכיתהשהשיחלהקפידחשוב

 

 ובחירת נושאים להתייחסות זיהוי –שלב ג' 

שלבמהלךהבכיתהבתהמצבשעל-תמונתלפיבמערךשלפניכםמוצעותמספרסוגיותלדיון.

.להדגישהערכיותשברצונווגיותזההאתצרכיהתלמידיםואתהסהמורהיב',

זוהפרדההשלביםהבאיםבשיעורנפרדואת,אחדלקייםאתשלביםא'וב'בשיעורמומלץ

תאפשרלמוריםזמןלהתבוננותוהכנה.

 

 דיון ערכי בנושאים נבחרים –שלב ד' 

ניםמקורותשוניםומגוובמערךמופיעות,כאמור,מספרסוגיותלדיון.לכלסוגיהמצורפים

.גיסא-ואמירהערכיתחינוכיתשלהמחנךמאידךגיסא,-מחדחשובמאפשריםדיוןהמומלצים

כלמחנך.סיכוםלכלסוגיהבהדניםכיכוליםלשמשהוידאווקטעיכןצורפוקישוריםל-כמו

 יוסיף/יגרעמקורותבהתאםלרצונוולהתאמתםלתלמידיו.
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 מערך הפעילות:

 

פתיחה: –שלב א' 



 רקע היסטורי – רצועת עזה .1

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%

AA_%D7%A2%D7%96%D7%94 

 

תקציר:

הישובננטשועזהפרעות(התקייםבעירעזהישוביהודי.בעקבותה9121עדפרעותתרפ"ט)

(,במהלךמלחמתששתהימים,שוחררהרצועתעזה,9191.בשנתתשכ"ז)הפכהלעירערבית

התגוררוערבתכניתההתנתקותבגושקטיף.התיישבותיהודיתיההחלהברצועתעזהולאחר

.יהודים8,000-כבגושקטיף

זהוהשליטהברצועתעזה,למעטצאהישראלמרצועתע(י9113הסכמיאוסלו)תשנ"ג,עקבותב

לידיהרשותהפלסטינית.הועברה,גושקטיףיביישוב

(החלירירקטות,אשרכווןבתחילהלגושקטיף2003ייה)תש"ס,בימיהאינתיפאדההשנ

לכיווןהעירשדרותויישובי'עוטףעזה'.יריהרקטות)'קסאמים'(נמשךולאחרמכןגם

נו.בתדירותמשתנהעדימינוא

במסגרתהפונוכלהישוביםהיהודיםאשר(בוצעהתכניתההתנתקות,2002בשנתתשס"ה)

מרצועתעזה.

זרםהקסאמיםןברצועתעזה.ז(השתלטהחמאסעלהשלטותשס"-)תשס"ו2009-2001בשנים

מבצעעיםשלצה"לכנגדקיניהמחבלים.המבצעיםהמרכזייםשבהםהיוגררמבצו,המשיך

.(2092)תשע"ב,'עמודענן'(ומבצע2001)תשס"ט,'העופרתיצוק'



http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94
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 מבצע צוק איתן: .2

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7

%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F%A6%D7%95%D7%A7_ 

 

תקציר:

יןהסיבותלפריצתושלהמבצעניתןב(.8.1.2098)תשע"די'תמוזמבצע'צוקאיתן'החלב

פעילותצה"לביו"שכנגדפעיליחמאסלאחרחטיפתורציחת–למנותאתמבצע'שובואחים'

קההכלכליתשלשלטוןבמצריםוהמצויכגוןשינויספות,הנערים,וכןסיבותנותשלוש

החמאסבעזה.

ואיוםהטיליםלשטחימדינתישראל.כנגדאיוםהמנהרותוןוכהמבצע



 :שיח  –שלב ב' 

 

התלמידיםיתבקשולשתףבאירועיםובחוויות)עובדותותחושות(שהםחוויםבחודשים

האחרונים.

בחופשיות.חשובלהקפידשהשיחבכיתהיהיהמאפשרומוגן,בוהתלמידיםיוכלולהתבטא

לפיהקולותהעוליםבכיתהיוכלהמורהלזהותבאילונושאיםערכייםורגשייםמומלץ

להתמקדבהמשך.

מוצעלכתובעלהלוחבקצרהתחושותשלתלמידים,כמוגםאמירותשתרצולהתייחסאליהם

בהמשך.



 זיהוי ובחירת נושאים להתייחסות: –שלב ג' 

 

הלךשלבב',המורהיזההאתצרכיהתלמידיםואתהמצבשעלתהבכיתהבמ-לפיתמונת

הסוגיותהערכיותשברצונולהדגיש.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%A6%D7%95%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%A6%D7%95%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F
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 לדיון בכיתה:להלן סוגיות  .3

 

 האם היא מוצדקת? –מלחמה  .א



ב-אותהלכהפרקמלכיםהלכות,ם"רמב-מלחמתמצוה

שבעהמלחמתזו?הומצומלחמתהיאזוואי.הומצומלחמתאלאתחלהנלחםהמלךאין

...עליהםשבאצרמידישראלועזרת,עמלקומלחמת,ממיםע



',א28/01/2098,בנאוםבקריהמרבנימיןנתניהומתוךדבריראשהממשלה–מטרתהלחימה

ד"תשעאב

לפעולנמשיךאנחנו.ממושכתלמערכהערוכיםלהיותצריכיםאנחנו,ואומרחוזרואניאמרתי

עללהגן,חיילינועללהגן,אזרחינועללהגן–מתנומשיהשלמתעדדעתובשיקולבתקיפות

."ילדינו



121.08.29נאוםהרמטכ"ל,משהדיין,בהספידואתרועירוטברגשנרצחב-לשלוםההתקוו

לאמהערביםאשרבעזה,כיאםמעצמנונבקשאתדמושלרועי.איךעצמנועינינומלהסתכל...

ובמלואאכזריותו?הנשכחמאתנוכיקבוצתנעריםזונכוחהבגורלנוומלראותאתיעודדורנ

 ?היושבתבנחלעוזנושאתעלכתפיהאתשעריעזההכבדים

אתההשלוומעברלתלםהגבולגואהיםשלשנאהומאוויינקםהמצפהליוםבותקהה

 .דריכותנו,ליוםבונאזיןלשגריריהצביעותהמתנכלתהקוראיםלנולהניחנשקנו

,אלשוולינוזועקיםדמירועימגופוהשסוע.עלשאלףנדרנוכידמנולאייגראלינוורקא

 .ואתמולשובנפתינו,האזנווהאמנו



                                                 
1
ששימשכמא"ז29בן נחלעוז ץחברקיבו ,רועירוטברג עלקברושל משהדיין רמטכ"לשנשאה הספד הוא ההספדעלרועירוטברג 

ויקיפדיה-.והתעללובגופתו רצועתעזה שגררואותואלמעברלגבול ,סתנניםפלסטיניםמ )מפקדאזור;רכזביטחון(,ונרצחעלידי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%98%D7%9B%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=44216
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=44216
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A2%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A2%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%93%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%93%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94
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אתחשבוננועםעצמנונעשההיום,דורהתנחלותאנו,ובליכובעהפלדהולועהתותחלאנוכל

אלפיםלטעתעץולבנותבית.אלנרתעמלראותאתהמשטמההמלבהוממלאתחיימאות

–ידנו.זוגזרתדורנו.זוברירתחיינושתיחלערביםהיושביםסביבנו.אלנסבאתעינינופן

 .החרבמאגרופנוויכרתוחיינוטתישמלהיותנכוניםוחמושים,חזקיםונוקשים,אוכי

אביבלבנותביתובשעריעזהלהיותחומהלנו,האורשבלבועווראת-רועיהנעראשרהלךמתל

וולאראהאתברקהמאכלת.הערגהלשלוםהחרישהאתאזניוולאשמעאתקולהרצחעיני

 .האורב.כבדושעריעזהמכתפיוויוכלולו



:רה"מבנימיןנתניהונושא93-צוקאיתןהיוםה-קטעוידיאוממהדורת'מבטלחדשות'

.דבריםבקריהבת"א



ישללחוץעלהקישור:

רה"מבנימיןנתניהונושאדברים



:שאלותלדיון



 נמקו.היאסיבהמספקתליציאהלמלחמה?האם,לדעתכם,יצירתהרתעה 

 עדכמהלדעתכם,הםשנה.90-דבריושלשרהביטחון,משהדייןנכתבולפניכ

יטחון,מונעיםאפשרותשלהסכםהאםדבריושלשרהבכיום?ורלוונטייםמשמעותיים

 נמקו.שלום?

 נמקו.הןמוצדקות?,לדעתכם,האםמבצע.שימולבלמטרותה-קטעהווידיאו













https://www.youtube.com/watch?v=keW8N3yaIio
https://www.youtube.com/watch?v=keW8N3yaIio
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 לחימה ואמונה .ב



ג-ב,לאפרקבמדבר-מיהנלחםבאויב

ֵהָחְלצּוֵלאֹמרָהָעםֶאלֹמֶשהרַוְיַדבֵ:ַעֶמיָךֶאלֵתָאֵסףַאַחרַהִמְדָיִניםֵמֵאתִיְשָרֵאלְבֵניִנְקַמתְנֹקם

:ְבִמְדָיןה'ִנְקַמתָלֵתתִמְדָיןַעלְוִיְהיּוַלָצָבאֲאָנִשיםֵמִאְתֶכם



 'דףמפקדלקרב',אל"מעופרוינטר,מח"טגבעתי

אניסומךעליכם,עלכלאחדואחדמכםכיתעלוברוחזו,רוחשללוחמיםישראליםההולכים

חנה.'הרוחששמההואגבעתי'.אנינושאאתעינילשמים,וקוראעמכם"שמעחלוץלניהמ

ה'אלקיישראלהיהנאמצליחדרכינו,אשראנוהולכיםועומדיםישראלה'אלקינוה'אחד'.

רטלוחמיהחטיבהפלחםלמעןעמךישראלכנגדאויבהמנאץשמך.בשםלוחמיצה"לובילה

ראשכתוב'כיה'אלוקיכםההולךעמכםלהילחםלכםעםקדים,עשהויתקייםבנומקפוהמ

.אויביכםוהושיעאתכם'ונאמראמן



שאלותלדיון:



 עלחיילשנפלנוהגיםלומרשנפל'עלקידושהשם'.נסולהסבירמדועמלחמתושלעם

 ישראלהיאמלחמהעלקידושהשם?

 דעתכםדבריושלהמח"טביןחייליגבעתיישנםגםחייליםחילוניםוכןגוים.האםל

ראוים?נסולנמקאתתשובותיכם
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 אחדות העם .ג



ורש"ישםח,כופרקויקרא-כוחהשלהאחדות

:ֶלָחֶרבִלְפֵניֶכםֹאְיֵביֶכםְוָנְפלּוִיְרֹדפּוְרָבָבהִמֶכםּוֵמָאהֵמָאהֲחִמָשהִמֶכםְוָרְדפּו

מכםמאהאלאלומרצריךהיהלאוהלא,חשבוןההואכךוכי-רבבהמכםומאהמאהחמשה

.התורהאתהעושיןלמרוביןהתורהאתהעושיןמועטיןדומהאינואלא,ירדופואלפיםשני



זפרקמלכיםהלכותם"רמב-המחויבותלאחר

.מחופתהוכלהמחדרוחתןואפילויוצאיןהכלמצוהבמלחמת...



"ישםהמוןחיילים,אניחייבלחזורמח"טגולני:"ישל-סא"לרסאןעליאן

עזהברצועתקלבאורחנפצע,משפרעם82-הבןעליאןרסאןמשנה-אלוף,גולניחטיבתמפקד

.שבעשבבארסורוקההחוליםלביתבמסוקופונהמחבליםעםבהתקלות



משפחתומביתהחולים,ואמרלהםכיבשלבזההואחוזרלעזהוהצוותהתקשרלבניעליאן...

הואצריךהשגחהועודהצוותהסבירלמפקדהחטיבהכי .הרפואיהיהצריךלהחזיקובכוח

והואהביעבאזני,הואסובלמרסיסים.בתחילההוגדרבינוניאךמצבוהשתפרבדיקותוכי



רופאיוכיהוארוצהלחזורלשטח."ישלישםהמוןחייליםואניחייבלחזוראליהם",הוא

.אמר

כיביקראתאחיווהוא90אן,המשרתכסגןאלוףבחטיבתגבעתיאמרלחדשותילעאחיושל

בסדר."הואיחזורלשדהעודמעט,הואלאישאיראתלוחמיולבד.ישהרבהחייליםוקצינים

.לידוובנימשפחה",סיפרהאח









 ינהל החינוך הדתי                                                                  מ

 חמ"ד באזרחות והיסטוריה הפיקוח על 

 החינוךמשרד ,  מינהל החינוך הדתיהפיקוח על הוראת ההיסטוריה והאזרחות בחמ"ד, 

 07-5208093, פקס 050-2737626 נייד , טלפון 99999  ירושלים 72רחוב שבטי ישראל 

 77 מתוך 90 עמוד
 





ישללחוץעלהקישור:

 אניחייבלחזור-מח"טגולני

 

ישללחוץעלהקישור:

זרלשטחמח"טגולנירסאןעליאןחו

 

בהלווייתהחיילהבודד20,000לאנשארלבד:-שוןכרמליהי"ד

אלף20-במשטרהמעריכיםכייותרמ :ודדותרמרבבתבניאדםהגיעולהלווייתהחיילהבי

לוחםגולני,ניסיםשוןכרמלי אישנענואמש)ב'(לקריאההמרגשתלהגיעלהלווייתושלסמ"ר

בדרכוהאחרונה,בביתהעלמיןשנהרגברצועתעזה.רביםמאלושהגיעוללוותאתכרמלי

...הצבאיבשכונתנווהדודבחיפה,הגיעועםדגליישראל

נאווהלפידהגיעהלהלוויהמהדרוםוסיפרהכיבאה"להגידתודהשהואהגיעאלינוושומר

עלינו.איןלומשפחהואנחנונהיההמשפחהשלולעתהזו".אוהד,משתתףאחר,הוסיףכי

תאתהכוחשלנו.אנחנומהצפוןומזדהיםעםמהשהםסובליםשם"רצינולבואולהראו

 ."בדרום.אנחנואיתםוזהחלקמהצרותשלנו



הלווייתהחיילשוןכרמלי-לאנשארלבד



ביטול'ביןהזמנים'–המאמץהחרדי

הננו',דויראתובתפילהבתורהלהתחזקתפקידומבקשהזמןכאשר–המצבחונוכאלובימים

בוא,'הישיבותבהיכליכולםלהישארואתראתרבכלדיהקדושותהישיבותלתלמידיקוראים

סדריהתקייםישיבהוכל–הקיץזמןשלסיומועםהנועדים,הזמניםביןבימיגם',בחדריך

.הרוחניתההנהלהתקבעכאשר–בלימודםכהעדוריםהבחהתייגעובומקום,בהיכלה

תולעתתיראיאל."והזמןהשעהחובתהיא–'הקדהתורהבלימודוההתחזקותההתגברות

שוכןלפניולהעתירלהתפלל–'(טבשלח,תנחומא")תפילהאלאלישראללהםאין–יעקב



http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1070114
https://www.youtube.com/watch?v=qewziL6j88s
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4547596,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4547596,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4547885,00.html
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עלממנוולבקש,הימיםבאלוראיםנבעיןעיןאשרחסדיוורובטובועללולהודות,מרומים

.והשקטרגיעה,ושלווהשלוםימיויבואו,זעםשיעבור–העתיד



ישללחוץעלהקישור:

המאמץהחרדי-כיכרהשבת



גילוייסולידריות:



ישללחוץעלהקישורים:

סיועלתושביהדרום

ירידמכירותלסיועעסקיםבדרום

הרברונןנויבירט-מהחטופיםועדעזה



:שאלותלדיון



 דוגמאותנוספותשחוויתםבמהלךהמבצעבהםבאהלידיביטויהאחדותבעם.תנו 

 ותדרוזימשפרעם.בעקבותהתנהלותובמלחמהעלוקולסא"לעליאןהואקצין

להגדיראת'העם'ע"פסיפורושלעליאן.שביקשולהעניקלו'פרסישראל'.נסו

















http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94.html
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/280236
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/280236
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/280375
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/280375
http://www.beithillel.org.il/show.asp?id=67068
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 גבורה ותפקיד הצבא .ד

 

טוהלכהזפרקמלכיםהלכותם"רמב-כוונתושלהלוחם

שעלוֵידע,צרהבעתומושיעוישראלמקוהעליישען,המלחמהבקשריאדםשייכנסומאחר

באשתולאיחשובולא,יפחדולאייראולא,בכפונפשווישים,מלחמהעושההואהשםייחוד

ולהרהרלחשובהמתחילוכל.למלחמהדברמכלוייפנהמליבוזכרםימחהאלא,בבניוולא

ואלתחפזוואלתיראואללבבכםירךאל:"שנאמר,תעשהבלאעובר,עצמוומבהילבמלחמה

ולאנצחלאואם.בצוארותלוייןישראלדמישכלאלאעודולא(,ג,כדברים")מפניהםתערצו

לבבאתימסולא:"שנאמר,הכלדמיששפךכמיזההרי,נפשוובכלליבובכלמלחמהעשה

מונעוארור,רמיה'המלאכתעושהארור:"בקבלהמפורשוהרי(,ח,כדברים")כלבבואחיו

השםאתלקדשכוונתוותהיה,פחדבלאליבובכלהנלחםוכל(.י,מחרמיהוי")מדםחרבו

עדולבניולוויזכה,בישראלנכוןביתלוויבנה,רעהתגיעוולאנזקימצאשלאלומובטח,בלבד

'המלחמותכינאמןביתלאדוני'היעשהעשֹהכי:"שנאמר,הבאהעולםלחייויזכה,עולם

"אלקיך'האתהחייםבצרורצרורהאדונינפשוהיתה...מימיךבךתָמצאלאורעהנלחםאדוני

(.כט-כח,כהאשמואל)



נזסימןיבחלקאליעזרציץת"שו-חיילהמסכןחייולמעןאחר

כדיסכנהבספקע"אלהכניסרשאיאומחויבחיילאם,במלחמהבזההדיןיהאמהנשאלתי

לאואםלאויבוחשוףמסוכןבשטחפצועשמוטלכגון,ודאיתמסכנההחיילחברואתלהציל

...לזההדומהוכל,מפצעיויבוודאימותמהשטחאותולהוציאויחישימהר

עלידיכךאתעצמוכשמכניסאפילומסכנהרוחבאתלהצילנפשולחרףמחויבאחדואחדכל

שארייהצלתובליםארוחבעלגםהואהשקולכשספקאפילווכן,סכנהספקלידידאותובו

.העםוטובתהמדינהלתקנתציבורמהלכותוזהו,הרגייאוימותאובחיים
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21רכניץ,עמ'עדואתיקהצבאיתיהודית,הרב-סכנתחייהלוחמים

בזמןמלחמהאיןאנומתייחסיםלחיילהבודדכיחיד.הואחלקמהכלל,מעיןאיברשלהגוף

מאמץכדילהגןעלכלאבריו,כךגםהצבאיעשהכלמאמץכדיהגדול,וכשםשהאדםיעשהכל

להגןעלכלחייליו.

אכן,כאשרכלתההרעהאלהגוףכולווקיומושלהאיברמסכןאתכלהגוף,האדםיסכים

לכדילהגןעלכלובצעררבלוותרעלאיברכדילהצילאתהגוף.באותואופן,הצבאיעשההכ

עלהצבאלעמודבמשימותיו,הואיוותרעלולהלפגועביכולתושלחייל,אךכאשרהגנהזו

החיילהבודדכדילהצילאתהאומה...מדוברבהחלטהמודעתשלהציבור,להעדיףאת

האינטרסהציבורי,המורכבגםמןהאינטרסשלהיחידים,עלפניהאינטרסהאישי.



 ביההגנתהמדינה,אזרחיהותושערךיסוד–'רוחצה"ל'מתוך

מטרתצה"להיאלהגןעלקיומהשלמדינתישראל,עלעצמאותהועלביטחוןאזרחיה

.ותושביה



הי"דגולדיןהדרסגןהוברחשבההמנהרה":חטיפהסיכללבאומץ"

שלכוחזיהה,האשמהפסקותאחתשלתחילתהלפניספורותשעות,האחרוןשישיביום

סיירתמפקד.רפיחשלהחקלאיהשטחבפאתינהמבגגעלחמאסשלתצפיתןגבעתיסיירת

החליט,שלוהפיקודיכולותבשללגדולותאותוייעדושרביםקצין,שראלבניהסרן-רב,גבעתי

ן"רסשלבפיקודוהכוח.באשלפתוחמבלי,ולכידתוהחשודאיגוףכדיתוךהאיוםאתלנטרל

האשהפסקתשלתחילתהחרלאורבעכשעה.החצרואתהביתמבנהאתלסרוקהחלשראל

עצמואתפוצץהוא,הנראהככל,אז.לעברםבאשופתחבחצרמנהרהמפירמחבליצא

.גדעוניליאלראשון-וסמלשראלן"רסנהרגומכךכתוצאה.בקרבתם

כוחבפיקודושלסגןמפקדהסיירת,סגןאיתן,שמעאתהיריופתחבאשלעברמחבלנוסף

המחבללבושמדיצבא,כשהואשרועעלרס"ןשראל.סגןאיתןשהיהבמקום.הואגילהאת

)רס"ןשראל(הרדוף)מת(.אנילוקחקדקודשלףאתמכשירהקשרשלוועדכןאתמפקדיו."

הביןהוא.נעלם,שראלן"רסעלשחיפה,גולדיןהדרשסגןהבחיןהפלוגהמפקדסגן."פיקוד

חטיבתשלהסיורגדודלמפקדכךעלודיעההוא.המנהרהפירדרךונלקחנחטףשגולדין
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לבצעמנתעלהמנהרהלתוךלפקודותובניגודבגפויורדשהואכךועל',אאלוף-סגן,גבעתי

120-כשלמרחקוצעדשלוףאקדחעםהמנהרהבתוךהתקדםאיתןסגן.החוליהאחרימרדף

ארוכותדקותאחרי.גולדיןהצוותמפקדשלוהגרירההדםסימניאתמזההכשהואמטר

עדות-כיווןלכלבערביתשלטיםישושבמקוםכיווניםלכמהמסתעפתהמנהרהכיהבחין

עומקבשלנותקהמפקדיםעםשהקשרמכיוון.הקרקעלפנימתחתשנבנתההתחתיתלעיר

עלולחזורלעצורפ"הסמהחליט,החוטפיםנמלטושאליוהכיווןאתשאיבדולאחר,המנהרה

.עקבותיו



ישללחוץעלהקישור:

המנהרהבהנחטףסרןהדרגולדין



ישללחוץעלהקישור:

סרןאיתן:רציתילמצואאתהדרחי



מאמרהעשרה:



ישללחוץעלהקישור:

נחוםרקוברפרופ'-הקרבתהיחידלמעןהרביםבמלחמה



:שאלותלדיון



 ?מדועקוראהכהןהמשיחלחיילשלאלחשובעלמשחתובשעתהלחימה 

 ?נמקו.לדעתכם,האםהחיילהמסכןאתחייומצפהלקבלתמורה 

 טרסהאישילטובתומותריםעלהאינתנודוגמאותלמקריםנוספיםבחיינובהםאנ

 האינטרסהציבורי.



http://news.walla.co.il/?w=/2689/2772953
http://news.walla.co.il/?w=/2689/2772953
http://reshet.tv/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/news/Politics/Security/Article,158786.aspx?utm_source=News%2BArticle%2B-%2BFacebook&utm_medium=Reshet_Oficial_page&utm_campaign=News_article
http://reshet.tv/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/news/Politics/Security/Article,158786.aspx?utm_source=News%2BArticle%2B-%2BFacebook&utm_medium=Reshet_Oficial_page&utm_campaign=News_article
http://old.lifshiz.macam.ac.il/m/pages/m0561/m0561121a.html
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 דעתכםלאמנוסחב'רוחצה"ל'החיובלדאוגלביטחוןמדועלצה"ל.מטרתקראואת

 החיילים?

 שובהאםהסיכוןנסולחעלמנתלמנועמצבשלחטיפתגופה.סגןאיתןהחליטלהסתכן

 היהנכוןלדעתכם?נמקו.

 נסולזהותכיצדמיישםסגןאיתןאתדבריהרמב"םלגביהפחדקטעווידיאו:

 .והמחשבותבשעתלחימה

 



 עה הרתעה והכר .ה

 

(2002)מתוךמכתבושלסמ"רגדיעזראלחברתו,נפלבמבצעחומתמגן-הרתעה

רשאנירוצהבעולםיותרמלהיותאתך,לאהובאנימרגיששמצדאחדאיןדב.אהובהשלי

איןדברשאנירוצהיותרמלצאתלמבצעהזה אבלמצדשני.תךביתומשפחהאותךולהקיםא

כזוגדולהכדישלאיחשבואפילולעשותעודפיגועאואירועולהכותאתהנבליםהאלהמכה

קחובחשבוןשכלפעםשיעשוזאתנכהאותםבמקוםהכיכואבשיכוללהיותונהיהיוי חבלני

 .אני מוכן להיות המחיר הזה .מוכניםלשלםאתהמחיר

ליךאבלברגעיםכאלההרגשהכללישראלישלךהואשאמורלהו,אלתכעסיעלייאהובתי

בצבאותדודהיונותניםגטכריתות.אותךועליךלהלוםברשעהכאילואיןלךחייםפרטיים

"לפנייציאהלמלחמה



זאבז'בוטינסקי,'עלקירהברזל'

בעדלאזותקוותםאתימכרולאהם,מאתנולהיפטרתקווהשלזיקאפילולערביםישעודכל

אין,דווקאכךומשום,בחמאהלחםשלמזינהפרוסהשוםבעדולאמתוקותמליםאלו-אי

וגורליותעצומותבשאלותלוויתוריםמסכיםחיעם...עםאלא,אספסוףבחזקתלראותם

.אחדסדקלאאףעודנראהלאהברזלבקירכאשר,תקווהכללונשארתלאכאשררקכאלו

וההשפעה,ןקסמאת"לאאופןבשום"היאשסיסמתםקיצוניותקבוצותמאבדותאזרק
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לוויתוריםהצעהובידםהאלההמתוניםאלינויבואואזרק.המתונותהקבוצותלידיעוברת

גירושנגדערובהכגון,מעשיותובשאלותביושרעמנוולתתלשאתהםיתחילואזרק:הדדיים

שאז,ומקווהמאמיןואני;לאומיתעצמיתישותבדבראו,זכויות-שיוויבענייןאו,הארץמן

בשלוםזהבצדזהלחיותיוכלוהעמיםושני,אותםשתרגענה,כאלהערובותלהםלתתנוכל

שלחיזוקו,כלומר,הברזלקירהיאכזהלהסכםהיחידההדרךואולם.הגינותיחסיומתוך

שנגדו,השלטוןעצם,כלומר,ערביותהשפעותלשוםנתוןיהאשלא,ישראל-בארץהשלטון

בהסתלקותמתבטאתבעתידלהסכםהיחידההדרךבשבילנו,אחרותבמלים.הערביםלוחמים

בהווהלהסכםלהגיעסיונותיהנמכלמוחלטת



שאלותלדיון:



 ממהנובעהצורךבהכרעתהאויב?-עזראהי"דלפימכתבושלגדי 

 גיוןשבכך.ינסולהסביראתההןכי'קירברזל'יועילגםלערבים.ז'בוטינסקיטוע
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 חים בלתי מעורביםפגיעה באזר .ו



ח-ז,לבפרקבראשית-פחדמפגיעהמיותרתבאויב

בּו ִאישֵמאֹותְוַאְרַבעִלְקָראְתָךֹהֵלְךְוַגםֵעָשוֶאלָאִחיָךֶאלָבאנּוֵלאֹמרַיֲעֹקבֶאלַהַמְלָאִכיםַוָישֻׁ

ִלְשֵניְוַהְגַמִליםַהָבָקרְוֶאתַהֹצאןְוֶאתִאתוֶֹשראֲָהָעםֶאתַוַיַחץלוַֹוֵיֶצרְמֹאדַיֲעֹקבַוִייָרא:ִעמוֹ

:ַמֲחנֹות

עופרשהוישלחפרשת(וילנא)רבהבראשית

שלאוייראאלאצרההיאלאיראההיאלאעילאי'בריהודה'ראמר,לוויצרמאדיעקבויירא

.יהרגשלאלוויצריהרוג



העשיןשכחתם"לרמבהמצוותלספרן"הרמבשגותה-מאמציםשלאלפגועללאסיבה

לברוחירצושאםמצורבליהרוחותמןאחתלהניחעירעלכשנצורשנצטוינוחמישיתמצוה

ובוהמלחמהבעתאויבינועםאפילובחמלהלהתנהגנלמודבזהכימשםלנוסדרךלהםיהיה

.שיברחופתחלהםשנפתחתקוןעוד



פרופ'אסאכשר,'מבצעעופרתיצוקהותורתהמלחמה–חייליםסיכוןאזרחיםמולסיכון

22תכלת,הצודקת'

צבאיתשלהגנהעצמיתאיןעלינושוםחובהמוסריתלסכןאתחייחיילינו,במסגרתפעילות

מפניהאויב.



2הרבשאולישראלי,עמודהימיני,סימןטז',עמ'רה'-עלמיהאחריותלהרגאזרחים

זה,שישמקוםלפעולותתגמולונקםנגדצורריישראלופעולהכזאתהיאבגדר'והיוצאמכל

מלחמתמצוה.וכלאסוןופגעשקורהלפורעיםולבעליבריתםולילדיהם,הםשערביםלזה,



                                                 
2
ת העובדה שהחמאס בעזה הינו שלטון נבחר, הרב ישראלי מתייחס בתשובתו לפעולת קיביה, במקרה שלנו ניתן להוסיף א 

 וכן את הירי של המחבלים מתוך מרכזי אוכלוסיה
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מנעמפעולותתגמולמחמתחשששיגעובזהחפיםמפשעישאו.ואיןשוםחובהלהייםעוונוהם

עצמם,ואנחנונקייםכילאאנוהגורמים,כיאםהם

 

המדינההחדש,נשיאשלנאומומתוך-לההמוסריתלטובתהאזרחיםהערביםומהיהעו

(2098)ראובןריבלין,בטקסהצהרתהאמונים

כדילהגןעל הםמשתמשיםבאזרחים,כדילהגןעלאזרחיםבעודאנחנומשתמשיםבטילים

רקמיגור.אלאהואמעשההומאני,הואלארקמעשהצודקולכן,מיגורהטרור.טילים

.בשניהצדדים ,שלחפיםמפשע יביאלהפסקתההרג הטרור



ישללחוץעלהקישור:

נאוםנשיאהמדינהראובןריבלין



 ""תנוללוחמיםדקהאחתשלתהילהצנחניםמבקש:המח"טקטעוידאו:

ישללחוץעלהקישור:

אילנהדיין:עלמח"טהצנחניםאליעזרטולדנו-עובדה''



מאמריהעשרה:

שור:ישללחוץעלהקי

הרביובלשרלו-עלמוסרמלחמה

הרביובלשרלו-עלהמלחמה



שאלותלדיון:

 יעקבפחדממה-"וישובוהמלאכיםאליעקב"? 

 באנשיםחפיםמפשע.תנודוגמאעבפגיעהלהתאמץבכדילהימנלפיהרמב"ן,יש

מהלחימההאחרונה)כרוזים,'הקשבגג',שליחתסמסים,הסטתטיליםלהימנעותכזו

 ברגעהאחרון(

http://www.president.gov.il/ThePresident/Speeches/Pages/news_250714_01.aspx
http://www.president.gov.il/ThePresident/Speeches/Pages/news_250714_01.aspx
http://www.mako.co.il/tv-ilana_dayan/2014/Article-55f4a1228f0b741006.htm?sCh=07437f8dd8836110&pId=976147211
http://www.ypt.co.il/show.asp?id=35324
http://www.ypt.co.il/show.asp?id=67116
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 ?לפיהרבישראלי,אתמיישלהאשיםבמותחפיםמפשע 

 נשיאהמדינהטועןשמוסריתנכוןלפעוללמיגורהטרור,גםלטובתאזרחיהאויב.

 יםבחיינואנחנונוהגיםכך?באילועודמקר

 בשוםדבר?)ראו,אתרצונושלאלפגוע,ללאהצדקהכיצדמיישםמח"טהצנחנים

כיצדהואחשכלפיהאזרחים?,(1-1דקות







 רפלקציה: –סיכום 

 

מומלץלהעלותלדיוןאתהשאלותהבאות.ניתןבשיחהאובכתב.



?התלמידיםלידעשלהדיון/השיחףבמההוסי -

 ?האםהיהמשפט/קטעשריגש -

 באופןמיוחד?יןהדבריםשקראו/צפו"מדבר"אלהתלמידיםאלומב -

 ?מההיהמשמעותיבעיניהתלמידים -

 במהשלמדו,מדוע?האםמשהוהפתיע/הרגיזאתהתלמידים -

 האםיששאלותשנותרופתוחות? -

 מההתלמידיםלוקחיםלחייהםמתוךמהשלמדו? -

שיתחוללבהם/בחייהםבעקבותהלימוד?התלמידיםיםאיזהשינויהיורוצ -
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 נספח

 

:שבותהיהודיתברצועתעזהמאזהמדינהימפתההתי .9



































 

 מתוךויקיפדיה

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Katif.png
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Katif.png
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 :שובי'עוטףעזה'ימפתי .2

 

 

israel/educat-http://www.mako.co.il/news 

ion/Article-86e394f 

 

a7968e11004.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mako.co.il/news-israel/educat
http://www.mako.co.il/news-israel/educat
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 'וקמתוךאתר'מא

 



 

http://www.mako.co.il/news-israel/education/Article-86e394fa7968e11004.htm

