
 

 פעולה בנושא להט"ב ו"צבא העם" 

 

 רציונל כללי  

בצה"ל,   שירות  של  השאלה  על  להתמודד  לנכון  ראינו  ודמוקרטיה"  הישראלית  "החברה  חודש  במסגרת 

לנו   שחשוב  היא  שלנו  המוצא  נקודת  בתוכו.  להט"בים  שירות  של  המשמעות  ועל  העם"  "צבא  המתקרא 

יהיה נכון(   )ולא  והחברה הישראלית, ובתוך זה אי אפשר  להתעסק בהקשרים הרחבים של הקהילה שלנו 

בחיים שלנו ל והמקום שהוא תופס  אנחנו    -התעלם מצה"ל  עולם  או תפיסת  זהות  רקע,  לא משנה מאיזה 

 מגיעות.  

 

 מטרות 

 להכיר לחניכות את המונח "צבא העם"  ואת הרעיון שעומד מאחוריו  .1

 לייצר הזדמנות לשיחה על ההתנגשויות שהצבא וחובת הגיוס עשויים לייצר בחוויה של החניכות   .2

במקומ .3 שוויון  להעמיק  שמייצר  מקום  להיות  ששואף  כמקום  בצה"ל  הלהט"בית  הזהות  של  ה 

 הזדמנויות 

 

 חלוקת זמנים 

 

 
 

 עזרים וציוד 

 צה"ל" קטע מתוך "רוח   - נספח א׳  ✔

 דפים ועטים  ✔

 קטע על "צבא העם" מתוך "ייעוד וייחוד"  - נספח ב׳  ✔

 מקרן + מחשב + רמקולים  ✔

 

 שלד הפעולה 

 

 הרוח נושבת  -משחק פתיחה  .1

נוציא כיסא אחד מהמעגל וחניכה אחת תעמוד באמצע המעגל. החניכה שבאמצע המעגל אומרת  

"הרוח נושבת על כל מי ש…" ומשלימה את המשפט לבחירתה )כל מי שיש לה חתול בבית, כל מי  

 דקות 10 הרוח נושבת  -משחק פתיחה  

 דקות 25 רוח צה"ל 

 דקות 25 "עם בונה צבא בונה עם" 

 דקות 30 להט"ב וצבא העם 

 דקות 15 סיכום  



 

שיש לו יותר משני אחים, כל מי שיש לה משקפיים וכו'(. כל החניכות שהמשפט הזה רלוונטי לגביהן  

לק בתור  צריכות  הבאה  היא  מקום  בלי  המעגל  באמצע  שנשארת  האחרונה  מקום.  ולהחליף  ום 

 שאומרת "הרוח נושבת על כל מי ש…" וכך זה ממשיך כמה סבבים.  

 דקות(   10)

 

 

 רוח צה"ל  .2

בפעולה הקרובה אנחנו נדבר על צה"ל כצבא העם ונחשוב על האופן שבו זה פוגש אותנו בכלל  

וכלהט"בים ב את    - פרט. נתחיל בלהכיר את מה שעומד מאחורי העיקרון הזה כאזרחי.ות ישראל, 

 העקרונות המנחים והערכים של צה"ל.  

 

 את המונח "רוח צה"ל" כפי שהוא מוצג במסמך הרשמי של צה"ל:    נכיר לחניכות

 

הוא תעודת הזהות הערכית של צה"ל, אשר ראוי שתעמוד ביסוד הפעולות של  "רוח צה"ל"  

 צה"ל, בשירות סדיר ובשירות המילואים.  כל חייל וחיילת במסגרת 

 

הקוד האתי של צה"ל. "רוח צה"ל" ישמש את  וכללי הפעולה הנגזרים ממנו הם  "רוח צה"ל"  

חייליו, מפקדיו, יחידותיו וחילותיו  בעיצוב דפוסי הפעולה שלהם. על פי "רוח צה"ל" ינהגו,  

 יחנכו ויבקרו את עצמם וזולתם.  

 

ההמשך של המסמך הזה מפרט את מקורות ההשראה לרוח צה"ל, ארבעה ערכי יסוד ועשרה ערכים  

 ל.  נוספים שמובילים את צה"

 

 

 לחשוב על חמישה ערכים שהיא חושבת שנמצאים במסמך הזה.   נבקש מכל חניכה

 

 מה כתבו, ונשתף אותן בערכים שבאמת כתובים ברוח צה"ל: נבקש מהחניכות לשתף

 

 הגנת המדינה, אזרחיה ותושביה ; אהבת המולדת ונאמנות למדינה ; כבוד האדם  ערכי היסוד: 

 

דבקות במטרה וחתירה לניצחון ; אחריות ; אמינות ; דוגמה אישית ; חיי אדם ; טוהר הנשק ;  ערכים: 

 מקצועיות ; משמעת ; רעות ; שליחות  

   

  

  



 

 נשאל את החניכות:  

 

 הופתעתן מחלק מהדברים שכתובים פה?  -

 (כאןדברים שלא ברורים לכן? )פירוט של כל הערכים אפשר למצוא  יש -

 א חוקי אלא מוסרי למקום כמו צה"ל?  מה המשמעות של מסמך עקרונות שהוא ל  -

 איזה ערכים צריכים בעיניכן להוביל גוף צבאי?   -

 דקות(   25)

 

 "עם בונה צבא בונה עם"  .3

את הציטוט על לוח/דף גדול באמצע החדר ונשאל את החניכות מה זה אומר בעיניהן ואיזה  נכתוב  

והייחוד של  אחת מהנחות היסוד  דברים הן היו משייכות לציטוט הזה שהוא מהווה את   של הייעוד 

 ( "וייחוד ייעוד צה"ל )מתוך המסמך "

 

 את המשמעות של "צבא העם" )מתוך אותו המסמך(:   בשלב הבא נקרא יחד 

 

 צה"ל, כ"צבא העם", ימשיך לגייס לשורותיו חיילים רבים ככל האפשר, בסדיר ובמילואים. "

שותף   הישראלית  החברה  של  המרכזי  בסדיר  הזרם  בצה"ל,  שירות  המחייבת  להסכמה 

ובמילואים. להסכמה זו נודעת חשיבות רבה בהבטחת חוסננו הלאומי, ובשל כך ראוי לפעול  

 במלוא המרץ לטיפוחה, לביסוסה ולחיזוקה של הסכמה זאת. 

על צה"ל להשתדל ליצור הזדמנויות שוות, ככל האפשר, לבאים בשעריו גם כאשר הדבר  

ייחסות ייחודית לחלק מהם, על מנת לשלבם באופן המיטבי בצה"ל בפרט ובחברה  דורש הת

 הישראלית בכלל. 

את   סיימו  ולא  שגויסו  או  לצבא,  גויסו  לא  שכלל  הצעירים,  שיעור  והלך  גדל  השנים  עם 

שירותם. צה"ל יבחן את עצמו בהתמדה כדי להבטיח שמרב האזרחים בגיל השירות יתגייסו,  

 אפשר, של שיעור המשתחררים והמשתמטים. תוך צמצום, כמידת ה 

הזדמנות   כדי לתת  והן  אזרחי המדינה  החובות של  כדי לקדם את שוויון  הן  דרוש  הדבר 

 לאוכלוסיות ייחודיות להשתלב באופן מיטבי בצה"ל ובחברה.

תופעת ההשתמטות משירות ותופעת השחרור המוקדם, פוגעות ביכולתו של צה"ל לעמוד  

 רות ובתחושת השוויון והמחויבות למדינת ישראל." במשימותיו, בערך השי

 

 נשאל את החניכות: 

שוויון   - )לייצר  העם"?  "צבא  עצמו  את  מגדיר  כשהוא  עצמו  על  לוקח  צה"ל  תפקיד  איזה 

 הזדמנויות( 

 למה שזו תהיה משימה של צה"ל?   -

ייחודית"   - לדעתכן צה"ל רואה בקהילה הלהט"בית אוכלוסיה שצריך לתת לה "התייחסות 

 תשתלב בצה"ל? כדי ש

https://www.idf.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%94%D7%9C/%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%A6%D7%94%D7%9C/
https://www.idf.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%94%D7%9C/%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%A6%D7%94%D7%9C/
https://www.idf.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%94%D7%9C/%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%A6%D7%94%D7%9C/
https://www.idf.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%94%D7%9C/%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93-%D7%A6%D7%94%D7%9C/


 

יתן לכן/להט"בים בכלל כדי שההשתלבות שלנו בצבא   - רוצות שצה"ל  הייתן  איזה מענים 

 תהיה מיטיבה? 

 דקות(  25)

 

 

 להט"ב וצבא העם  .4

 34:45ועד  31:35 - החל מ -  1 פרק -  ההגנה  צבא גיבור " | הגאה המהפכה" מתוך  בקטע נצפה 

 

 נחלק את החניכות לשתי קבוצות: 

 עבור צה"ל  קבוצה אחת תצטרך לחשוב מה המשמעות של השתלבות של להט"בים בצה"ל   -

עבור  תצטרך לחשוב מה הממשעות של השתלבות של לה"טבים בצה"ל    הקבוצה השניה -

 הקהילה הלהט"בית 

 

  :ונשאלוכל קבוצה תציג את מה שהיא העלתה. משם נצא לדיון   דקות 10נתכנס חזרה אחרי 

 אז מה ההזדמנויות עבור להט"בים שישרתו בצה"ל?  -

 איזה התנגשויות זה בכל זאת יכול לייצר?   -

 שלנו בצה"ל גם כשזה מייצר עבורנו כל מיני התנגשויות?   האם יש חשיבות לשירות  -

 איך זה קשור למה שהבנו על צבא העם?   -

 דקות סה"כ לכל ההחלק הזה של הפעולה(   30)

 

 

 סיכום .5

נבקש מכל חניכה לחשוב על שאלה אחת שהיא יוצאת איתה מהפעולה הזו )זו יכולה להיות שאלה  

ו אליה,  התשובה  מה  לדעת  תשמח  שהיא  או  טכנית  התלבטות  מהותית,  שאלה  להיות  יכולה  זו 

 דילמה(. נבקש מהחניכות שירצו לשתף במה שכתבו.   

 

רק  יותר מורכב ממוסרי/לא מוסרי, נכון/לא נכון.    נזכיר לחניכות שהסיפור של שירות בצה"ל הוא

אבל אי אפשר להתעלם ממנו.  התחלנו לגעת בנושא שבסופו של דבר הוא מאד רחב ומאד מורכב,  

רקע, זהות ותפיסת עולם שאנחנו נגיע ממנה, צה"ל הוא חלק ענק מהחיים בישראל, בוודאי    מכל

כשהוא ממצב את עצמו בתור צבא העם, וחשוב להתעכב על השאלה של המקום שלנו כלהט"בים  

 בתוכו.  

 דקות(   15)
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 רוח צה"ל  -נספח א'

 

הוא תעודת הזהות הערכית של צה"ל, אשר ראוי שתעמוד ביסוד הפעולות של  "רוח צה"ל"  

 כל חייל וחיילת במסגרת צה"ל, בשירות סדיר ובשירות המילואים.  

 

וכללי הפעולה הנגזרים ממנו הם הקוד האתי של צה"ל. "רוח צה"ל" ישמש את  "רוח צה"ל"  

ה שלהם. על פי "רוח צה"ל" ינהגו,  חייליו, מפקדיו, יחידותיו וחילותיו  בעיצוב דפוסי הפעול

 יחנכו ויבקרו את עצמם וזולתם 



 

 

 הקובץ המלא:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 "צבא העם" מתוך "ייעוד וייחוד"  -נספח ב'

 

 "צה"ל, כ"צבא העם", ימשיך לגייס לשורותיו חיילים רבים ככל האפשר, בסדיר ובמילואים.

החברה   של  המרכזי  בסדיר  הזרם  בצה"ל,  שירות  המחייבת  להסכמה  שותף  הישראלית 

ובמילואים. להסכמה זו נודעת חשיבות רבה בהבטחת חוסננו הלאומי, ובשל כך ראוי לפעול  

 במלוא המרץ לטיפוחה, לביסוסה ולחיזוקה של הסכמה זאת. 

 

על צה"ל להשתדל ליצור הזדמנויות שוות, ככל האפשר, לבאים בשעריו גם כאשר הדבר  

ש התייחסות ייחודית לחלק מהם, על מנת לשלבם באופן המיטבי בצה"ל בפרט ובחברה  דור

 הישראלית בכלל.

 

את   סיימו  ולא  שגויסו  או  לצבא,  גויסו  לא  שכלל  הצעירים,  שיעור  והלך  גדל  השנים  עם 

שירותם. צה"ל יבחן את עצמו בהתמדה כדי להבטיח שמרב האזרחים בגיל השירות יתגייסו,  

 ידת האפשר, של שיעור המשתחררים והמשתמטים. תוך צמצום, כמ

 

הזדמנות   לתת  כדי  והן  המדינה  אזרחי  החובות של  שוויון  את  לקדם  כדי  הן  דרוש  הדבר 

 לאוכלוסיות ייחודיות להשתלב באופן מיטבי בצה"ל ובחברה.

 

משירות ותופעת השחרור המוקדם, פוגעות ביכולתו של צה"ל לעמוד    תופעת ההשתמטות

 במשימותיו, בערך השירות ובתחושת השוויון והמחויבות למדינת ישראל."


