íééçä ìò äðâää
"ä÷åöé úøôåò" òöáîì íééòåáù

מטרות:
 .1התלמידים יכירו את מציאות תשע השנים האחרונות בה מתקיימת התקפה מתמדת
על ישובי עוטף עזה והנגב המערבי הפוגעת באזרחים חפים מפשע ומונעת מהם קיום
חיים ראויים.
 .2התלמידים יזהו את מקומו המרכזי של ערך ההגנה בעיצוב צה"ל – צבא ההגנה
לישראל.
 .3התלמידים יכירו בכך כי לחימה הנה פעולה ראויה רק כאשר מטרתה קיום החיים.
 .4התלמידים יבינו כי מטרתו המרכזית של מבצע "עופרת יצוקה" הנה לאפשר קיום
חיים בישובי עוטף עזה והנגב המערבי.

:äøåîì
äìåòôì úåéøéååàä úåô÷úääî äáçøúä "ä÷åöé úøôåò" òöáîá ì"äö úìåòô óìçù òåáùá
÷úåàéöî áåöéòì äëøòîä äúåà ìù äîåöéòá íéàöîð ïééãò åðçðà .äòåöøä éçèùá úéò÷ø
éôìà úåøùò íéãîåò íéðù òùú øáë .íåøãä éáåùéå éáøòîä áâðä éøåæàá äçåèáå äè÷ù
éøé ìù ãéîúî íåéà úçú éáøòîä áâðäå äæò óèåò éáåùéá òùôî íéôçä ìàøùé úðéãî éçøæà
.íåøãá íéôñåð íéáø íéøåæàì íåéàä áçøúä ,úéçëåðä äëøòîáå íéòåâéôå úåîâøî ,úåè÷ø
éáåùéá úåðåøçàä íéðùä òùú úåàéöî úà øéëðå äéåàø íééç úøâù éäî ìàùð ,äøáçä øåòéùá
.òùôî íéôç íéçøæà ìò úãîúî äô÷úä úîéé÷úî ïäá éáøòîä áâðäå äæò óèåò
òùôî íéôç íéçøæà ìò äðâää êøò úà ääæðå äéçøæà ìò ïâäì äðéãî ìù äúåëæá øéëð
."ä÷åöé úøôåò" òöáîá ì"äö úåìéòô éìâøì øðë àøåî àìì íéøéãñ íééç íåé÷ íùáå

עוטף עזה והנגב המערבי  - 2000-2009תמונת מצב ) 15דקות(
 אמור/י:
בשיעור היום נעמיק במערכה בדרום וננסה להבין יחד את פשרה של הפעולה הנרחבת של
צה"ל ברצועה.
 הצג/י בפני התלמידים את ציר הזמן המציג אירועים פוליטיים ,מדיניים וצבאיים נבחרים
מתשע השנים האחרונות ואת הגרפים המתארים את ההסלמה בשיגור הרקטות לכיוון
ישראל בשנתיים האחרונות )נספחים א'-ג'(
 שאל/י:
 מה בעצם המציאות של אדם החי בתנאים כאלה?
 מה ההשפעות הפיסיות על אנשים החיים במציאות הזאת?
 מה ההשפעות הנפשיות על אנשים החיים במציאות הזאת?
 הייתם בסיטואציה דומה? מכירים דוגמאות דומות?

:äøåîì
ïúéð .äøùòäì íéîñà÷ä íåéà ìöá íééçä úà øàúîä ïìåâ äîøéáà ìù âåìá êåúî òè÷ á"öî
.íéãéîìúì åðîî íé÷ìç àéø÷äì
 אמור/י:
מציאות כזאת של איום מוכרת לנו אולי גם מהמלחמה שהייתה בגבול הצפון בקיץ 2006
והיא יוצרת תחושות מצוקה וחרדה והגבלות פיסיות על הקיום כמו העדר יכולת ללכת
לאן שרוצים מתי שרוצים ,לימודים לא סדירים ,מצוקה בתעסוקה ,צורך בהתקנת מיגון
בסביבה המיידית ועוד אבל סיטואציה מתמשכת כזאת היא משהו בקנה מידה אחר
לחלוטין -החוויה היומיומית של אדם הנתון לאיום מתמשך המסכן את חייו ,משפחתו,
ביתו ועבודתו היא קשה מאוד ולא רק משום הסכנה הפיסית אלא גם בשל ההשפעה
הממושכת על הנפש  -מספרת תושבת שדרות לפני כשנתיים" :לא ייתכן ששבע שנים
אנחנו באותו מצב ודבר לא השתנה ,האם צריך לראות דם כדי להבין שאנחנו סובלים
כאן? האם סבל נפשי אינו נחשב? אני משתגעת בכל פעם שאני שומעת בחדשות 'רקטה
נפלה בשטח פתוח ואין נפגעים' .אין נפגעים? תגידו את זה לילדים שחזרו להרטיב
במיטה ,שחוששים ללכת לבית הספר ,שישנים במקלטים ושאינם מעזים להתקלח
לבדם מזה חודש .אין נפגעים .כנראה שבעולם לא מרגישים כאב או מצוקה ,הם לעולם
לא יבינו מה אנחנו עוברים".

צה"ל – צבא הגנה לישראל ) 15דקות(
 שאל/י:
 האם מישהו/משהו אמור לדאוג לכך שאזרחי המדינה לא יעמדו בפני איומים
פיסיים או נפשיים שכאלה? מי?
 אילו אמצעים עומדים ברשות המדינה כדי לבצע את אחריות זו?
 אמור/י:
למדינה כלים שונים כדי לקחת אחריות על בטחון אזרחיה ,אחד המרכזיים בהם הוא זרוע
הבטחון הסדירה האמונה על הגבולות – צה"ל.
 כתוב/י על הלוח את ראשי התיבות צה"ל ושאל/י:
 מתי הקימו את צה"ל? מדוע?
 מה מטרותיו? האם הן השתנו לאורך השנים?

:äøåîì
äìùîîä .úåàîöòä úîçìî úåáø÷ éãë êåú ,ìàøùé úðéãî íå÷ øçàì íééòåáùë í÷åä ì"äö
äðâä àáö úãå÷ô" ìò íúç ïåéøåâ-ïá ãåã ,äìùîîä ùàøå åúî÷ä ìò äèéìçä úéðîæä
."ìàøùéì äðâä àáö úî÷äì íåé úãå÷ô" íñøô éàîá 31-áå ,1948 éàîá 26-á "ìàøùéì
.ì"äö ãáìî ìàøùé úðéãîá éàáö çåë íéé÷úé àìù úéòîùî-ãçä äàøåää úà äììë äãå÷ôä

úðéãî ìù éø÷éòä íçåìä çåëë ùîùì éãë ,äðâää ìù éðåâøàä äðáîä ìò ññáúä ì"äö
ìàøùéì äðâä àáö .ì"äö ãå÷éôì åôôëåäå ç"îìôä úåáéèç å÷øåô ì"äö úî÷ä íò ,ìàøùé
.äðåçèéá úøéîùì éæëøîä ïåâøàäå ìàøùé úðéãî ìù äàáö àåä
.íìåòá øúåéá íéîã÷úîä úåàáöä ãçàìå ïåëéúä çøæîá øúåéá ÷æçä àáöì áùçð ì"äö
úåöøàå ìàøùé ìù ÷ùðä úåéùòú úøöåúî íä ,íåéë ãéåöî àåä íäá äîéçìä éòöîà úéáøî
äéúåìåáâ úåîìù ìò ,ìàøùé úðéãî ìù äúåðåáéøå äîåé÷ ìò äðâää çåëë ùîùî ì"äö .úéøáä
éçèù ìëá úåáùééúä åîë ,úåéîåàì úåîéùî úøùî ,óñåðáå ìåáâä øîùî íò äìåòô óåúéùá
íéðåîéà ,úåìééç úåøåî úåòöîàá äôùä úìçðäå úåøòáä øåòéá ,ì"çðä úåòöîàá ìàøùé úðéãî
.ãåòå õåìéç úåîéùî ,ò"ðãâä úåòöîàá íééàáö-íã÷
äéãôé÷éå êåúî êåøò
"י על הלוח את מטרת צה"ל הלקוחה מתוך מסמך "רוח צה"ל/ תלה
,מטרת צה"ל היא להגן על קיומה של מדינת ישראל ועל עצמאותה
."ולסכל מאמצי אויב לשבש את אורח החיים התקין בה

?מהי מטרת צה"ל
?מהי הגנה
?כיצד מבצע צה"ל את תפקיד ההגנה על קיום המדינה ועצמאותה
?מהו אורח חיים תקין
 האם בתשע השנים האחרונות התאפשר קיום אורח חיים תקין,על פי הגדרה זו
?בישובי עוטף עזה והנגב המערבי

:י/ שאל






:äøåîì
ìåëéñå äðéãîä ìò äðâä àåäå àáöä ìù ãåòééäå äøèîä úà øéãâî ì"äö çåø êîñîá äæ ÷ìç
íâ àìà ,äîçìî úòá úéîåé÷ äðâä ÷ôñì ÷ø àì àéä àáöä úøèî .äá òåâôì áéåà éöîàî
.úðâåîå úâùâùî äøáç ìù íéçåèáå íéðé÷ú íééç úò ìëáå ïúéðù ìëë øùôàì
:י/ אמור
אורח חיים תקין הוא כזה המאפשר לאנשים חיים פיסיים ונפשיים סדירים מבלי איום
 מהאזרחים בישובי עוטף עזה והנגב המערבי נשללים חיים.קיומי ותחושת מאבק השרדות
 השתלטות חמאס על רצועת עזה הגבירה את האיום על ישראל.כאלה כבר תשע שנים
.והגדילה את כמות הרקטות המשוגרות לעבר הישובים בעוטף
י לתלמידים את הכתבה הערוכה מתוך עיתון הארץ ובתוכה דבריו של שר הבטחון/ חלק
.אהוד ברק לגבי הפעולה בשטחי עזה וקראו יחד

 שאל/י:
 מה המטרות של מבצע "עופרת יצוקה"?
 מדוע מקיימת המדינה הפסקות אש למטרות סיוע הומניטארי במהלך הלחימה
על אף הסכנות הטמונות בכך?
 מה המחירים בלחימה?
 האם ישנן מטרות שאינן ראויות ליציאה לפעולה צבאית?
 סכם/י:
מבצע "עופרת יצוקה" נועד להגן על חיי התושבים המצויים בקו עימות כבר שנים
ארוכות .אין מטרתו של צה"ל )בניגוד לפעילותו של חמאס( להשתלט ,לכבוש או לפגוע
באזרחים חפים מפשע ועל כן אין הוא שוכח את האנושיות הנדרשת גם בתוך מערכה
קשה כזו שאנו נמצאים בתוכה ואשר גובה מחירים כבדים משני הצדדים.
ההיסטוריה האנושית רצופה קרבות ומלחמות מסיבות רבות ,ביניהן מלחמות למטרות
הרג ,השתלטות על שטח ,עיצוב מציאות פוליטית ועוד .פעולות צה"ל החל מהקמתו ועד
היום מיועדות להגנה על קיום חיים תקינים במדינת ישראל הריבונית וזהו הצידוק
היחידי לפעולות לחימה לאורך כל שנות קיומינו .הגנה אינה בהכרח פעולה פאסיבית –
הגנה הנה שימוש בכל הכלים ההכרחיים והמצויים בגדר החוק ,המהווים תגובה או
יוזמה למען הבטחת קיום אורח חיים תקין.

