
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א רק רובים וטנקים: מורה חיילת של נגבה חושפת אפשרויות ל

 בני נוער של נגבה בפנילשירות צבאי 
 

השירות בצבא הישראלי הוא טקס מעבר לילדי ישראל. מור שטיינמץ ידעה 
שכשיגיע היום להתגייס היא תרצה לעשות משהו אחר. ואכן, היא בחרה לבצע את 

שנתי שלה בקהילה כ"מורה חיילת ". בשנה הראשונה, לימדה -שירות החובה הדו
לעולים חדשים בבית ספר ובמועדוני נוער בבאר שבע.  מור את השפה העברית

לעבוד במועדון הנוער של נגבה  19-בשנה השנייה לשירותה, בחרה מור בת ה
 .בבאר שבע

חיילת הראשונה בתולדות נגבה, ואנו שמחים על כך שמור הצטרפה -זאת המורה"
של נגבה. "מור היא  צוות החינוכיה מנהלרכז חינוכי ולצוות שלנו", אמר אייל פרץ, 

מדריכה חברתית במועדון הנוער, ובנוסף היא אחראית על חשיפת בני הנוער 
 ."לעולם של הצבא ומסייעת לבני הנוער להתמצא ברזי תהליך הגיוס

כל נער ישראלי יכול להעיד על החרדה וההתלבטויות המלווים את תהליך הגיוס לצבא. התהליך הוא ארוך ומתחיל 
מור מקווה להנמיך את רמת החרדה. "המטרה העיקרית שלי בעבודה בנגבה היא לאפשר לבני  כבר בכיתה י"א.

הנוער לצמוח ברמה האישית ולשפר את רמתם הלימודית", אומרת מור. "ואני גם רוצה לעזור להם לעבור בקלות 
 ."את התהליך המלחיץ של הגיוס לצבא

טה של החברה, עולם של גבורה ולחימה. מור רוצה להחדיר רבים מבני הנוער שלנו רואים בצבא מקום השמור לאלי
להם את האמונה שזה מקום לכולם. "אני רוצה להעביר לבני הנוער ששירות בצבא זה משהו שכל אחד יכול לשאוף 

אליו, שיש אפשרויות רבות לשרת את המדינה שלנו", אמרה מור. " גם 
זה מדגים להם שהצבא חיילת, הוא לא משהו שהם הכירו ו-התפקיד שלי, מורה

הוא לא רק להיות חייל קרבי. יש כל כך הרבה תפקידים, וכל נער ונערה יכולים 
 ."למצוא משהו משמעותי לעשות בצבא

של נגבה היא להביא לשילוב של בני הנוער שלנו בחיי החברה  המטרה
הישראלית באופן המיטבי , ואחד השלבים החשובים לשילוב זה הוא שירות 

  .בצה"למשמעותי 

 .נגבה בטוחה שלמור תפקיד חשוב בקידום מטרה זו
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