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הקדמה
"צבא ההגנה לישראל הוא צבאה של מדינת ישראל ]...[ מטרת צה"ל היא להגן על קיומה של 
מדינת ישראל ועל עצמאותה, ולסכל מאמצי אויב לשבש את אורח החיים התקין בה". כך נכתב 
בפסקת המבוא למסמך "רוח צה"ל", מסמך המהווה את המגדלור הערכי לכל חייל ומפקד 

המשרתים בצה"ל.

במטרה לאפשר לצה"ל לעמוד במשימתו, קבעה מדינת ישראל בחוק את החובה של כל נער 
ונערה המגיעים לגיל גיוס להתייצב ולשרת את המדינה. כפועל יוצא מתהליך המיון הנשען על 
יכולות, ולא על מוצא או השתייכות מגדרית או מגזרית, נוצר מפגש ראשוני בלתי אמצעי עם 

אוכלוסיות שונות ומגוונות אשר מרכיבות יחד את הפסיפס המרהיב של החברה הישראלית.

חשוב לזכור כי המפגש, על אף היותו הזדמנות ייחודית, מגיע לרוב על מצע של צמיחה מבדלת, 
משום שכל מתגייס ומתגייסת לצה"ל גדלו והתחנכו בהתאם למקובל בעדה ובציבור שממנו 
הגיעו. אף־על־פי־כן, המפגש הצבאי יוצר את התשתית המאפשרת מפגש אישי ובלתי אמצעי 
מתפוגגים מתחים  המשותף,  יוצא מהשירות המשמעותי  כפועל  ומגדרים.  זרמים  עדות,  בין 
ונוצרת לכידות ורעות בין המשרתים. צה"ל הוא המאחד והמלכד העיקרי בחברה הישראלית; 
אכן זהו איננו ייעודו אך זהו פועל יוצא - ישיר ואיכותי - המשרת את הביטחון הלאומי לא 

פחות מאת הביטחון הפיזי.

מעל לכל אלו מצוי המפקד, הנחשף למגוון העצום של החברה ורבדיה. חכמינו )על־פי מדרש 
רבה( לימדונו כי "כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה כך אין דעתם דומה זו לזו". סגולתו 
של מנהיג - שהוא יודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחת, בהתאם לדתו, לאמונתו ולהשקפת 

עולמו.

על המפקד מוטלת החובה להכיר את פקודיו ואת הרקע שממנו הגיעו, תוך רגישות והבחנה 
בצורכיהם הייחודיים. ידיעותיו של המפקד בנושא זה עלולות להישען, לעיתים, על ידע דל 

הקדמה
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ועל חוויה אישית בלבד. הספר שלפנינו מאפשר לכל מפקד, בכל דרג, להכיר טוב יותר את 
המשרתים ביחידתו, הנמנים על העדות והדתות השונות בפסיפס הישראלי.

והעדות  הדתות  כלל  לבני  הדת  לשירותי  אחראית  הצבאית  הרבנות  צה"ל,  פקודות  מתוקף 
המשרתים בצה"ל. רב אגף כוח האדם לשעבר, סא"ל הרב חיים וייסברג, קיבל על עצמו את 
המשימה לכתיבת ספר זה ולעריכתו. הספר עבר בחינה מעמיקה של אנשי דת ורוח, מכל העדות 
והדתות המופיעות בו. הרב וייסברג ביצע את המלאכה ביסודיות ובדייקנות, תוך שיתוף פעולה 
מיטבי בין חיל החינוך וחיל הרבנות הצבאית. הספר מציג את ההיסטוריה, את הרקע הדתי ואת 
התרבות של כל דת ועדה, את אורח החיים ואת הקשר של בני העדה לצה"ל ולמורשתו, ונוגע 

אף במנהגים ובמתכונים שהם חלק בלתי נפרד מסמלי התרבות העדתית. 

הספר פותח צוהר לפסיפס הישראלי, ומאפשר למפקד לוודא קיום שיח מכובד ומכבד. חובתנו 
לשנן היטב את שלושת ערכי היסוד של צה"ל: הגנת המדינה, אזרחיה ותושביה; אהבת המולדת 
ונאמנות למדינה; וערך כבוד האדם. ערכים אלה הם היוצרים את אותו דבק מלכד ומאחד 
של  קיומה  על  ולשמור  בכל מאבק  לנצח  במשימה,  לעמוד  בו  ולמשרתים  לצה"ל  המאפשר 

מדינת ישראל.

קרים איל  הרב  תא"ל 
לצה"ל הראשי  הרב 

פייראיזן צביקה  תא"ל 
והנוער הראשי קצין החינוך 

)2020-2017(
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פתח דבר
בצה"ל על כלל יחידותיו, משרתים שכם אל שכם חיילים מרקע שונה המשתייכים לדתות ועדות 
שונות. יחד הם יוצרים רקמה אנושית ייחודית. זהו פסיפס מרהיב, המורכב מחלקים קטנים 
ומשמעותיים, כשלכל חלק בפסיפס יש מקום מיוחד משלו ובלעדיו יהיה הפסיפס חסר בשל 
יוצר את התשתית למפגש הראשוני  והייחודי,  ייחודו. השירות הצבאי המשותף  צבעו ובשל 

ולהיכרות של כל חלקי הפסיפס הישראלי.

נתונים  בהכרת  רק  נבנית  אינה  וחייליו  בין המפקד  ההדדי  האמון  ובניית  האישית  ההיכרות 
טכניים על אודותיו, אלא דווקא מתוך היכרות אישית של הרקע הדתי והתרבותי שבו צמח וגדל 
וממנו בא. הכרת תרבותו של האחר יוצרת רעות, שותפות ומחויבות, התומכות כולן במשימה 

הצבאית.

הספר פותח צוהר להיכרות עם הדתות והעדות השונות ומאפשר למידה ומפגש בלתי אמצעי 
עם העולם התרבותי־דתי העשיר שממנו הגיע החייל. ספר זה הוא כלי עזר למפקד בבניית נדבך 

אישי ומקצועי בקשר זה.

הספר נכתב על־פי חלוקה לדתות והעדות השונות, כל פרק עוסק במספר נושאים על־פי הסדר 
הבא: היסטוריה והרקע הדתי, אורח החיים והמנהגים, חגים ומועדים, השירות בצה"ל, המרחב 

הכפרי, מוקדי עניין ועל טעם ועל ריח.

חלקים אלו מאפשרים הצצה להיסטוריה המרתקת, לרקע הדתי והחברתי, להיכרות מעמיקה 
ניתן  שדרכה  הקרב  מורשת  של  ללמידה  והמיוחדים;  הייחודיים  והמנהגים  החיים  אורח  עם 
להבין את משמעותם של המילים "ברית־דמים"; למפגש אישי עם היישובים והדברים היחודיים 
ושיח  מפגש  לסיור,  ההזדמנות  את  היוצר  יישוב  שבכל  העניין  מוקדי  את  להכיר  שבמקום, 
ולבסוף להיפגש עם האוכל העדתי, המרכיב גם הוא את העולם התרבותי הבנוי מרבדים שונים 

ומגוונים.

פתח דבר
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בכתיבת הספר נעזרתי במקורות רבים. כל פרק עבר ביקורת תוכנית של מומחי תוכן אשר 
הגיהו, האירו והעירו על־מנת שתוכן הספר יהיה נכון ומדויק. אלמלא עזרתם ורוחב ליבם לא 

היה יוצא ספר זה לאור, ועל כך תודתי והערכתי.

רשימת מומחי התוכן שאישרו את הכתוב על־פי סדר הפרקים בספר:

דרוזים: ֵשיח' פרופסור פאדל מנסור, מנכבדי העדה; ד"ר ג'בר אבו רוכן, חוקר, מרצה ומדריך; 
מנסור מועדי, דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטת חיפה; ֵשיח' קאסם באדר, מנכבדי העדה, 

מכהן כיום כנשיא המועצה העולמית לשלום.

למורשת  המרכז  מנהל  לשעבר  הצ'רקסי,  המוזאון  של  האקדמי  היועץ  שוגן,  דוד  צ'רקסים: 
הצ'רקסית בכפר כמא.

בן־ בדואים: פרופסור ערף אבו־רביעה, ראש המחלקה למזרח־התיכון לשעבר באוניברסיטת 
גוריון; פרופסור עליאן אל־קרינאוי, פרופסור במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן־
גוריון, נשיא מכללת אחווה וראש המכון לחקר העדה הבדואית לשעבר; יאיר מעיין, מנכ"ל 
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב; צוות מוזאון ג'ו אלון למורשת הבדואים; ִאבראהים 

אבו־כף, מורה דרך.

היהודים הקראים: הרב ד"ר משה פירוז, הרב הראשי לעדה הקראית; שלמה גבר, מנכ"ל עמותת 
היהדות הקראית העולמית.

שומרונים: בנימים צדקה, ראש "מכון א.ב. ללימודי השומרונות" ועורך העיתון "א.ב. חדשות 
השומרונים"; גיא יהושע; אסף כהן, כוהן העדה השומרונית בחולון.

 נוצרים: יסכה הרני, מומחית לנצרות וצליינות, חוקרת, מרצה ומורת דרך; האב ד"ר אליאס דאו,
נשיא בית הדין הכנסייתי לערעורים, משפטן, וסגן הארכיבישוף לענייני בתי הספר של הכנסייה 

היוונית קתולית, עמית הוראה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

קהילת העבריים: יהויכין בן־ישראל, נציג קהילת העבריים דימונה.

מחלקת היסטוריה בצה"ל בפיקודו של אל"ם )מיל'( ד"ר יגאל אייל, על נכונותם וסיועם בבחינת 
הקבצים העוסקים בשירות בצה"ל ובמורשת הקרב.

• • •

תודות

לרב הצבאי הראשי לצה"ל, תא"ל איל קרים, ולקצין חינוך והנוער הראשי, תא"ל צביקה פייראיזן, 
על תמיכתם בכתיבת ספר זה.

לחיילי מדור הרבנות ברבנות אכ"א: סמל )מיל'( דוד בידני; סמל שניר חלק; רב"ט )מיל'( איתמר 
כהן; סרן גיא זנאתי; רס"ן הרב שלומי חזות על העזרה באיסוף הראשוני והגולמי שהיווה מסד 

לספר זה. תודה מיוחדת לרנ"ג אורגי פנש על התמיכה, העידוד והעזרה הרבה.
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עבודה מקצועית  על  רבה,  והערכה  תודה  המוכשר,  הספר  פרידמן מעצב  עקיבא  לגרפיקאי 
ומדויקת בשעות לא שעות, על סבלנות ואורך רוח גם בשעות קשות ולחוצות.

לעורכי הלשון אלעד ברנד ולד"ר שרה ברנד על הייעוץ והעריכה הלשונית.

אורי  המוכשרים  לצלמים  מיוחדת  תודה  בתמונותיהם.  לשימוש  אישור  שנתנו  הצלמים  לכל 
אורחוף ורביע באשא, על עזרתם הרבה ועל תמונותיהם המקצועיות והיפות המעטרות את 

הספר.

לעורך 'מערכות' עדי לרנר על רעות ושותפות לאורך כל הדרך.

לילדיי היקרים והאהובים: אפרת, דביר, הודיה, איילה, אורי ומעיין על ההתעניינות, הדחיפה, 
הזמן והפנאי שאפשרו לי, על־מנת שאוכל להתמסר לכתיבת ספר זה ולאורלי אשתי היקרה 

ששלי שלה הוא.

בכל צילום בספר ניתן קרדיט לצלם. כל תמונה ללא כיתוב התפרסמה ללא מקור או נעלמה 
מעיניי.

סא"ל הרב חיים וייסברג
המרכז פיקוד  רב 
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