
 

 

 (ט-זכיתות ) נקודת מבט לשכבת נעורים 

 מה היה מקומן של נשים בצבא האדום? 

 

לכוון זרקור אל  ציין את יום הניצחון על גרמניה הנאצית, ומתוך הנושא הזה,נ בפעילות

  הנאצים.בקרב צבאות זרים שנלחמו נגד  ובעיקר הלוחמות, הלוחמים היהודים

  

במאי מציינים בישראל את כניעתו של הרייך השלישי לצבאות בעלות  9-ב  רקע כללי:

 8-הברית ואת סיום מלחמת העולם השנייה. ברוב מדינות המערב אומנם מציינים זאת ב

במאי, ובעקבות   9-במאי, אך בברית המועצות נהגו לציין את הניצחון על גרמניה הנאצית ב

ת עולים מברית המועצות לשעבר ונציגיהם בכנסת, שכך יהיה גם זאת הוחלט, ביוזמ

  בישראל.

 

 לבקש מכל חניך/ה להגיע למפגש בזום עם דף חלק וטוש. הכנות מראש:

 

 ייצוג ראשונה:מתודה 

 מכל חניכה/ חניך להביא דף ולחלק אותו עם קו באמצע לשניים.  נבקש

בול לזכרה של מרינה רסקובה, ואת צילום התמונות של הלחניכות/חניכים את  נראה

 של פלוגת מכשפות הלילה. המטוס

לכתוב על צד ימין של הדף באותיות גדולות וברורות, מילה אחת שעולה   .תמכל אחד  נבקש

 תם לתמונות.להם בראש וקשורה לדע

 נזמין את החניכים/ות לשתף את המילים שכתבו.

 דף וטוש :ציוד | התמונות נספחים: | דקות 20  זמן:

 

 השראה: מתודה שנייה

 נקריא לחניכים/ות את הסיפור על מכשפות הלילה )בנספחים(. 

לאחר מכן נבקש מהחניכים/ות לכתוב בחצי השני של הדף מילה נוספת )חדשה או אותה 

 מילה אם עדיין מתאימה(.

 נזמין אותם/ן לשתף.

 אין   ציוד: | הסיפור נספחים: | דקות 20  זמן:

 



 

 

 שלישית: דיוןמתודה 

 -יש לקשור את אחת האופציות לדיונים ות,/בהתאם למילים שנכתבו על ידי החניכים

  כלוחמות נשים – 1אופציה 

לדעתכם/ לדעתכן האם ידעתם שנשים השתתפו בלחימה בעבר? מה היו  •

האם  התפקידים המרכזיים שלהן? מה המקום של השתתפות נשים בלחימה?

  אתם/אתן מכירות לוחמות מפורסמות? )להזכיר להן/להם את חנה סנש(

  מה היה הערך של מכשפות הלילה כלוחמות, אם הן לא עשו הרבה נזק? •

היה דורש האם אתם/אתן חושבים שהייתם יכולים להצטרף ליחידה כזו? מה זה  •

  מכם?

סטאלין אישר להם להשתתף  למה לדעתכם/לדעתכן -לשכבות בוגרות יותר  •

בלחימה? )תשובות אפשריות: כי הוא היה בעד נשים, כי הוא היה צריך עזרה, כי לא 

  היה לו אכפת וכו'(

לאליס  אורטרגר אתם רואים קשר בין פנינה האם  - לשכבות בוגרות יותר •

בבקשה שיתירו  לבג"צ האישה הראשונה בצה"ל שעתרה היתה )אליס מילר מילר?

  לה להצטרף לקורס טייס(

  html-https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L.3736957,00 מידע מעניין: עוד

  

  שתתפות של יהודים במלחמההו אנטישמיות - 2אופציה 

האם מצב חירום עוזר לנו להיפטר מדעות קדומות בגלל הצורך? )למשל, דעות  •

שנשים לא יכולות להילחם, או לדוגמא, שאי  שיהודים אינם יכולים להילחם, או

  אפשר לסמוך על ערבים בצבא(

  הלוחמות?אנטישמיות בתוך היחידות  ההיית האם לדעתכם •

מדוע לדעתכם היהודים הישראליים שחיו בארץ באותה תקופה, ונאבקו במנדט  •

   הבריטי, יכלו לעצור את ההתנגדות ולהצטרף ללחימה בנאצים?

האם אתם/אתן חושבים שהייתם יכולים להצטרף ליחידה כזו? מה זה היה דורש  •

  מכם?

  

  בתוך צבא לוחםשילוב אוכלוסיות שונות או אחרות  – 3אופציה 

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3736957,00.html


 

 

דיון על שילובים אפשריים של אוכלוסיות שלא מובן מאליו שיצורפו לצבא 

למשל, היהודים ששירתו במלחמת העולם השנייה כחלק מצבאות זרים,   – כלשהו

  בזמן שבאירופה הנאצים ניהלו מערך שלם להשמדת העם היהודי.

ם להשתתף סטאלין אישר לה למה לדעתכם/לדעתכן -לשכבות בוגרות יותר  •

בלחימה? )תשובות אפשריות: כי הוא היה בעד נשים, כי הוא היה צריך עזרה, כי לא 

  היה לו אכפת וכו'(

 

 אין   ציוד: אין | נספחים: דקות | 15  זמן:

 

 

  



 

 

 נספחים 

 המטוס ששימש את פלוגת מכשפות הלילה

 

 בול לזכרה של מרינה רסקובה

 

  



 

 

 סיפורה של וטרנית  -נספח 

בלחימה נגד הנאצים בברית המועצות השתתפו גם נשים. באותה התקופה זה לא היה מובן 

 מאליו! בין הנשים שהשתתפו בקרבות היו גם טייסות. 

בתחילה לא הורשו נשים טייסות להשתתף בלחימה, אך לאחר שטייסת בשם מרינה 

דות של נשים רסקובה פנתה במישרין למנהיג ברית המועצות סטלין, הוא אישר הקמת יחי

טייסות. אחת היחידות האלה כונתה ביראה בפי הגרמנים "מכשפות הלילה": הטייסות 

קיבלו מטוסים קטנים עשויים עץ, שלא התאימו ללחימה, אך היה בהם יתרון: הטייסות יכלו 

לכבות את המנוע ולדאות בשקט מול מחנה נאצי, ושם, קרוב לקרקע, הן הטילו שתי פצצות 

טוס יכול היה לשאת( ומיד התניעו מנועים, התרוממו ונסוגו במהירות. טייסי )זה כל מה שהמ

הנאצים לא השיגו אותן בקלות כי המטוסים הגדולים שלהם לא יכלו לבצע תמרונים כמו 

המטוסים הקטנים. אמנם שתי פצצות לא הרסו את המחנות הצבא, אך הם מילאו את 

 הלוחמים פחד ופגעו ברוח הלחימה שלהם. 

 הטייסות האמיצות האלה הייתה פנינה אורטרגר )אז פוקסמן( היהודייה.  אחת 

כמיליון וחצי יהודים לחמו בצבאות הסדירים של בעלות הברית במלחמת העולם השנייה. 

חצי מיליון חיילים יהודים לחמו בצבא הרוסי, וחצי מיליון יהודים בצבא האמריקאי. בצבא 

 ם מארץ ישראל. אלף חיילים יהודיי 30-הבריטי לחמו כ

כבר בתור נערה השתתפה פנינה בחוג לטיסנאות, ובמלחמת העולם השנייה הצטרפה 

לכוחות "מכשפות הלילה". היא ביצעה כמה גיחות מעל מחנות גרמנים והפציצה אותם. 

באחת הגיחות האלה נאלצה פנינה לצנוח מאחורי קווי האויב, שם ניצלה בידי פרטיזנים. 

במלחמה קיבלה מדליות. עם תום המלחמה סייעה פנינה להציל בזכות שירותה האמיץ 

ילדים יהודים יתומים עד עלייתם לארץ. גם היא עצמה עלתה לארץ, וחיה כאן עד מותה 
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