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צה"ל ואני   הפעלה 12      
                            

  מטרות:

להעלות את הנושאים המרכזיים המעסיקים את בני הנוער לקראת השירות בצה”ל.  

לתאם ציפיות לקראת בניית תוכנית ההכנה לצה”ל.   

 עזרים:

שאלון עמדות אישי כמספר המשתתפים (נספח)   -

את  מחלקים  (אם  האישי  העמדות  בשאלון  המופיעות  העמדות  רשימת  ועליו  גדול  פלקט    -

המשתתפים לקבוצות, מכינים את הפלקטים כמספר הקבוצות)

כ-200 מדבקות קטנות (פי 5 ממספר המשתתפים)   -

למנחה: ניתן לקיים את ההפעלה בשני אופנים:

אישי – כל המשתתפים ממלאים את השאלון האישי, מסמנים בעזרת המדבקות את עמדותיהם   .1

על הפלקטים התלויים על קירות החדר ומקיימים דיון במליאה. 

קבוצתי – כל המשתתפים ממלאים את השאלון האישי ומתחלקים לקבוצות. בעזרת המדבקות   .2

המצורפות מסמנים את עמדותיהם על גבי פלקט קבוצתי. לאחר מכן תולים את הפלקטים על 

קירות החדר.

 מהלך ההפעלה

שלב א' – אישי/קבוצתי

המנחה יחלק לכל משתתף שאלון אישי (נספח) ויבקש מכל משתתף לסמן, בעזרת המדבקות,  חמישה 

עד שבעה נושאים חשובים / מעניינים / מטרידים ביותר לגביו לקראת הגיוס לצה”ל.

רצוי לאפשר למשתתפים להוסיף לרשימת העמדות נושאים אחרים החשובים בעיניהם.

שלב ב' – במליאה

המנחה יתלה פלקט, שעליו רשומים הנושאים, כפי שהם מופיעים בשאלון העמדות שבידי המשתתפים, 

ויבקש מכל משתתף להדביק חמש מדבקות על הפלקט, ליד הנושאים שסימן בשאלון האישי. כך ניתן 

יהיה לזהות את הנושאים המעניינים / מטרידים / מעסיקים ביותר את המשתתפים.



200http://noar.education.gov.il  מינהל חברה ונוער

             שאלות לדיון:

מהי התמונה הכיתתית המתקבלת? אילו נושאים נמצאים במוקד ההתעניינות של המשתתפים?    .1

באילו תחומים גילו המשתתפים עניין? בנושאים אישיים? בנושאים כלל חברתיים? (המנחה יחלק    .2

את התחומים לשתי עמודות: נושאים אישיים ונושאים חברתיים). באילו תחומים הופיעו נושאים 

רבים יותר? מדוע?

או  אישית  לקטגוריה  משתייכים  שסימנתם  הנושאים  מרבית  האם   – המצטיירת  התמונה  מהי    .3

חברתית? (מספר נושאים עשויים להשתייך לשתי הקטגוריות).

האם יש לחלוקה זו משמעות בעיניכם? נמקו.   .4

אילו נושאים לא עלו אצל כלל המשתתפים?   .5

באילו נושאים, לדעתכם, ניתן לטפל במסגרת קבוצתית?   .6

האם ישנם נושאים ייחודיים לבנות ולבנים? לאיזה מידע אתם זקוקים?   .7

צה”ל,  (יועצת,  ממי  פרטו  נוספים?  מגורמים  וסיוע  מידע  לקבל  מעוניינים  אתם  נושאים  באילו    .8

הורים, בוגרים).

למנחה: בשלב זה רצוי לקבוע עם המשתתפים מהם תחומי האחריות והמעורבות בהפעלת התוכנית, 

היכולים לתרום להכנתם לקראת  והפעלתם בכיתה, הזמנת אורחים  נושאים  מידע, הכנת  כמו: איסוף 

שירות, הזמנת בוגרים, ביקור במקומות רלוונטיים וכדומה. כמו כן  צוות המורים/מנחים יקבע את תוכנית 

ההמשך להכנה לצה”ל בהתחשב בנושאים שנבחרו על ידי המשתתפים.
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השירות  לקראת  ההכנה  במסגרת  בהם,  לעסוק  עניין  לכם  שיש  נושאים   7-5 סמנו 

בצה”ל:

תהליך קבלת החלטות.    .1

ניתוק מהמשפחה ומהחבר'ה.   .2

חששות לגבי השירות בצה”ל.    .3

התמודדות עם אי ודאות.   .4

שאיפה למימוש עצמי ולהתפתחות אישית.   .5

פיתוח כושר גופני.   .6

התמודדות עם ציפיות שאינן מתגשמות.   .7

חשש מהטרדה מינית.   .8

שאיפה להתפתחות מקצועית.   .9

להיות ”ראש גדול” - לעשות שירות משמעותי.   .10

השירות בצה”ל ככרטיס כניסה לחברה הישראלית.    .11

גבולות הציות.   .12

שירות בחיל קרבי.    .13

השירות - חובה אזרחית או זכות אזרחית.   .14

השתמטות משירות בצה”ל.   .15

מידע על ביטחון ישראל היום.    .16

מידע על תפקידים ומסלולים בצה”ל.    .17

מעבר מחיי האזרחות לחיי צבא.    .18

קביעת הפרופיל הרפואי.   .19

תהליך המיון לתפקידים בצבא.   .20

מהן אפשרויות הקידום בצבא.   .21

המשמעת בצבא: ציות לפקודות וסירוב פקודה.    .22

הסיכון שבתפקידים קרביים.   .23

מסלולים קדם צבאיים לבנים ולבנות.   .24

מידע על מסלולי שירות.   .25

מידע על מסלולי גיוס.   .26

התמודדות עם שאלות מוסריות.   .27

התמודדות עם לחץ חברתי.   .28

אחר___________________   .29

נספח: שאלון אישי


