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דילמות לקראת השירות הלאומי   הפעלה 27     

  מטרות:

לברר עם הבנות את מידת מחויבותן האישית כלפי החברה והמדינה.   

להעלות למודעות את האפשרויות השונות הקשורות באופי השירות ובמשך השירות.    

  עזרים:

דפים, בריסטולים, כלי כתיבה, דבק

 מהלך ההפעלה

שלב א' – אישי

למנחה: לפניך ארבע דילמות  העוסקות בהיבטים שונים של בחירה בשירות הלאומי. 

כל משתתפת מקבלת כרטיס דילמה שונה וכותבת מייל לחברה טובה. 

נושאי הדילמות: 

אני צריכה לצאת לשירות לאומי כחלק מתרומתי למדינה, מצד שני,  בתור בחורה דתייה יש לי    .1

אפשרות לקבל פטור מלא משירות ולהתחיל מיד בלימודי מדרשה או בלימודים אקדמיים.

אני מתלבטת: האם להתחייב  לשרת שנתיים בשירות לאומי  כמו חובתן של כל הבנות בגיל גיוס    .2

או לשרת שנת שירות אחת משמעותית ולהסתפק בכך? 

נשלחתי  ולכן  תפוס  כבר  היה  המקום  ונחשב.  נכסף  בתפקיד  לאומי  שירות  ל”סיירת”  נרשמתי    .3

להכשרה לתפקיד אחר. שבועיים לאחר ההכשרה התפנה מקום בתפקיד הראשון בו חשקתי. אני 

מתלבטת: מה עלי לעשות?

אני מבינה ששירות צבאי הוא בעייתי מבחינה הלכתית ואני מתלבטת: האם ללכת לשרת בצבא    .4

(באגף התורני של צה”ל) או לשרת שנתיים בשירות לאומי? 
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שלב ב' – קבוצתי

המנחה מחלק את המליאה לארבע קבוצות על פי הדילמות שהמשתתפות עסקו בהן. כל קבוצה עוסקת 

בדילמה שונה. 

כל משתתפת קוראת בפני הקבוצה את המייל שכתבה. 

חברות הקבוצה דנות בשאלות הבאות:

מה לדעתכן היו רוצים ההורים שהבת תחליט? מדוע?   .1

מה היתה רוצה המחנכת שבת השירות תעשה?    .2

מה היו רוצות החברות הקרובות שבת השירות תעשה?   .3

כלפי מי יש לבת השירות מחויבות?    .4

איזו מחויבות קודמת?    .5

חברות הקבוצה מנסחות את הנימוקים השונים שעלו מתוך המיילים והדיון.  

כל קבוצה מקבלת בריסטול, כותבת עליו את הדילמה, מדביקה את המיילים וכותבת עליו את הנימוקים 

ומוסיפה לו כותרת. 

שלב ג' – במליאה

נציגת כל קבוצה מציגה את התוצר הקבוצתי. 

       שאלות לדיון:

מה משותף לכל הדילמות?   .1

היכן היה קושי בהתלבטות?   .2

איזו דילמה נראית לכם הקשה מכולן? מדוע?    .3

כלפי מי יש לבת השירות מחויבות? מדוע?    .4

איך, בסופו של התהליך, מקבלים החלטה?    .5
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בסוף ההפעלה יכול המחנך לחלק לתלמידות את השיר של ש' שלום ”שעתה של מסירות הנפש הגיעה”. 

שעתה של מסירות הנפש הגיעה / ש. שלום

שעתה של מסירות נפש הגיעה 

כל חיי אדם עלי אדמות מוקפים פלאות.

כל דור ודור מרגיש קשר סתרים בינו ובין היקום 

והסוד בלב העולם. תולדות תבל הן תולדות הנדודים

של האדם לבקש את התכלית הגנוזה בהווייתו, את הכוונה ואת היהודים

ואת המעשה אשר לעשותו נפשו נבראה…

ואולם יש דור ויש יום ויש שעה,

שהשמים נפתחים לפני כל יחיד באדם -

והוא רואה הכל באספקלריה מאירה, בהקיץ ולא בנרדם!

שעה כזאת הגיעה לישראל, שעת הרת עולם, שעת הרת אומה,

שעת מסירת המפתח לידי כל יחיד ויחיד

אל שער הנס והתעלומה.

מדינת ישראל קמה לחיים - ואנחנו חיים בתוכה!

קיבוץ גלויות מתקיים לעינינו - ונפשנו שוחקת ובוכה…

אדמת הדורות ניתנה בידינו - שטחים כבירים!

והיא מחכה לעבודת כפינו, שניטע בה עצים ונניר בה נירים.

וילדי ישראל, אלפי רבבה, ניצולי להבה, עשוקי אהבה 

תולים עיניהם מייחל לפינו שנלמדם שפת אחים

ותורת בית אבא.

היכול עוד לטרוד ספק לב אדם מישראל בדור זה זולתי הספק 

על מה ימסור נפשו תחילה. על מה יהיה ועל מה ייהרג?

איש לייעודו בית ישראל? הגענו לדור,

שכל עם השם נקרא בו להיות נביאים, וכל ניצוץ הפך למאור,

צאו וחוללו נפלאות, בית ישראל - טרם השער לסגור…

מי לצבא הגבורה ומי לצבא השלום, לעבודה ולמלאכה!

מי ללמד בני ישראל אלף-בית ושיר עברי לשבים מעמק הבכא!

מי למחנות ומי למעברות ומי לגבולות למשמרת לילה ויום.

לבל יהרוס הצר אל הקודש ולבל ישכיח יקיצתנו החלום…
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והכל יחדיו לשם ייחוד השעה הגדולה, שאין כמוה למעפל

ואין בילתה לשגב ואין לפניה ואין אחריה -

להכרעה במאזני הגורל…

הגיעו ימים שכל מה שנעשה פה בלבב חרד - 

על דעת שר האומה הוא נעשה ומערכות עולם ישדד…

כל תלם שפה נחרש - בשדה נצח ישראל ייחרש!

כל בניין שאנו מקימים - היכל עתידות הוא מיצפה של אש

כל נפש שאנו מצילים לישראל - עולם מלא אנו מצילים עמה.

ונר נשמה אנו בה מדליקים לאלה שאבדו ונבלעו בכלימה…

רק חזק לבלתי הרפות ידיים אף רגע באפס מעש

רק טהר לבלתי התגעל בפתבג המחלוקת והכעס.

רק התקדש לבלתי היכשל ברישול ואחור - בהיפתח הרקיע

רק היות גדול. לבל תגדל השעה מאיתנו ואותנו תטביע - 

שעתה של מסירות הנפש הגיעה…
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