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 מבוא

ל "תכנית של משרד החינוך להכשרה ולהכנה של בני הנוער לקראת שירותם בצהזו הינה הרחבה לתוכנית 

 . והיא מותאמת במיוחד לצעירים הלומדים בתכנית מגמה לעתיד ובמסגרות השירות הלאומי והאזרחי

לפתח  .בשירות הלאומי ובשירות האזרחי, ל"הכנת כלל בני הנוער לשירות משמעותי בצההינה  המערךמטרת 

לחזק את הזהות  .לשמירה על ביטחון המדינה, כזכות וכחובה אזרחית, בבני הנוער מוטיבציה ותחושת אחריות

לחברה , לארץ ולמדינת ישראל ואת מחויבותם לקהילה, את זיקתם לעם, הציונית והישראלית של בני הנוער

החשיבה חיזוק  -כגון, ומיומנויות הנדרשים להם לקראת שירותםבני הנוער ידע פתח אצל ל .ולמדינה

לאוכלוסיות  .המסוגלות האישית והחוסן הנפשי, היוזמה האישית, המחשבה העצמית, השיפוט הביקורתית,

בהתאמה לאורח חייהן וצביונן , בשירות הלאומי והאזרחי, ל"הכנת בני הנוער לשירות משמעותי בצה -ייחודיות

 .1הייחודי

מחמישה עשר מפגשים קבוצתיים ומשימות פרטניות לליווי אישי של הצעירים בין  ך שיעורים זה בנוימער

כוללת החוברת , בנוסף. התכנים והצעות לפעילויות בכל מפגש, החוברת כוללת את נושאי המפגשים. המפגשים

  . אי והלאומימידע ודרכי התקשרות לאנשי מקצוע בהקהילה וגורמים מקצועיים הנוגעים לשירות הצב

בטבלה מצוינים הנושאים המרכזיים בכל מפגש קבוצתי וכן המשימות . בתחילת החוברת סילבוס המפגשים

 :מבנה המערכים בחוברת. בהמשך החוברת פירוט המערכים .הפרטניות התומכות בין המפגשים

 מטרות המפגש 

  (זמניםוחלוקת  חלקים)מבנה המפגש 

  (הפעלה בכל חלקפעילויות ודרכי )מהלך המפגש 

  (מודגשים בצבע)דגשים למנחה 

                                                           

, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך, מדינת ישראל -נושאים והפעלות, אוגדן תכניות, ל"נכונות לשירות ומוכנות לצה :מתוך 1

 .הכשרה והשתלמויות, תכניות, אגף תכנים
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  המפגשים סילבוס

 (בין המפגשים)משימות פרטניות תומכות   מפגש קבוצתי מספר

פתיחת התוכנית ומשמעות  1

 השירות

 התוכנית ומשמעותה -הסבר 

 תיאום ציפיות

בנושא ומניעים בירור עמדות 

 אזרחי שירות צבאי ולאומי

 

 תיאום ציפיות לקראת התוכנית

, חברים: כגון, עם המעגל הקרוב אליו צעירבירור עמדות של ה
 בני משפחה

 3-4של  צעירניסוח משותף של המדריך עם ה: דרך פעולה
בני , שאלות מכוונות שישמשו אותו בריאיון שיבצע עם חברים

 .ואחרים משפחה

 

מחובה להתחייבות משא או  -מוטיבציה לשירות" :להרחבה

 ל ובשירות הלאומי והאזרחי"ותי בצההכנה לשירות משמע" מסע
 קישור למערך

 

 –חשיבות התרומה למדינה  2
 התנדבות לשירות 

 למדינהערך התרומה 

 מהו שירות משמעותי

 חשיבות השירות המשמעותימהי 

 מהו שירות משמעותית עבורי

 ל"משירות בצה קבלת פטור

 –הפטור קבלת והמשמעויות של 
 שיח רגשי 

 שיח על דרכים שונות לתרומה למדינה

במסגרת בית ( אישית)תכנון ועשייה של פעולה המייצגת תרומה 

 היישוב או בקהילה, הספר

 וד החוויה האישיתשיח ועיב

 וההסמכה שליהחלום  ,השאיפה 3

מיקוד בשאיפה ובחלום על תחום 

 השירות או תרומה למדינה

 משמעות ההסמכה במהלך השירות

 משמעות השירות לעתיד שלי

ים בהם אני אפשריחיפוש עצמאי באינטרנט ואיתור תפקידים 

 לפעול במסגרת השירות בתחום ההסמכה שלייכול 

 ודירוג על פי רמת מוטיבציה ועניין, סימון תפקידים מעניינים

http://meyda.education.gov.il/files/noar/serving-readiness-activities.pptx
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 (בין המפגשים)משימות פרטניות תומכות   מפגש קבוצתי מספר

מפגש עם בוגרי מגמה לעתיד ושיח 

 על משמעות ההסמכה

 אני והסביבה  4

 שלי זיהוי הכוחות

 זיהוי האתגרים שלי

 זיהוי חסמים בסביבה

זיהוי מערכות תמיכה ומשאבים 

 ם להתקדמותימקיי

במי אני , מיהן הדמויות המשמעותיות לי בסביבה -בירור אישי 

 יכול להיעזר וכיצד הן משפיעות עלי

 שיח עם דמויות תומכות על אתגרים ואפשרויות התקדמות

 

 קבלת החלטות 5

כלים לקבלת החלטות  פיתוח

לקראת תהליך בחירה במסלול 

 שירות 

בתחום חיים נוסף , התנסות בקבלת החלטות על פי המודל

 .בשגרת היומיום

 . משוב אישי על תהליך קבלת ההחלטה

 השירות הלאומי אזרחי 6

  -אפשרויות השירות הלאומי אזרחי

פגישה בהשתתפות רכזת מעטפת 

 ים בוגרי השירות הלאומיצעיר+

האם  –שיח ועיבוד החוויה 

השירות הלאומי האזרחי מתאים 

 ?לי

יימת תכנית מתקאחת מהעמותות בהן  נציגיתיאום פגישה עם 

עמי , בת עמי -לשילוב צעירים עם מוגבלות בשירות הלאומי

, דבורי מרגלית -וגמאלד) .שלומית והעמותה להתנדבות, נדב
 (054-3521033 -עמותת גוונים

ים בהם אני אפשריחיפוש עצמאי באינטרנט ואיתור תפקידים 

 .יכול לפעול במסגרת שירות לאומי

 .ודירוג על פי רמת מוטיבציה ועניין, סימון תפקידים מעניינים

משפחה או הסביבה הקרובה  לגבי קיום שיחה אישית  עם ה

האפשרויות  ,המעטפת, מטרות השירות לאומי אזרחי

 .והמשמעויות

 ל"שירות בצה 7

תכנית השתלבות פגישה עם רכזת 

 מתנדבחייל + ל "בצה

אתגרים , חוויה, אפשרויות שירות

 והצלחות

 שיח עיבוד החוויה

עם נציגי אחת מהעמותות בהן מתקיימת תכנית  תיאום פגישה

תכנית הכנה עם רכזת  לשילוב צעירים עם מוגבלות בצבא

 (054-6689067  עמותת גוונים, הרלב גיתית -לדוגמא)ל "צהל

, חששות: שיחה עם בני המשפחה או חבר על שירות צבאי
 . משמעויות, הזדמנויות, אפשרויות

 תכניות רלבנטיותת ותיאום פגישה עם רכז תכניות קדם שירות 8

 (054-6689067  -עמותת גוונים, גיתיתאפשר להעזר ב)
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 (בין המפגשים)משימות פרטניות תומכות   מפגש קבוצתי מספר

פגישה עם נציגי תכניות קדם 

( + שנת שירות , מכינות)שירות 
 .עם מוגבלותמשתתף 

השתלבות , ות קיימותיואפשר

 .במסלולים אלה

 .עיבוד החוויהלשיח 

: שירות שיחה עם בני המשפחה או חבר על מכינות ושנת
 . דעות, משמעויות, הזדמנויות, אפשרויות, חששות

במסלולי השירות  זכויות וחובות 9

 השונים

אפשרויות , הטבות, תנאי שירות

 קידום

 התייעצות עם בני משפחה על בחירת מסלול שירות נבחר

מתוך הכנה לשירות )ל "יחידות ותפקידים בצה –מידע למתגייס 

 (מנהל חברה ונוער -י והאזרחיל ובשירות הלאומ"משמעותי בצה
 ישור למסמךק

 בחירת מסלול שירות נבחר -קבלת החלטה אישית

 משוב ורפלקציה על תהליך קבלת החלטה

 הכנה לראיון אישי 10

מידע אודות תהליכי הקבלה 

 לשירות

 תרגול בהצגה עצמית

הכנה ממוקדת לראיונות בצבא 

, על פי תפקידים, ובשירות הלאומי
 תחומי עניין ומטרות אישיות

 תרגול אישי והכנה לראיון

ניתוח מגוון מצבים בהכנה לשירות ובשירות עצמו תוך בירור 

 רגשות וחששות

מתוך הכנה לשירות משמעותי ) צו ראשון –מידע למתגייס 

 (מנהל חברה ונוער -ל ובשירות הלאומי והאזרחי"בצה
 קישור למסמך

 

 

 מתלמיד למתנדב 11

השינויים הכרוכים במעבר לשירות 

 והסתגלות לשינויים

התמודדות , עצמאות, קבלת סמכות

 עם משימות ואתגרים 

חניכה לאחר התנסויות  –צעירהליווי אישי במסלול שבחר 

 בתהליך

 עיבוד רגשי -משוב ורפלקציה 

 

 וניהול זמן תכנון ארגון  12

  עזרים לניהול זמן, סוגי משימות
  (למשל ניהול יומן)

חניכה לאחר התנסויות  – צעירליווי אישי במסלול שבחר ה

 בתהליך

 עיבוד רגשי -משוב ורפלקציה 

חניכה לאחר התנסויות  –ליווי אישי במסלול שבחר הצעיר  מסוגלות עצמית 13

 בתהליך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/serving-readiness-activities.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/noar/serving-readiness-activities.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/noar/serving-readiness-activities.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/noar/serving-readiness-activities.pptx
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 (בין המפגשים)משימות פרטניות תומכות   מפגש קבוצתי מספר

 :בירור המושגים 

 מודעות עצמית 

 מסוגלות עצמית

  יוזמה בחירה אחריות

 עיבוד רגשי -משוב ורפלקציה 

צידה לדרך  -החוסן שלי -חוסן אישי חברתי ולאומי   –להרחבה 

ל ובשירות הלאומי "מתוך הכנה לשירות משמעותי בצה)

 (מנהל חברה ונוער -והאזרחי
 קישור למסמך

 

 שליטה ואחריות אישית בשירות  14

 מה בשליטתי ומה לא בשליטתי

 מעגל הדאגה וההשפעה

 אחריות אישית 

חניכה לאחר התנסויות  –ליווי אישי במסלול שבחר הצעיר 

 בתהליך

 עיבוד רגשי -משוב ורפלקציה 

  סיכום מסע  15

פעילות חווייתית מסכמת לתהליך 

 האישי והקבוצתי

 

  

http://meyda.education.gov.il/files/noar/serving-readiness-activities.pptx
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 השירות ומשמעות פתיחה - 1 פגשמ

 

 

 

 

 

 

 

 :מהלך הפעילות

 (דקות 10)פתיחה  –חלק א 

   .סדר המפגשיםלולמגוון הנושאים , מטרותיהל, תוכניתלים צעירהיחשפו בחלק זה : מטרת חלק זה

 :על פי הדגשים הבאים ,את התוכנית יגיהצ

 . לקראת שירות משמעותיהכנה : צגת מטרת התוכניתה -

 : במהלך התוכניתמרכזיים תיאור שני תהליכים  -

o הבנה של התהליכים הצפויים לכם , הכנה לראיון: חשיפה למידע הנוגע לשירות הצבאי ולמידה אישית כגון

 . הרחבת הידע לגבי אפשרויות לשירות, לקראת השירות

o בירור חוזקות ויכולות, ירור עמדות לגבי שירותב: כגון, העלאת מודעות וחיבור אישי להכנה לשירות הצבאי ,

 .שיח על חששות ואתגרים ועוד

 :מטרות המפגש

 .הרחבת הידע של הצעיר אודות התנדבות לשירות ואפשרויות השירות .1

 .בירור עמדות הצעירים לגבי התנדבות לשירות .2

 .תוכנית הכנה לשירות -תיאום ציפיות למערך הפעילות  .3

 

 :מבנה המפגש

 (דקות 10)הסבר : פתיחה –חלק א 

 (דקות 60)פעילות עם היגדים : בירור עמדות –חלק ב 

 (דקות 20) שיחה : תיאום ציפיות –חלק ג 
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 .נושאים, תאריכים, משך, תדירות, מפגשים 15 –תיאור סדרת המפגשים  -

במסגרת הפעילות תתבצע עבודה , המפגשים יתבצעו בהרכב כיתתי: תיאור מבנה המפגשים ואופי הלמידה -

הסבר על הליווי . ובעזרה מהמשפחה מנחהית הי/הנחהב, חידניתבין המפגשים תתבצע עבודה י, בקבוצות

 . כהכנה לשנה הבאה, בתהליך הבחירה את מסלול השירות, יםצעירהאישי של כל אחד מה

 ?מה נלמד ומה נעשה: תכנים בתוכנית -

  שירות צבאי ושירות לאומי אזרחי?  םקיימיאילו מסלולי התנדבות. 

  ההתנדבות בעבור המתנדב ובעבור החברההכרות עם  המסלולים ומשמעות . 

 החלומות והשאיפות, בירור עמדות כלפי מסלולי שירות ותרומה למדינה? מה אתם חושבים על שירות ,

 '.        ההסמכה והשפעתה להגשמת החלומות והשאיפות וכד

  ר מידעחשיפה למקורות מידע ואופן איתו, בירור צרכים בנוגע לקבלת מידע -בחירה וקבלת החלטה ,

 .  כלים שיסייעו בגיבוש ההחלטה

 חשיפה לתפקידים ולחוויות אישיות מהשירות -ל ולשירות לאומי "מתנדבים לצה, מפגש עם חיילים. 

 (דקות 60)בירור עמדות אישיות בנושא שירות לאומי וצבאי   –חלק ב 

בירור והכרות עם יתבצע , עוד בטרם הצגת מידע אודות אפשרויות השירות ,בחלק זה: מטרת חלק זה

 .                                                ים בנושא שירות משמעותיצעירעמדות ראשוניות של ה

בסוף  בנספח רשימת ההיגדים מצורפת. )הפעילות מבוססת על היגדים המייצגים עמדות בנוגע לשירות הצבאי

, לא מסכים -צבע אדום : למשל) קרטונים או מקלות קרטיב בשלושה צבעים שונים 3 צעירכל ל יחלק(. מערך זה

 .(מסכים -ירוק , ניטרלי-צהוב 

יגיבו לכל היגד באמצעות הרמת אחד משלושת  יםצעירה, לאחר כל היגד. םההיגדיאת  הציגי - ראשוןשלב 

לא מסכים , מסכים: לבחור ייצוג של שלושת הדעותמומלץ  . את דעתם ולנמקלהביע ים צעירל י אפשר.  הצבעים

מוצע . ההיגדיםאת  זרי בחלל החדרפ – שלב שני  .הצבעה על ההיגד מי/קייםבסוף השמעת הדעות . וניטרלי

 :לבצע אחת משתי פעילויות
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לא "או " מסכים"בהתייחסות לעמדות , ים יתבקשו לבחור היגד שמדבר אליהםצעירה -מסכים לא מסכים  .א׳

ישתפו , על פי סבב. מספר משתתפים יכולים לבחור באותו היגד. ים יעמדו ליד ההיגד שבחרוצעירה ".מסכים

 . ומדוע בחרו בו, את הקבוצה במחשבות וברגשות בעקבות ההיגד שבחרו

עמדתם לקראת הצטרפותם ים יתבקשו לבחור היגד אחד המשקף באופן החזק ביותר את צעירה -הדעה שלי   .ב׳

ישתפו את הקבוצה במחשבות , על פי סבב. מספר משתתפים יכולים לבחור באותו היגד. לשירות משמעותי

 . ומדוע בחרו בו, וברגשות בעקבות ההיגד שבחרו

מומלץ לפזר גם כרטיסיות ריקות כדי שהמשתתפים יוכלו לכתוב עליהם היגדים שלא מופיעים על הכרטיסיות 

 . הקיימות

וללא ביקורתיות או , ומכבדתים להביע כל עמדה תוך הקשבה אמפתית צעירל אפשרי: דגש למנחה          

 .יש מקום כל מחשבה או רגשל. שיפוטיות

 : הצעות להרחבת הפעילות

 .ניתן ומומלץ להמשיך את השיח על העמדות, ובהתאם לקבוצת המשתתפים, במידה והזמן מאפשר זאת

 : על פי ההיגדים שבחרו, קבוצותלים להתחלק צעירההנחי את 

 .התרגשות ורצון להתגייס, מוטיבציה גבוהה, קבוצת היגדים המייצגים רגשות חיוביים -

 .קבוצת היגדים המייצגים התייחסות לשירות כחובה אזרחית בלבד ורגשות של אדישות וחוסר ברירה -

 . קבוצת היגדים המייצגים רגשות שליליים כלפי השירות -

קבוצה : ניתן לחלק בין הקבוצות .לאומי/לכתוב רשימה של יתרונות וחסרונות לשירות צבאיהנחי את הקבוצות 

את הדברים יכתבו הקבוצות על . קבוצה שכותבת חסרונות וקבוצה שכותבת את שניהם, שכותבת יתרונות

האחרות יוסיפו חברים מהקבוצות , לאחר הצגת הדברים .ולאחר מכן יציגו את הדברים במליאה, בריסטול

תתבצע שיחה לגבי עמדות על השרות , לאור הדברים שיוצגו על ידי הקבוצות .יתרונות או חסרונות שלא הוצגו

 .הצבאי
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 : מסרים בשיחה –דגשים למנחה           

 הבחירה היא שלכם וההחלטות, העמדה לגבי הגיוס תלויה בכם. לכל דבר מספר צדדים ונקודות מבט 

 . שתקבלו הן שלכם

 חלק ו חוסר היכרות או מושפעות מהתנסות של אחרים, חלק מהעמדות שלנו נובעות מחוסר ידע

 . נסיון אישי או ערכים, קודם מהעמדות שלנו מבוססות על ידע

 השפעת וחשיבות ההתנדבות לשירות משמעותי בהתפתחות האישית ובתרומה למדינה . 

 היו , יכולות להתחזק ולהתבססוכן  שלכם יכולות להשתנות במהלך תהליך ההכנה לשירות העמדות

 .פתוחים ללמידה כנה ולהתנסות בתהליך

 ישנו סיוע של הצוות בתהליך, ועל מנת לסייע לכם בהכנה לשירות ובהתאמת השירות, במהלך התוכנית  ,

 .'השכלה וכו, בבחירת שירות או בבחירה של ליווי לתעסוקה

 (דקות 20)תיאום ציפיות וסיכום   -חלק ג 

שיחה זו חשובה להגברת נכונות חברי הקבוצה להשתתפות פעילה ולהגדרת . תיאום ציפיות: מטרת חלק זה

 . כללי השיח במהלך התוכנית

; מעצמישלי ציפיות  :םהפתקי אותם לכתוב על יהנח. שלושה פתקים בשלושה צבעים שונים צעירכל ל חלקי

את  אספי, לאחר הכתיבה. (הפתקים יכתבו בעילום שם. )מנחהציפיות שלי מה; ציפיות שלי מחברי לכיתה 

עם הציפיה או  האם הוא מזדהולומר  ,להקריא, בכל פעם פתקים לשלוף צעיראת ה הנחי. פתקים לתוך קופסאה

; ציפיות שלי מעצמי: תובראשם הכותרו, על קירות הכיתה שלושה גליונותאפשרות  נוספת היא לתלות  .לא

 . את הציפיות שלהם על הגיליונות לכתובים צעירהאת  הנחי .מנחהציפיות שלי מה;  ציפיות שלי מחברי לכיתה 

ים אילו מהציפיות לא הם כתבו והם מזדהים או צעיראת השאלי . את כל הציפיותהקריאו יחד , לאחר הכתיבה

 .ולמה, אילו ציפיות שכתובות הם לא מזדהיםעם 

הקשבה , שיתוף פעולה: למשל)שלך מהם ומעצמך  והערכים הציפיות ןה המאמרי : דגש למנחה          

   (.חוסר שיפוטיות ועוד, פתיחות לדעות של אחרים, וכבוד
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 1מפגש  –נספחים 

 היגדים לחשיפת עמדות

       18 עכשיו תורי להחזיר לה, שנה קיבלתי מהמדינה 

   שנתיים מהחיים /אני עומד לבזבז שנה 

        "גם אם אדמתי בוערת, אין לי ארץ אחרת..." 

 "      גמורהבבטלה , רואה כיצד חולפים ימיי, מביט על התקרה, אני שוכב לי על הגב..." 

       בכלל הזה ולדבר לי מה? 

       הייתי מעדיף לעשות משהו אחר עם הזמן שלי 

       בחיים שלי הייעוד הוא הצבא 

       צבא ממש מפחיד אותי, לה'אימא 

       זה את לעשות בכלל חייב אני למה 

       יםיש בשירות הצבאי המון הזדמנויות ואתגר 

       התרגשות להתגייס איזו!  

       ל"צה מדי ללבוש גדולה זכות זו 

      יעבור ובסוף זה שנים שלוש /שנתיים אעבר 

       הזה ליום שנה 18 חיכיתי 

       זה את מכבד ואני ישראלי כל של חובה זו 

       מזה להתחמק אצליח עוד אני 

      טוב לי יעשה השירות 

      השירות הצבאי יעזור לי בחיים האזרחיים אחר כך 

      לא הייתי מתגייס,  אם הייתי יכול, אני הולך לצבא רק כי אני חייב 

      אני ממש מחכה לשירות 

       אחר.... 
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 :המפגשהצעות למשימות פרטניות לאחר 

ויחד איתם , ים לשתף את משפחותיהם בתוכניתצעיראת ה י/הנחה. ים בקיומה של התוכניתצעירעדכני את הורי ה

 .לבצע תיאום ציפיות לקראת התוכנית

: כגון, יחד עם המעגל הקרוב אליובאת עמדותיו האישיות לגבי השירות כל אחד ים לברר צעיראת ה י/הנחה

עם חברי ובני  ובריאיון שיבצעאותם עזרי להם לנסח מספר שאלות מכוונות שישמשו . בני משפחה, חברים

 .המשפחה
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בלת פטור ואפשרות התנדבות ק, השירות בתוכניות למדינה התרומה חשיבות - 2 מפגש

 לשירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מהלך הפעילות

 (דקות 30) ההתנדבות לשירות משמעותיחשיבות  – 'חלק א

  . לאומיל או לשירות "לצהים בחשיבותה של התנדבות צעירבחלק זה ידונו ה: מטרת חלק זה

 :ניתן לבצע במספר אופנים

ם החשיבות בהצטרפות לאחד ממסלולי כמהי לדעת" :יםצעיראת ה שאלי :שאלה פתוחה וסיעור מוחות .1

, ציונות, מוטיבציה, עניין: ות לשאלהאפשרידוגמאות לתשובות . הלוחעל  כתביאת התשובות ?". השירות

 '. וכד תרומה, כמו כולם, כדאי לי, למידה, שווה לי, זכויות

 
 הנחי. יםצעירדיון עם הערכי , לאור האמור בשקופיות. המתארת נימוקים לגיוס את המצגת יגיהצ –מצגת  .2

 . לחוות את דעתם על האמירות במצגתאותם 

 :מטרות המפגש

 .מאחורי הבחירה לשירות משמעותיהעלאת מודעות למגוון השיקולים החברתיים והאישיים העומדים . 1

 .העלאת מודעות לרגשותיי בהתייחס לקבלת פטור. 2

 .הכרות עם  המסלולים האפשריים להתנדבות לשירות. 3

 

 :מבנה המפגש

 (דקות 30)היגדים ושיחה , מצגת: חשיבות ההתנדבות לשירות צבאי או לאומי –חלק א 

 (דקות 30)שיחה , פעילות יצירתית, סרטון: למדינהערך הנתינה ומשמעות התרומה  –חלק ב 

 (דקות 30) דיון , סרטון: קבלת הפטור ואפשרות התנדבות לשירות –חלק ג 
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  פעמיים לפתיחת המצגת למעלה לחצי על התמונה

 :שקופיות המצגת

      

 

 

מספר היגדים בנושא  פזרי. זוגות או לקבוצות קטנותל הקבוצהאת  חלקי -(קבוצתית)פעילות עם היגדים  .3

, לאחר מכן. מכל קבוצה לבחור מספר היגדים שעימם הם הכי מזדהים בקשי: חשיבות ההתנדבות לשירות
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ומניעים לא "-ו" מניעים אישיים לתועלתי"ההיגדים שבחרו על פי קטגוריות של  אותם לחלק את הנחי

 (.היגדים מצורפים בנספח".  )לתועלת החברה אישיים

הכי  – 1)לסדר את ההיגדים על פי סדר ההזדהות איתם ים צעיראת ה הנחי  -( אישית) פעילות עם היגדים  .4

 (. הכי לא מסכים -10 ו מסכים

 .  לצד משמעות חברתית, וצמיחה אישיתלאומי כאפשרות למימוש עצמי /ערכי דיון על השירות הצבאי, לסיכום

. מעורבות בשירות ובהתנדבותאחריות אישית והדגישי בשיחה את החשיבות של : דגש למנחה      

ויגשים עצמו  ימצא משמעות בתפקיד, תפקיד שמתאים לו ימצא, ייקח אחריות על הבחירה שלושמתנדב 

. בחזרה וגם ירגיש טוב יותר במהלך השירותייתרם , יהיה בעל מוטיבציה לתת מעצמו יותר, בשירות

 .יתכן וימשיך לתרום לחברה גם אחרי תקופת השירותי

 ( דקות 30)ערך הנתינה  –משמעות התרומה למדינה  -חלק ב 

התפתחות , צמיחה, משמעות אישית: בחלק זה תתבצע חשיפה והכרות עם מושגים כגון: מטרת חלק זה

כל אלה בהקשר להתנדבות   .ערך הנתינה כערך יסוד בחברה ערכיתוהתנסות וכן של , למידה, והעצמה

 .  לשירות משמעותי

 :נמצא בקישור הבא. סרטון בנושא נתינההקריני את ה

https://www.youtube.com/watch?v=JQGAdd68MMY 

הסתכלות אלטרואיסטית ולא אגואיסטית , בנושא חשיבות הנתינה לאחר יוןים דצעירערכי עם ה, לאחר הצפייה

גיבוש זהות , אושר, הכרת תודה, הרגשה טובה יותר: למשל)והשפעות של נתינה לאדם אחר על האדם הנותן 

 :שאלי. (הרגשת קשר ושייכות, ערכית

 ?מה מניע את האדם בסרטון -

 ?מה הערך המוביל אותו -

 ?לאומי/איך הוא קשור להיותכם מועמדים לשירות צבאי ?בחייכםהאם הערך הזה קיים  -

 ?במה הוא נתרם? מה הוא מקבל, כאשר אדם נותן מעצמו לאחרים -

https://www.youtube.com/watch?v=JQGAdd68MMY
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אותם לכתוב  הנחי. לתרום לאחרים/להעניק/חשוב מהם הדברים שהם יכולים לתתים לצעירהאת  הנחי , לסיכום

את התוצרים יכינו על שמיניות בריסטול או דפי . שלהם" מתנה"את הדברים על דף או לצייר ציור המתאר את ה

A4, ולאחר מכן יניחו את התוצרים יניחו במרכז המעגל . 

כישורים (, חברות, שמחה, אומץ: לדוגמא)המתנה יכולה להיות תכונה קונקרטית : דגש למנחה           

מי שמאמין לא : "כגון)או אמונה שיכולה לסייע לאחרים ( קוסמות, לצייר, יכולת לבשל: למשל)מסוימים 

 '(. וכד" תעשי רק מה שאת אוהבת", "מפחד

שהיו רוצים לקבל או , את אחד הדבריםלבחור ו, התוצרים של חבריהם לקבוצהלעבור בין ים צעירהאת  הנחי

 . תוצר של חבר אחר לקבוצה בחרכל אחד י. לסגל לעצמם

, השיחה תתבצע במעגל. מה שבחר ועל המתנה שלובקשי מכל אחד לשתף ב. יםצעירנהלי שיחה עם ה, לאחר מכן

, י בסבב הוא האדם שבחרתי את המתנה שלויהבא אחר)על פי המתנות שבחרו , כאשר התור עובר בין אחד לשני

ם מה אתם יכולים לתרו? איך ערך הנתינה שהוצג כאן קשור לתרומה למדינה :שאלי, לאחר השיתוף (.וכן הלאה

 ?כמדינה? למה זה חשוב לנו כחברה? מעצמכם למדינה

 : סרים הבאיםעמדי על המו, שקרה בקבוצהבאמצעות מה ערך הנתינה ים את צעירהדגימי ל, בתום השיתוף

 כל אחד נתן מעצמו משהו שיכול לשמש את ".  מעגל של נתינה"ים יצרו מעין צעירבפעילות זו ה

 .  אותוובמקביל קיבל מתנה שתוכל לשמש , האחר

 כשאני נותן אני מעביר הלאה את הנתינה ויוצר : לכל אחד יש משהו לתת וההדדיות והנתינה מעצימות

 .מעגל טוב

 מעבר לסיפוק האישי הכרוך בכך, יתלנתינה ולתרומה למדינה יש משמעות אלטרואיסט. 

 שהינו ערך יסוד בחברה ערכית, התרומה למדינה מייצגת את ערך הנתינה . 

התחילי . לבין נתינה שהיא תרומה למדינה, צרי הבחנה בין נתינה שהיא בין אדם לאדם: מנחהדגש ל     

והעבירי את השיחה לרמת המדינה ולחשיבות הנתינה לחברה , את השיחה מהמקום האישי של כל אדם

 .  ים מבינים את ההבדלצעירשימי לב בשיחה שה. בריאה וערכית
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 (דקות 30)קבלת פטור מהצבא ואפשרות ההתנדבות לשירות  -חלק ג 

, שיחה ועיבוד רגשי לרגשות ותחושות שעלולים להתעורר בעקבות קבלת פטור מהשירות: מטרת חלק זה

 .הכלה ומתן מקום לרגשות אלה

. ולא מצליחים, ים על מקרים בהם אנחנו מאד מעוניינים לתת או מאד רוצים לעשות משהוצעירשוחחי עם ה

 :ניתן לבצע באחת משתי דרכים

 https://www.youtube.com/watch?v=bgswYPRRRME : צפייה בסרטון החזיר והעוגיות .א׳

תיאורי מקרה )מקרים של אנשים שלא הצליחו להשיג את מטרתם על אף מאמציהם  -תיאורי מקרה  .ב׳

 .משתתפים 4קריאה בזוגות או בקבוצה של עד (. מצורפים בנספח

 

 :על פי השאלות הבאות, יםצעירשוחחי עם ה, לאחר הצפייה בסרטון או קריאת תיאורי המקרה

 ?בסרט עם חוסר ההצלחה /ה הדמות שלכם בסיפור/איך לדעתכם מרגיש -

 ?האישיתהאם לדעתכם מה שקרה אומר עליו משהו ברמה  -

 ? ה/מה הייתם אתם עושים במצבו -

 ? איך זה קשור אליכם ולשירות הצבאי -

מה האפשרויות ? מה יכול לסייע לכם בהתמודדות? האם יכול לקרות מצב שתנסו ולא תצליחו -

 ?שעומדות בפניכם

 .חשבו על עצה שתעזור לדמות להתמודד עם האכזבה -

ים אינם מודעים צעיריתכן וחלק מה. )משירות צבאי פשרות קבלת פטורים את האצעירל ייגהצ, לאחר השיחה

ים צעירהזמיני . הסבירי את האפשרות ומדוע מקבלים פטור (.עדיין לאפשרות זו או לא נתקלו בה באופן אישי

יש , במקרה זה)ברגשות ובמחשבות ובדרך בה פעלו לאחר קבלת הפטור , שקיבלו פטור לשתף בחוויה שלהם

 (.מה ואיך לספר, ולאפשר להם לבחור אם, עוריבטרם הש, ים מראשצעירלשוחח עם ה

אבל לעיתים קרובות אנו ממשיכים להביט , נפתחת אחרת -כשנסגרת דלת אחת ":  על הלוחהבא המשפט כתבי את 

 (.אלכסנדר גרהאם בל) "עד שאיננו רואים את זו שנפתחה בפנינו, בצער רב כל כך בדלת הסגורה

https://www.youtube.com/watch?v=bgswYPRRRME
https://www.youtube.com/watch?v=bgswYPRRRME
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 :ת הבאותבעזרת השאלו, המשיכי את השיחה

 ?איזו התנהגות מתוארת בו? מה מסמל המשפט -

 ?אילו דלתות יכולות להיפתח בפניכם, בהקשר לפטור הצבאי ולשירות משמעותי -

בין שירות צבאי ? האם יש הבדל בתחושת הנתינה והתרומה למדינה בין שירות צבאי לבין התנדבות -

 ?הבדלהאמנם יש ? למה? אצל מי? מה ההבדל? למסלולי התנדבות אחרים

 :י שחקנית תאטרון"קטע מתוך מונולוג שנכתב ע ריאיהק, לסיכום הדיון

היה קשה , ואכן כשנסגרה דלת, ראיתי דלתות נפתחות ונסגרות בפניי, המון פעמים במהלך קריירת המשחק שלי"

 -זו נסגרהואם , אז הם באו בדלת האחורית, מסביבי ראיתי קולגות שסגרו בפניהם דלת. לי לראות את הדלת שנפתחה

קוראים לזה אמונה . וכשזה נסגר המשיכו ונכנסו דרך הארובה או הנברשת בסלון, לא היססו ונכנסו דרך החלון

אני מצדיעה ומאחלת להם , בפני קולגות כאלה"..... עור של פיל,"בשפה המקצועית . בדרך שלך וכושר התמדה

  ."הצלחה ושתמיד נראה את הדלת שנפתחה

סר כי קיימות דרכים רבות ומגוונות להתמודד עם קבלת הפטור משירות צבאי וישנן הפעילות במסכמי את 

לשירות או ל "לצהבמסגרות אלטרנטיביות של התנדבות , אפשרויות שונות לשירות משמעותי ולתרומה למדינה

 .משמעותל איננו מעיד עלינו כאנשים ולא חוסם את האפשרות להצלחה ולתחושת "מצה' פטור'ה.  אזרחי לאומי

נחותים , מודרים מהחברה, פעמים רבות צעירים שקיבלו פטור מהצבא חשים פגועים: דגש למנחה          

בכדי . דבר שיכול להשפיע על הרצון שלהם להתנדב למסלולי שירות ולתרום למדינה, בערכם וביכולותיהם

  .ישנה חשיבות לתת להן מקום ולדבר עליהן, להתמודד עם תחושות אלו

מטרת הדיון הינה לסייע לצעירים להגיע לתובנה כי תכניות שמשתנות הן חלק בלתי נפרד מהחיים ואי 

ישנן דרכים .  חוויה המהווה הזדמנות ללמידה ולאפשרויות אחרות, הצלחה בהשגת מטרה היא פעמים רבות

וב לבחור בדרכים חש. רבות להתמודד עם אכזבות ודרכי פעולה שונות שניתן לנקוט בהן כדי להמשיך הלאה

ישנן אפשרויות נוספות , בהקשר של השירות הצבאי. המקדמות אותנו ולא באלו החוסמות אותנו

 .ולהיות חלק, שבאמצעותן ניתן לתרום למדינה

 



 

 

 

 

21 

 

 2מערך  –נספחים 

 היגדים על חשיבות מסלולי השירות
 (2014, ונוערקטלוג הפרסומים של מנהל חברה , ל"נכונות לשירות ומוכנות לצה: לקוח מתוך)

 

 זו החובה שלי לחברה ולמדינה 

 ות/ן הולכים/כולם 

 זו הזדמנות לתרום למי שזקוק לכך 

 סוף מהמסגרת של הבית ומהסינר של אימא-לצאת סוף 

 בשביל תחושת הסיפוק והנתינה 

 להכיר אנשים חדשים 

 השירות מאפשר תרומה לטוב החברתי המשותף 

 כי זה מה שכולם מצפים ממני 

 להרחיב אופקים 

 וזו לא רק חובה אלא זכות גדולה, חייבים לעשות שירות 

 ות/אני לא מאלה שמשתמטים 

 להוכיח להורים שלי שאני הרבה יותר ממה שהם חושבים 

 ות ממקומות אחרים/להכיר בנים 

 להכשיר את עצמי לחיים 

 לצאת קצת מהחממה שבה גדלתי 

 ת/להוכיח לעצמי שאני מסוגל 

 יתגייס לשירות הלאומי, להתגייס לצבאמי שלא יכול . כולם חייבים לתרום 

 להגשים את ציפיות הוריי ומוריי שהביאוני עד הלום 

 אולי בעתיד לא תהיה לי עוד אפשרות להתנדב ולהשקיע כמו עכשיו 

 תרמתי, בניתי, שתוכיח שגם אני עשיתי, לקבל תעודה בתום השירות 

 שקשה להאמין שהם בכלל בארץ, לראות מקומות ומצבים 

 שיישארו לכל החיים לפתח קשרים 

 



 

 

 

 

22 

 

 ולו פסיק קטן, לשנות 

 להיות בחזית של עם ישראל 

 להגשים את עצמי 

 להכיר בעצמי צדדים שלא ידעתי על קיומם 

  הכניסה לחיים“לעשות פסק זמן לפני“ 

 קהילתית ובהתנדבות-ה בעשייה חברתית/כי אני מאמין 

 

 תיאורי מקרה

 ':קטע א

כזה שמגיע , אלא כזה שמנצח בכל התחרויות! סתם ספורטאיאבל לא . יניב תמיד חלם להיות ספורטאי

 .יניב היה חייב להתקבל לנבחרת האתלטיקה בבית הספר, אבל קודם. לאולימפיאדה

 .  השקיע והתאמץ. הוא התאמן כל יום שעות רבות

השקיע יניב . מאומן ומוכן, לבוש. לאולם 6הגיע כבר בשעה , יניב הנרגש, כשהגיע יום המבחנים לנבחרת

  "...נסה שוב בשנה הבאה. לא התקבלת" –אך בסוף אותו יום התבשר , כל מה שיכל

 

 ':קטע ב

 . לרוני היו תכניות גדולות

 ! היא תהיה זמרת

 תתחרה בכוכב נולד ושם יגלו אותה, אחר כך תהיה בלהקה צבאית, תתחיל במקהלת בית הספר

 ל "בטלוויזיה ואפילו בחותשיר ברדיו ותופיע , היא תוציא אלבומי זהב

 נרשמה לשיעורי פיתוח קול והתחילה לכתוב שירים , רוני התאמנה כל יום מול המראה

 .רוני קצת זייפה, מרוב התרגשות, ביום האודישנים למקהלת בית הספר

 .היא לא התקבלה למקהלה ותוכל לנסות שוב רק בעוד חצי שנה



 

 

 

 

23 

 

 :מפגשההצעות למשימות פרטניות לאחר 

שיח זה גם  עודדי. ים לקיום שיח עם אנשים בסביבתם על דרכים שונות לתרומה למדינהצעירת העודדי א

 . במסגרות אחרות בלמידה

. היישוב או בקהילה, במסגרת בית הספר( אישית)ים תכנון ועשייה של פעולה המייצגת תרומה צעירל י/אפשר

 .לאומי/והשלכותיה לשירות הצבאי, מהתרומהנהלי לאחר מכן שיח ועיבוד של החוויה האישית , במידה והתבצע
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 שלי וההסמכה שלי שאיפהה – 3 מפגש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מהלך פעילות

 (דקות 40)משמעותם של חלומות אישיים  –חלק א 

והבנה של חשיבות חלומות בחיינו  חיבור לחלומות אישיים, היכרות עם המושג חלום: חלק זהמטרת 

 .סוללי דרך לחיים משמעותיים ולהתפתחות אישיתכ

מה האסוציאציות שעולות ? מהו חלום": יםצעיראת השאלי על הלוח ו" חלום"פתחי את השיעור בכתיבת המילה 

ים על ההבדל בין חלום צעיראת ה יושאל" רצון", "שאיפה: "המיליםאת כתבי לאחר מכן  "?לכם מהמילה הזו

 . לשאיפה ולרצון

חלומות שאנחנו רוצים להגשים ה הםשאיפות שלנו הרצונות והכי בתום חלק זה הדגישי : דגש למנחה          

 .עבור עצמנו

 :מטרות המפגש

 .היכרות עם המושג חלום אישי .1

 .לאומי ולתרומה למדינה/פיתוח מודעות לחלום אישי ושאיפות בהקשר לשירות הצבאי .2

 .לאומי ולעתיד כאזרח/הבנת משמעות ההסמכה לשירות הצבאי .3

 

 :מבנה המפגש

 (דקות 40)משמעותם של חלומות אישיים  –חלק א 

 ( דקות 20)חשיבותה של ההסמכה לשירות והקשר לחלום ולמשאלה  -חלק ב 

 (דקות 30)לאומי /גיבוש שאיפה עכשווית המוכוונת לשירות הצבאי –חלק ג 
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כדורסל ישראלי אשר חלם שחקן , סרטון המתעד את סיפורו של עומרי כספי הקריני ,לאחר השיחה, בשלב הבא

 : והצליח להגשים את חלומו  N.B.A -מילדות לשחק ב

https://www.youtube.com/watch?v=otcAOFFLjds 

תוך ל והכניסיאספי את הפתקים . ים לכתוב על פתקיות חלום ילדות שהיה להםצעירהאת  הנחי, בתום ההקרנה

ניחשו "מי ש. יתבקש לשלוף פתק אחד ולנחש למי שייך החלום צעירכל , בשלב הבא. שקית /קופסא /כובע

  : את השאלות הבאות שאליבמהלך המשחק . הוא הבא ששולף פתק" אותו

 ?האם החלום עדיין קיים -

 ?ם ממנוי/חלקאו ? האם הגשמת אותו באופן מסוים -

 ?מה עזר לך להגשים אותו -

 ? החלום קשור להסמכה שלך האם -

 ?למה הוא השתנה? מה החלום שלך היום -

 ? למי יש חלום דומה -

 ?מי זנח לגמרי את החלום ולמה -

 ?מה ההבדל בין חלום ילדות לחלום בגיל בגרות -

 

 "שודד מאתנו את החיים, מי ששודד מאתנו את החלומות שלנו: "על הלוח את המשפט כתבי, בתום הפעילות

 (. יניה וולף'וירג)

? מדוע ישנה הקבלה בין חלומות לחיים, מדוע חשוב לחלום, לאור המשפט על הלוח :הצעיריםשאלי את , לסיכום

 ? במה חלומות מקדמים אותנו בחיים ?מיהו אדם ללא חלומות

רצונות ושאיפות , משאלות, ים את החשיבות של חלומותצעירהדגישי בפני ה: דגשים למנחה          

ים ולחלומות האישיים צעירחברי את הדיון לדוגמאות של ה. מוטיבציה לפעול ולהתקדם, לחייםכמוטיבציה 

 .שלהם

 

https://www.youtube.com/watch?v=otcAOFFLjds
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 (דקות 20) ולמשאלה חשיבותה של ההסמכה לשירות והקשר לחלום -חלק ב 

למשמעות ההסמכה האישית שלהם להגשמת רצונות בקרב הצעירים מודעות  פיתוח: מטרת חלק זה

 .לאומי/אישיים ולשירות הצבאי

קצהו השני בו" כן"סמני קצהו הימני ביותר של הקו ב. (עם סרט הדבקהבאמצעות גיר או ) קו על הרצפה מתחי

 ". לא"-כ סמני

 לא____________________________אולי___________________________כן

של הקו לפי מיקום ים יעמדו לאורכו צעירה. יםצעירעליה יתבקשו לענות ה , תשאלה אחר ייגהצ, בכל פעם

 . את נימוקיהם לתשובהבקשי תיהם וולתשוב התייחסי, יםצעירלאור מיקום של ה. התשובה המתאימה להם

 :השאלות

 ?האם אני מרוצה מתחום ההסמכה שלי -

 ? האם אני חושב שאני טוב בו -

 ?האם תחום ההסמכה קשור לתחביבים או דברים שאני אוהב לעשות -

 ?שלי או לרצונות שלי לעתידהאם תחום ההסמכה קשור לחלום  -

 ?האם תחום ההסמכה שלי מקדם אותי בחיים -

 ?האם אני חושב שניתן לעסוק בו גם בשנת השירות שלי -

 ?צבאי/האם הייתי רוצה להתנסות במשהו אחר שאיננו קשור להסמכה שלי בזמן השירות לאומי -

על מנת להשתמש , עמדו ומה אמרואיפה , יםצעירמומלץ לסמן את המיקומים של ה: דגש למנחה          

האפשרות להשתמש , מחד, ים על מגוון האפשרויותצעירה דוני עם . בתשובותיהם בשלב מתקדם בדיון

ולהגשים  הזדמנות לעשות בשירות משהו אחרה, ומאידך, במה שלמדתי ושאני טוב בו במסגרת השירות

לצד , פורייה להתנסות ולמידה בתחומים חדשיםמהווה קרקע כי השירות הדגישי . אחרים חלומות ורצונות

 .התמקצעות בתחומים מוכרים
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 (דקות 30)גיבוש שאיפה עכשווית והקשר לשירות  –חלק ג 

, לאומי/בהקשר לשירות הצבאי, לשאיפותיהם העכשוויותפיתוח מודעות בקרב הצעירים : מטרת חלק זה

 . ובהקשר למקצוע ההסמכה

ולדמיין איפה הם יהיו  הםעינילעצום את  יםצעירבקשי מה. של דמיון מודרךהתחילי את הפעילות בשתי דקות 

? לאן אתם מגיעים? איך אתם נוסעים? לאן, מתארגנים ויוצאים, אתם קמים בבוקר: "למשל. )שנה מעכשיוכבעוד 

? את מי אתם רואים שם? מה אתם עושים? מה קורה שם? מה אתם רואים במקום הזה? את מי אתם פוגשים

 ?..." ( מה אתם מרגישים ומה אתם אומרים לעצמכם, היום כשאתם הולכים לישון בסוף

 .מומלץ ללוות את הפעילות במוזיקת רקע מרגיעה

ים לדמיין את תמונת העתיד צעירבדף זה מתבקשים ה(. מצורף בנספח" )דף חלום"  צעירכל ל חלקי, לאחר מכן

 .מאותו הרגעבעוד שנה של חייהם 

 .ניתן לעשות זאת בזוגות או במליאה. ים לשתף את חבריהם בחלומות שכתבוצעיראת ה נחיה, לאחר מילוי הדף

שאלי על החוויה בביצוע התרגיל והזמיני אותם לשתף ברגשות , לסיכום(. השיתוף הוא רשות ואינו חובה)

 .ובמחשבות בשלב זה

ניתן להיעזר . רצוי מן בדרך לעתידססכמי את הדיון באמירה כי חלומות מהווים עבורנו : דגש למנחה           

 .הם כיעדיםולהתכוונן אלי הםב

מאפשר לנו לבחון אם הדרך שהלכנו בה עד כה היא הדרך שבה או הצבאי שלב היציאה לשרות הלאומי 

לאומי מאפשר התנסות /השירות הצבאי. בה אנחנו רוצים להמשיך בעתיד או שעלינו לנסות כיוון חדש

 . יכולה להכווין אותנו לעתיד תעסוקתי וגם לעתיד אזרחיאשר , שנתייםכבמשך 
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 3מערך  – יםנספח

 תמונת העתיד שלי

 "....אני  בעוד שנה מהיום"

נסו . בלי הגבלות ובלי עכבות, ם לעצמיכם לדמיין ולחלוםאפשרינסו למלא את הדף הבא כאשר אתם מ

 :בנות שירות לאומי /ות או כבני/לדמיין את עצמכם כחיילים

 ____________________________________ת ל  /מה בבוקר ונוסע/קם אני

: מקום השירות שלי נראה כך/הבסיס שלי 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ת לבד /אני עובד /גדול  /ת עם צוות קטן /אני עובד

 ? __________________________ת בתוך משרד או בשטח/האם אני עובד

 ? _________________האם הידיים שלי נקיות בסוף יום העבודה או מלוכלכות

 (אפשר להקיף כמה אפשרויות שרוצים: )ת ב/ה ומשרת/אני מגיע

בתפקיד שלי אני , פירוק דברים, הרכבת דברים, דעם ציו, ליד טנקים, ליד מטוסים ,מטבח, מחסן, משרד

במקום שעוזר למתנדבים אחרים , במשרד שנותן שירות של חינוך, בארכיון, ת ממקום למקום/נוסע

במשרד , בעבודה על המחשב, עם בעלי חיים, עם ילדים,  בצילום, בעיתון, רדיו -בתקשורת , להתגייס

אני נותן ,  אני עוסק בגרפיקה ממוחשבת, תיקונים וציודאחראי על  –באחזקה , שאחראי על כוח אדם

 .אחר  ,בית חולים, משטרה, ס"מתנ, ספריה, בית ספר, מעון, מעבדת מחשבים, מענה טלפוני

 ? ________________________לא כמה  /כן ... אני מכיר חברים חדשים 

  ?________________________________עם מי אני אוכל ארוחת צהריים

 .אני גר לבד  /דירת שותפים  /הבית של ההורים : צבא כל יום מ/אני יוצא למקום השירות  

? מה אני אוהב בתפקיד שלי 
___________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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 ?מה הכי קשה לי בתפקיד שלי

 

 ?מה אני עושה בתפקיד שלי כי אני חייב 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 :אם בחרת שרות צבאי** 

 ? ___________________מה הצבע של המדים שלך  –איזה מדים אתה לובש 

 ? ____________________________מה צבע הכומתה שלך 

 (דוקטור סוס" )אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים"

  

 ?מה קורה בו, ו באופן חופשי על איך נראה היום שלכםכתב

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_ 
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 :מפגשההצעות למשימות פרטניות לאחר 

ים בהם הם יכולים לפעול במסגרת יראפשים לחיפוש עצמאי באינטרנט ואיתור תפקידים צעיראת ה הנחי

פי רמת  עלולדרג אותם  תפקידים מענייניםרשימת  כדאי ליצור. הקשורים לתחום ההסמכה שלהם, השירות

 .מוטיבציה ועניין
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 זיהוי כוחות וחסמים ומערכות תמיכה: אני והסביבה – 4 מפגש

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מהלך הפעילות

 (דקות 30)כוחות וחוזקות אישיים  –חלק א 

תן של חוזקות משאבים להשגת והבנת היוים בחוזקות האישיות שלהם צעירה היכרות של : מטרת חלק זה

 .מטרות ויעדים אישיים

הקריאי את ההגדרה , לאחר מכן. ים על הלוחצעירכתבי את תשובות ה?". מהי חוזקה: "פתחי את המפגש בשאלה

 :חוזקהלמילה 

החוזקה היא שילוב של יכולת . ליחוזקה זו תכונה שבה אני מצטיין או טוב בה יותר מאשר בתכונות אחרות שיש 

אני גם מצליח לבצע את , כשאני משתמש בחוזקה שלך. טבעית יחד עם ידע ומיומנות שנרכשים במהלך השנים

 . ואושר בזמן ביצוע הפעולה סיפוק, הדברים ברמה גבוהה וגם מרגיש ִשמחה

 

 :המפגש מטרות

 . חקירה והתבוננות עצמית לצורך זיהוי משאבים פנימיים וחיצוניים .1

 .פיתוח תחושת מסוגלות עצמית בקרב משתתפי הסדנה .2

כחלק מתכנון עתידי למימוש החלום , זיהוי חסמים אישיים והעלאת מודעות למערכות תמיכה אפשריות .3

 . האישי

 

 

 :מבנה המפגש

 (דקות 30)כוחות וחוזקות אישיים  -חלק א 

 ( דקות 30)האתגרים והחסמים בדרך לחלום , החלום שלי -חלק ב 

 (דקות 30)להגשים את החלום  –מערכות תמיכה פנימיות וחיצוניות  -חלק  
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לא תיקון טעויותיך , חוזקות שלךהמפתח להישגים גדולים ולאושר הוא הפעלת ה: "פרופסור מרטין סליגמן אמר

 ".ומגרעותיך

 

 ?"מהי חולשה, לעומת חוזקה: "שאלי

יש לשים דגש על . אלא משאב שחסר לי אישית על מנת להצליח במשהו, חולשה היא לא דבר אובייקטיבי: הסבירי

. להיות זמר לא אלך, אם אני לא טוב בשירה. יש חולשות שאפשר להתעלם מהן. מודעות כנה בלי שיפוט וביקורת

סדר  -לדוגמא) ולשפר את תפקודי במידה ואפשר יש חולשות שמפריעות לי בחיים ואני בוחר לעבוד עליהם

 ...(.וארגון

מילים המתארות התנהגויות הסבירי כי בחדר מפוזרות ". בינגו חוזקות אישיות"ים את דף צעירל יחלק, לאחר מכן

 ( מצורפות בנספח) .חוזקות ולכתוב אותן בטבלת הבינגו האישית שלהם 9על כל אחד מהם לבחור . וחוזקותשונות 

 : למשל

 
 סקרנות

 
 ראש פתוח

 
 יושר
 

 
אהבת 

 הלמידה
 

חשיבה 

 ביקורתית
 התמדה

 
כושר 

 המצאה
 

 כנות מקוריות

 

אם מצאו חוזקה . להם ולחבריהםשמשותפות ים להסתובב בחדר ולמצוא חוזקות צעיראת ה הנחי, בשלב הבא

משתתף (.  לכתוב את השם בריבוע המתאים)עליהם לסמן אותה ולהחתים את המשתתף שלו חוזקה זהה , משותפת

תלוי במשך זמן  -לבחירת המורה. )ניצח -לוח בינגו שלם /טור שלם /שהצליח להחתים משתתפים בשורה שלמה

 (.המשחק שנבחר
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ים לשתף האם גילו על עצמם חוזקות או כוחות שלא הכירו צעירהזמיני את ה, ולסיכום חלק זה, לאחר המשחק

 .במהלך המשחק

במה ? או של האחר מדוע חשוב להכיר בחוזקות שלי? האם גילית חוזקות אצל האחר שלא היית ער להן :שאלי

           ?וזקות שלי יכולות לסייע ליהח

חיים מאושרים ומספקים נבנים בהדרגה ובראש ובראשונה אמירה כי סכמי את הדיון ב: דגש למנחה             

מחקרים מראים שהיכרות עם  . מתוך הבנה וקבלה שיש לנו חוזקות וחולשות ואנו בוחרים במה להתמקד

ם לפתח אפשרימ, מספקים תחושה של כיוון בחיים, אופטימיותמגבירים החוזקות האישיות והשימוש בהן 

ככל שנתמקד , יתרה מכך. ועוזרים בהשגת מטרות אישיות, לתחושת סיפוק אישימביאים , ביטחון עצמי

 וכך גם יכולת השיפור והצמיחה שלנו , עוצמתן תגדל  -יותר בחוזקות 

 

 (דקות 30)האתגרים והחסמים בדרך לחלום , החלום שלי -חלק ב 

האישיים והאתגרים הכרוכים את חלומם באופן מילולי ויבינו את החסמים יביעו ים צעירה: מטרת חלק זה

 . בהגשמת החלום

בדרך , כאדם עם מוגבלות, הסרטון מתעד את חוויותיו של ניק ."ניק בלי ידיים ורגליים "הקריני את הסרטון 

 (דקות 10) https://www.youtube.com/watch?v=gFJYRzcgbcA   :להשגת מטרותיו

 :שאלי, לאחר הקרנת הסרטון

 ?אתם חושבים על ניקמה  -

 ? אילו רגשות הסרט עורר בכם -

  ? במה? האם אתם מזדהים איתו -

 ?מה מסייע לו בהתמודדות? עם אילו קשיים מתמודד ניק -

 ?מהי הגישה לחיים של ניק -

https://www.youtube.com/watch?v=gFJYRzcgbcA
https://www.youtube.com/watch?v=gFJYRzcgbcA
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ועל , חלקו של כל אדם שהיא מנת, התמודדות עם קשייםים על צעירשוחחי עם ה: דגש למנחה          

, קשרי את השיחה לפעילות הקודמת. חות פנימייםוהאפשרות להתמודד עם קשיים באמצעות חוזקות וכ

 .באמצעות חוזקות וכוחות ייחודיים המסייעים לנו בהשגת מטרותינו. ולחוזקות האישיות שהציגו קודם

אישי זה " ראיון"וגות יערכו זה. להם להתחלק באופן עצמאי אפשריים לזוגות או צעיראת ה חלקי, לאחר השיחה

המסייעים להם  וכן על משאבים, לאומי בשנה הבאה/בו ישתפו אחד את השני על חלומם לשירות הצבאי, לזה

. בעל פה או בכתב, ים לשקף אחד לשני את הדבריםצעיראת ה הנחי. בהתגברות על קשיים וחסמים בחייהם

 (. שאלות לראיון מצורפות בנספח)

 (דקות 30)להגשים את החלום  –מערכות תמיכה פנימיות וחיצוניות  -חלק ג 

על מנת אצלם ם קיימילמשאבים פנימיים וחיצוניים הפיתוח מודעות בקרב הצעירים : מטרת חלק זה

 . להתגבר על אתגרים וחסמים

יבצעו פעילות יצירתית הנוגעות , שערכו יחד עם חבריהם בזוגותים כי כהמשך לשיחות צעירהסבירי ל

 .ע להם בהגשמתוילאתגרים ולכוחות שיכולים לסי, לשירות בשנה הבאהם יהתום ולמשאלותיהלחלומ

הסבירי .  גלגלי הצלה+ אבנים בגדלים שונים + סירות נייר : פזרי ברחבי חדר הפעילות את הדברים הבאים

 : יםצעירל

 (. החלום אותו זיהינו במפגש הקודם)שנה הבאה בהיעד אליו אני שואף להגיע  /מסמלת את החלום :הסירה .1

 .לחלום /הדברים שמקשים עלי להגיע ליעד, המגבלות, אתגרים, חסמיםמסמלות את ה :האבנים .2

חברים /משפחה)סביבה תומכת , הכישורים שלי, התכונות שיש לי, מסמלים את החוזקות שלי :גלגלי ההצלה .3

 '(.וכו

ומשקפים להם אבנים וגלגלי הצלה ולכתוב עליהם את הדברים המתאימים , ים לקחת סירותצעיראת ה הנחי

 .באפשרותם  גם לצייר רקע מתאים. את המרכיבים השונים יציבו על גבי דף גדול  .אותם
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להם בהחלטה מה הכוויני אותם וסייעי  .ים לשיתוף ביצירותיהם במליאהצעיראת ה הנחי, לאחר סיום המשימה

אתגרים : ים בשני טוריםצעיראת הדברים שמעלים ה כתבי על הלוח. מהווה אתגר וחסם ומה מהווה חוזקה וכוח

 :באופן הבא, לפנימיים וחציוניים י/חלקכל אחד מהם . וחוזקות

 קותוזכוחות וח אתגרים וחסמים

 חיצוניים פנימיים חיצוניים פנימיים

    

    

 

בהם אנחנו יכולים , הטבלה כמה כוחות יש לנו וכמה משאבים יש בסביבה החיצונית שלנוהדגימי באמצעות 

 .כדי להגשים את היעדים והחלומות שלנו, להיעזר

 ?לאומי בשנה הבאה/אילו כוחות פנימיים ומשאבים חיצונים יכולים לעזור לכם בהקשר לשירות הצבאי: שאלי

החוזקות הפנימיות מלוות אותנו לאורך כל הדרך והן : באמירה הבאהסכמי את השיחה : דגש למנחה           

, תכונות אופי –כל אחד יש משאבים בתוכו ל. אלו שמסייעות לנו להתגבר על קשיים ולהגשים מטרות

אנשי , מורים, חברים, משפחה –כישורים שונים ומשאבים בסביבה , ידע שצבר, ניסיון, ערכים, אמונה

הכלים באמצעותם נתמודד עם הם , כל אלו הם צידה לדרך. אפשר לקבל ידע ולהיעזרמקומות בהם , מקצוע

כשאני מודע . להגדיל ולשכלל, את הצידה הזו אפשר כל הזמן להרחיב. (יהיושיתכן ש)הקשיים והחסמים 

 .ללמוד ולהתחזק, להיעזר ויכול להמשיך, צובר ניסיוןמכיר וחוקר אני , 
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 4ים מערך נספח

 חוזקותכרטיסיות 

 

 סקרנות

 

 ראש פתוח

 

 יושר
 

אהבת 

 הלמידה

 

חשיבה 

 ביקורתית

 

 התמדה

 

כושר 

 המצאה

 

 מקוריות

 

 כנות

 מחויבות אחריות נסיון
 יוזמה

 

אינטליגנציה 

 חברתית
 שקדנות

ודעות מ

 עצמית

 

 תעוזה

 

 גבורה
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 טוב לב

 

 אדם אוהב

 

 אזרח טוב

 

 משימתי

 

עבודת 

 צוות

 

 נאמנות

 

 חוש צדק

 

 מנהיגות

 

 נדיבות
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שליטה 

 עצמית

 

 אחראיות

 

 זהירות
 

 שיקול דעת

 

 פקחות

 

 צניעות

 אמונה 

 

 

שאיפה 

 למצוינות

 

הכרת 

 תודה
 

 תקווה

 

 אופטימיות

 

הצבת 

 מטרה
  



 

 

 

 

39 

 

 

 

חשיבה על 

 העתיד

 

 שמחה

 

 סלחנות

 

 התלהבות

 

 אמונה

 

 חמלה
 

 הומור

 

 מרץ

 

 תשוקה
 

 חברות

 

 הקשבה

 

חשיבה 

 קדימה
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 (ראיון)שאלות לשיחה בין חברים 

 .ענו תשובות כנות ואמיתיות. שוחחו עם חבריכם על השאלות הבאות

 ? שלך לשנה הבאה משאלה/  חלום /מהי המטרה .1

 ? אילו קשיים יש לך בהשגת המטרה שלך .2

 ? מה עזר לך בעבר להתגבר על קשיים .3

 ? מה עוזר לך להתגבר על קשיים היום .4

 ? מטרה זומה יכול לעזור לך להגשים  .5

 ?  מי יכול לעזור לך בהגשמת החלום .6

 ?אילו כוחות פנימיים יש בך שיכולים לקדם אותך לעבר הגשמת החלום .7

 

 :מפגשהצעות למשימות פרטניות לאחר ה

מיהן הדמויות : ים לערוך שיחות עם בני המשפחה שלהם ולעשות בירור אישי עם עצמםצעירעודדי את ה

מהן ? מהן האתגרים העומדים בפני. יכול להיעזר וכיצד הן משפיעות עלי במי אני, המשמעותיות לי בסביבה

 ?איך אני יכול להגשים את המטרות שלי ולהתקדם? אפשרויות ההתקדמות הקיימות בפני
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 קבלת החלטות –בחירה בין מסלולים  – 5 מפגש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מהלך פעילות

 (דקות 15)חזרה וחיבור למפגש הקודם   - כוחות וחוזקות אישיים–חלק א 

 .כוחות וחוזקות אישיים –חיבור הצעירים לתכני המפגש הקודם : מטרת חלק זה

מה למדתי על עצמי בתהליך : "כתבי על הלוח את השאלה. המפגשים הקודמיםתכני פתחי את המפגש באזכור 

 ?"איך זה משפיע על ההכנה שלי לשירות ?לאומי/שירות הצבאיבאיך זה יכול לשרת אותי ? עד כה

להם  אפשריים לזוגות וצעיראת ה חלקילאחר מכן . לעצמם את התשובה במחברתים לכתוב צעיראת ה הנחי

 .ניתן לבצע שיתוף גם במליאה. לשתף זה את זה בדברים שכתבו

 

 :מטרות המפגש

 .לאומי/היכרות עם מאפייני השירות הצבאי .1

 . לאומי לאור רצונות וחלומות אישיים/השירות הצבאיבחינת אפשרויות  .2

 .לאומי/כלים להתמקדות ולקבלת החלטה לקראת השירות הצבאי פיתוח .3

 .לאומי/פיתוח מיומנות וכישורים לקבלת החלטות בהקשר לשירות הצבאי .4

5.  

 

 :מבנה המפגש

 (דקות 15)חזרה וחיבור למפגש הקודם  -כוחות וחוזקות אישיים  -חלק א 

 ( דקות 30)מודל לקבלת החלטות  -חלק ב 

 (דקות 30)מסלולי שירות ובחינת התאמה אישית  -מידע  -חלק ג 

 (דקות 15)סיכום  -בדרך לקבלת החלטה  -חלק ד 
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 (דקות 30)קבלת החלטות למודל –חלק ב 

 השלבים השונים בתהליך קבלת החלטותהיכרות עם קבלת החלטה והתנסות בתהליך : מטרת חלק זה
 .(מודל)

ים לקבלת החלטה על פי הסיטואציה צעיראת ה יהנח. ים בקבוצהצעיר 3-4, את הכיתה למספר קבוצות חלקי

 (כרטיסיית הפעילות מצורפת בנספח עזרים: )הבאה

ים צעירוחלק מה, ים מעוניינים במסיבה בחוף היםצעירחלק מה. עליכם לארגן מסיבת כיתה לסיום שנת הלימודים"

, ים מעוניינים להשקיע את הכסף באוכל משובחצעירחלק מה. בעיר המגורים שלכם, מעוניינים במסיבה במקום סגור

על , על הפעילויות שיהיו בה, עליכם להחליט על אופי המסיבה. ים לא מעוניינים באוכל במסיבהצעירוחלק מה

 . על הכיבוד והשתייה, המיקום

כתבו על הדף את תהליך  . בהתאם לצרכים של כולם, איך תארגנו את המסיבה חשבו יחד. אתם הצוות המארגן

מה ישפיע על ? איך תגיעו להחלטה? איך תבדקו? מה תעשו כדי להגיע להחלטות. החשיבה והעבודה על המסיבה

 ?"מה קורה מרגע קבלת ההחלטה ואחריה? ההחלטה שלכם

סדרי את התשובות על פי . את תשובות הקבוצות על הלוחאספי , לאחר מכן. דקות 10הקדישי לדיון הקבוצתי כ 

 . בדגש על שלב איסוף המידע, השלבים בתהליך קבלת החלטות

השלבים לתהליך קבלת  דלמו): לקבלת החלטות והסבירי את שלבי המודל ים את תרשים המודלצעירל חלקי

 (.החלטות מצורף בנספח עזרים

 

 .או השאלה שעומדת בפני ההתלבטותהבנת ברורה של  – הבעיה /הצורךהגדרת  .1

, שיחות עם אנשים, סקר שוק, שימוש באמצעי מידע מגוונים -על האפשרויות השונות  מידע איסוף  .2

 .עובדות, דעות

ברשימת , בנקודות, ניתן לבצע בטבלה –של כל אפשרות היתרונות והחסרונות ארגון המידע והצגת  .3

 ".ונגדבעד "

מה אני חושב ביחס ? מה אני מרגיש על כל אפשרות –? לכל אפשרות סביח איפה אני: בחינה עצמית .4

 ?למידע שמצאתי על כל אפשרות
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 בחירה באחת האפשרויות – החלטהקבלת  .5

 ביצוע  .6

 .עמדות, רגשות, יתרונות וחסרונות, בחינה חוזרת של הבחירה –הסקת מסקנות  – הערכה .7

 (דקות 30)מסלולי שירות ובחינת התאמה אישית  -חלק ג 

 

 .היכרות עם מסלולי השירות האפשריים ובחינה ראשונית של התאמה:  מטרת חלק זה

קבוצה אחת את השירות הצבאי , וצה אחת תייצג את השירות הלאומיבק. ים לשלוש קבוצותצעיראת ה חלקי

 . השירותוקבוצה שלישית תכתוב שאלות תחקיר הנוגעות לשני סוגי 

 .(מצורפות בנספח עזרים. )את הקבוצות לבצע את המשימה על פי ההנחיה בכרטיסיות הפעילות הנחי

הם בה , הפעילות ידמו הצעירים את עצמם למנחים בתוכנית רדיו שקהל היעד שלה הוא בני נוער לפני השירות

מידע שקיבלו , ידע אישי, האינטרנטלשם איסוף המידע באפשרותם להיעזר במידע ברשת . מראיינים ומתראיינים

הקדישי לזמן העבודה בקבוצות  .מנציגי השירות הלאומי או השירות הצבאי שפגשו בעבר או מידע של המורה

  . דקות 15 -כ

אותם כי עליהם לשכנע את המאזינים כי  הנחיו, ים את מבנה הריאיון והשיחהצעירהסבירי ל ,לאחר שלב ההכנה

" דיבייט"את השיחה בין שלושת הקבוצות בשיטת  נהלי . מסלול השירות אותו הם מייצגים הוא הטוב ביותר

את נציגי קבוצת התחקיר לשאול  הנחי(. 2שיח מונחה של הצגת עמדות מנוגדות המגובות בטיעונים ונימוקים)

ייחס לטיעונים ולהעלות תלה, לענות זה לזה, להם לשאול שאלות נוספות יראפש, שאלות את נציגי שתי הקבוצות

על ידי הקבוצות  וצגוכתבי את הטיעונים המרכזיים ואת המאפיינים המרכזים שי, במהלך השיחה .טיעונים נגדיים

 . על הלוח

 

                                                           

": דיבייט"לקריאה נוספת על מתודת  2
/http://www.amit.org.il/edugogya/%D7%93%D7%99%D7%91%D7%99%D7%99%D7%98  

 

http://www.amit.org.il/edugogya/%D7%93%D7%99%D7%91%D7%99%D7%99%D7%98/
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 :יםצעירשאלי את ה, לאחר השיחה

 ?מהם ההבדלים המהותיים בין שני סוגי השירות .1

 ?שני סוגי השירותההבדלים בין  ממה נובעים .2

 ? משאבים צרי כדי להצליח בכל אחד מהם/יכולות/אילו כוחות .3

 ?מה הערך המוסף של כל אחד מהמסלולים .4

 ?האם לדעתכם יש אנשים שמתאימים יותר למסלול מסוים מאשר מסלול אחר .5

לאמת , ים בדיוןצעירעל מנת שתוכלי לעזור ל ,י השירותגהגיעי למפגש עם ידע על סו: דגש למנחה           

ים את העובדה כי צעירהדגישי בפני ה, בתום השיחה. ים ולהעמיק את תוכן השיחהצעיראת מה שכותבים ה

אים לכל תהיכולות לה, וכי המסלולים השונים מציעים אפשרויות שונות, מהשני" טוב יותר"אין מסלול 

מאפייני המסלולים השונים תסייע להם בקבלת החלטה המתאימה בחינה יסודית של . אחד באופנים שונים

וכי בהמשך מפגשי ההכנה יפגשו עם נציגים , הסבירי כי הם לא נדרשים להגיע להחלטה כרגע. להם

 .שיעזרו להם בשלב איסוף המידע, מהמסלולים השונים

 (דקות 25-20) סיכום -בדרך לקבלת החלטה  –חלק ד 

  .מסלול השירות של הצעיריםהחלטה בנוגע לקבלת  כחלק מתהליך איסוף מידע:  מטרת חלק זה

 אפשרי. ים על מבנה הדףצעירהסבירי ל(. מצורף בנספח עזרים" )דף אישי בדרך לקבלת החלטה"את   חלקי

אותם  הנחי, זאתבמידה והזמן אינו מאפשר . במהלך המפגשאליו חשפו להם למלא את הדף בהתאם למידע 

 . לביצוע המשימה בבית או הקדישי לכך זמן במפגש הבא

: בהסבר על תהליך קבלת ההחלטה לגבי מסלול השירות וחזרי על הכלי שלמדו היום סכמי את המפגש

 . מודל לקבלת החלטות

בשלב הראשון בתהליך קבלת ההחלטה בנושא ההצטרפות : סכמי באמצעות המלל הבא או דומה לו

שוחחנו גם על הכוחות . שירותלהתנדב לשלכם ולמה חשוב לכם  המשאלה, דקתם מה החלוםב, לשירות

, היום התחלנו באיסוף מידע לגבי המסלולים השונים. לסייע לכם בשירותיכולים והחוזקות שלכם ואיך הם 

 . כל אחד מכם לשאיפות ולצרכים שלמותאם נבדוק איזו מהאפשרויות תיתן מענה ובשלבים הבאים 
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באפשרותם . ויש לכך משמעות רבה ,זכות הבחירהם הקיימת להדגישי בפני הצעירים כי : דגש למנחה         

הדגישי בפניהם את חשיבות התהליך וכי כדאי לקבל את ההחלטה . םהלבחור את מה שמתאים ללהיוועץ ו

  . אחראית ומושכלת, בצורה שקולה
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/  הגדרת הבעיה
הצורך

איסוף מידע על  
האפשרויות  

לפתרון

-ארגון המידע
הצגת  

החסרונות  
והיתרונות עבור  

.כל אפשרות

איך אני ביחס  
?לכל אפשרות

,  עמדות, רגשות
דעות

קבלת החלטה

ביצוע

הסקת / מעקב
מסקנות

 5מפגש  -ים נספח

 מודל קבלת החלטות
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 השירות הלאומי -1קבוצה 

 .עליכם להציג בפני הקבוצה ובמהלך הדיון מידע אודות השירות הלאומי

, משך השירות? )מהם מאפייניו: חישבו. כתבו את כל מה שאתם יודעים על השירות הלאומי

, ארגון, נגישות, בנות/בנים, ערכים, אוכלוסיית היעד, מקום וצורת מגורים, , סוג המשימות

 (.מה קורה אחרי השירות ,סטראוטיפים, תדירות ביקורים בבית

ציינו מה . סמנו מה לדעתכם מהווה יתרון ומה לדעתכם מהווה חסרון, מתוך הדברים שכתבתם

 ?מתאים או לא מתאים לכם בסוג שירות זה

 .בצורה מילולית או יצירתית, באפשרותכם להציג את הדברים על פלקט

 

 השירות הצבאי - 2קבוצה 

 .עליכם להציג בפני הקבוצה ובמהלך הדיון מידע אודות השירות הצבאי

, משך השירות? )מהם מאפייניו: חישבו. כתבו את כל מה שאתם יודעים על השירות הלאומי

, ארגון, נגישות, בנות/בנים, ערכים, אוכלוסיית היעד, מקום וצורת מגורים, סוג המשימות

 (.מה קורה אחרי השירות, סטראוטיפים, ביקורים בביתתדירות 

ציינו מה . סמנו מה לדעתכם מהווה יתרון ומה לדעתכם מהווה חסרון, מתוך הדברים שכתבתם

 ?מתאים או לא מתאים לכם בסוג שירות זה

 .בצורה מילולית או יצירתית, באפשרותכם להציג את הדברים על פלקט

 .בצורה מילולית או יצירתית, לקטבאפשרותכם להציג את הדברים על פ

 לקבוצות החשיבה יההנחידפי 
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 צוות מראיינים – 3קבוצה 

קהל המאזינים שלכם הם בני ". הכנה לשירות"נבחרתם כצוות מראיינים לתוכנית רדיו בנושא 

בתוכנית יתארחו נציגים מהשירות הלאומי והשירות . נוער לקראת שירות צבאי או לאומי

על מנת לסייע למאזינים , לשאול את הנציגיםעליכם לחבר רשימת שאלות שתוכלו . הצבאי

 .לאיזה סוג של שירות להתנדב, שלכם להגיע להחלטה

כתבו את רשימת . חשבו מה תרצו לדעת על מאפייני השירות הצבאי ומאפייני השירות הלאומי

 .השאלות על דף והכינו עצמכם לראיון
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 לקראת בחירת מסלול השירות - החלטהבלת אישי בדרך לקדף 

 

 

 

 

 שירות לאומי

 ?לאומיהשירות המה למדתי על 

1___________________________________________ . 

2___________________________________________ . 

3___________________________________________ . 

4 .___________________________________________ 

5___________________________________________ . 

 ?מה עוד ארצה לדעת על השירות הלאומי

1___________________________________________ . 

2___________________________________________ . 

 ?מתאים לי בשירות זה מה?  בשירות לאומי עבורימהם היתרונות 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 ?מה לא מתאים לי בשירות זה ?בשירות לאומי עבורימהם החסרונות 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 : החלום שלי בהקשר לשירות
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 שירות צבאי

 ?מה למדתי על השירות הצבאי

1___________________________________________ . 

2________________________ .___________________ 

3___________________________________________ . 

4___________________________________________ . 

5___________________________________________ . 

6___________________________________________ . 

 ?מה עוד ארצה לדעת על השירות הצבאי

1 .___________________________________________ 

2___________________________________________ . 

 ?מה מתאים לי בשירות זה? בשירות הצבאיעבורי מהם היתרונות 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ?מה לא מתאים לי בשירות זה ?בשירות הצבאיעבורי מהם החסרונות 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

באיזה סוג  ?איזה סוג של שירות מתאים לי יותר? מה נטיית הלב שלי, לאור המידע שאספתי, בשלב זה

 ?שירות אני מעוניין
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 :מפגשההצעות למשימות פרטניות לאחר 

עזר יוהזמיני אותם לה, אחרמתחום חיים , לבחור דוגמא נוספת להחלטה שהם צריכים לקבלים צעיראת ה הנחי

 .במודל לקבלת החלטות שהכירו

ללמידה זה , בתהליך קבלת ההחלטות הםחברית ההחלטה ולשתף את ללתעד את תהליך קב יםאת הצעירעודדי 

 .מהתנסותו של זה

בני משפחה ומקורות מידע , מחברים ומכרים, השירות השוניםים לאסוף מידע נוסף על מסלולי צעיראת ה הנחי

 . הזמיני אותם לשתף זה את זה במידע שמצאו. אחרים
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 היכרות עם מסלולי שירות ואפשרויות שירות - 6-8מפגשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:זהה בשלושת המפגשים)מהלך הפעילות 

 (דקות 60)שיחה עם נציגי מסלולים  –חלק א 

חשיפה למידע אודות . ים בוגרי השירות הלאומיצעיר+ פגישה בהשתתפות רכזת מעטפת  – 6מפגש 

 .אתגרים והצלחות, חוויה, תפקידים ומשימות, אפשרויות השירות הלאומי אזרחי

, בצבאאפשרויות השירות חשיפה למידע אודות . חייל משולב+ ל "פגישה עם רכזת שילוב בצה  - 7מפגש 

 .אתגרים והצלחות, חוויה, תפקידים ומשימות

, חוויה, אפשרויות. או בוגרמשתתף + שנת שירות , מכינות:פגישה עם נציגי תכניות קדם שירות  - 8מפגש 

  .והצלחותאתגרים , סדר יום, דוגמאות לעשייה

 

השתלבות אנשים תכניות מנהלת  -לדוגמא) מנהלי התכניות בארגונים השונים תיאום המפגשים יתבצע אל מול

שילוב מנהלת תכניות ו 054-3521033 -עם מוגבלות בשירות הלאומי או עמותות התנדבות דבורי מרגלית

 .(054-6689067ל גיתית  "בצה

 :מטרות המפגשים

 .שנת שירות, צ"מכינה קד:,  קדם שירות, צבאי, היכרות עם מסלולי השירות השונים שירות לאומי .1

 הבנה של מאפייני השירות השונים והאפשרויות השונות בכל מסלול .2

יכולות , צרכים, משאלות, לאור חלומות, בחינה אישית של התאמה לכל אחד ממסלולי השירות .3

 .ומאפיינים אישיים

 

 

 :מבנה המפגשים

 (דקות 60)שיחה עם נציגי מסלולים  -חלק א 

 (דקות 20)עיבוד אישי  -חלק ב 

 (דקות 10)סיכום  –חלק ג 
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 (דקות 20)עיבוד אישי  –חלק ב 

לו ובמה יכול לסייע אליו ים איך התוכן ששמע קשור צעירבחינה אישית של כל אחד מה: חלק זהמטרת 

 .סוג השירותלבחירת בקבלת החלטה 

 (מצורף בנספח עזרים". )בדרך לקבלת החלטה –דף המידע על מסלולי השירות "ים למלא את צעיראת ה הנחי

 (דקות 10)סיכום  –חלק ג 

 .ים בהתלבטויות ובשאלות שמעסיקות אותם בהקשר לבחירת מסלול השירותצעירבחלק זה ישתפו ה

חששותיהם ורגשותיהם לגבי המסלולים , ולהביע את דעותיהם, ים לשתף זה את זה בדברים שכתבוצעירל אפשרי

 .שעולים בעקבות המפגשאו צרכים אחרים , וספות או דברים שלא הובנונבדקי אם יש שאלות  .השונים

 .סכמי את המפגש ואת התכנים המרכזיים שעלו בו
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 6-8מפגשים  –נספח עזרים 

 בדרך לקבלת החלטה –מסלולי השירות : דף מידע 

בתהליך קבלת ההחלטה לגבי סוג לך המידע יסייע . מלא את הדף הבא, לאור השיחה עם הנציגים

 .לבחורתרצה שירות בו ה

 : סוג השירות .1

 ?נפגשנועם מי  .2

 ?מה למדתי שלא ידעתי עד כה .3

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ?מה הייתי רוצה לדעת עוד? אילו שאלות המפגש העלה .4

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ?מה אני חושב על סוג השירות ועל האפשרויות שהוצגו .5

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ?זואי? בי עניין וסקרנות המהאפשרויות שהוצגו עורר אחתהאם  .6

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ?למה? אילו מהאפשרויות שהוצגו יכולות להתאים לי .7

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ?למה? אילו מהאפשרויות שהוצגו לא יכולות להתאים לי .8

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 :הצעות למשימות פרטניות לאחר המפגשים

 :ים לצעירעודדי את ה

 .יםאפשרי חיפוש עצמאי באינטרנט ואיתור תפקידים -

 .ודירוג על פי רמת מוטיבציה ועניין, סימון תפקידים מעניינים -

כל  מעטפת האפשרויות והמשמעויות של, לגבי מטרות השירות חברים ובני משפחהשיחה אישית עם  -

 .אפשרות

 . הזדמנויות, אפשרויות, על חששותעם חברים ובני משפחה שיחה אישית  -
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 זכויות וחובות בשירות ואחריו - 9מפגש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מהלך הפעילות

 (דקות 45)זכויות וחובות בשירות   –חלק א 

 .לאומי ולאחריו/הזכויות המגיעות להם במסגרת שירות צבאיהיכרות של הצעירים את : מטרת חלק זה

 

                                                ". לאומי ולאחריו/זכויות חיילים בשירות הצבאי"הסבירי את נושא הזכויות באמצעות מצגת 

 :הדגישי את הנושאים הבאים

 

 כלכלה ותנאי שירות -

 ביטוח לאומי -

 מענקים -

 השכלה -

 תעסוקה -

 הכשרה מקצועית -

 ניסיון -

 :מטרות המפגש

 .חשיפה למידע אודות הזכויות והזכאויות המגיעות למתנדבים לשירות .1

 .היכרות עם תהליכי מימוש זכויות .2

 .דאגה לזכויותיי –פיתוח מיומנות לחיפוש מידע ולהגברת אחריות אישית לעצמי  .3

 .חיזוק מיומנות ייצוג עצמי .4

 

 
 :מבנה המפגש

 (דקות 45)זכויות וחובות בשירות  -חלק א 

 (דקות 45)התנסות באיתור מידע אודות זכויות אישיות  -חלק ב 

 (דקות 10)סיכום  -אחריות אישית לזכויותיי  -חלק ג 
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 .ים לשאול שאלות והפני אותם למקורות המידע המתאימיםצעירל יאפשר

    
לאומי   זכויות חיילים בשירות הצבאי

                                           ולאחריו

  פעמיים לפתיחת המצגת למעלה לחצי על התמונה

 (דקות 45)התנסות באיתור מידע  -זכויות אישיות   –חלק ב 

 .תהליכי מימוש זכויותאודות באיתור מידע  התנסות: מטרת חלק זה

ת והזכאות באמצע אודותאותם למציאת מידע  יהנח. זכאות/שם של זכות חלקילכל זוג . ים לזוגותצעיראת ה חלקי

 ". מדריך"וכתיבה של המידע בצורה של , רשת האינטרנט

 "התהליך שצריך לעשות כדי לקבל את הזכאות -כתבו הסבר לחברי הקבוצה ": ה מפורשתיהנח גייצה

 (:מתוך המצגת)רשימת הזכויות 

 בשירות דמי כלכלה והחזרי נסיעות -

 דיור הולם בשירות לאומי -

 דיור לחיילים בודדים -

 בשירות תשלומי משפחה וסיוע כלכלי -

 הנחות מיוחדות לחיילים -

 מענק שחרור ופקדון אישי -

 ייעוץ לימודים -

 ייעוץ תעסוקתי -

 עבודה מועדפת -

 הכשרה מקצועית -

 השלמת השכלה ומימון לימודים -

 מועדון בהצדעה -

 מס והטבות ביטוח לאומיהטבות  -

 

 . כל זוג ישתף במידע שאסף, לאחר שכתבו

  



 

 

 

 

58 

 

 (דקות 10)אחריות אישית לזכויותיי   –חלק ג 

 אחריות האישית שלהם על עצמם ועל זכויותיהם במהלך השירותהיכרות של הצעירים ב:  מטרת חלק זה

 .ועל האחריות שלהם לייצוג עצמי אל מול המערכת הצבאית

 :יםצעירי את הלשא, לסיכום

 ?כםמי אחראי לזכויות של -

 ?כםמי אמור לדאוג ל -

 ?בו אתם מתנדבים או עליכםהאם האחריות מוטלת על הארגון  -

האם אתם מייצגים את עצמכם או מצפים שמישהו ידבר ? מי אמור לייצג אתכם אל מול המערכת -

 ?םבשמכ

 ?שתעמדו על שלכם ותסבירו את עצמכם, למה חשוב שתאמרו את מה שאתם רוצים וצריכים -

הם אחראים , לאומי/כאנשים בוגרים המתגייסים לשירות צבאי הסבירי לצעירים כי :דגש למנחה          

שלהם מה הנובעות מחוסר ידע , אך פעמים רבות יש בעיות, הארגון נותן להם את הזכויות. לזכויות שלהם

לדרוש את לדעת אם מתקבלות במלואן ו, להכיר את הזכויותהאחריות . בעיות ארגוניות ועוד, לדרוש

, יםיעירניים ואסרטיב, לכן עליהם להיות מעורבים. עשו זאת בשבילםיאל להם לצפות ש .הזכויות היא שלם

, בדיקת זכאויות, המשכורתבדיקת תלוש : למשל) ובמידת הצורך להיוועץ חבר בן משפחה או גורם מלווה

 . 3חשוב מאד לדעת לדבר את מה שאתם צריכים ולייצג את עצמכם אל מול הארגון. (קשר עם אחראי ועוד

  

                                                           

 ".סדנת הכנה לחיים עצמאיים"במסגרת כדאי ומומלץ לחבר פעילות זו לתכני הפעילות העוסקת בייצוג וסנגור עצמי  3
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 :הצעות למשימות פרטניות לאחר המפגש

 על בחירת מסלול שירות נבחר או ועם חבר התייעצות עם בני משפחה -

 בחירת מסלול שירות נבחר -קבלת החלטה אישית  -

 ורפלקציה על תהליך קבלת החלטהמשוב  -
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  האישי לראיון הכנה –  10 מפגש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מהלך הפעילות

 (דקות 15)התכונה הבולטת שלי  –פתיחה  –חלק א 

משמעותית בדגש על תכונה , ים לתכונות האישיות שלהםצעירהפיתוח מודעות בקרב :  מטרת חלק זה

 .(דומיננטית)

 .הכנה לראיון אישי: פתחי את המפגש בהצגת נושא המפגש

 :מטרות המפגש

 .היכרות עם שלבים בתהליך המיון לשירות .1

 .היכרות עם סוגי שאלות שנשאלות בתהליך המיון לשירות .2

 . היכרות עם עקרונות בהצגה עצמית והתנסות בהצגה עצמית ובייצוג עצמי .3

 .הפגת חששות וחוסר וודאות, תהליך המיון  לשירותפיתוח מודעות לרגשות  לקראת  .4

 :מבנה המפגש

 (דקות 15)התכונה הבולטת שלי  –פתיחה  -חלק א 

 (דקות 30)עקרונות להצגה עצמית   -חלק ב 

 (דקות 30)התנסות בהצגה עצמית   -חלק ג 

 (דקות 10)רגשות לקראת הריאיון האישי  -חלק ד 
 (דקות 5)סיכום  -חלק ה 
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ים לבחור צעיראת ה הנחי. או תמונות של חיות של חיותכרטיסיות עם שמות פזרי על השולחן , כפעילות פתיחה

אריה כי , סוס כי הוא מייצג מהירות: לדוגמא. הבולטת שלהםאת החיה שהכי מייצגת אותם את תכונת האופי 

 (. כרטיסיות שמות חיות ודוגמאות נוספות מצורפות בנספח עזרים)'.  הוא מייצג מנהיגות וכד

ת ואפשרי לחברים להתייחס ולהציע חיות נוספות שמתאימ. יציג את החיה שבחר ואת תכונת האופי שלו צעירכל 

  . לאותו אדם

 (דקות 30)עקרונות להצגה עצמית  –חלק ב 

עקרונות היכרות עם ו, חלק מתהליך המיון לשירותאישי יומו של ראיון כהיכרות עם ק: מטרת חלק זה

 .בראיוןלהצגה עצמית 

 .מתקיים ראיון אישי רותכי במסגרת תהליך המיון לשי צעיריםהסבירי ל

 "?איון האישיילדעתכם המטרה של הר ילדעתכם המטרה של המיון ומה ימה": שאלי

בתהליך המיון בודקים נתונים . האדם לתפקידכישורי י להתאים בין דתהליך המיון נועד כהסבירי לצעירים כי  

כדי לוודא את התאמתו  ,ועוד השכלה, יכולות פיזיות: מים שונים כגוןובתח יכולות וכישורים, האדםשל אישיים 

מטרתם של שלבי המיון היא לייצר התאמה בין דרישות התפקיד לבין  .לדרישות של תפקידים שונים בשירות

לבדוק את , רמטרת הריאיון האישי היא להכיר את האדם בצורה טובה יות. יכולותיו ורצונותיו של המתנדב

לברר ולשאול הזדמנות למתנדב  לאפשרלבדוק את המוטיבציה שלו ואת היכולות הבין אישיות שלו וכן , התאמתו

ת ודובירור של שני הצדדים א -תהדדיכהזמנות יש לראות בראיון האישי . שאלות על התפקידים השונים

 . האפשרויות השונות

 ?"האופי שלנו והצרכים שלנו, שנדע לייצג את הרצונות שלנו? וןלמה חשוב שנדע להציג את עצמנו בראי: "שאלי

כך המראיין יוכל לבוא , ככל שנצליח להביא את עצמנו לידי ביטוי בצורה הטובה ביותרהסבירי לצעירים 

ולכן אי קבלה אינה מעידה על , לתפקידים שונים יש דרישות שונותכי  הדגישי .לקראתנו ולהתחשב ברצונותינו

לא ניתן לדעת מה הממיינים , בנוסף. אלא על חוסר התאמה לתפקיד מסוים", לא טוב"שהמתמיין הוא  כך
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בתהליך המיון עלינו להיות אנחנו עצמנו בצורה הכי אותנטית ואמיתית , לכן. אצל המועמדים" מחפשים למצוא"

 .תפקיד בסוף התהליך יימצא לכל אחד. שיש

באפשרותך גם להציג את . ים ושוחחי על כל אחד מהעקרונותצעירהבאים לעקרונות את ה יהציג, לאחר השיחה

המשתתפים האחרים . בפנטומימהלהציג מקבל עקרון אותו הוא צריך  צעירכל : העקרונות באמצעות פעילות

כל קבוצה מקבלת שם של , ים לקבוצותצעיראפשרות נוספת היא לחלק את ה. צריכים  לנחש מהו העיקרון

ריכה להסביר אותו במילים שלהם ולכתוב מה צריך לקרות או לא צריך לקרות בהקשר לעקרון והיא צ, עקרון

התקרה או , לא להסתכל על הרצפה, יש לשמור על קשר עין עם המרואיין במבט נינוח –קשר עין : למשל. זה

 . קשר עין משדר בטחון. מקום אחר

 :עקרונות להצגה עצמית

 :תוכן הדברים שאני אומר

 טים אישיים בקצרהתיאור פר. 

 הדגשת הייחודיות. 

 לתפקיד /הדגשת המוטיבציה לשירות. 

 :התנהגות ושפת גוף

 קשר עין. 

 נינוחות וטבעיות. 

 חיוך ואופטימיות 

הקריאי משפטים שונים המתארים התנהגות ואמירות בזמן . המשיכי בפעילות הבאה, לאחר הצגת העקרונות

ים לעמוד ליד המילה איתה צעיראת ה הנחי". לא מתאים"ובצד שני " מתאים"כתבי בצד אחד של הכיתה . ראיון

 . הם מזדהים לגבי כל משפט

כי זה מראה על יכולות טכנולוגיות ויכולות  –מסכים " )אני אוהב לשחק במחשב ולהיות עם חברים: "למשל

 .(יצירת קשרים חברתיים
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 :המשפטים

 "אמא שמו דוד לסבא שלי יוסף ודוד שלי מצד, לסבתא שלי קוראים רבקה -

 "הייתי בגן חנה ומאוד אהבתי לאכול בננה כשהייתי קטנה" -

 "אני אוהב לשחק במחשב ולהיות עם חברים" -

 "החלטתי להתנדב לשירות כי חשוב לי לתרום כמו כולם ואני רוצה להתפתח וללמוד" -

 "אני לא כל כך רוצה להתנדב אבל ההורים שלי אמרו לי שאני חייב כי זה יעזור לי בהמשך" -

 "אבל אני מתמודד עם זה ורוצה לתת מעצמי.... יש לי מגבלה שאני לא יכול" -

 "אני אוהב לישון ומאחר הרבה לבית הספר" -

 "אני מאוד אחראי ואוהב לעזור" -

 "תמיד האמנתי שאני יכול להצליח" -

 "בשאר הימים יש לי תכניות, אני רוצה להתנדב רק בימי שני וחמישי" -

 

 (דקות 40)התנסות בהצגה עצמית  –חלק ג 

 .אל מול חברים, בהצגה עצמית התנסות: מטרת חלק זה

ים לזוגות ותבקש צעירהמורה תחלק את ה. 1,2: אותם להחלטה על מספרים הנחיים לזוגות וצעיראת ה חלקי

יהיו  1בתחילה מספרי . ים לביצוע ראיון זה לזהצעיראת ה הנחי. 2ומיהו מספר  1מהם להגדיר מיהו מספר 

שאלות לראיון מצורפות בנספח . )ולאחר מכן תתבצע החלפת תפקידים, ראייניםהמ 2ינים ומספרי יהמרוא

  (.עזרים

 .יש לקבל את הסכמתם, במקרה זה. ניתן לצלם את הראיונות ולאחר מכן להקרין ולתת משוב לחלק מהמשתתפים

 .(לכל משתתף דקה אחת)לפי מה שלמד עליו , המראיינים את המרואיין שלויציג כל אחד מ, בשלב הבא

 :יםצעירערכי שיחה עם ה, בתום ההצגה

 ?הצגה העצמית שלכם על ידי מישהו אחר שהוא לא אתםלהקשיב ולהתבונן באיך היה  -

 ?מי מרגיש שהמראיין זכר את הדברים החשובים מההצגה העצמית -
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 ?אילו דברים הם זכרו ?זכרומה השפיע על הדברים שהמראיינים  -

 (?שפת גוף)איזה מידע עבר אליכם מעבר למילים , כמראיינים -

 ?מה למדתם שחשוב לעשות או לא לעשות בראיון אישי, מתוך ההתנסות הזאת -

 

 איון האישייחששות לקראת הר  -חלק ד

 .איון האישייפיתוח מודעות לרגשות לקראת הר: מטרת חלק זה

, סקרנות, התרגשות, פחד, חשש:  על קירות החדר את המילים הבאות המציינות רגשותכתבי על הלוח או פזרי 

הנחי את הצעירים לבחור רגש שהם  .עצב, בלבול, שמחה, בטחון גבוה, חוסר בטחון, חוסר עניין, אדישות

שיח  בקשי מהם להסביר מדוע הם מרגישים כך ועודדי. מרגישים בהקשר לראיון האישי ולתהליך המיון לשירות

 .מי מרגיש שונה ולמה הם מרגישים כך, שאלי מי מזדהה עם הרגש. בין הצעירים

בשלב זה של השנה הצעירים כבר הגיעו להחלטה האם ברצונם להתנדב ובאיזו מסגרת : דגש למנחה           

להיתפס בעיני חלק תהליכי המיון עשויים . תהליכי המיון, והם מצויים בפתחו של השלב הבא, שירות

חלקם יגיבו בלחץ . ובעיני אחרים כחסרי משמעות, בעיני אחרים כמאיימים, מהצעירים כמאתגרים ומסקרנים

הגישות השונות עלולות להקשות על התהליך .  חלקם יפחדו וחלקם יהיו אדישים או חסרי עניין, והתרגשות

ך גם האדישות שעלולה להתפרש על שכן לחץ וחששות עשויים להשפיע לרעה על הרושם הראשוני וכ

 .  ידי המראיינים כחוסר מוטיבציה או זלזול

מטרת הפעילות היא לפתח בקרב הצעירים מודעות לרגשות בשלב זה וכן להתנסות בהצגה עצמית ובייצוג 

גם כהכנה לשירות וגם ככלי להמשך , כחלק מהפגשת החששות לקראת הריאיון, עצמי במסגרת הראיונות

 .  כניסה לעבודה ועוד, לקראת המשך לימודים: החיים

 (דקות 5)סיכום 

על , ים לתרגל הצגה עצמית גם עם אנשים נוספיםצעירהמליצי ל. שהועלווהחוויות דגשים מפגש בסכמי את ה

 .להגיע מוכנים לראיון מנת
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   10מערך  -נספח עזרים 

 כרטיסיות חיות

 

 יונה
 כריש

 
 ליוויתן

 נמר
 צבוע

 
 תן

 חמור
 פרד

 
 שפן

 אתון
 זאב

 
 עכבר

 עכביש

 

 דרור

 

 עקרב

 דוב

 

 פנדה

 

 קואלה
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 עצלן

 

 סרטן

 

 עורב

 תיש

 

 איילה

 

 עופר

 

 שועל

 

 

 צבי

 

 נחליאלי

 

 אחר

 

 צפרדע

 

 

 נחש
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 תכונות של חיות

 

 נאמן  -כלב

 עקשן -שור

 אנרגטי -ארנב

 מהיר /חזק /אצילי -סוס

 שובב /חמקן -עכבר

 רואה מעבר /חכם -ינשוף

 מגשרת -יונה

 יצירתי /חופשי -פרפר

 מנהיג -אריה

 נקי -חתול

 מעורר /משקים -תרנגול

 תקשורתי -דולפין

 חוש אסתטי -ברבור

 אחר-אחר

  



 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 שאלות לראיון

 :על פי השאלות הבאות, ערוך ראיון אישי למרואיין שלפניך

 ?י לי קצת על עצמך/ספר -

 ?ה רוצה לשרת/מדוע את -

 ?באיזה תפקיד תרצה לשרת -

 ?ה מתאים לתפקיד/ה חושב שאת/מדוע את -

 י לי על שתי תכונות טובות שלך/ספר -

 תני דוגמא לשתי תכונות פחות טובות אצלך/תן -

 ?ת שהצוות שיעבוד איתך יאמר עליך בסוף השנה/ה חושב/מה את -

 .י לי על אתגר או יוזמה שלקחת על עצמך/ספר -

 ?התחביבים שלךמהם  -

איך , בבסיס/במידה ונתקלת בבעיה עם אחד האנשים איתם אתה עובד במקום השירות -

 ?י איתה/תתמודד

 ?קשה לך להסתדרעם אילו אנשים ? קל לך להסתדראנשים  לועם אי -
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 למתנדב  תלמידמ – 11מפגש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מהלך הפעילות

 (דקות 15) צעיראני כ –פתיחה  –חלק א 

 . פיתוח מודעות בקרב הצעירים להתנהגות שלכם כסטודנטים: מטרת חלק זה

. הסבירי כי תפחו את המפגש במשחק. המפגש עוסק במעבר בין תלמיד למתנדבבר כי פתחי את הפעילו בהס

 (. משחק החלפת מקומות) "הרוח נושבת"משחק המשחק יתנהל בסגנון 

סא אחד יכך שיש כ)סא אחד יאחד שיעמוד במרכז המעגל והוציאי כ צעיר בחרי. עגלים לשבת במצעיראת ה הנחי

כל מי שהמשפט נכון לגביו . יםצעירמשפט המספר על התנהגות כבכל פעם קראי (. פחות ממספר המשתתפים

שנותר ללא הצעיר . ס את אחד המקומות בזמן ההחלפהושעומד הוא לתפ צעירמטרת ה. צריך להחליף מקומות

 . ים יכולים לומר משפטים נוספיםצעירהגם .  הוא זה שצריך למצוא מקום בסיבוב הבא, סאיכ

 :מטרות המפגש

 . לתלמיד לתפקודים הדרושים למתנדב בשירותהיכרות עם ההבדלים בין תפקודים הדרושים  .1

 .פיתוח מודעות לחשיבות האחריות האישית בזמן השירות .2

 .על פי צרכים אישיים, דיוק תהליך ההכנה הנדרש לקראת השירות .3

 

 :מבנה המפגש

 (דקות 15)אני כסטודנט  –פתיחה  -חלק א 

 (דקות 60)אחריות ובחירה , סמכות –מוסד חינוכי לעומת התנהגות בשירות /התנהגות בבית הספר  -חלק ב 

 (דקות 15)משימה אישית  –הכנה לשירות  -חלק ג 
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 ..."י שהרוח נושבת על כל מ" :המשפטים

 מגיע בזמן לשיעורים -

 לא מחסיר ימי לימוד -

 המחברות וספרי הלימוד שלו מסודרים -

 יומיים לקראת מבחניםבמשך יותר מלומד  -

 מעדיף ללמוד יחד עם חברים -

 משתף את המורה שלו בקשיים -

 משתף את ההורים שלו במה שקשור ללימודים -

 משתתף פעיל בשיעורים -

 נוספיםמחפש חומרים , לומד באופן עצמאי -

 מעדיף הכנת עבודות על פני מבחנים -

 (יכול להיות גם לקשקש על שולחן)פגע פעם בציוד בית הספר  -

 מקפיד על תלבושת אחידה/מתלבש בצורה הולמת לבית הספר -

 מחסיר ימי לימודים מפעם לפעם -

 מעדיף לישון מאשר לקום לבית הספר -

 מאחר באופן קבוע ללימודים -

 פעמים 3ר מ פיספס את ההסעה לבית הספר יות -

 ...אחר -

 

 (דקות 60)תפקוד בבית הספר לעומת תפקוד בשירות   -חלק ב 

 .בשירותהצפוי סטודנטים לבין תפקודם תפקודם כהבדלים בין הבחנה של הצעירים ב: מטרת חלק זה

 . משתתפים 4-5של ים לקבוצות צעיראת ה חלקי. פעילות זו תתבצע בחלוקה לקבוצות

(. 1משימה  -עזרים נספחמצורפים ב)כל קבוצה תקבל משפטים המתארים התנהגות מסוימת , שלב הראשוןב

למתנדבים , לתלמידיםאת הקבוצות לדון ולהחליט לגבי כל משפט האם ההתנהגות המתוארת מתאימה יותר  הנחי

 20ת כ הקדישי לעבודה בקבוצו .את התשובות עליהם לכתוב ליד כל משפט. צבאי או גם וגם/בשירות הלאומי

 .דקות
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(. על ידי נציג מהקבוצה)יציגו המשתתפים את החלטותיהם , לאחר העבודה בקבוצות, בשלב השני -

 .נתחו יחד את ההתנהגות המתוארת והבינו יחד את משמעותה, ים על כל משפטצעירערכי דיון עם ה

 ?או רק למתנדב תלמידאילו התנהגויות נמצאו כמתאימות רק ל :העזרי בשאלות הבאות

 (?שירות לאומי או צבאי מול בית הספר)מהם ההבדלים העיקריים בין המסגרות השונות  -

 ?למתנדב תלמידהיותך מה יידרש מכם בכדי לצלוח את המעבר מ -

 ?האם החובות שלכם כמתנדבים יהיו שונות מהחובות של אלו המחויבים בשירות -

 ?למתנדב תלמידהאם יש מקום לטעויות בתהליך ההסתגלות למעבר בין  -

. מה היה קשה ומדוע, ים על אילו מההתנהגויות היו חילוקי דעותצעירהעם  יברר: דגש למנחה           

ים להתנהגויות רצויות כמתנדבים צעירה את הנחי. לדעות שונות להישמע במהלך הדיון הקבוצתי אפשרי

 .בשירות להיותם מתנדבים יםתלמידועמדי על ההבדל בין היותם , בשירות

אותם לכתוב את  הנחילכל קבוצה נושא ו חלקי. ים בקבוצות למשימה נוספתצעיראת ה הנחי, השלישיבשלב 

בה יצטרכו לכתוב , לכל קבוצה טבלה יחלק. בהקשר לתחומים אלה, ם למתנדבים בשירותיתלמידההבדלים בין 

דפי עבודה לקבוצות מצורפים ) .דקות 20הקדישי למשימה . ים לשאלות המנחותצעירהפני את ה. את ההבדלים

 .((2משימה  – בנספח עזרים

הסבירי את הנושאים , לאור הדברים. ים את תשובותיהםצעיריציגו ה, לאחר העבודה בקבוצות, בשלב הרביעי

 :הבאים

אם זו עומדת בניגוד לדעותיו , הסמכות ההורית היא הסמכות הקובעת ופעמים רבות, נערכ -סמכות וסמכות הורית

הגורם הסמכותי האחראי על , כמתנדבים בשירות הצבאי או הלאומי. בין השניים שיחיתקיים על כך , של המורה

גם , יוכל גורם הסמכות לקבוע דרישות, בהתאם לכללי המסגרת. יהיה המפקד או רכז השירות הלאומי צעירה

ההתנהלות מול הסמכות היא עצמאית ולא , כמתנדב. ל הוריואם אלו אינן לשביעות רצונו של המתנדב או ש

 .באמצעות אחד ההורים

האחריות , כמתנדב. בלבד צעירהאחריות על הישגיו והתפתחותו מוטלת על ה, כצעיר -אישית וקבוצתית אחריות

אחרים  ייתכן ואיכות הביצוע של משימותיו ישפיעו על רווחתם של. גדלה והוא נושא באחריות גם כלפי אחרים

תהיה קולקטיבית ומשימה , לא פעם, ההסתכלות, בנוסף .ועל כן יש להתייחס בכובד ראש למשימות ולזמנים
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קבוצתית שלא בוצעה או התנהגות קבוצתית שאינה הולמת תוביל לעונש קבוצתי גם כאשר המתנדב עצמו נהג 

 .כמצופה ממנו

במקרה . ת בסבלנות יחסית לאיחורים וחיסוריםהמסגרת הבית ספרית אמנם מציבה גבולות אך מתייחס -זמנים

על מנת שיחזור לשגרה ויתמיד  צעירשל איחורים וחיסורים רבים יתבצע בירור וימצאו פתרונות יחד עם ה

 עונש ,איחורים מוטלת סנקציה /במקרה של חיסורים, בשירות הלאומי או בשירות הצבאי ,לעומת זאת. בהגעתו

במקרים קיצוניים (. הורדת יום חופש בשירות הלאומי, ריתוק בצבא /ביציאהשעות )בהתאם לחוקי המסגרת 

 .עלולים להוביל לסיום השירות, שאינם מוצדקים, איחורים וחיסורים

מצומצמת זכות זו , בשירות כמתנדבים. במגוון של אפשרויות זכות הבחירה נמצאת בידם, יםצעירכ -זכות הבחירה

 . ם להשתתף במטלות קבוצתיות שאינן לרוחםפעמים רבות מתנדבים נדרשי. יותר

 (דקות 15)משימה אישית  –הכנה לשירות  -חלק ג 

והצבת יעד לקחת אחריות על התנהגותם לקראת השירות ובתחילת השירות  בחירה של הצעירים: מטרת חלק זה

 . כחלק מההכנה לשירותהתנהגותי 

כל  הנחי, לאור הדברים עליהם דיברו במפגש. חודש הראשון שלהם כמתנדביםים לחשוב על הצעיראת ה הנחי

 שהוא שינויתו יוכל להתמודד בקלות יחסית במעבר לשירות ומה הישאשינוי יהיה הלדעתו לכתוב מה  אחד מהם

כדי , בצעשהם רוצים ל ופעולה, לבחור יעד אחד הצע, לאור הדברים שכתב כמאתגרים. צופה שיחווה כמאתגר

, לבצע משימה בשיתוף פעולה, להגיע בזמן לכל השיעורים: למשל) ינוי העתידילהתחיל את תהליך ההסתגלות לש

 והיעד ת המשימהודוים לשתף בקצרה אצעירמהבקשי , במידה והזמן מאפשר. (להגיע באופן עצמאי למסגרת וכד

 . שהציבו לעצמם

 :והלאה 11ממפגש  –הצעות למשימות פרטניות 

לליווי ולחניכה אישית של כל י דאג. של תהליך הבחירה או אחריוים בעיצומו צעירבשלב זה בתהליך נמצאים ה

, על פי מינון שתקבעו ועל פי צורך אישי , יםצעירעם הות תקופתיות ערכו פגיש. על פי המסלול שבחר, צעיר

  . לעיבוד רגשי של התהליך וההתנסות
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 11מפגש  –נספחים 

 משפטי התנהגות  -1משימה 

למשרתים בשירות צבאי או למשרתים , דיםתלמיהאם מתאימים ל: והחליטוקראו את המשפטים הבאים 

  ?בשירות לאומי

 .כתבו את התשובות ליד כל משפט

 (.רכז /מפקד /מורה)במקרה של איחור אביא אישור הורה לבעל הסמכות  .1

 .ביום ההולדת שלי אקח לעצמי יום חופש .2

 .אבקש מהוריי להתערב ולדבר עם אותה הסמכות(, רכז /מפקד /מורה)במקרה שיהיה לי ויכוח עם סמכות . 3

 (.רכז /מפקד /מורה)אם לא אבין משהו אבקש עזרה מהסמכות .  4

 . אני לא חייב לבצע את מה שהיא בקשה ממני לעשות, לא מוצאת חן בעיני( רכז /מפקד /מורה)אם הסמכות . 5

האחריות לכך היא  -מדנו במשימהאחד מחברי הקבוצה לא עבגלל אם הוטלה עלינו משימה קבוצתית אבל . 6

 .שלו בלבד

 .אני יכול להחליף תפקיד, אם התפקיד שקיבלתי לא מעניין. 7

 .אני מחליט מתי אני הולך לישון ומתי אני מתעורר. 8

 .אני מכין לעצמי את האוכל ובוחר מה יהיה לי לאכול במשך היום. 9

 .אני יכול ללבוש כל מה שמחמיא לי .10

 (.בשירות הלאומי /בשירות הצבאי / תלמידכ)אני עובד ומרוויח כסף במהלך השנה . 11

 .כדי להצליח במסגרת עלי ללמוד ולעשות הרבה שיעורי בית. 12

 .התפקוד שלי במסגרת נמדד בציונים. 13

 .יש הרבה מקום ליוזמה אישית במסגרת בה אני נמצא. 14

 .ם בזמן העבודהקיימיגם אם מת, הלך השנהאני הולך לכל האירועים המשפחתיים שלי במ. 15
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 תחומי סמכות ואחריות – 2משימה 

. שלכם ושל הקרובים אליכם, טבלאות המתארות הרגלים והתנהגויות הקשורות אליכםלפניכם 
 :במקום המתאים לכך, ובכל אחת מהטבלאות, על כל אחד מהםכתבו 

 ?םיתלמידאיך הוא מתקיים בהיותכם  -

 ?לאומי/בהיותכם משרתים בשירות צבאיאיך הוא יתקיים  -

 וסמכות ההורים( מפקד, מורה)סמכות הגורם האחראי 

האם הם מדברים ? למי יש יותר סמכות? מי הדמות הסמכותית האחראית עלי? מי קובע עלי

האם אני מתנהל באופן עצמאי מול גורם ? אילו דרישות גורם הסמכות מציב בפני? ביניהם

 ?עוזר ליהאם מישהו ? הסמכות

 שירות יםתלמיד

 ההורים, המנהל, המורה: למשל

 למורה יש יותר סמכות מההורים בהקשר ללימודים

 אני קובע איך אתנהל בלימודים

 

 

 

 

 

 המפקד: למשל

 להורים אין שום סמכות

 לי אין שום סמכות
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 ואחריות קבוצתית תאחריות אישי

 ?על הקבוצההאם המעשים שלי משפיעים רק עלי או גם 

 ?האם איך שאני מבצע את המשימות שלי קשור רק אלי או גם לאחרים

האם ההתייחסות למעשים ולתוצאות מצד הגורם האחראי היא רק עלי או על כל הקבוצה או 

 ?הצוות

מה התוצאות של ? איך זה יכול להשפיע על אחרים? מה משמעות האחריות שלי למעשים שלי

 ?ההתנהגות שלי ביחס לתפקיד

 שירות יםתלמיד

אם אני מפריע בשיעור זה מפריע גם : למשל

 לאחרים

 

 

 

 

 

 

אם אני חלק מצוות ואני לא מבצע את  :למשל

 כולם יכולים להענש, המשימה שלי
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 זמנים

 ?האם אני יכול לאחר

 ?האם אני יכול להחסיר

 ?מכךמה התוצאות שיכולות להיות ? מה המשמעות של איחורים וחיסורים

 ? מי מושפע מזה

 ?מדוע חשוב לעמוד בזמנים

 שירות יםתלמיד

על פי , מותר לי להחסיר ימי לימודים :למשל

 .המכסה המותרת

 

 

 

 

 

 

אלא באישור , אסור לי להחסיר ימי שירות :למשל

 .מיוחד

חשוב לעמוד בזמנים כי זה משפיע על אנשים 

 אחרים 
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 זכות הבחירה

 ?בחירה האם יש לי זכות

 ?באילו תחומים אני יכול לבחור ובאילו לא

 ?לרוחי? האם כל הדברים שאני צריך לעשות הם לבחירתי

 ?מה הברירה שלי? האם יש לי ברירה, אם יש משהו שאני לא מעוניין לעשות

 שירות יםתלמיד

 אני יכול לבחור במקצוע לימודים :למשל

 אני יכול לבחור כמה ללמוד למבחן

 

 

 

 

 

 

 

 אני לא יכול לבחור מה ללבוד בשירות :למשל

 אני לא יכול לבחור איפה אני נמצא
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  זמן ניהולארגון ו, תכנון  – 12 מפגש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מהלך הפעילות

 (דקות 30) התנסות בניהול זמן –פתיחה  –חלק א 

 .בניהול זמן ויחשפו למושגים בניהול זמן התנסות: מטרת חלק זה

 . ניהול זמן: פתחי את המפגש בהצגת נושא המפגש

הסבירי כי . רשימת המשימות לביצועחלקי לצעירים את . צורה אישית או בזוגותהפעילות הראשונה תתבצע ב

 . אמרי להם לחדול ולחזור למליאה, בתום הזמן. דקות בלבד לבצע את המשימות 15יש להם 

  

 :מטרות המפגש

 בחיים ולחשיבות של ניהול זמן" זמן"פיתוח מודעות למושג ה .1

 ועודרצוי , חשוב, דחוף, סדר עדיפות, משימות: היכרות עם מושגים לניהול זמן .2

 . מחוייבות וחשיבות, טיפוח הבנה כי ניתן לנהל זמן על פי סדר עדיפויות .3

 .היכרות עם כלים להתארגנות אישית ולניהול זמן .4

 :מבנה המפגש

 (דקות 30)התנסות בניהול זמן  –פתיחה  -חלק א 

 (דקות 30" )אבנים"מודל לניהול זמן  -חלק ב 

 (דקות 25)עזרים לניהול זמן  -חלק ג 

 (דקות 5)בנק הזמן  -סיכום  –חלק ד 
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 :רשימת המשימות

 .חפצים שצבעם אדום והציגו לכיתה בתום המשימה 5אספו . 1

 .לאומי/לשירות צבאי כתבו חמשיר קצר המעודד התנדבות. 2

 .השיגו את מספר הטלפון של הורה של מישהו מהקבוצה השנייה. 3

 .הכינו פירמידה מנעליים. 4

כתבו רשימה של התפקידים האפשריים בשירות . 6.כתבו רשימה של כל המקצועות הצבאיים שאתם מכירים. 5

 .לאומי שאתם מכירים

 

 :ים על הסוגיות הבאותצעירערכי שיחה עם ה, לאחר המשימה

 ?הבחירה שלכם בסדר ביצוע המשימותמה השפיע על  -

 ?כאשר הזמן שלנו מוגבל, איך אנחנו בוחרים מה לעשות קודם ומה אחרי -

 ? מה עזר לכם לעמוד בזמנים ולבצע את המשימות בזמן המוגדר -

 ?שלנו ובביצוע משימות בתוך זמן מוגדר ןמה יכול לסייע לנו בניהול הזמ -

 

י איתם אילו /ברר, ועל המשמעות של כל משימה, על סוגי משימותים צעירי עם ה/עמד: דגש למנחה          

", חשוב", "דחוף: "כתבי על הלוח את המילים. אילו חשובות ואילו רצויות, משימות בחייהם הן דחופות

י בפניהם כי הבנה של כל /הדגיש". ארוך, "קצר" , "מתמשך", "מהיר", "קשה" ",קל", "רצוי"" , חובה"

 .יכולה לסייע בניהול הזמן ובהתארגנות וסידור המשימות ,שלה עבורםוהמשמעויות  משימה

 

 (דקות 30" )תרגיל האבנים" –מודל לניהול זמן  –חלק ב 

 .מודל לניהול זמן וארגון משימותהיכרות עם : מטרת חלק זה

 :להצגה שתי דרכיםלהלן הצעה ל. "האבנים הגדולות והאבנים הקטנות"ים את מודל צעירלהציגי 

 https://www.youtube.com/watch?v=xHSg9IjO8dg :  סרטוןהצגת  .1

האם הכלי " :שאלי. אותו אבנים גדולות מלאיים וצעירמיכל שקוף וריק מול ההציבי  : הדגמה מוחשית .2

י פהוסי, לאחר מכן. ?"האם המיכל מלא" שוב שאליאבני חצץ אל תוך הכלי ו הוסיפי, לאחר מכן?". מלא

https://www.youtube.com/watch?v=xHSg9IjO8dg
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?". האם המיכל מלא": י/שאל( וכאשר המיכל כבר נראה מלא כמעט לחלוטין)חול למיכל וגם לאחר שלב זה 

 (. בשלב זה המיכל יהיה מלא לגמרי?" )האם המיכל מלא": שאלימים אל תוך המיכל ושפכי בשלב האחרון 

 

ים על המשמעות של צעירשוחחי עם ה? ם משמעות הניסויכמהי לדעת :יםצעיראת ה שאלי, בתום הניסוי

  :העזרי בשאלות הבאות. בחייהם" אבנים קטנות"ו" אבנים גדולות"

 ?מה מסמלת תכולתו של המיכל? מה המיכל מסמל -

 ?מה ניתן ללמוד מהניסוי הזה לגבי ניהול נכון של זמן -

 ?האם היה ניתן למלא את המיכל בסדר אחר -

 ?הזמן שלנו כה חשובהמדוע מסגרת  -

 ?אילו משימות גדולות אתם מכירים מחייכם -

 ?אילו משימות קטנות אתם מכירים -

 ?באיזה סדר אתם מסדרים את המשימות שלכם -

 

תמיד , אם נזכור להתחיל בהם. האבנים הגדולות מייצגות את הדברים החשובים בחיים כי לסיכום השיחה הסבירי

לא יישאר מספיק זמן , אם נקדיש זמן לדברים הפחות חשובים, זאתלעומת . יימצא מקום לדברים האחרים

, אם נדע לנהל את המשימות שלנו על פי סדר עדיפויות המשרת את המטרות העיקריות שלנו". אבנים הגדולות"ל

 .נוכל לנהל את הזמן שלנו ביעילות מרבית

 (דקות 30)עזרים לניהול זמן  –חלק ג 

 .והתנסות בהם כלי עזר לניהול זמןהיכרות של הצעירים עם : מטרת חלק זה

אילו דברים עוזרים לכם בארגון ? מה אתם עושים היום כדי לנהל את הזמן שלכם ביעילות": יםצעירשאלי את ה

 "?הזמן שלכם

באחריותם ובשליטתם  על ההבדל בין זמנים שהם /עמד, מתוך התשובות. על הלוח את כל התשובות יכתב

המנוהלים על ידי גורמים זמנים לבין (, שעות הערב, זמן  התארגנות בוקר, זמן פנאי אחר הצהריים: למשל)

 (.בזמן אירועים משפחתיים ועוד, בבית הספר: למשל)אחרים 
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 :ים מספר כלים לניהול יעיל של הזמןצעירל י/הצג, כהמשך לשיחה

בכל תחומי  ,שימות שעלינו לעשותברשימה יכתבו כל המ(: יומית , שבועית, חודשית) רשימת משימות .1

ניתן לחלק את הרשימה לפי (. הכנה לשירות ועוד, תחביבים, בריאות, חברים, משפחה, לימודים)החיים 

מומלץ לנהל רשימה (. ארוכה-גדולה, קצרה-קטנה)וגם לפי סוג וזמן המשימות , נושאים או קטגוריות

 . ומתוכה לגזור רשימות שבועיות ויומיות, אחת מרכזית

ביצוע המשימה -למשימות שלא בוצעו יש לקבוע מועד ביצוע חדש ובמידת הצורך לדווח לסמכות על אי

 .ולהיעזר בסביבה לצורך השלמת המשימה

. ועל פי שעות, י התכנון השבועי והיומיפעל , ביומן ניתן לכתוב את כל המשימות שיש לבצע  -יומן .2

כיום קיימות אפשרויות רבות  .ביצוע וכל דבר אחרהמשימות ל, המפגשים, ביומן יכנסו כל הפגישות

 :שתי המרכזיות הן. לניהול יומן

 .יםצעיר/תלמידהדגימי את השימוש ביומן בעזרת יומן המורה או יומן של אחד ה -יומן ידני  .א׳

או הדגימי את השימוש ביומן אלקטרוני באמצעות מחשב  -( GMAILיומן : למשל)יומן אלקטרוני  .ב׳

  '.הזמנת חברים לפגישה וכו, מחיקת פגישות, הוספת פגישה או תזכורת: ומקרןבאמצעות טלפון 

 :ים שיטות שונות להתנהלות עם יומןצעירבפני ה י/הצג

 .משימות שנדחו או התבטלו /מאפשרת לשמור על סדר ולמחוק פגישות -כתיבה ביומן כיס בעיפרון  -

 .מקלה על פתיחת היומן בתאריך הרצוי -סימניה  -

רשימת המשימות החשובות ביותר ולאחר מכן הוספת  -"אבנים הגדולות והאבנים הקטנות"מילוי ה -

  .המשימות הבאות על פי סדר העדיפויות

 .משימות שלא בוצעו יש לשבץ במועד חדש .פגישות שבוצעו /על משימות -סימון וי -

שיטה זו מאפשרת (. ולא היו בתכנון)לכתוב ביומן דברים שהספקתי לעשות היום , בסוף כל יום: המלצה -

ומאפשרת ". מה הספקתי"אלא גם על " לא הספקתי"לא רק על מה )להסתכל על ההצלחות ועל ההישגים 

 (.הסתכלות על סדר חשיבות ועדיפות

באפשרותך  .ים על שני סוגי היומנים ועמדו יחד על היתרונות והחסרונות של כל אחד מהםצעירשוחחי עם ה

 :עזר בטבלה הבאהילה



 

 

 

 

82 

 

 יומן אלקטרוני ידנייומן 

 חסרונות יתרונות חסרונות יתרונות

    

    

 

וממקד את הריכוז בעת , מסייע בניהול זמן בעת התארגנות - סדר פעולות קבוע וזמן ייחודי לכל משימה .3

(. בזמן סידור החדר וארגון הלבוש ליציאה, בעת יציאה מהבית, בעת סידור תיק: למשל. )ההתארגנות

לא להתכתב : למשל. )ולא לבצע כמה פעולות במקביל, זמן ייחודי לכל משימה להקדיש: המלצה

 (.ויזיה בזמן שאני מתארגנתולא לצפות בטל, בוואטסאפ בזמן יציאה מהבית

ולקחת חלק פעיל , ים להעלות הצעות משלהם לניהול זמן ולניהול יומןצעירל י/אפשר: דגש למנחה         

ויכולות להעשיר את החברים , בשיטות שונות שאינן מוכרות לך או לחבריהםיתכן והם משתמשים . בשיחה

הדגישי כי אין כלי . אפשרי לצעירים להביע דעותיהם על הכלים המוצעים ולשתף בניסיון אישי .לקבוצה

 .כל אחד מוצא לעצמו את הדרכים והכלים שמתאימות לו", נכון"אחד שהוא ה

 (דקות 5)בנק הזמן  –סיכום  –חלק ד 

 ."בנק הזמן"י את קטע הקריאה הקריא, לסיכום
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 בנק הזמן

בכל . היתרה אינה עוברת מיום ליום. ₪ 86,400שיש בנק המזכה אתכם בכל בוקר בסכום של , תארו לעצמכם"

לכל אחד מאתנו בנק . מוציאים כל שקל כמובן? מה הייתם עושים .כל סכום שלא הוצאתם במשך היום נמחק, לילה

 .שכזה

 ז מ ן :שם הבנק 

היתרה אינה עוברת ליום  .הולך לאיבוד, בכל לילה מה שלא נוצל. שניות 86,400 -בכל בוקר אנו מזוכים ב

אם לא השתמשתם במה . מה שנותר נמחק, בכל לילה .נפתח החשבון מחדש, בכל יום. אין אוברדרפט. שלמחרת

מוכרחים לחיות  .אי אפשר למשוך כנגד המחר גם. אי אפשר לחזור אחורה  .ההפסד כולו שלכם -שהיה בחשבון

האושר , על מנת להשיג ממנו את מירב הבריאות, השקיעו את זמנכם. על חשבון הזמן שניתן לנו בכל יום ,בהווה

   .וההצלחה בעתיד

על מנת . שאלו תלמיד שנשאר כיתה -על מנת להבין מהו ערכה של שנה אחת! היום, נצלו את הזמן, השעון מתקתק

שאלו עורך  -על מנת להבין מהו ערכו של שבוע אחד . שאלו אימא שילדה פג -ן מהו ערכו של חודש אחד להבי

על מנת להבין מהו  .שאלו אוהבים המחכים לפגישה -על מנת להבין מהו ערכה של שעה אחת. של עיתון שבועי

שאלו את האדם  -שניה אחתעל מנת להבין מהו ערכה של .  שאלו את האדם שפספס רכבת -ערכה של דקה אחת

. שאלו את הספורטאי שזכה במדליית כסף -על מנת להבין מהו ערכה של אלפית השנייה. שניצל מתאונת דרכים 

זכרו שהזמן אינו ממתין , אדם יקר  ,אם חלקתם אותו עם אדם מיוחד, תבינו מהו ערכו של כל רגע ותוקירו אותו יותר

קוראים להווה  וכדי להוכיח לכם תבדקו איך. היום הוא מתנה .ר אינו ידועהמח. האתמול הוא היסטוריה. לשום אדם

 (".PRESENT! )באנגלית
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  עצמית מסוגלות – 13 מפגש

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מהלך הפעילות

 (דקות 45)התנסות במשימות ושיחה על מסוגלות אישית  –חלק א 

 .במשימות הדורשות מסוגלות עצמית בתחומים שונים התנסות: מטרת חלק זה

 .פתחי את המפגש בהסבר על כך שהמפגש היום יפתח במספר משחקים שהם חלק מלמידה ומנושא המפגש

 :את המשחקים הבאים הנחי

 30ים להעריך כמה קפיצות על רגל אחת הם מסוגלים לקפוץ במשך צעירהבקשי מ  - קפיצה על רגל אחת

יתבקש להמר על , מי שאינו יכול לקפוץ על רגל אחת. על הלוח את ההימור של כל אחד לצד שמו י/כתב .שניות

ים הימרו על צעירלאחר שכל ה. (או כל פעולה אחרת) מספר הפעמים בהם יוכל להרים את היד מלמטה למעלה

 :מטרות המפגש

 .היכרות עם המושגים אמונה עצמית ומסוגלות אישית .1

 .פיתוח מודעות למסוגלות עצמית בתחומים שונים .2

 .המסוגלות האישיתחיזוק האמונה והביטחון והגברת תחושת  .3

 :מבנה המפגש

 (דקות 45)התנסות במשימות ושיחה על מסוגלות אישית  -חלק א 

 (דקות 30)אמונה ומסוגלות אישית  –חלק ב 

 (דקות 15)הצלחות אישיות וסיכום  –חלק ג 



 

 

 

 

85 

 

. פר הקפיצות שלויספור את מס צעירכל . שניות 30לקפוץ על רגל אחת במשך בקשי מהם , מספר הקפיצות

 . על הלוח לצד מספר ההימוריםהתוצאות יירשמו בתום המשחק 

: שאלי(. סביר כי תהיה גבוהה יותר)ים על הפער בין ההימורים לתוצאת האמת צעירשוחחי עם ה, בתום המשחק

 ?מה אנחנו למדים על עצמנו מהתנסות זו? מדוע אנחנו מעריכים את עצמנו נמוך יותר מהמציאות

כך שלכל אחד , בפיסוק רגליים, אותם לעמוד צמוד זה לזה הנחיים במעגל וצעירהעמידי את ה –סיני כדורגל 

עליהם , באמצעות הידיים בלבד. אותם להושטת הידיים קדימה הנחהי. הכניסי כדור למעגל. בין רגליו" שער"

 .הידיים בלבדניתן להגן על השערים באמצעות . לרגליים של חבר אחר מהמעגל" להפקיע גול"

מי האמין ? האם הרגשתם שיש לכם את המיומנויות הלו? אילו מיומנויות נדרשו למשחק זה: בתום המשחק שאלי

האם ? מי הופתע מעצמו במשחק? מי הרגיש שיש לו את המסוגלות לנצח במשחק? בתחילת המשחק שיבקיע גול

תנו דוגמא למשהו ? גלים כי אנחנו מסוגליםיש מצבים נוספים בחיים שאנחנו לא מכירים במיומנויות שלנו ומ

 .שלא האמנתם שתוכלו לעשות והצלחתם

 

בתנוחה , כל זוג יתבקש לעמוד זה מול זה(. רצוי זוגות בגבהים דומים)ים לזוגות צעירת הא חלקי – שיווי משקל

הזוגות להפר את שיווי ינסו , בהכרזה של המורה"(. כיף"בדומה לתנועה שבה נותנים )ולהניח כף על כף , יציבה

ומבלי לאחוז , משקל של בן הזוג באמצעות דחיפות קלות של כפות הידיים אל כפות הידיים של בן הזוג בלבד

 .                    המנצח הוא הראשון שמצליח להפר את שיווי המשקל של בן הזוג! בו

. הם לדמיין את עצמם היטב כמנצחיםאלא שהפעם עלי, מהזוגות לחזור על התרגילבקשי , לאחר התנסות אחת

 . ים לדמיין את רגע הניצחון לאורך התרגיל כולוצעירהמורה תנחה את ה

את התרגיל לבין  תםבדל בין הפעם הראשונה שביצעהאם הרגשתם ה: ישאל ,בתום הסבב השני של התרגיל

? ה עצמית משפיעה עלינואיך אמונ? למה הרגשתם הבדל: שאלי, ים מדווחים שכןצעירבמידה וה? הפעם השנייה

האם אתם מכירים סיפורים נוספים של אנשים שהאמינו בעצמם והשתנו ? על המעשים שלנו? על ההתנהגות שלנו

 ? בעקבות זאת

 .וכן חידות הגיון, מומלץ להוסיף התנסויות ומשחקים נוספים
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, ניסיון וידע, מיומנויות רבותים כי לכל אחד מהם צעירי בפני ה/הדגיש, בתום המשחקים: דגש למנחה          

, לאומי עם סל כלים רחב/הם מגיעים לשירות הצבאי. בהם הם יכולים להשתמש במגוון משימות והתנסויות

והמשימות הן חדשות ועשויות , על אף שהשירות הוא דבר חדש ולא מוכר. ומסוגלות להרבה מאד דברים

 .ת הכלים והיכולת להצליחיש להם א, מאיימות או בלתי אפשרויות, להיתפס כקשות

 (דקות 30)אמונה ומסוגלות אישית  –חלק ב 

 

 .הקשר ביניהםוהבנת  אמונה עצמית ומסוגלות אישית היכרות עם המושגים: מטרת חלק זה

  -"הילדה שלא ידעה לקרוא והפכה למורה", הקריני את הסרטון על חן מילר

-q3_2017/Article-israel/education-https://www.mako.co.il/news

53e388ef9064e51004.htm. 

תמודדה עם בעיות קשב ילדה שלא ידעה קרוא וכתוב וה, מספר את סיפור חייה האישיים של חן מילרהסרטון 

מתמקד בהשפעת הסביבה על תחושת הסרטון . וכבוגרת נעשתה מורה ומרצה מוערכת ומעוררת השראה, וריכוז

 . ובמשמעות הבחירה האישית והאמונה העצמית המסוגלות

ית ילכל קבוצה את כרטיס חלקי(. משתתפים 3-4)ים לקבוצות קטנות צעיראת ה חלקי, לאחר הקרנת הסרטון

ים צעיראת ה הנחי, בתום השיחה .על פי שאלות מנחות לדיון, על הסרטון אותם לשוחח ביניהם הנחיו השיחה

ומספר את הקשר בין אמונה עצמית לתחושת , חמשיר המסכם את מסקנות הדיון שלהם/משפט/על סלוגן לחשוב

 (.כרטיסיית משימה מצורפת בנספח עזרים) "מחשבה בוראת מציאות קיימת: "למשל. מסוגלות

 .לקבוצות להציג את המשפטים ואת עיקרי השיחה אפשרי, לסיכום

 (דקות 15)הצלחות אישיות וסיכום  –חלק ג 

 .תחושת האמונה העצמית והמסוגלות האישית וחיזוקבחוויות הצלחה שיתוף : מטרת חלק זה

ערכי סבב של שיתוף . והיו גאים בכך, לחשוב על חוויה בחייהם בה הצליחו לעשות דבר מה יםצעירהנחי את 

 .של אלו המוכנים לשתף ומעוניינים לספר בהצלחות

https://www.mako.co.il/news-israel/education-q3_2017/Article-53e388ef9064e51004.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/education-q3_2017/Article-53e388ef9064e51004.htm
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 ?מה גרם לכם להצליח בכל אחד מהסיפורים? מה למדתם על עצמכם? מה אנחנו למדים מהסיפורים האלו: שאלי

 .ת ואת תחומי המסוגלות של הצעיריםסכמי את עיקרי הדברים והדגישי את החוזקו

ביכולות הרבות שהם הדגימו במהלך , יםצעירסכמי את המפגש בהדגשת ההצלחות של ה: דגש למנחה        

 הכישורים של האדםו היכולותהדגישי כי לא רק . בזמן הלימודים ובמפגש זה, המפגשים האחרונים

האמונה והרצון שלו תחושת המסוגלות שלו כי אם , ההצלחות שלועל משפיעים על המסוגלות שלו ו

 .להישגים משמעותיים בחיים להתנסות תורמים ומקדמים
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 13מפגש  –נספח עזרים 

 

 

 

 דיון קבוצתי לאחר צפייה בסרטון

העזרו . שוחחו עם חבריכם לקבוצה ודונו במשמעות הסיפור של חן מילר, לאחר הצפייה בסרטון

 : בשאלות הבאות

 ?האם הזדהיתם עם הסיפור של חן ?התעוררו בכם בעקבות הסרטון אילו תחושות -

ממה הושפעה ? מה גרם לה להאמין בעצמה? איך לדעתכם הצליחה חן לגייס את הכוחות להצליח -

 ?ההחלטה שלה

 "?הפכתי להיות מי שאני בזכות הכישלונות הכי גדולים שלי"מה חשבתם על המשפט שאמרה חן  -

 ?שלנו מי אחראי על תחושת המסוגלות -

 ?אולי מספיק שיאמינו בנו? למה חשוב שנאמין בעצמנו -

ומספר את הקשר , חמשיר המסכם את מסקנות הדיון שלכם/משפט/חשבו על  סלוגן, בתום השיחה

 .את המשפט כתבו על פלקט. בין אמונה עצמית לתחושת מסוגלות

 ."ככל שנאמין בעצמנו כך נצליח יותר –מחשבה בוראת מציאות קיימת : "למשל
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  שליטהו יסותו ,אישית אחריות -  14 מפגש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הפעילותמהלך 

 (דקות 20)הדברים שבשליטתי והדברים שאינם בשליטתי  -חלק א 

 

וחלק  ובאחריותם בעובדה שחלק מהדברים בחייהם הם בשליטתם היכרות של הצעירים: מטרת חלק זה

 .בחייהם על פי חלוקה זותחומים ואפיון  מוכתבים להם

 .אחריות אישית: פתחי את המפגש בהצגת הנושא

 :מטרות המפגש

 . פיתוח מודעות לויסות ושליטה עצמית וליכולת והאחרות האישית להשפיע על האופן בו יראו חיי .1

 .לאומי הינו בשליטתי ומה לא/הבנה של מה בשירות הצבאי .2

  . קבלה והבנה של התחומים שאינם בשליטה .3

 צרכיי והעדפותייייצוג של רצונותיי  .4

 .פיתוח אחריות אישית למעשים והכרה במשמעותם בהווה ובעתיד .5

 

 :מבנה המפגש

 (דקות 20)הדברים שבשליטתי והדברים שאינם בשליטתי  -חלק א 

 (דקות 40)אתגרים בשירות  -חלק ב 

 (דקות 20)מעגל הדאגה וההשפעה  -חלק ג 

 (דקות 10)סיכום  -חלק ד 
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. צלחת עם חפיסת שוקולדוהניחי במרכזו , הושיבי את הצעירים במעגל. במשחק פתיחההתחילי את המפגש 

את קוביית בתורו יטיל , צעירכל '(. כובע וכו /צעיף /חולצה)מזלג ומספר פרטי לבוש , יונחו סכין, מחוץ למעגל

ם ולהיכנס למרכז המעגל "לקחת את הסכו, להתלבש, יצטרך לקום, 6שהמספר בקובייה שהטיל הוא  צעיר. משחק

בזמן (. מותר לאכול רק בעזרת סכין ומזלג ולחתוך רק קובייה אחת בכל פעם)כדי להספיק לאכול מהשוקולד 

שוב מופיע ואז  6הקובייה ממשיכה לעבור בין המשתתפים עד שהמספר , שהוא מתארגן או אוכל את השוקולד

הבא יגיע  צעירלהספיק לאכול את השוקולד מבלי שההמטרה היא . שבמרכז המעגל צעיראחר מחליף את ה צעיר

אפשר להחליף את השוקולד , במקרה הצורך. גלוטן וכדומה, ים ללקטוזצעירשימו לב לרגישויות של ). להחלפה

 .(בכל מאכל אחר

 : בתום המשחק שאלי

 ? זה משחק הוגןלדעתכם האם  -

 ?מי לדעתם המנצח של המשחק ובזכות מה ניצח -

, מהירות העברת הקוביה, מהירות האכילה, מהירות הלבוש? )היו בשליטתכםשמה מהדברים במשחק הזה  -

 (רוח טובה ועוד, הוגנות

, מהירות האכילה של החברים במשחק, תוצאת הקוביה? )לא היו בשליטתכםשמה מהדברים במשחק  -

 (סדר הישיבה ועוד, סוג השוקולד, מהירות התגובה של האחרים לקוביה

 :י/שאל. י את השיחה לנושא ההתנדבות/העביר, לאחר ניתוח המשחק

צוות שנעבוד , שיבוץ לתפקיד: למשל? )מה בתהליך ההכנה לשירות ובשירות עצמו הוא אינו בשליטתנו -

הצע דרכים ? על מה אנחנו יכולים לנסות להשפיע גם כשאיננו בשליטתנו (זמנים, דרישות התפקיד, איתו

 .ופעולות

האופן בו , האופן בו נדבר לאחרים? )שליטתנוחריותינו ובההכנה לשירות ובשירות עצמו הוא במה בתהליך  -

, דייקנות, התייחסות ברצינות, הגעה בזמנים, העמידה בדרישות התפקיד, המחויבות שלנו לתפקיד, נתנהג

 (.התמודדות עם סיטואציות חברתיות ועוד, הוכחת המסוגלות שלנו, הקשבה לסמכות

 ?על התפקוד שלנו? על מצב הרוח שלנו? דדות שלנו עם דברים יכולה להשפיע עלינו בשירותאיך ההתמו -

 ?על האחרים
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האופן בו  ,עם זאת. בשליטתםאינם שדברים בשירות ישנם ים כי צעירהדגישי בפני ה: דגש למנחה         

ככל שיסתכלו בצורה  .הוא בשליטתם להתנהג ואיך להגיב לדברים שנדרשים מהם וקורים סביבם יבחרו

דברים לכך , ינצלו הזדמנויות שנקרות בדרכם ויבחרו להצליח, יהיו מחויבים למשימות, חיובית על הדברים

מתבטאת באופן בו אנחנו העצמית השליטה . שהם עושים תהיה יותר משמעות ויותר יכולת השפעה

 . ם שקורים לנו ואיך אנחנו מתנהגיםרימתייחסים לדב

יש הרבה מקומות בהם יש לנו שליטה , במסגרת שהיא נוקשה וברורה כמו שירות צבאיגם הסבירי כי 

 .ואנחנו יכולים להשפיע על חיינו

 (קותד 40)בשירות הצבאי  אתגרים –חלק ב 

וכן ביכולתם  באחריות האישית בהתמודדות עם אתגריםפיתוח מודעות בקרב הצעירים : מטרת חלק זה

 .להשפיע על המציאות של חייהם

הלאומי  /שונים הלקוחים מעולם המתנדבים בשירות הצבאי אתגריםכרטיסיות ובהן תיאורים של פזרי בכיתה 

בו הוא באתגר כל אחד ים לבחור צעירהאת  י/הנחה (.מומלץ לצלם במספר עותקים, בנספח עזריםמצורפים )

ים שבחרו צעירמספר )על פי האתגרים שבחרו , ים לקבוצותעירצאת ה י/חלק .השירותמניח שיתקל במהלך 

אותם להתייחס לכל  י/הנחההושיבי אקראית ו, במידה ואין בחירות משותפות(. באותו אתגר יושבים יחד

את הרעיונות עליהם לכתוב . התמודדות עם האתגררעיונות לים לחשוב על צעיראת ה י/הנחה. האתגרים שבחרו

 .להציגם לכיתהולאחר מכן , על דף

 :ים על דרכי ההתמודדותצעיר/תלמידשוחחי עם ה, לאחר איסוף התשובות

 ?מהו ?האם הצלחתם לייצר פתרון -

 ?של מי האחריות במקרה זה לשנות את המציאות ?בפתרון שמצאוהפעילה מי הדמות  -

 ? במצב זהמהי האחריות שלכם  -

 ?מה בשליטתכם ומה לא בשליטתכם -

 ?על מה ביכולתכם להשפיע -

 ? מצבים שאין לנו שום השפעה או יכולת לשנות אותם /האם ישנם קשיים -
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הם להשפיע והיכולת שלנ, הםים את נושא האחריות האישית לחייצעירהדגישי בפני ה: דגש למנחה        

, הייצוג העצמי בסיטואציות שונותאת חשיבות  הסבירי . על המציאות שלהם ולשנות את מה שקורה להם

 .יש להם שליטה ויכולת לשנות וגם במקרים בהם היכולת לשנות היא מעטהבמקרים בהם 

 (דקות 20)עגל הדאגה וההשפעה מ -חלק ג 

 .על חייהםשלהם לקחת אחריות ובמחוייבות פיתוח מודעות עצמית ליכולות אישיות : מטרת חלק זה

ציירי את , במהלך ההסבר(. על פי מודל של סטיבן קובי" )מעגל הדאגה וההשפעה"ים על צעירהסבירי ל

 . המעגלים על הלוח

המודל הינו . סטיבן קובי/"שבעת ההרגלים לאנשים אפקטיביים במיוחד" מוצג בספר – מודל הדאגה וההשפעה

בין אם רצויה ובין )מודל אימוני יעיל שמסביר היטב את יכולת הבחירה הקיימת כמעט בכל סיטואציה בחיינו 

 . מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה: כל אדם מתנהל בשני מעגלים, זה על פי מודל(. אם איננה רצויה

מעגל . מעגל ההשפעה מייצג את מכלול הדברים שאנו תופסים שיש ביכולתנו להשפיע עליהם ולשנות אותם

אין שום פעולה שאנו  - אין לנו שליטה עליהם וגורמים לנו לדאגה, הדאגה מייצג את מכלול הדברים שלתפיסתנו

 . ט בכדי לשנות את פני הדבריםיכולים לנקו

 :עקרונות הפעולה על פי המודל

 ככל שנגדיל  -והפוך, ככל שנגדיל את מעגל ההשפעה שלנו כך נצמצם את המקום שתתפוס הדאגה בחיינו

 . את מעגל הדאגה כך נחוש פחות משפיעים על חיינו

 יזומה מגדילה את מעגל ההשפעה-התנהגות פרואקטיבית. 

  תורמת להגדלת מעגל ההשפעה , יצירתיות להשפעה על תחומים שנראים מחוץ לשליטתנומציאת דרכים

 .ולצמצום מעגל הדאגה

 השקעת אנרגיה במעגל הדאגה גוזלת אנרגיה ממעגל ההשפעה ועל כן חשוב . שני המעגלים צורכים אנרגיה

שלא ניתן לשנות  השקעת אנרגיה מוגזמת בדברים, יחד עם זאת. למקד את מירב האנרגיה במעגל ההשפעה

האיזון נמצא בצמצום מעגל הדאגה תוך ההבנה כי . עשויה להוביל להתקדמות מעטה אך גם עלולה להתיש

 .לא ניתן להעלימו לחלוטין
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ולכתוב באופן חופשי דברים שנמצא במעגל , ים לצייר את המעגלים במחברתצעיראת ה יחהנ, לאחר ההסבר

מה ביכולתם . אותם לחשוב מה מהדברים שכתבו יכול לעבור למעגל ההשפעה הנחי, לאחר מכן. הדאגה שלהם

 ?על מה ביכולתם להשפיע? לשנות

עם כל  ולקדם שיח, להמשיך את העבודה על המעגלים במסגרת הליווי האישימומלץ : דגש למנחה         

איפה ביכולתם להשפיע ומה , תומה היו רוצים לשנ, לאמה בחייהם בהשפעתם ומה  אחד מהצעירים אודות

 .והכוחות והחוזקות שיכולות לסייע להם במקומות אל
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 14מפגש  –נספח עזרים  

 לאומי/משפטי אתגרים בשירות הצבאי

 

 אני לא מצליח להגיע בזמן

 

אני לא מבין את המטלות 

 שבאחריותי בשירות

 

ההורים שלי לא מאמינים שאני יכול 

 להצליח
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 לבדקשה לי לנסוע רחוק 

 

אני לא מצליח ליצור קשר עם 

 אנשים

 

 לא מבינים אותי במקום השירות

 

אני לא מצליח לבצע מה שרוצים 

 ממני

 

 אני לא מאמין בעצמי שאצליח
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קשה לי ליצור חברויות במקום 

 השירות

 

קשה לי להתארגן עם הציוד שלי 

 ובחדר שלי

 

 אין לי מספיק ליווי בעבודה שלי

 

 ליאני רב עם חברים לצוות ש
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אני לא אוהב את האוכל במקום שבו 

 אני משרת

 

קשה לי לקבל סמכות של אנשים 

 אחרים
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 מסע ההכנה לשירותסיכום  – 15 מפגש

 

 

 

 

 

 

 :מהלך הפעילות

ערך גם למפגש יש . יםצעיראת התהליך האישי והקבוצתי של האשר מסכם , פגש זה הוא המפגש האחרוןמ

באפשרותך לערוך את . המתלווה לסיום ולהתחלה חדשה להיבט זה יםצעיררב וחשוב לחבר את הרגשי 

 יםצעיראת השתפי . שלך כמנחה את התהליךההובלה פגש זה חשובה מבגם . המפגש בצורה חגיגית

 .את התהליך באווירה חיובית ומרגשתוסכמי , התהליךרגשותיך והתרשמותך מההתפתחות שלהם לאורך ב

 (דקות 45)סיכום אישי  –חלק א 

 .החוויות האישיותסיכום : מטרת חלק זה

חוברות המסע מסודרות על פי . (לא מצורפות - בקובץ מצורףמצורפות ) "חוברות המסע"ים את צעירל חלקי

. ואמצעי יצירה נוספים, צבעים, טושיםבכל תחנה פזרי בכיתה . סדרי את הכיתה לפי שבע התחנות. שבע תחנות

ים למלא צעירהאת  הנחי(. מצורפות בנספח עזרים. )תכונות, שירים: בכל תחנה הניחי את העזרים המתאימים

 . ות את הפעילות במוסיקה נעימהומומלץ לל. את החוברת על פי התחנות

שוחחי עם מי שנדרשת לו עזרה ועזרי . ים במהלך העבודה העצמית וודאי כי ההוראות ברורותצעירה בדקי עם

 .לו במחשבות על מילוי החוברת

 :מטרות המפגש

 .סיכום התהליך האישי והקבוצתי .1

 .חיזוק המודעות לחוזקות אישיות ולכלים שרכשו בתהליך ההכנה .2

 .חיוביות לקראת השירותחיזוק תחושת המסוגלות ויצירת תחושות  .3

 

 :מבנה המפגש

 (דקות 45)סיכום אישי  –חלק א 

 (דקות 45)סיכום קבוצתי  –חלק ב 
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 .כמזכרת מהתהליך וכמשהו שהם יכולים לחזור ולקרא בו, לעצמםאת החוברת ישמרו 

 (דקות 45)סיכום קבוצתי  -חלק ב 

 .התהליך הקבוצתיסיכום : מטרת חלק זה

ים צעיראת ה הנחי. הכיני מראש כובע או שקית אטומה ובה חטיפי שוקולד. במעגל במליאה ישבו יםצעירה

ניתן להשתמש בחטיפים אחרים או בכל )על פי השאלות המנחות , ולסכם באמצעותו, לשלוף בכל פעם חטיף

 (. אמצעי אחר

 :השאלות

 ?ממה נהניתי בתהליך -כיף כף 

 ?מה למדתי על החברים שלי לכיתה? אילו דברים חדשים למדתי בתהליך על עצמי  -פסק זמן 

 ?מה היה הכי משמעותי עבורי בתהליך –מקופלת 

 ?בדעותיי לקראת השירות, במחשבותיי, ימהם השינויים שחלו בהרגשת-טוויסט

 ?איך הקבוצה עזרה לי? איך התמודדתי? אילו קשיים התעוררו אצלי בתהליך –אגוזי 

 ?בזמן השירות? מה הייתי רוצה שיקרה לקבוצה שלנו בהמשך? מה הייתי רוצה שיקרה לי בהמשך –טעמי 

 ?מה אני רוצה להגיד למורה שלי שהנחתה את התהליך –קינדר 

 

ים ואת צעירי את היכולות של הקחז. באמירה אישית שלך על התהליך מפגשסכמי את ה: דגש למנחה         

והשאירי אצלם רגש חיובי לקראת , דברי אליהם באמונה ובביטחון, המסוגלות האישית של כל אחד מהם

 .הזמיני אותם להתייעץ זה עם זה ואיתך בכל מה שנדרש לקראת השירות. השירות
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 15מפגש  –נספחים 

 :רשימת שירים

 יעקב גלעד  /התחלה חדשה

 לאה נאור /סוף זה תמיד התחלה

  אהוד בנאי /יוצא לאור

  יובל בנאי /ור תחזורזתח

 קובי אפללו /יש בי אור

  יוני רכטר /שיר נבואי קוסמי עליז

 מיכאל וקנין /שיר תקווה

 ריטה /מחכה

 

 

 

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=530&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=530&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=574&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=574&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=57&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=57&lang=1
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 חרוץ מאורגן מסודר זריז ספורטאי

 שאפתן

 

בעל חוש 

 הומור
בעל יכולת  ותרן

 שכנוע
 אחראי

בעל בטחון 

 עצמי
 יצירתי מלא חיים נדיב טוב לב

 סבלן

 

 יוזם סמכותי נחמד עוזר לאחרים

 מנומס

 

יודע לקבל  משקיען מלהיב

 החלטות
 מתמיד

מכבד את 

 הזולת
 מהווה דוגמא בעל ערכים יפה חכם

 מנהיג

 

 אופטימי עצמאי רציני מאיר פנים
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 מפרגן משקיען חזק מחושב אינטליגנטי


