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 השביל הזה מתחיל כאן... 
 סדנת ציפיות, חששות וחלומות לקראת השירות הצבאי

 ע
 

 י"בכיתה  קהל יעד:

  שעה וחצי זמן השיעור:

במדינת ישראל מחויבים  11נערים ונערות בגיל רציונל: 
לשרת את להעניק שנתיים/שלוש לפחות מחייהם על מנת 

מדינת ישראל, במסגרת הצבא או השירות הלאומי. המעבר 
מ"בועת" מערכת החינוך למסגרת הצבאית או השירות 

הלאומי יכול לעורר רגשות ותחושות מורכבים. שיח על רגשות 
ותחושות אלו יכול לנרמל אותם וכן להקל את החוויה ואף את 

 .המעבר עצמו בהמשך

ידים והתלמידות ביטוי הינה לאפשר לתלמ מטרת השיעור:
החששות והחלומות שלהם  ,וניסוח לעצמם של הציפיות

משנות השירות הצבאי או הלאומי הצפויות להם, תוך שיח 
 .קבוצתי וכן הכלה והחזקה של דמות חינוכית בוגרת

 

 
 
 
 

  דקות(: 5פתיחה )
נכתוב על הלוח את  -נפתח את השיעור בשמש אסוציאציות

 ,המילה "צבא" או "שירות צבאי/לאומי", לפי אוכלוסיית היעד
ונבקש מכל המשתתפים/ות לזרוק את כל המילים שעולות 

 . להם בראש כשהם רואים את המילה מול עיניהם
 התגברות, אחריות, פז"ם,  ,דוגמאות: מוטיבציה, שטחים

  .קרביות, לעשות קפה לבוס, מדים, הכרות עם אנשים אחרים
 

קבוצות, שכל אחת בתורה צריכה לזרוק  2לקיים את השיח האסוציאטיבי כתחרות בין  -אפשרות אחרת
לאחר שסיימנו, נסרוק  .ה מנצחתיהשני -אסוציאציה למילה "צבא". כשלקבוצה אחת כבר אין אסוציאציות

 הכנות לשיעור:

הדפסה לכולם/ן או הכנת אמצעי הקרנה  «
  א'.בחלק  1לנספח  (מחשב, ברקו, מסך)

אפשרות א: הדפסת וגזירת  -לסדנה «
 .או הבאת קלפי תמונות 2המילים בנספח 

אפשרות ב: הבאת בריסטולים  -לסדנה «
 .כמספר הקבוצות + טושים צבעוניים

אפשרות ג: הדפסה / הכנת  -לסדנה «
 .3אמצעי הקרנה לתמונות בנספח 

- 4: הדפסת נספח ד אפשרות -לסדנה «
 .לכל תלמיד/ה

לא חובה: הדפסה לכולם/ן או הכנת  «
  .5אמצעי הקרנה לנספח 

לכולם/ן ו/או הכנת לא חובה: הדפסה  «
 .ולסרטון בסיכום 6אמצעי הקרנה לנספח 

דפים וכלי כתיבה.  -לכתיבת החלומות «
 .ניתן להביא מראש גם מעטפות מבוילות

 מהלך השיעור 
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ואחת כל אחד  את מגוון המילים שעל הלוח, ונציין שהיום אנחנו הולכים קצת לדבר על החוויה האישית של
 .החששות והחלומות שלנו מהשנים הקרובות ,במעבר לשירות הצבאי/הלאומי, על הציפיות

 
  דקות(: 15חלומות ) –לימוד 

  ):1נספח )ללימוד יחד במליאה או בקבוצות קטנות  -את הקטע הבא או נחלק על שקופית נקרין
. 

ומה שפתר לי זה  ,חלומות היו בירושלים. פעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם עשרים וארבעה פותרי"
  ."לא פתר לי זה, וכולם נתקיימו בי. לקיים מה שנאמר: "כל החלומות הולכים אחר הפה

 'תרגום מתלמוד בבלי, מסכת ברכות,דף נ"ה, עמוד ב
 

  נשאל:
 מה מספר הקטע?  ?

חלומות בירושלים. המספר חלם חלום והלך לכל אחד מהם, וכל אחד פתר את  פותרי 24פשוטה: היו הבנה 
 .החלום באופן שונה מחברו, אך כל הפתרונות התגשמו במציאות

 איך זה יכול להיות שכל הפתרונות לחלום התגשמו?  ?
שבהם מישהו אומר משהו על חוויה או דברים כאלו שקורים בחיים שלנו? מקרים  האם אתם/ן מכירים/ות ?

)אסטרולוגיה, מורה או הורה או סביבה שמאמינה או לא וזה משפיע על התממשותו במציאות?  -חלום שלנו
 מאמינה בי(

  מה משמעות המשפט "כל החלומות הולכים אחר הפה"? ?

 '.הם בהתאם לפרשנות שניתנת לו, השלמה של כמה זויות וכופתרון החלום והמימוש שלו  -אפשרות אחת
לדוגמה, לא מספרים על  -יוצר מחויבות)מה קורה כשאנחנו מדברים על חלום שלנו? ומה קורה אם לא?  ?

לדוגמה להגיע  -לא נאכזב את הסביבה את עצמנו, אם מדברים על חלום -שלנכטסט בהתחלה כדי שאם 
  .)יוצר אצלנו ואצל הסביבה ציפייה והנעה לקיים את זהלמקום מסוים בחיים, 

ניתן להתייחס לנאמר בטקסט כאל נבואה המגשימה את עצמה: זהו מושג מתחום הפסיכולוגיה החברתית 
המתאר תהליך חברתי בו אמונה מובילה למימוש עצמה. להבדיל מאפקט הפלצבו, תהליך המימוש הוא 

מתוך )ואינטראקציה זו היא הגורמת להגשמת האמונה  ,ין פרטיםתהליך חברתי בו קיימת אינטראקציה ב
 .)ויקיפדיה

 
 (: דקות 45-33)סדנת ציפיות וחששות 

כל משתתף/ת לוקח/ת קלף אחד שמתאר ציפייה ותקווה שלה/ו לשנה הזו, וקלף אחד  קלפים: -אפשרות א
שמתאר חשש ואתגר שלה/ו מהשנה הזו. ניתן להשתמש בקלפי אימון או טיפול, בתמונות גזורות מהעיתון, 

  .2או במילים בנספח 
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צה מקום בטוח מקום לכל רגש שעולה, ולייצר בקבו לתתלאחר מכן נקיים במליאה סבב שיתוף. חשוב 
  .לבטא את התחושות והרגשות שעולים

אלו שבחרו  -נחלק את הכיתה לקבוצות לפי האסוציאציות שעלו בפתיחה : הצבא כדמות -אפשרות ב
 אסוציאציות זהות מהרשימה על הלוח הופכים לקבוצה. כל קבוצה מקבלת בריסטול גדול וטושים. 

אילו הצבא " :על פי ההנחיה –האסוציאציות שנבחרו  על כל קבוצה ליצור במשותף דמות של אדם על פי
 איזו דמות הייתה לו?".  -היה בן אדם

דקות עבודה, נכנס את הקבוצות  15-10לאחר  .ניתן לצייר ו/או לכתוב מילים בתוך קווי המתאר של הדמות
 ידות תלמידים והתלמאת ה נעודדוכל קבוצה תציג את הדמות שיצרה. במהלך הצגת הדמויות  -למליאה

 .מילות מפתח שעולות בדיון ונכתובלהעלות שאלות, חששות ותהיות מהשירות הצבאי, 
ניתן להקרין או להדפיס את אחת התמונות שממחישה ל המודל. נלמד יחד ע  : swotמודל  –אפשרות ג 

 (. 4ו/ה טבלה אישית. )נספח ולאחר מכן כל אחד/ת יוכל ליצור לעצמ  3ויזואלית את המודל בנספח 
ולהשאיר לכל  -ניתן לחשוב יחד במליאה על הממד החיצוני שמנתח את ההזדמנויות והאיומים בגיוס לצבא

 .את הממד הפנימי או בזוגותה /אחד/ת לנתח לעצמו

 
  :בהקשר לממד החיצוני נשאל

חברתית, מקצועית?  ,אישית מבחינה -מה אני יכול/ה לקבל בצבא? כיצד אני יכול/ה להתפתח -הזדמנויות
 ?אלו כלים אני יכול/ה לרכוש? אלו תפקידים הוצעו לי ומה הם יכולים לאפשר לי? מה אני יכול/ה ללמוד

אילו דברים קשים יש בצבא? מה מפחיד אותי במסגרת הצבאית? מה עלול לחסום או לאתגר  -איומים 
  ?אותי? אלו שינויים יכולים להתרחש שלא משמחים אותי

 

כלי מאוד נפוץ הינו  (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)ראשי תיבות    SWOT מודל 
לניתוח, למידה ותכנון אישי ברחבי העולם לניתוח, תכנון וניהול עסקי אסטרטגי. אנו נאמץ היום כלי זה 

  ו.עבור עצמנ

האישי מאפשר לנו לזהות את הכוחות והיכולות, להכיר את החולשות, לבחון רעיונות, שינויים, - SWOT ה
אסטרטגיות, להכיר את המצב העכשווי ולתכנן את השנים שלנו בשירות הצבאי ובכלל בעתיד. הוא מחולק 

 :ממדים 2 -ל

  .תכונות ומאפיינים של האדם –ממד פנימי: חוזקות וחולשות 

בשירות הצבאי /  -במקרה שלנו)נסיבות מעשיות וגורמים חיצוניים  –מנויות ואיומים ממד חיצוני: הזד
 ומי(. הלא
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  :קשר לממד הפנימי נשאלבה
מה אני עושה הכי טוב? מה מייחד אותי? אלו ערכים, כישורים, תכונות אופי יש לי? מה  -החוזקות שלי 

  ?א/נשים מעריכים בי? מה יש לי: כישרון, ידע, ניסיון, כושר, כסף, תמיכה משפחתית
לים הייתי משנה? אלו תכונות מה מונע ממני מלהתקדם? מה אני עושה פחות טוב? אלו הרג-החולשות שלי 

אופי שלי מעכבות אותי? מה אני צריך לשפר? מה אחרים לא אוהבים בי? מה חסר לי: ניסיון, חוסר ידע, 
  ?בטחון עצמי, חוסר בתמיכה משפחתית ,כסף

. 

לטיפול  ולהשתמש בחוזקות עיניה/לראות את התמונה כולה מול עיניו כל אחד ואחתהמודל מאפשר ל
מה אני יכול/ה  -באיומים, לניצול ההזדמנויות ולהתמודדות עם החולשות. כך נוכל גם לראות מול העיניים

ה לקבל מהשירות הצבאי, אלו הזדמנויות עומדות בפניי וכיצד אוכל /לתת לצבא ולמדינה, מה אני יכול
 .להשתמש בכוחותיי כדי להתגבר על המכשולים שעומדים בפניי

 
  :דקות( 15)קריאת טקסט ודיון: "מנהיגות מעצבת" 

)נספח  ניתן לבחור לקרוא יחד את הקטע שכתב מיכה פופר על מנהיגות מעצבת -לפי מצב הקבוצה והזמן
 ו. ולאחר מכן לקיים שיח קצר עלי( 5
 
כוח, התמדה ידי החזון "הספון בעצמותיהם", המעניק להם  נהיגים אפקטיביים מונעים בעצמם עלמ

והתלהבות להניע אחרים באמצעותו... כאשר מדובר בחזון אין הכוונה למושגים מופשטים. הכוונה היא 
לתמונה ברורה, תמונה עתידית בהירה של הארגון במיטבו... המנהיגות מתבטאת בראש ובראשונה 

הדבר הנוסף המתלווה לתמונה, באופן חי.   מערכת החושים"בניסוחה של אותה תמונה ובתרגומה "ל
שבלעדיו היא נשארת חלום בלבד, הוא היכולת של אותם מנהיגים לתרגם אותה למציאות ארגונית, 

לתהליכים ארגוניים, ללוחות זמנים, לרעיונות ממשיים, לאבני דרך, וכל זאת תוך החדרת אמונה שהדבר 
 אפשרי.

 (3-102היגים, עמ' )מיכה פופר, מנהלים כמנ
 
מיכה פופר הוא פרופסור מן המניין בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, המשמש כראש המגמה  

תעסוקתית. שימש כמפקד בית הספר לפיתוח המנהיגות )ביסל"ם( בצה"ל. בין -לפסיכולוגיה ארגונית
 ל מנהיגות ולמידה ארגונית.מייסדי "המכון למנהיגות איכותית". במחקריו הוא עוסק באספקטים שונים ש

 
 נשאל:   

 מה מסביר את כוח השפעתה של המנהיגות המעצבת לפי מיכה פופר?  ?
 מה התפקיד שממלא החזון בהקשר זה?  ?
 למה בעצם חשוב שיהיה לנו חזון?  ?
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 ? מהלימוד בהתחלה -כיצד ניתן לפרש "הליכה אחר הפה" לאור זאת ?

 
ניתן לדבר בקבוצה על היתרונות והחסרונות של החזון: מחד, ביסוס החלום במציאות ע"י תכנית עבודה 

אופרטיבית. מאידך, המחיר של צמצום החלום עם ההורדה לבסיס מציאותי, או תחושת אכזבה מהגשמת 
גם במקרה של הצלחה חלקית, עצם הנסיון יכול להוביל לבניית  -פוי. ומצד שלישיהחלום באופן אחר מהצ
 חזון מורכב ומדויק יותר.

 
  דקות(: 15כתיבת חלום אישי )

 -לאור הטקסט / השיח שלנו היום בקבוצה על חלומות בכלל ועל ציפיותינו ורגשותינו מהשירות הצבאי בפרט
כל אחד/ת כותב/ת לעצמו/ה מכתב לסיום השירות, שבו הוא/יא מתאר/ת איך נראה השירות שלו/ה. תעופו 

 על עצמכם/ן!  
או כל שיר אחר שעוסק  "חלום" של אביהו מדינה, בביצוע זוהר ארגובניתן להשמיע את השיר  -ברקע

 בחלומות ובהגשמה עצמית. 
 

ובסיום השירות  הצעה: ניתן לאסוף מהתלמידים/ות את המכתבים, להכניס למעטפות עם כתובתם/ן, 
 לשלוח את המכתבים אליהם הביתה בדואר... האפקט מדהים!

 
  דקות(: 10סיכום )

היום קצת העלינו למודעות את הציפיות והחששות שלנו מהשירות המתקרב. חשוב לזכור את הכוחות שאני 
 מגיע/ה איתם ועם התמיכה המשפחתית/ חברתית ושמאפשרים לי להתמודד עם אתגרים בשירות.

 בדרך, וחשוב להתחזק מהם!  ניתן לדבר גם על כך שיהיו גם כשלונות
 .ניתן להקרין סרטון שבו רואים כשלונות של א/נשים שלאחר מכן עלו לגדולה

 
 

. 
היכולת לחלום ולדמות מציאות אחרת מהווה, לפי מיכה פופר, כוח מניע לעשייה חברתית וכלי 

היא היכולת לתרגם את  ה/עצמה. אולם החלום אינו מספיק. תכונה הכרחית למנהיג-השפעה רב
החלום ליעדים, לתהליכים ולאבני דרך. התרגום לצעדים קונקרטיים ולפרטים הקטנים הוא שמבדיל 

וחזון. החזון הוא החוליה המקשרת בין ה"מה" לבין ה"איך". הוא פורט את החלום או משאת בין חלום 
הנפש לדרכי פעולה ויעדים מוגדרים. ניתן לפרש את ה"הליכה אחר הפה" כמעבר מחלום לחזון 

וכתרגום של החלום למונחים קונקרטיים. הניסוח במונחים קונקרטיים נותן משמעות ופשר אופרטיבי 
 לחלום.
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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 

אפשר גם לספר את הסיפור על הצפרדע החירשת שלא שמעה את פקפוקי הסביבה. המסר לא צריך להיות 
שמיעה וכבוד לביקורת של הסביבה אבל גם הכרה ומודעות לחוזקות  ולחולשות ,  אלא תהתעלמות מביקור

 קישור לסרטוןשלי. 
 

)התלמידים והתלמידות מוזמנים להציע שאפשר להשמיע לסיום ו/או לקרוא יחד את המילים:  -שירים לדרך
 ירים משלהם(. רעיונות לש

 שיר תקווה -מירי מסיקה
 יוצא לאור -אהוד בנאי

 משהו חדש מתחיל -דני רובס
  התחלות –יזהר אשדות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 במגוון נושאיםתוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטים וחומרים נוספים  , באתר החדש של עמותת קדמה
תרון סכסוכים פלמקצועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית,   המתאימים

 לאתר עמותת קדמה .בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עוד
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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 

  :1נספח 
  

חלומות היו  עשרים וארבעה פותרי
בירושלים. פעם אחת חלמתי חלום והלכתי 

אצל כולם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה, 
 וכולם נתקיימו בי. 

לקיים מה שנאמר: "כל החלומות הולכים 
אחר הפה".  )תרגום מתלמוד בבלי, מסכת 

 ברכות,דף נ"ה, עמוד ב'(
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  :2נספח 
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  :5נספח 
 

 כוח להם המעניק", בעצמותיהם הספון" החזון ידי-על בעצמם מונעים אפקטיביים מנהיגים
 למושגים הכוונה אין בחזון מדובר כאשר... באמצעותו אחרים להניע והתלהבות התמדה

... במיטבו הארגון של בהירה עתידית תמונה, ברורה לתמונה היא הכוונה. מופשטים
 מערכת"ל ובתרגומה תמונה אותה של בניסוחה ובראשונה בראש מתבטאת המנהיגות

 הוא, בלבד חלום נשארת היא שבלעדיו, לתמונה המתלווה הנוסף הדבר. חי באופן" החושים
 ללוחות, ארגוניים לתהליכים, ארגונית למציאות אותה לתרגם מנהיגים אותם של היכולת

   .אפשרי שהדבר אמונה החדרת תוך זאת וכל, דרך לאבני, ממשיים לרעיונות, זמנים
 
 (103-' עמ,  102 כמנהיגים מנהלים, פופר מיכה)

 
 

  :6נספח 
 
 . צפרדעים של מרוץ פעם היה היה 

  גבוה מגדל של העליון לקצה להגיע הייתה המטרה
  בהן ולתמוך אותן לראות כדי התכנסו אנשים הרבה התחיל המרוץ

 . למעלה עד להגיע מסוגלות שהצפרדעים האמינו לא האנשים, למעשה
!" פעם אף יצליחו לא הן!!! טעם אין: "מסוג היו שנשמעו המשפטים כל

. לטפס שהמשיכה מאחת חוץ, להתייאש לאט לאט התחילו הצפרדעים
! ... " לעולם יצליחו לא הן!!! הזמן על חבל באמת: "...המשיכו האנשים

 , ידיים הרימו הצפרדעים
 ... הכל למרות שהמשיכה מאחת חוץ

 , שלבד הזאת מהצפרדע חוץ המרוץ את נטשו כולן, לבסוף
 . למעלה הגיעה,  עצום מאמץ של במחיר

 .  זאת עשתה היא איך לדעת רצו, נדהמות, האחרות
. המרוץ את לסיים  כדי עשתה היא איך אותה לשאול כדי התקרבה מהן אחת

 ... הייתה שהצפרדע וגילתה
   ! ...חירשת
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