
 

 

 ?מהו שירות משמעותי, ולמה הוא חשוב-השאלה המרכזית

 כל שירות בצה"ל הוא חיוני ומשמעותימסר: 

  ראשונה:מתודה 

 "?מתחילים את הפעילות בשאלה "מהו שירות משמעותי

ושואלים שם מהו שירות משמעותי החניכים צריכים   שולחים לחניכים קישור למנטימטר
 .לכתוב מהו שירות משמעותי מבחינתם

התוכנה תאסוף את הנתונים שהחניכים כתבו ולאחר מכן המדריך יקיים דיון על הדברים  
 שהם כתבו

חשוב להבין לפני הפעולה איך משתמשים במניטמטר )כותבים בגוגל  הערות למדריך:
 נכנסים לאתר ויש בתוך האתר סרטון הסבר מצוין( מנטימטר

   |  :ציוד |  נספחים: | דק' 20  זמן:

 :  מתודה שנייה

 דקות( 5)שאלון אישי, שעליהם למלא ברצינות  שולחים לחניכים
 .לאחר מכן מתכנסים ומקיימים דיון קצר על המחשבות והמסקנות שעלו עד כה

 :נקודות לדיון

 ?משמעותי עבורכםמהו שירות  *

 ?'איך התשובות שלכם משקפות את ההגדרה של 'שירות משמעותי *

בשאלון, האם אנחנו מתגייסים לצבא מתוך ציות לחוק בלבד,  3בהמשך לשאלה  *
 ?שאולי מתוך הנעה פנימית או

קרבית  בשאלון, האם השירות של חייל שמשרת בגדוד או ביחידה 10בהמשך לשאלה  *
משירות של חייל שחוזר הביתה בכל יום? )לדוגמה, האם חייל גולני  הוא משמעותי יותר

 (?אביב -משרת שירות משמעותי יותר מחייל מודיעין שמשרת בתל

 ?16האם מישהו ענה על שאלה  *

יש לעבור לשאלון מיד לאחר הצגת היצירות, ומבלי להתעכב על  :הערות למדריך
ויות בנוגע לאופי השירות של כל אחד פרשנות. הדיון הוא פתוח ואפשר לדבר על התלבט

  .בצה"ל

 

  |  ציוד: |  השאלון בוורד נספחים: |  דק 25זמן: 



 

 

 שלישית:  מתודה 

למה לדעתם שירות משמעותי הוא חשוב, איזה תפקיד  בפדלט משותףהחניכים יכתבו 
את אחד נחשב בעיניהם למשמעותי ובאיזה תפקיד הם רוצים לשרת. החניכים יבחרו 

יסביר  קטע. החניך שכתב את ההקטע, יקריאו בקול וינסו לנחש מי כתב את מהקטעים
 .את הרעיונות שכתב, גם אם הם ראשוניים ולא מעובדים

החניכים אינם מכירים תפקידים בצה"ל הם יכולים להשתמש אם  :הערות למדריך
בהגדרות כלליות: "להדריך חיילים", "להיות חלק ממערך טכנולוגי שתומך בלוחמים", 

  ."ללחום בחזית" ועוד

סביר להניח כי זו הפעם הראשונה שהחניכים  :נקודות חשובות להצלחת הפעילות
ים אליהם. סביר להניח שרוב החניכים פוגשים בנושא זה, ויש להיות קשובים ואמפתי

יסכימו מהר מאוד על החשיבות שבשירות משמעותי, ולכן יש להכין חלופות שיניעו את 
הדיון: אפשר לתרום בתור אזרח פעיל שעובד ולא חייבים רק במסגרת צה"ל, גם לימודים 

  ?למה לא לנצל את הזמן ללימודים במקום לשרת בצה"ל –הם משמעותיים 

 
  פדלטחשוב להבין לפני הפעולה איך משתמשים ב הערות למדריך:

 

 

  |  ציוד: | נספחים: דק  | 20זמן: 

 


