
 

 

האם וכיצד שנת  שירות ונח"ל הם מסלולים המקיימים את ערך  

 ההגשמה? 

 הכנות מראש: 

לקבוצה שלי+ להבין איך שולחים קישור שעובד )לא   ideaflipליצור לוח ב .1

מעתיקים כתובת אתר אלא לוחצים על ההוסף משתתף בפלוס מימין למעלה ואז 

 וחצים על קישור(לבמקום להקליד מייל 

 להגיד לכל הקבוצה להכין מראש דך וטוש שיראו במצלמה. .2

 הבעה יצירתית  ראשונה:מתודה 

   | אין  ציוד:  | אין נספחים: |דק 15   זמן:

 -בתור "תערוכה מקוונת"  ideaflipמשתמשים בפלטפורמה 

יכול להיות הגדרה, משפט  שמבטא את המחשבה שלהם,  -על כל חניכה להוסיף ללוח תוכן

לשיר או מסמך או כתבה מעיתון וכל דבר שעולה על דעתה שמייצג בעייה  -תמונה/ ציור, קישור 

 את המושג והערך "הגשמה". 

תח בכל  עקרונות המפ 3לאחר שסיימנו, נתבונן יחד בלוח שנוצר, ועל בסיסו נבחר יחד מהם 

)כדאי ויזואלית לבחור בצורה אחרת כדי ליצר   -, נוסיף אותם ללוחהגשמה המצויה על הלוח

 . הבחנה בין כל מה שרשום לבין הסיכום שלנו(

  

  פירוק  :מתודה שנייה

 דפ ועט |  ציוד: הגרף למטה | נספחים: דקות | 20   זמן:

"המבחן הוא מה קורה לצעיר אחרי שירותו הצבאי.   -נוסיף ללוח את הציטוט של מוקי צור

האם הוא מוכן להקדיש את חייו לגיבוש של רמת יחד גבוהה יותר, לשירות חינוכי, הליכה 

  3למשימות חברתיות ואישיות הנתבעות על ידי הכלל, ולא רק תועלתו האישית." )ליד 

 הערונות מהמתודה הקודמת(

המדריכה תשתף מסך ותראה את הגרף על המסך, וכל חניך יוכל להעתיק את הגרף לדף שלו  

ולצבוע אותו בעזרת הטוש והדף שהכינו מראש. )אפשר גם לשלוח לחניכים את הקובץ וכל  

  אחד ימלא במחשב שלו את הגרף ויציג אותו בעזרת שיתוף מסך במקום להראות למצלמה(. 

 ת הזמן המוקדש להגשמה בכל תקופת חיים. על הגרף כל אחד ימלא את כמו



 

 

 החניכים יציגו את הגרפים שלהם וישתפו מדוע בחרו למלא אותם כך. 

 האם יש קווי דמיון בין הגרפים השונים? שאלות לדיון:

 מה נתפס כתקופת הגשמה? ומה נתפס כתקופה הכי לא מגשימה? 

 לפי מה הכרעתם? 

 נח"ל?איך נתפסת שנת שירות לעומת מסלול 

 כיצד נתפסות הש"ש והנח"ל לעומת תקופת העבודה בחיים הבוגרים? 

האם שנה שרק מתנדבים בה שווה יותר מבחירת מקצוע  ודרך חיים שבה אני מגשים לאורך  

 זמן ובמספר רמות של החיים?

איך אתם רואים את הביטויים של הגשמה בשנת שירות לעומת הגשמה בחיים הבוגרים? מה  

ההבדל ביכולות? באופן העשיה? בכמות הזמן המוקדשת לכך? בתחומי הפעילות ומיד  

 ההשפעה?

כדאי להפנות בכל פעם שאלה לחניכ/ה מסוימ/ת, ואם הקבוצה גדולה אפילו   -*הערה למדריכה

על מיוט בכדי לאפשר דיון. אם יש חניכים תזזיתיים וקשה לנהל את  להנחות את השאר להיות

הדיון אפשר לעשות שימוש בלוח מהמתודה הראשונה וליצור עליו עוד מרחב בו הם רושמים את 

ניתן גם לרשום את   המסקנות מהדיון תו"כ שחבר/ה מדבר/ת וכך נדע למי להתייחס בהמשך. 

 סיף פתקי תגובות ומתוך כך לייצר דיון. השאלו מראש על פתקים בוח ולתת להם להו

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                  

 חרור שנה אחרי הש לימודים  עבודה
שירות  

 נח"ל  צבאי 
שנת  

 היום יא יב שירות 


