משרתים
ביחד
יום עיון דו-יומי בירושלים
רציונל משרתים ביחד:
דו יומי שבו נבחן את שלושת מעגלי השייכות שלנו:
אני ועם ישראל ,אני והיחידה ,אני והמשפחה.
החזון ,המעשה ומקומי בשליחות של המשרת ושל התא
המשפחתי שלו .דו יומי שמטרתו להעצים את תחושת

השליחות בכל מעגלי השייכות שלנו.
לחבר את הערך לחיי המשפחה .לצאת מחוזקים ביחד.
כל הזכויות שמורות לחברת מקום ערכים ויוזמות בע"מ

יום 1

התכנסות במלון ושיחת מפקד
סדנה לבחירה:

1

2

"הדבר הזה תלוי במפקדים: "...
סדנת גיבוש שמתבססת על מפגש שובר
שגרה של אנשי צבא כשותפים בפעילות
הדורשת עבודת צוות ,הן במקום השירות
והן עם הצוות הגרעיני )האטומי - (...עם
בנות ובני הזוג .דרך פעילות עם אתגרים
חדשים הדורשים חשיבה יצירתית ,אמון
בין
אנשי הצוות ,סיעור מוחות והרבה אנרגיות
חיוביות ,מתחדדים המסרים של מעגל
השייכות -אני והיחידה.
בסיום כל פעילות ייערך עיבוד קצר בו
נתייחס לנקודה מרכזית מתוך הפעילות
הקבוצתית ונשליך כתובנה לחיי היום יום.
את ערכי האמון ,הערבות ההדדית,
והלכידות להשגת המטרה.

מזוודת האושר:
כתבי חידה המבוססים על
שיתוף ידע וכוחות על מנת
לפצח את הקוד המסתתר.
אתגר מורכב המייצר שיתוף
פעולה ולמידה חווייתית בנושא
הגברת האושר האישי
והקבוצתי.
לאחר מכן יתקיים עיבוד על
החוויה והקשר לשירות.

3

קזינו רעיונות:
פיתוח רעיונות חדשים באמצעות
למידת עקרונות של פיתוח
יצירתיות.
תרגילים הדורשים מיקוד
ומביאים לידי ביטוי חשיבת עומק
ורוחב .הם מאפשרים ראייה
באור חדש את היכולות של
האחר והכרות עם נקודות מבט
שונות.
לאחר מכן יתקיים עיבוד על
החוויה והקשר לשירות.

יום 1
1

סיור לבחירה:

מנורה וגן ורדים:
נתחיל את סיורנו בגן הורדים היפהפה ,המהווה פארק עירוני ירוק בין משכן הכנסת לבית
המשפט העליון .נסייר בשבילי הגן המטופח ,נראה את חלקי הגן המוקדשים לעמים
השונים ,ואת האגם השליו בלב הפארק ונשמע על עתיקות ארכיאולוגיות שנמצאו במקום.
נמשיך אל המנורה ושער הכנסת ,המהווים יצירות אמנות המנציחות היסטוריה יהודית
ומחברת את הכנסת היום לישראל לאורך הדורות .נסיים במבט מבחוץ אל בניין בית
המשפט העליון ועל קרבתו הסימבולית למשכן הכנסת .סיור על רשויות השלטון במדינה.
נדבר על הקשר ביניהם ועל השליחות הציבורית
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אתגרים בחברה הישראלית:
סיור הפוסע בין סוגיות חברתיות בירושלים.
נתחיל בשכונת מוסררה ,המקום בו המרקם החברתי הצפוף ,מצב העולים ושאלת בתי
הספר ,הובילו להקמתם של הפנתרים השחורים ולמאבק שהותיר חותם על החברה
הישראלית .נמשיך להצצה קצרה לשכונות החרדיות :על מקומה של החברה החרדית
בישראל  ,2019בין גיוס לעולם התורה וסיפורם של מפעלי חסד .ונתצפת על כביש מס'  1קו
התפר בין מזרח למערב.
אפשר להוסיף מפגש עם חסיד מקומי להכרות החברה החרדית ממקור ראשון

3

יחד עם הזיכרון:
סיור בין התגשמות החזון ובין מי שחלם ונשאר לו בחלום.
סיור קצר בבית הקברות הצבאי בהר הרצל – על חולמים צעירים ,שביקשו לשנות ולתקן,
ונשארו בחלום .סיור אל עם אשר במבטו לעתיד כלל
גם את העבר ,ואשר הקים תרבות לזיכרון ההולכים.
חלום בהתגשמותו  -ביקור במוזיאון החדשני בהר הרצל ,חלום של דורות קורם עור וגידים.
מבט אל אדם אמיץ אשר היה שותף לדור שפעל ועשה למען התגשמות החזון.

יום 1

סדנה תיאטרלית:
"משרתים ביחד" -אני והמשפחה

להיות מפקד בעל משפחה זו משימה מאתגרת ומורכבת.
תפקידי הפיקוד יוצרים לעיתים מצבי דילמה מורכבים בין
האחריות הרבה לתפקיד למחויבות העמוקה למשפחה.
שימוש באמצעים תיאטרליים לניתוח מצבים מורכבים הנובעים
ממסירותם של המפקדים הן למשפחתם והן לשליחותם בצה"ל.
ננסה לבחון כל סיטואציה מזוויות ונעלים שונות ,להבין את
החוויה שעוברים בני המשפחה אל מול דרישות התפקיד
ולחשוב ביחד כיצד אפשר לחזק ולגייס את בני המשפחה בצורה חיובית ומכילה
להיות העורף התומך של כל מפקד.

יחידת מפקד -עמידה ביעדים והשגת מטרות בהיבט הלאומי והאישי

יום 2

סיור:

סיכום דו יומי -מפקד

