משרתים
ביחד
יום עיון דו-יומי באשקלון
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.
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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

סיור:

בעקבות הפולש המצרי במלחמת העצמאות – על שליחות ,דבקות במשימה ורעות:
ניצנים הישנה:

"נפילת ניצנים כישלון הוא ,כישלון חרוץ" – דברים נוקבים אלו נאמרו ימים ספורים אחרי נפילת ניצנים,
מפיו של אבא קובנר ששימש כקצין התרבות של חטיבת גבעתי.
מה הביא אותו לכתיבה נחרצת שכזו?
מה האמת מאחורי סיפור ניצנים?
כיצד השפיעו הדברים על אנשי הקיבוץ לאחר המלחמה?
מדוע נבחר האתר לשמש כאנדרטה לנשים לוחמות?
כל אלו ועוד בחצר בית ספר שדה שיקמים בניצנים הישנה.

גשר עד הלום:

כאן ננסה לענות על השאלה מדוע עצרו המצרים דווקא כאן ולא שעטו צפונה לעבר תל אביב.
נלך במסלול קצר לאורך נחל לכיש ונבקר באנדרטה ייחודית לזכרם של החיילים המצריים.

קיבוץ נגבה:

דוגמא ייחודית לנקודה מבודדת שהחזיקה מעמד בגבורה עילאית מול צבא סדיר ומיומן.
נבקר בבית הקברות הייחודי ,מגדל המים ,באנדרטה שפיסל נתן רפפורט ונבין את מהלך ההתקפות על
הקיבוץ.

גבעת תום ותומר:

גבעה ליד קיבוץ נגבה שהפכה לאנדרטה פעילה לזכר שני חברים
– תום כיתאין ותומר קידר – שנהרגו באסון המסוקים.
ניתן להוסיף את משטרת עיראק סואידן וגבעה 69

יחידת מפקד -עמידה ביעדים והשגת מטרות בהיבט הלאומי והאישי

יום 2

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.

סיכום דו יומי -מפקד

