
משרתים
ביחד

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.

יום עיון דו-יומי בתל אביב
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יום 1
התכנסות במלון ושיחת מפקד

סדנה לבחירה: 
"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.

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.
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יום 1
סיור: 

שביל העצמאות: תל-אביב העיר שהקימה מדינה
 

 32 דקות ארך טקס הכרזת העצמאות על הקמת המדינה העברית באייר תש"ח, 
אך מלאו כבר כמעט 70 שנה לפעילות ציונית בארץ-ישראל

וכמעט 40 שנה לתל-אביב, העיר העברית הראשונה.
לא פעם מוצגת העיר תל-אביב בציבור הישראלי בכינוי "מדינת תל-אביב", 

אבל מתברר כי בשנים שלפני הקמת המדינה היה בדימוי זה אמת רבה. 
 

בשנת השבעים למדינת ישראל נחנך שביל העצמאות בתל-אביב -
שביל ייחודי המסומן בזהב על מדרכות העיר באורך של ק"מ אחד. בסיור לאורך השביל
נספר על הדרך מהעיר העברית למדינה העברית, באמצעות האתרים לידם הוא עובר

חושף את מקומה ואת חשיבותה של העיר בסיפור הקמת המדינה ואת ערכי מגילת העצמאות
הבאים לידי ביטוי בחלקם.

נספר על יוזמה של זוג להקים את בית הספר התיכון העברי הראשון בעולם, נגלה את יצירתו
של אחד האמנים העבריים הראשונים, נגלה מי היה המייסד האמיתי של תל-אביב, נספר על

הפיכתה של תל-אביב למרכז הכלכלי של היישוב העברי ועל
החיים היומיומיים בה, נגלה את המקום בו נפלו כמה מההכרעות הביטחוניות החשובות בימי

היישוב, ונסיים ליד המקום בו הכריז בן-גוריון לפני 70 שנה על הקמת המדינה.

יחידת מפקד- עמידה ביעדים והשגת מטרות בהיבט הלאומי והאישי



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.

יום 1



יום 2

סיור:

סיכום דו יומי- מפקד


