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  "נוער שמע"                         
  וגיוס לצה"ל יו פעילות בנושא שנת שירות              

  לשכבת י"ב                                         
  

  ?כיצד לבחור
הבחירות שאני עושה?", בחינה ביקורתית של עיסוק בשאלה "מה ומי משפיע על 

.  הנוער הישראלי בשילוב סרטוני

�  בחר את עצמ
שיחה על הגשמה  -מי אני רוצה להיות 

  עצמית, זהות ותפקידו של הנוער.

  ערכי	 והגשמת	
 �מה מרכיב את סול הערכי שלי? אי

  אפשר להגשי את ערכי?

  תרומה בחברה מתפרקת  -"נוער שמע"
הזמנה  -עורבות חברתית. כיצד נית� להשפיע ולפעול לשינוי המציאותאחריות ומ

  לשירות משמעותי.
  

  פאנל שנות שירות
  מפגש ע	 נציגי	 מארגוני	 וגופי	 שוני	 שבה	 פעילי	 ש"ש.

  

  

  

  

 

  
    

 

 רציונל חינוכי לסמינר: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ל או יציאה לשנת שירות כאשר הכל "לצה גיוסמה המשמעות של נתינה לחברה, 
 :� "לא התחשבות באחרהתקד ככל יכולת� ל", "דאג לעצמ�"מסביב אומר ל

  הנוער הישראלי הוא תבנית נו! הערכי שהוא גדל בתוכ. ?"הצלח בכל מחיר"ו
קשורי במראה חיצוני, כס!, מדד אנו חיי בחברה אשר מדדי ההצלחה שלה 

הפופולאריות וביסוס קריירה אישית. בחברה זו, הנוער נדחק בעל כורחו, לפתח תפישת 
יסטית אשר לא משאירה מקו לתרומה, עשייה וקרייר תעול אינדיבידואליסטי

  חברתית ושאיפה לתיקו�.
  

מטרת היו	 היא לנסות ולעמוד על המתח הזה בחיי הנוער, ולהעניק לה	 אופציה 
שונה למהל� הכללי. הזמנה לקחת חלק פעיל בעיצוב ותיקו� החברה הישראלית 

 ל."דר� שנת השירות ודר� מבט אחר על הגיוס לצה -ולא רק את עצמ	 

  "נוער, שמע! 
 מישהו אי ש	 מחזיק את מאזני חיינו בידיו. וכפות המאזניי	 עולות ויורדות, עולות ויורדות

 ישראל ת: שואת ישראל, תקומת ישראל, ומלחמתעל הכ! האח

 כבד מאוד תככי מסחר ופוליטיקה, והתככי	, משקל	 :ועל הכ! השנייה

 זניי	נוער, זכור: בבוא השעה, השל� עצמ� על כ! המא

 !השל� עצמ� בכוח ובאומ"

  "!נוער, שמע!  זה יכריע, המאז� ישתנה

  יצחק שדה
 


