אחריי...

לשירות משמעותי
טיפים לבחירת מסלול שירות
חותם  -יהדות על סדר היום

איילת המדריכה התותחית
מקליד/ה

כי...

אוף ,אני לא יודעת מה להחליט!!
רציתי? לשרת את עם ישראל?

!

מה בסך הכול

מה נסגר ,אחותי? תירגעי..
וואי ,את תמיד יודעת הכול ,את תחליטי לי!
את ההחלטה את
היי היי ...תשתי כוס מים ותנשמי...
תקבלי בעצמך .אבל לדבר תמיד אפשר ..נו...
טוב אז ככה -מצד אחד ,שירות לאומי הוא לדתיות וזה..
אבל תכל'ס נראה לי שתרומה משמעותית באמת תהיה
לי בצבא!
למה? מי קבע שבשביל לתרום למדינה צריך ללבוש
מדים ולצעוד שמאל-ימין? אין על חיילי צה"ל ששומרים
עלינו יום ולילה ...אבל אני ממש לא בטוחה שזו התרומה
שמתאימה לכולם...
את צודקת שיש הרבה משימות חשובות במדינת ישראל
שלנו ..אבל עדיין הצבא נראה לי הכי תורם ,לא?
תלוי על מה את מסתכלת ...צריך לבחון את התרומה
לפי העשייה בפועל ולא לפי המעטפת החיצונית -יש
חיילת שהיא פקידה במשרד בצה"ל שבאה בבוקר ,הולכת
בצהריים וגם באמצע היא לא כל כך עסוקה (אגב ,אחוז
ניכר מהחיילות בצה"ל הן פקידות) ...ויש בת שירות
שמחזיקה על הכתפיים סניף /מוסד /יישוב שלם...
אני בטוחה שיש גם מקרים הפוכים...
ברוררר! אבל איך אימא שלי תמיד אומרת" -אל
תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" -אם מה שאת באמת
מחפשת הוא הקטע של לתרום ,אז בשירות לאומי יש
מגוון עצום של תחומי עשייה משמעותיים שהתרומה
בהם ודאי לא פחותה מצה"ל .לדעתי העיקר שהרצון
המדהים שלך לתרום מעצמך לא הופך לחיצוני אלא
נשאר כנה ואמיתי.
ואיך אני יודעת שהוא נשאר אמיתי???
פשוט תשאלי את עצמך את השאלה  -איפה אני באמת
יכולה לתרום באופן הטוב ,הנכון והמתאים לי ביותר?
טוב ...אז אני שואלת את עצמי עכשיו...ונראה לי
שבשירות לאומי יש ראש קטן כזה ,לא?
האמת ,לפי מה ששמעתי ,אז דווקא במובנים רבים צריך
בשירות לאומי ראש גדול הרבה יותר משירות בצבא.

מה? את רצינית??? למה??
אז זהו שהצבא הוא מסגרת ענקית ,ובדרך כלל לחיילת
קטנה וחמודה כמוך אין כל כך יכולת בחירה ...אי אפשר
להשוות בין שירות במסגרת שמרגע שנכנסת אליה
זכות הבחירה כבר לא שלך לשירות שבו הכול מבחירה
שלך ויש לך יכולת בכל רגע לשנות אותה! יש בבחירה
הזו הרבה יותר משמעות והיא מביאה לאחריות אישית
ולראש גדול!
וואו..יש בזה משהו.
חוץ מזה ,הצבא בכללי הוא מה זה מקום נוקשה.
חייבים להתיישר מול כללי המערכת,
זה בטח ממש מבאס לפעמים ,לא???
נכון .ואת יודעת עוד משהו? אם כבר מדברים על אחריות
וראש גדול ...הצבא בנוי באופן היררכי (איזה מילה
חכמה ,) ..וזה אומר שיש מפקדים ומעליהם מפקדים
יותר בכירים וכן הלאה ...ולכן הרבה פעמים האחריות
עוברת למפקדים ולקצינים ואת –החיילת הקטנה -
נשארת ראש קטן...
אולי את צודקת ..אבל תודי ששירות לאומי הרבה יותר
משעמם...
אחותי ,איפה את חיה??
שירות לאומי הוא שם כולל לאלפי מקומות שונים של
התנדבות!!! את יכולה לבחור תחום שמעניין אותך-
עזרה לנזקקים ,משרד הביטחון ,נוער במצוקה ,בתי ספר,
תנועות נוער ,מוקדי חירום ביש"ע ,בתי חולים ויש עוד
מלא...
רק שאני לא אתחיל להתבלבל גם מזה...
חחחח...הקטע הוא גם שאת תקבעי אם זה משעמם או לא...
דה????
זה מה שמיוחד ..העשייה תלויה ביוזמה ובמקוריות שלך!
את בעצמך יכולה להחליט אם את עושה את השירות
לישנוני ומשעמם או לשירות מלא יוזמה ועניין!
אז מה את אומרת? בשירות לאומי הכול מושלם?
ממש לא! אני בעצמי שמעתי גם סיפורים לא חיוביים..
אז בקיצור ..אין הבדל...יש בעיות בכל מקום..
ברור שיש בעיות...לכן את חייבת לבדוק טוב טוב לפני
שאת בוחרת מקום לשרת בו ולוודא שהוא ראוי ומתאים.
אבל אני חושבת שאין מה להשוות.

כי שירות לאומי הוא מסגרת שבנויה בשביל בנות דתיות
כמונו ומותאמת להן .סביבת העבודה הצבאית היא
עולם אחר לגמרי -מסגרת קשוחה ולוחצת שמזמינה
התפרקות ופריצת גבולות בכל הזדמנות ..ובפרט שמי
שמרכיב אותה הם לא אנשים בוגרים ונשואים אלא
מעורבבים בה צעירים רווקים ,בנים ובנות יחד – תסכימי
איתי שזהו מתכון ליצירת הווי ואווירה מאוד מסוימים...

ויש עוד משהו ...בצבא המילה הראשונה והאחרונה
היא של המפקד שהוא בדרך כלל נער בן עשרים בסך
הכול ...לא היית רוצה שהוא יהיה האחראי והמחליט
הבלעדי על תנאי השירות שלך...זה מצב לא הכי תקין...

זוכרת ...היה שיעור בסיסי!!! הוא גם אמר בשיעור הזה
שלפעמים קלקול רוחני לא נמדד מייד ולפעמים סביבה
לא ראויה יכולה ליצור בתוכנו פגיעה פנימית כשנתרגל
לראות,לשמוע או לחוות דברים לא חיוביים.
כן נכון! הוא קרא לזה "עישון פסיבי" ,כמו שאדם שנמצא
בסביבת מעשנים עלול להיפגע לא פחות מהמעשן עצמו.
כן ...השיעור הזה היה בהחלט מעורר מחשבה...
את יודעת מה? אני חושבת שאפילו אם איתך הכול יעבור
בשלום בצבא עדיין יש פה משהו שאי אפשר להתעלם
ממנו...
והוא...
ההשפעה שלנו על התהליך ...מה יהיה בהמשך...
אני תמיד מקווה שיהיה טוב ...

ובשירות לאומי?...
גם שם יש דברים שצריכים שיפור כמו שאמרתי אבל
המסגרת מתאימה הרבה יותר  -יש רכזת קשובה
ומעטפת שלמה של אנשי מקצוע מבוגרים ומנוסים
המלווים את הבת מבחינה רוחנית ,חברתית ואישית.
ממש אי אפשר להשוות ...יש הבדל ענק בין בעיה
מקומית שעלולה להיות בכל מקום לבין בעיה כללית
עם מסגרת שהמבנה שלה לא מתאים.
אממממ.....
ואת יודעת מה הכי מרגיע?
נו...
שאם בכל זאת יש בעיה או שהבת מרגישה שאינה
מסוגלת עוד ,היא יכולה לקחת את חפציה וללכת,
לעומת הצבא שהיא מסגרת 'אל-חזור'  ..כל בריחה
הביתה מוגדרת 'נפקדות' ועונשה עלול להיות מאסר.
נשמע לא נחמד...
ומה עם ההשפעה הרוחנית?
האמת ,דווקא בקטע הזה אני לא דואגת ...את יודעת
די בניתי את עצמי בשנה האחרונה ...בהדרכה וגם
בשיעורים שאני הולכת אליהם ...ברור לי שאני לא
אתקלקל...
סחטיין עלייך...באמת כל הכבוד! הלוואי עלי ...אבל את
זוכרת את השיעור של הרב אבי על "אל תאמין בעצמך
עד יום מותך" -שתמיד כדאי לא לבטוח בעצמך במאה
אחוז ...ועוד בסביבה חדשה ולא מוכרת...

אבל למה את מתכוונת?

אני מתכוונת לזה שברור שאם עוד ועוד בנות תותחיות
כמוך יתגייסו לצבא ,גיוס בנות ייהפך למקובל בציבור
שלנו ואז רוב הבנות יתגייסו בלי לחשוב פעמיים ולאו
דווקא למקומות מוגנים .זה לא מרגיש טוב שאומרים-
'יש לי אחריות רק על עצמי' ,נכון? זה מזכיר לי את
המשל על קבוצת מטיילים שעולה על גשר צר בידיעה
שמהאדם העשירי שעובר ,הגשר מתחיל להתמוטט-
אני בטוחה שלא היית עולה על גשר כזה ראשונה
בידיעה ש'את מסודרת'...
אמאל'ה ,ברור שלא!!!
אז זהו ...זוכרת לבדוק כל הזמן שהרצון לתרום
הוא אמיתי?
ברור .אני תלמידה טובה...
אמיתי ולא חיצוני...

לשמור על הרצון

אז דווקא בגלל הרצון החזק שלך לתרום לעם ישראל
ולא בשביל עצמך ,צריך להתחשב בהשלכה של ההחלטה
שלנו על התהליך הכללי שעלול להיווצר...
וואלה ...העלית נקודה...
טוב...יש לך על מה לחשוב ,לא?
אני באמת מרגישה שקיבלתי
וואי!! ממש תודה!!
הרבה חומר למחשבה ,ומאמינה שזה יעזור לי לבחור
את השירות המשמעותי והמתאים לי ביותר בע"ה!!
בהצלחה מתוקה! החלטה טובה ונכונה!! בעז"ה
בקרוב!!!

שיחה בין "מיכלוש" ,ל"איילת המדריכה התותחית"

תעשי ,רק מה שאת אוהבת!
רק בשירות הלאומי  -לא רק שאת לא "תקועה" ללא דרך
חזרה ,אלא שמלכתחילה בידך לבחור בדיוק את מה שמתאים
לך ביותר ,מה שטוב לך ,מה שאת טובה בו ,מה שאת רוצה,
מה שאת אוהבת!
אז הנה – בשביל שתעשי בדיוק את מה שאת רוצה ואוהבת
צירפנו לך כלי עזר קטן .בהצלחה!
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תקן חוץ שמסתיים ב16:00-
ומאפשר לי לעשות דברים
נוספים מחוץ למסגרת
השירות לאומי

 .מקום בארץ שהייתי רוצה להיות בו?

חשוב לי
להישאר ליד
המשפחה.

תקן בית

חשוב לי לחוות את המגורים בדירת שירות,
להתפתח ולהכיר מקומות חדשים:

קרוב להורים אזור בארץ שהייתי רוצה
ולאזור מגוריי לגור בו וכעת יש לי הזדמנות
במסגרת השירות.

1

תקן חוץ שמשלב עבודה עם
הקהילה – עבודה אינטנסיבית יותר
שמשלבת גם תקן בוקר וגם עבודת
צהריים ,עבודה עם נוער ,משפחות,
קהילה ,מועדוניות נוער.

6

 .השאלה הבאה היא

האם להישאר בבית או לצאת לדירת שירות?

5

לכי בעקבות החץ .שבפנים.
כלי עזר למיפוי תחומי עניין ונתונים נוספים
שחשובים בקבלת ההחלטות
בדרך לבחירת מקום השירות.

 .השאלה הראשונה

שאת צריכה לשאול את עצמך היא

מה מעניין אותי?
עבודה עם ילדים
עם קשישים
חינוך בלתי פורמאלי
בעלי צרכים מיוחדים
משרד ממשלה

 .1עבודה שמשלבת קבלת קהל,

עבודה במשרד שאפשר להשתלב
בו אחר כך בעבודה ,משרד שמעניק
קורס מקצועי עם תעודה.

 .2בריאות:

סיעוד בבתי חולים.
מד"א
סייעת רפואה
קופות חולים

 .3עמותות:

עבודה עם משפחות
יזמות
הרמת פרויקטים
עבודה עם ילדים חולים

רחל הלפרין אגודת "שילה"

2

.האם אני מחפשת תחום שהייתי
רוצה לעסוק בו בעתיד או להתנסות
באופן כללי במה שמעניין אותי ושאוכל
להיות טובה בו?
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 .מה חשוב לי יותר

עבודה בצוות או עבודה אישית?
.1עבודה עם צוות כוללת עבודה מול כמה
אנשים בתפקידים שונים וכן עם בנות שירות
נוספות .היא תדרוש ממך תקשורת טובה
ויכולת עבודה בסביבה משותפת.

.2עבודה אישית היא עבודה שבה יש לך
משימות אדמיניסטרטיביות למלא כשאת
כפופה למנהל/ת ,והיא תדרוש עמידה
במשימות ,ויהיה לך יותר מרחב אישי
ממרחב משותף.

 .כעת לאחר
שבחרת תחום

חשבי על הכישורים
והיכולות שלך ושאלי את
עצמך:
האם יש בי כישורים מיוחדים
שהייתי רוצה שיבואו לידי
ביטוי במקום השירות כמו:
ריקוד ,נגינה ,משחק וכו'?
אם כן ,בדקי האם התקן יוכל
לאפשר לך להיעזר בהם.

4
מסגרת עם מטלות ברורות,
 .מה חשוב לי יותר

מסגרת שדורשת יוזמה
וראש גדול ,או שילוב בין השתיים?
מה מתאים לי יותר? איפה אני
מרגישה בטוח יותר? האם אני
יכולה לעשות עבודה שחוזרת
על עצמה או שהגיוון חשוב
לי? כשתגיעי לראיון במקום
השירות כדאי לברר מהו סגנון
העבודה במקום ומה הציפייה
ממך.

מבוסס על תוכן שפורסם במוסף עולם קטן

הידעת?!

אז רגע לפני
שאת מחליטה וסוגרת,

גדול!
תרשי לנו לתת לך
לא משנה מה תחליטי – הוא מגיע לך!
על מה? על הרצון האמתי שלך לתת מעצמך ולתרום,
על כך שאת חושבת על טובת החברה והמדינה
ומוכנה להירתם למשימות לאומיות.
אם את עדיין מתלבטת מהי הדרך
המתאימה ביותר עבורך לתרום למדינה
אנחנו נשמח להיות לך לעזר בקו הייעוץ
"בדרך לשירות משמעותי"

073-3904102

יהדות על סדר היום
www.chotam.org.il
office@chotam.org.il
חותם  -יהדות על סדר היום
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