
תיאטרון ארצי לילדים ולנוער גאה להציג :

הקיץ שלי

!

על המחזה

ג'וני, יפתח ואריק, שלושה חברי ילדות שעברו יחד את כל המסלול, גן, 

בית-ספר יסודי ותיכון, עומדים לפני שינויי עצום בחייהם, תקופת 

הנעורים עומדת להסתיים, והם עומדים בפתחה של תקופה חדשה – 

הגיוס לצה"ל. בתפר הזה שבין שתי התקופות, תפר שגורם לבלבול, 

לתהליך של התפרקות המוכר והבטוח, והליכה לקראת הלא נודע, 



מנסה החבורה, כדברי השיר, "לקחת עוד שאיפה מהזמן, להתמכר ללב 

המתפרע, לדמיון המתפקע, ולאושר הנוגע בעומק הכאב".

סיפור המחזה מסופר דרך עיניו של יונתן, הקרוי בפי חבריו -  ג'וני. ג'וני 

מגיש את סרט הביכורים שלו לתחרות סרטים, ובוחר כנושא לתעד את 

חבריו האהובים בקיץ האחרון שבין סיום הלימודים לגיוס. שם סרטו – 

הקיץ שלי. כמו אומן שמחפש את  חומרי יצירתו, הוא עוקב ומתעד את 

חבריו מרגע לרגע, גם ברגעים הפחות צפויים. הדילמות, המשברים 

והקונפליקטים שעוברים חבריו בתקופה רגישה זו בחייהם מתועדים 

במצלמתו. הקיץ הזה, יחייב את כול בני החבורה בהחלטות שיקבעו 

את דימוים העצמי והחברתי את עתידם. באותם שבועות טעונים ינסו 

כל אחד לעצמו, וכולם ביחד, לחלום, לממש שאיפות ולנסות לשנות 

מציאות אישית וחיצונית.

ולסיום, כולנו תמיד מסתכלים קדימה, לשלב הבא בהתבגרות 

ובהתפתחות שלנו, בני החבורה יתבגרו וישתנו, וייסעו ויחזרו, ויתחתנו 

ויולידו ילדים, אבל הקיץ הזה, שנותר מתועד במצלמתו של ג'וני, הוא 

הקיץ אותו לא ישכחו לעולם. 

דמויות

יונתן (ג'וני) שפירא – הסיפור של החבורה מסופר דרכו. ג'וני מגיש את 

סרט הגמר שלו למגמה לקולנוע. הוא נער צנום ואסמטי, שמנסה בכל 

הכוח להעלות פרופיל ולהתגייס לקרבי. הפחד הכי גדול שלו הוא 

להישאר מאחרו, נטוש ותקוע בשכונת ילדותם, כשחבריו הכי טובים 

ממשיכים הלאה, ומכירים חברים חדשים ביחידות מובחרות.

אריק שכטר- נקרא על שם אביו, טייס בחיל האוויר שנהרג. חלומו של 

אריק, שלא הכיר את אביו, הוא להיות טייס כמוהו וכך להתקרב אליו. 



יפתח אלוש- אהבתו הגדולה ביותר בחיים היא מוסיקה. אביו קצין 

בכיר בצנחנים, והוא נקרע בין הרצון לרצות את אביו ולתרום מקסימום 

יכולת, לבין אהבתו הגדולה למוסיקה. 

שירה גורדון – הגיעה לבית הספר בכיתה י', חברה של אריק.  שירה 

עומדת להתגייס למשרד הביטחון, תפנית בחייה משנה את תוכנותיה.  

נטע שפירא– אחותו הקטנה של ג'וני (עולה לי"א), פלפלית וחטטנית. 

מנגנת על גיטרה חשמלית, דרך המוסיקה מוצאת חיבור חזק ליפתח, 

מה שגורם לה לרצות להיות בסביבתו כל הזמן. 

שולה שכטר - אמו של אריק, חמה ואנרגטית, מחוברת מאוד לבנה 

ולחבריו, אותם היא מכירה עוד מהגן. 

רופאה צבאית  

מושגים:

שירות משמעותי – שירות משמעותי הוא שירות שבו החייל ממצה את 

הכישורים האישיים שלו, תוך התאמה לצרכי המערכת והשתדלות 

לתרום ככול יכולתו ולתת מכישוריו ומיכולותיו לתפקיד שיבצע. יש 

להדגיש, ששירות משמעותי הינו  שירות קרבי אך, יש לזכור כי לא כל 

המתגייסים מתאימים מסיבות שונות  ליחידות קרביות , כל תפקיד 

בצה"ל  בעל חשיבות רבה ויש לו השפעה ישירה על משימות הצבא. 

צה"ל הינו מערכת שלמה שבה כל חלק הוא בעל חשיבות והשפעה 

משמעותיים, בין אם התפקיד "קרבי" ובין אם הוא "עורפי". המשמעות 

האמתית טמונה באופן ביצועו. ברגע שהחייל יבצע את תפקידו בצורה 

הטובה ביותר, תוך הערכת תפקידו, תהיה תרומתו והשפעתו על הצבא 

חיובית ומשמעותית, וגם הוא יפיק מכך סיפוק ומשמעות רבה יותר.  

מוטיבציה (הנעה) - היא מכלול התהליכים אשר מעוררים, מכוונים 

ומשמרים את ההתנהגות האנושית לעבר מטרה מסוימת. מבחינים בין 

שני סוגי מוטיבציות: 



מוטיבציה פנימית  - הנה התנהגות הנעתית שמטרתה השגת 1.

תחושה של יכולת ושליטה במצב. היא כוללת חקרנות וחיפוש 

אתגרים והזדמנויות להצטיין ומלווה בתחושה של בחירה 

חופשית.

מוטיבציה חיצונית  - הנה התנהגות הנעתית שמטרתה השגת 2.

גמול קונקרטי או הימנעות מעונש והיא מלווה בתחושה של 

אילוץ וכפיה. בתוך הגדרה זו נכללים כל סוגי החיזוקים 

החיצוניים. כאשר הפעילות היא אמצעי למטרה אחרת ולא 

מטרה או יעד בפני עצמה ההנעה לפעילות היא חיצונית. 

דילמה - המילה דילמה מקורה ביוונית – מורכבת מהמילה ִדי=כפול , 

לֶמה=הצעה/טענה, כלומר – טענה כפולה. דילמה היא צומת דרכים 

בין שתי אפשרויות או יותר או בין ערכים מתנגשים. הקושי בדילמה 

הוא בעצם הצורך בבחירה, ובעובדה שבדרך כלל אין פתרון חד 

ומובהק, ובחירה בכל אחת מהאפשרויות גובה מחיר יקר. 

          שלבים בניתוח דילמה 

הצגת הדילמה - מהי הדילמה, מה צריך להחליט1.

העלאת אלטרנטיבות (חלופות) לפתרון - מהם כל האפשרויות 2.

הקיימות לפתרון    הדילמה?

זיהוי הערכים המתנגשים - מהם הערכים שכל אפשרות 3.

מייצגת?

הכרעה - בחירה באחת האפשרויות.4.

נימוקים להכרעה – ביסוס לוגי (לפי עקרון כללי כלשהו), ביסוס 5.

פורמלי (לפי טקסט כלשהו או על סמך דעתו של מישהו).

השלכות - איזו תפיסת עולם רחבה יותר מייצגת הבחירה בערך 6.

כלשהו. מהי המשמעות של הבחירה.  



שאלות -  טרום צפייה 
מהן הציפיות שלך מהשירות בצה"ל?  ❖

האם, בשלב זה, אתה יודע מה תרצה לעשות בצה"ל? ❖

האם יש לך חששות לקראת שירותך הצבאי? ❖

האם אתה מרגשי שיש לך את כול המידע הדרוש על הגיוס ❖

לצה"ל? 

ההצגה מביאה את סיפורם של 4 חברים ערב גיוסם לצה"ל. ❖

הדילמות, החששות של כל אחד בנפרד ושל כולם כחבורה. האם 

גם אתה חווה דילמות משני סוגים?  

דיון ועיבוד  - לאחר צפייה 
בחר/י דמות אחת מתוך חמש דמויות החבורה  - אשר את/ה ❖

מזדהה/מסכים/ה או לא מזדהה/לא מסכים/ה עמה ובדקי במהלך 

ההצגה:  

מה מייצגת כל דמות בחבורה?  ✓

מה מניע את הדמות? ✓

אילו החלטות היא מקבלת? ✓

מה אתה אוהב/לא אוהב בדמות הזאת ומדוע?  ✓

מה המשותף לכלל הדמויות העומדות לפני גיוס – ג'וני, יפתח, ✓

אריק ושירה?  

למחנך: רוצים להגשים ולממש את עצמם בשירותם הצבאי 

אך נקרעים מול אילוצים שונים – מצב רפואי (ג'וני ושירה), 

רצון ההורים (יפתח ואריק). 



מה מייצגת כל דמות בהצגה ואיזו דילמה ספציפית היא ✓

מעלה? 

איך הדמות פותרת את הדילמה?  ✓

האם אתם מזדהים עם הפתרון? האם זהו פתרון אופטימלי, ✓

או שיש עוד חלופות?

מה הקשר בין הדמות לשירות משמעותי? ✓

אלו תכונות/התנהגויות סייעו לדמות להתמודד עם הדילמה? ✓

האם אתם זוכרים מקרה, בו תכונה מסוימת סייעה לכם 

להתמודד עם דילמה? האם הצלחתם להשיג את המטרה 

באמצעותה?  

נקודות לדיון ומחשבה:

מימוש עצמי ושאיפות אישיות לעומת דרישות המערכת - השירות ❖

בצה"ל?  

האם לגיטימי לנקוט בכול האמצעים כדי להשיג את מטרתי ❖

בצבא ובכלל? (לשקר, לריב עם ההורים, להסתיר וכו'). מהו 

הגבול של  - מה לגיטימי לעשות ומה לא לגיטימי לעשות  - 

לטובת בחירת המסלול הצבאי. האם לשקר לגבי מצבך הרפואי 

(ראו ג'וני ויפתח אלוש) על מנת לקבל את השיבוץ "הנחשק"? 

יפתח ניסה להוריד פרופיל על מנת להתקבל ללהקה צבאית, 

ולהבדיל – ג'וני האסמטי ניסה, כתמונת מראה ליפתח, להעלות 

פרופיל על מנת להתקבל לקרבי. האם התנהגות זו היא בתחום 

הלגיטימי או לא? האם המטרה מקדשת את האמצעים? האם יש 

גבול אדום? 



כל דמות עברה התמודדות עם מציאות מורכבת ובלתי רצויה ❖

עבורה. מהן האפשרויות שעומדות בפניי - לפני גיוס – על מנת 

להתמודד עם מציאות לא רצויה/שיבוץ לא רצוי? 

מה קורה כשהפרופיל הרפואי אינו מתאים לשאיפות ולרצונות ❖

שלי? 

איך ניתן לצמצם את הפער בין הרצוי (החלום, מימוש עצמי) ❖

והמצוי (מצבי הרפואי, רצון הורים)?  איך אני מייצר דיאלוג עם 

המערכת על מנת לצמצם את הפער? האם ניתן? האם קיימות 

דוגמאות של הצלחות?  

דילמה המיוצגת ע"י האם – לגונן על הבן (שיוותר על שירות ❖

קרבי) לעומת המוטיבציה לצאת לעצמאות, לפרוס כנפיים?  

"לא התפקיד עושה את האדם אלא האדם עושה את התפקיד" - ❖

שירותי משמעותי עבורי: איך אני יוצק משמעות בשיבוץ אותו 

קיבלתי? (משמעויות כמו: "אני הולך ללא נודע, אבל מצד שני – 

אני הולך להזדמנות חדשה", "לצאת מאזור הנוחות שלי", "לצד 

המחירים, יש גם רווחים").. 

מימוש אהבה או פגיעה בחברות? ❖

הימים שלפני הגיוס לצה"ל מסמלים סיום של תקופה והתחלה ❖

של תקופה חדשה. מטבע הדברים, תקופת מעבר מעין אלו, 

טומנות בחובן רגשות רבים – התרגשות, ציפייה, עצב, פחד, 

חוסר וודאות, שמחה ועוד. איך אתם חווים את התקופה? אלו 

רגשות צפים בכם? 



  


