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ההבדל בין שנת שירות למכינה



איפה אפשר להתנדב לשנת שירות

ב"האפשרויות העומדות בפני בוגר י

"גוף משלח"היציאה לשנת שירות מתבצעת דרך •
3,600ובהם כ, גופים משלחים 30-ישנם כיום כ•

מתנדבים
תחומי פעילות שונים וקהל יעד  , לכל גוף אופי משלו•

.שונה
בחלק מהגופים ניתן לבחור בין מסלול שנת שירות  •

ל"רגיל למסלול גרעין הנח



גופים משלחים לשנת שירות



?איך בוחרים



.להתגייס עם החברים שלכם מהבית או מהקומונה•

.חינוך ולוחמה, שירות צבאי בתפקידי הדרכה•

.תהליך חברתי ורעיוני•

יצירת קבוצת מנהיגות איכותית המכוונת לעיסוק בשינוי  •

.  חברתי ותרומה

ל"מסלול גרעיני נח



שנת השירות של התנועה הקיבוצית

מתנדבי שנת שירות כ1000–מפעילה התנועה הקיבוצית כ ט"בתשע•

.קומונות ברחבי הארץ100

.בני קיבוצים ותלמידי בתי הספר ההתיישבותיים: קהל היעד•

!שנת שירות לאלפים ולא לאלופים–התפיסה 



התיישבות צרכים 
מיוחדים

טיפול  
ושיקום חינוך

+  חינוך 
טבע  

וחקלאות
הדרכה

האשכולות-תחומי התנדבות 

.הטיולים ואיכות הסביבה, כ בתחומי הטבע"בד, נוער ובוגרים, הדרכת קבוצות ילדים:הדרכה. 1

משימות חינוכיות עם קבוצות ילדים ונוער במקומות בהם המשימה   :חקלאות וטבע+ חינוך . 2
.כוללת עבודה במשק חקלאי או יציאה תכופה לפעילויות בטבע

.משימות חינוכיות עם קבוצות ילדים ונוער ללא עיסוק משמעותי בחקלאות או ביציאה לשטח:חינוך. 3

.או שיקומי/משימות בעלות אופי טיפולי ו:טיפול ושיקום. 4

.או רגשיות/שכליות ו, נוער ומבוגרים בעלי מגבלות פיזיות, עבודה עם ילדים:צרכים מיוחדים. 5

השתלבות בחיי הקהילה ובענפי המשק והתנדבויות בסביבת  , הכרות עם חיי הקיבוץ:התיישבות. 6
.הקיבוץ



שנת השירות של התנועה הקיבוצית



הקבלה לשנת השירות של התנועה הקיבוצית

?למה בכלל צריך מיונים
.בדיקת התאמה למסגרת ולמשימה1.
.בניית הרכב קבוצתי מאוזן2.
.  פער בין מספר הנרשמים למספר המקומות3.

הבחירה ההדדית–העיקרון המנחה 



תהליך הקבלה לשנת שירות

הרשמה  
: באתר

פרטים 
+  אישיים 
המלצה

יום  
היכרות  
במכון מיון

קבלת  
רשימת  
מקומות  

מתאימים  
)אשכול(

10דירוג 
מקומות  
מועדפים  

מתוך  
האשכול 

שיבוץ  
3-למיון ב

מקומות

מיונים  
במקומות  

עצמם

לקראת סוף  
חודש 

נובמבר  
2018

עד סוף ינואר  
2019

כשבוע לאחר יום ההיכרות עד אמצע  
חודש 

נובמבר  
2018

בתחילת  
חודש 

ספטמבר  
2018



שנת השירות של התנועה הקיבוצית



!!!בהצלחה
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