
 למזכירות התנועה

    

 

 

 שנת השירות של התנועה הקיבוצית



 כללי

    

 

 

 גופים המפעילים מסלולי שנת שירות 30 -התנועה הקיבוצית הינה אחת מתוך כ•

 מתנדבי שנת שירות 3500 -כ בכל הגופים כ"בסה•

 :בתנועה הקיבוצית•

( בכלל הגופים 20% -לעומת כ, נשירה 6%) 890מסיימים , 947התחילו  – ט"בתשע•
 קומונות 96ב 

 קומונות 101 -משובצים ב 997 –פ "לקראת תש•

780 806 845 875 921 947 997 

 תשפ תשעט תשעח תשעז תשעו תשעה תשעד

 שינים לפי שנים"כמות ש



 פ"מחזור תש

 משובצים 997

 (3מכל  1)מועמדים  2880התקבלו מתוך 

 : מתוכם
 (58%)בנות  582, (42%)בנים  415•

 קיבוצים 143 -מ( 40% -כ)קיבוצניקים  385•

יגור  , מעגן מיכאל, (9)גבעת חיים איחוד , (10)שפיים  –קיבוצים מובילים •
 (8)וחצרים 

 (51)גלבוע , (52)עמק חפר , (69)עמק יזרעאל  –מועצות אזוריות מובילות •

 שינים שלנו"בוגרי פנימיות וכפרי נוער שבהם פועלים ש 22•

 ל"התקבלו למסלול גרעין נח 55•



 פ"לתשתחומי פעילות עיקריים 

    

 

 

 באחוזים קומונות שינים"ש סיווג

משימות  
 חינוכיות

694 71 70% 

 6% 6 50 גופים ירוקים

 12% 12 127 התיישבות

צרכים 
 מיוחדים

126 12 12% 

 101 997 כ"סה



 צוות
 

 אזור צפון –רז ברוד •

 דרום-אזור מרכז –עופר רימון •

 אזור דרום וקומונות בקיבוצים –גלי גרוס •

 שים"מפגשתכנית  –נעה שנער •

 תכנית יהב –נחשון אלוני •

 תמיכה משרדית –רויטל נאמן •

 מנהל המחלקה –לירז ברנד •



 פעילות לאורך השנה



 תקציב
 הערות פ"תש ט"תשע מקור

 ש"ש' הגדלת הסכום ומס (86%)  1,960,000 (66%) 1,300,000 מהמסגרות הקולטות -אגרות 

 (6%)  135,000 (7%)  135,000 תנועה

 תכנית מסתיימת - (18%)  350,000 (שים"מפגש)חי -קרן אבי

קרן  , פורום קיבוצים מעורבים, קרן הרצפלד)יהב 
 (  ברל כצנלסון

מותנה באישור הגופים   (8%)?   180,000 (9%)  180,000
 המתקצבים

 ט"תשע שימושים עיקריים

 (64%)  1,364,000 (מזכירה+ פעילים  4)צוות 

 (4%)  90,000 (חולצות, כנסים)פעילות 

 (6%)  116,000 (  מחשוב, אחזקה ומשרד)תפעול שוטף 

 (17%)  350,000 קומונות 50 -כ(:  כולל רכזת) שים"מפגש

 (9%)  180,000 קומונות 8(: כולל רכז)יהב 



 אתגרים

מציאות מורכבת מול משרד הביטחון 

ייצוב תכנית חינוכית מותאמת לאופי הפעילות 

 פורמט חדש –אירוע סיום שנה 

 אגפיות ותנועתיות, מחלקתיות –התאמת הצוות להיקף המשימות 

 והטמעתו בשטח שינים"לשהשלמת כתיבת קוד אתי 



 תודה


