
 
 

        
 
 

 

 לקראת פתיחת ההרשמה לשנת השירות של התנועה הקיבוצית לשנת תשפ"ג 

 הורים, מדריכים, רכזים, מנהלים ושותפים יקרים שלום,

באתר שנת , תיפתח ההרשמה לשנת השירות של התנועה הקיבוצית עבור מועמדים בכיתה י"ב 7.9.22' דביום 

 (.הקיבוצית אתר התנועה דרך גם להגיע )ניתן   השירות של התנועה הקיבוצית

 https://www.youtube.com/watch?v=ESoh31bqG2o&t=6sקישור לסרטון הסבר קצר על התהליך:  

 https://youtu.be/qDOPlpRYgWkקישור לסרטון "מה השאלה" על שנת שירות ומכינה: 

 מספר נקודות שחשוב להכיר ולקחת בחשבון לקראת ההרשמה: 

כ • מתוך  אחד  היא  הקיבוצית  שירות  30  -התנועה  שנת  מסלולי  המפעילים  מגוון  גופים  את  להכיר  כדאי   .

קדםהאפשרויות מכינות  כולל  וחצי-,  )שנתיות  נוספים  שנתיות(-צבאיות  לגופים  הרשמה  רשימת ולשקול  את   .

 ניתן למצוא באתר שלנו. נוספיםהגופים ה

לקבל   • שנוכל  המועמדים  ממספר  בהרבה  גבוה  הקיבוצית  התנועה  של  השירות  לשנת  )כמות הביקוש 

דחיות גיוס(. כתוצאה מכך, לא תקני  המקומות נקבעת ע"י משרד הביטחון, אשר מקצה לנו כמות מוגדרת של  

יחס הקבלה מתוך כלל המועמדים שנרשמו   נוכל לקבל את כל המועמדים שיעברו את התהליך. בשנה שעברה

התקבל/ה. חשוב לקחת בחשבון שהתהליך עשוי להסתיים באכזבה  1מועמדים רק   4, כלומר מכל 1:4עמד על 

 עבור חלק מהמועמדים, גם אם הם מתאימים ובעלי מוטיבציה גבוהה.  

  בהנחיות למועמדיםכן  ו  שךבהמהמיון לשנת השירות של התנועה הקיבוצית כולל מספר שלבים, אשר מפורטים   •

אם יהיו כאלו. העדכונים יופיעו באתר   חשוב לקרוא את ההנחיות בעיון ולהיות ערניים לעדכוניםבאתר שלנו.  

 . במייל ובפרופיל האישי שלהםו למועמדים ויישלח

. בהתאם לכך, המועמדים  הבחירה ההדדיתהמיון לשנת השירות של התנועה הקיבוצית פועל על פי עיקרון   •

בוחרים לאילו מסגרות ברצונם להתמיין )בהתאם לאשכול אליו שובצו אחרי יום ההיכרות( וצוות המסגרת בוחר 

יוצר מחויבות של שני הצדדים להצלחה במהלך  זה  דבר  לקומונה.  יתקבל  למיון  מי מבין המועמדים שהגיעו 

המועמדים נוסעים לכנסים במסגרות בסופי שבוע    – רים  השנה. עם זאת, חשוב לזכור שלעיקרון זה יש גם מחי 

ועוברים מיון נפרד בכל מסגרת, בנוסף ליום ההיכרות הראשוני. כמו כן, בשל העובדה שישנן מסגרות מבוקשות 

יותר מאחרות, לא נוכל להבטיח שכל מועמד ישובץ למיון בשלושת המסגרות אליהן הוא הכי רוצה להגיע. כדי  

ועדיפויות  10לדרג    כל מועמד נדרשן כללית גבוהה מהשיבוץ למיונים  לאפשר שביעות רצו   השיבוץ למיונים , 

המועמדים למסגרת, תאריכי הכנסים ועוד(. חשוב להכיר    כמות)דירוג ההעדפות,    קריטריוניםע"פ מספר    מתבצע

 את המסגרות לבחור את מה שמתאים, אך במקביל לשמור על ראש פתוח ולבחון גם אפשרויות פחות מוכרות.

עבור חלק מהנערים. מיון ככלל עשוי להיות מלחיץ, ועבור   וקשה  מורכבת  תקופת המיונים עשויה להיות תקופה •

זו אחת גודל כזה, בעיקר כאשר לעתים   רוב המועמדים  הפעמים הראשונות שהם חווים תהליך ממיין בסדר 

חשוב שלכל מועמד תהיה  התחושה היא שהם מתמודדים מול חבריהם ליישוב או לכיתה על אותם מקומות.  

בין אם הוא מסתיים בקבלה לאחת הקומונות ובין אם   –, שעוזרת לעבור את התהליך  כתובת מכוונת ותומכת

באופן בריא ובפרופורציות נכונות. כדאי להתייחס לתהליך המיון גם כתהליך מלמד להמשך החיים )לקראת   –לא  

מיונים נוספים שיגיעו בהמשך(, ולזכור שבשל כמות המועמדים הגבוהה הבחירה היא של מי שנראה המתאים 

 מתוך מועמדים מתאימים רבים.  למשימה ולהרכב הקבוצתי, ביותר 

ו  אנחנו, צוות שנת • אגף החינוך של התנועה הקיבוצית, עומדים לרשותכם בכל שאלה צוות שבילים בהשירות 

ו/או  )פיזית או בזום( עם הנערים  ותרצו בכך נשמח להגיע לשיחה  ובמהלך המיונים. במידה  ובקשה לקראת 

הקומ מלווי  את  להכשיר  רבים  מאמצים  עושים  אנחנו  בנוסף,  במועצה.  או  הספר  בבית  בקיבוץ,  ונות ההורים 

לקראת המיונים במסגרות ולוודא שהמיון מתבצע באופן מקצועי ומכבד. במידה ונתקלתם בחוויה שונה, אנא  

 עדכנו אותנו כדי שנוכל לטפל בכך.   

http://sherut-kibbutz.com/
http://sherut-kibbutz.com/
https://www.kibbutz.org.il/
https://www.youtube.com/watch?v=ESoh31bqG2o&t=6s
https://youtu.be/qDOPlpRYgWk
http://sherut-kibbutz.com/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/
http://sherut-kibbutz.com/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d/


 
 

        
 
 

 

 

7.9.22-החל מ

אישור  . + ז.צירוף צילום ת, מילוי פרטים אישיים-צ "הרשמה באתר שנת שירות של התק•
(רשות)ניתן לצרף גם מכתב המלצה . ס"לימודים בבי

"אדם מילא"ואחריו קבלת קישור לאתר של מכון , קבלת קישור לאישור הורים במייל•

(.  מתבצע בזום)לצורך הרשמה ליום היכרות " אדם מילא"פנייה באמצעות הקישור למכון •
מועצה/ ס "בי/ ניתן לתאם יום היכרות מרוכז לקיבוץ 

-לאחר ההרשמה 
9.12.22עד 

,  שאלון אישי מורחב, משימות אישיות וקבוצתיות–"אדם מילא"ימי היכרות של מכון •
ראיון אישי וסימולציה

שישי בבוקר ובחופשים, צ"ימי ההיכרות מתקיימים בזום בימי השבוע אחה•

תשלום ישירות מול המכון בעת ההרשמה. למועמד₪ 220–עלות יום המיון•

מתאים לכל  ( פירוט האשכולות בהמשך" )אשכול"פתיחת -כשבוע לאחר יום ההיכרות •
פ סדר עדיפות  "המסגרות המבוקשות ע10מועמד וטופס בחירת מסגרות בו יש לדרג את 

מתוך האשכול

ניתן להתלבט ולשנות את הבחירה  -12.12.22עד ה •

13.12.22

המסגרות אליהן יופנה למיון3-שיבוץ כל מועמד ל•

כאשר השאיפה היא  שכל  , המסגרות יהיו מתוך הרשימה של המועמד3מתוך 2לפחות •
ושיהיו בחירות שדורגו בעדיפות גבוהה ככל האפשר, יהיו מתוך הרשימה3-ה

דירוג העדיפויות של  : פ השיקולים הבאים"שיבוץ המועמדים למיון במקומות יתבצע ע•
,  מכסת המועמדים המותרת לכל מסגרת, (למניעת התנגשויות)תאריכי הכנסים , המועמד

מאפייני המועמד

בה תהיה אפשרות להחליף מיון  " תקופת שינויים"מספר ימים של -לאחר השיבוץ •
למסגרות מהאשכול שיש בהן מקום פנוי

22.12.22-מ
ב  "אחרי מסע י

(חנוכה)

אדם  "כולל חוות הדעת של מכון , כל מסגרת מקבלת את כרטיסי המועמדים שנרשמו אליה•
"מילא

.  נציגי המסגרות יצרו קשר עם המועמדים ששובצו אליהם ויזמנו אותם לכנס מיון•
תאריכי הכנסים יפורסמו מראש באתר

מסוף דצמבר עד  
סוף פברואר  

כנס אחד לכל מועמד במסגרת-כנסי מיון במסגרות •

המתנה  /קבלה-אי/קבלה: הודעה לכל המועמדים לגבי מעמדם-בתוך שבוע מכנס המיון •

מועמדים שהתקבלו למסגרת יקבלו שבוע להתלבטות ולהחזרת תשובה•

ישובץ לשנת שירת במסגרת ולא ימשיך  ( אישר קבלה)מועמד שהחזיר תשובה חיובית •
במיונים למסגרות אחרות  

,  ומעוניינים להמשיך לנסות להתקבל, מועמדים שסיימו את שלושת הכנסים ולא התקבלו•
יוכלו לפנות אלינו ולבקש מיון נוסף

החתמת המועמדים שהתקבלו על טפסי דחיית שירות והגשתם למשרד הביטחון•

 והמיון   ההרשמהתהליך 



 
 

        
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במידה שווהוהמגדרים   מתייחס לכל המינים, וההסבר מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד* 

 

 ליצירת קשר: 

 מחלקת שנת שירות: 

 lirazb@tkz.co.il, 2232303-052 -לירז ברנד )מנהל המחלקה( 

 ofer@tkz.co.il,  5013060-052 -אזור דרום ומרכז( רכז עופר רימון )

 gali.g@tkz.co.il,  7579204-050 –אזור דרום( רכזת גלי גרוס )

 ron@tkz.co.il,  5637634-054 – ( שרוןאזור ירושלים ורכז רון ויצנר )

 yochai@tkz.co.il, 7427024-054 –אזור צפון( רכז יוחאי גרוס )

 ruthb@tkz.co.il, 4400989-052 –רות ברנד )רכזת תחום תוכן( 

 

 שבילים:

 oripn@tkz.co.il, 8268090-053 –נקש )מנהל שבילים( -אורי פלד

 guy@tkz.co.il, 7659399-050 – גיא גרסול )רכז מפעלים( 

 

 

 בברכת שנה טובה ומוצלחת! 

 

 פירוט האשכולות: 

עבודה הקהילה, ו  היכרות עם חיי הקיבוץחיזוק ההתיישבות בפריפריה ובגבולות,  -  התיישבות .1
 , התנדבויות במסגרות נוספות בסביבת הקיבוץבמערכת החינוך ובענפי המשק

ביתית -, לרוב במסגרות השמה חוץמשימות חינוכיות מתמשכות עם קבוצות ילדים ונוער –חינוך  .2
 )פנימיות וכפרי נוער( 

משימות חינוכיות מתמשכות עם קבוצות ילדים ונוער, במקומות בהם   –וטבע חינוך + חקלאות  .3
 המשימה כוללת עבודה במשק חקלאי או יציאה תכופה לפעילויות וטיולים בטבע

 -משימות בעלות אופי טיפולי ו/או ושיקומי, בד"כ בפנימיות טיפוליות/פוסט – טיפול ושיקום .4
 אשפוזיות, במסגרות של חסות הנוער ובכפרי נוער טיפוליים 

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

בתחומי טבע, סביבה, ידיעת  הדרכת קבוצות מתחלפות של ילדים, נוער ובוגרים  –הדרכה  .6
 הארץ וחקלאות 
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