
o לירז–כללי

o רז–מיונים

o רון–ליווי קומונות

o עופר–טיפול פרטני

o גלי–עתודה

o רות–ש"שתחום העשרת

oנחשון-מסלול המשך -יהב

שנת שירות



כללי

oכ"שינים בסה"ש3,500-כ, גופים משלחים30-כ

oפיקוח :

(בקרות, אישור תחומי התנדבות, מכסות דחיית גיוס)חברתי במשרד הביטחון -הביטחוניהאגף1.

אופציונאלי. ש"שתקנת –מנהל חברה ונוער 2.

צ"בתק

oקומונות מאילת ועד נהריה105, שינים"ש1000-כ

oמטרות  :

התיישבות ועוד, ציונות, אקטיביזם, פעילות חברתית המממשת ערכים של ערבות הדדית1.

לחוות חיי  , מתן הזדמנות לצעירים מהתנועה הקיבוצית ומחוץ לה להכיר את החברה והמדינה2.

להתבגר ולהשפיע , קבוצה ושיתוף

שנת שירות כחלק ממסלול חיים3.

oקהל היעד  :

בני ובנות קיבוצים והמרחב ההתיישבותי-עיקרי 1.

יחודייםקהלים + כללית אוכלוסיה2.
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התאמת מודל העבודה למציאות הקורונה

עבודה מול משרד הביטחון

מיון אלפי מועמדים, ביקוש גבוה בהרבה מהמכסות

יצירת תחושת זהות ושייכות לתנועה הקיבוצית

 המשךבניית מסלולי



2021/2022לשנת שירות מיונים 

(בתי ספר וקיבוצים , מועצות . )אירועי חשיפה להם היינו שותפים בנושא שנת השירות 50למעלה מ•

.שבועות של הרשמה פתוחה 3מועמדים נרשמים במהלך 4000-כ•

מועמדים קיבלו אישור לעבור יום היכרות במכון אדם מילא2800-כ•

בנים  40%, בנות60%: רישום המועמדים פילוח •

65%, (ביחס לשנה הקודמת 15%עליה של , קיבוצים215-נרשמים מ)מהנרשמים בנות ובני התנועה הקיבוצית 35%•

".חריגים"מהנרשמים חניכי המרחב כפרי ונרשמים 

.מעבר ליום היכרות בזום , המיוןקורונה לתהליך התאמות •

.  היערכות למיונים במסגרות בצל הקורונה•



o אשר עדיין מגבשים , כצעיריםש"השתפיסת

ומתוך רצון שיגדלו להיות  , את זהותם מחד

מעורבים ומובילים בחברה , אזרחים מודעים

.הישראלית

o ש"שתכנית העשרת:

 ותוכנית יהבה"בינשיתוף פעולה עם עמותת.

מפגשי העשרה בקומונות בנושא מעגלי זהות  .

יציאה לשירות צבאי  : נושאים עיקריים

,  אקטיביזם ומעורבות חברתית, משמעותי

. הכרת סוגיות שונות בחברה הישראלית ועוד

מלגאי יהב  , מלווי קומונות: מנחי התוכנית

.ומנחים חיצוניים מטעם התנועה

א"תשפ

ש"שתחום העשרת 



תכנים ומפגשי העשרה

ש"ולשלמלווים 

o מערכי פעילות ומפגשים בנושאים שונים סביב

.  מועדים ואירועים אקטואליים, חגים

 לרצח רבין25-לקראת יום הזיכרון הש"שמפגשי.

 מפגשים למלווי הקומונות בנושא יצירת סביבה

.בטוחה ומניעת אלימות מינית

ש בשיתוף פורום מיכל סלה לקראת "הרצאה לש

.  יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים


