
יעודית י נוער  גות  תכנית בית ספרית למנהי
ל"להכנה לשירות משמעותי בצה

מדינת ישראל

משרד החינוך

חברה ונוערמינהל



רקע

ב בבתי הספר  "י-א"ערכי בכיתות י–מהווה נושא מרכזי בתהליך החינוכי " הכנה לשירות משמעותי"

. ל של התלמידים"לחיזוק הנכונות והמוכנות לשירות משמעותי בצה

להעצמת חברי הקבוצה  –ל "נועדה להקים קבוצת מנהיגות בית ספרית להכנה לצהה"עצמתכנית 

הבית ספרית כמשפיעים על  בתכניתל "לקראת שירות משמעותי ושיתופם בתהליכי ההכנה לצה

.קבוצת השווים

משלבת תכנים להעצמה אישית לקראת שירות משמעותי ותכנים לפיתוח מנהיגות ויזמות  התכנית

.בקהילה ובהמשך במסגרת השירות הצבאי, חינוכית במסגרת הבית ספרית

בדגש של תהליכי העצמה אישית והכוונה ', קבוצת המנהיגות הנוער תחל את פעילותה בכיתה י

".התפתחות אישית ומעורבות חברתית"התכניתלתרומה לחברה ולקהילה במסגרת 

נכונות לשירות והכנה  "תהיה שותפה בתוכנית הבית ספרית ה"עצמקבוצת , ב"א וי"בשכבות י

לצד המשך פיתוח העצמה אישית והכוונה לקראת  , ותוביל יוזמות ופרויקטים לקידום הנושא" ל"לצה

.ל"שירות משמעותי בצה



רציונל

מיועדת לטפח קבוצת מנהיגות צעירה ייעודית לנושא הכנה לשירות  ה"עצמתכנית 
.ב"עד כתה י' מכתה י, ל בבית הספר"משמעותי בצה

לפעילות קבוצתית , ב"עד י' תוקם קבוצת מנהיגות נוער מכיתה יהתכניתבמסגרת 
.להעצמה אישית והכנה לקראת השירות הצבאי, רציפה

תהיה שותפה  , במקביל לתהליכי העצמה למשתתפים, קבוצה זו–ב "א וי"בכתה י
".ל"נכונות לשירות ומוכנות לצה"הבית ספרית בתכנית

התפתחות אישית  "היוזמות במסגרת התכנית יוכרו כשעות לתכנית –ב "י-'בכתה י
".*ומעורבות חברתית

בהתאם להנחיות והקריטריונים הנדרשים במסגרת תכנית זו*



התכניתמטרות 
הנכונים ומוכנים לשירות  , ציונית-טיפוח בוגרים אחראיים המגובשים בזהותם הישראלית –מטרת על 

.המעורבים ותורמים לחברה ולמדינה ומהווים מודל השפעה לכלל בני הנוער, ל"משמעותי בצה

ולמדינהלחברה , תחושת השייכות והמחויבות של בני הנוער לקהילהטיפוח 

ל"ידע וחיזוק מיומנויות אישיות וחברתיות לקראת השירות בצההקניית 

ל"חיזוק המוטיבציה והנכונות של בני הנוער לשירות משמעותי בצה

ערכית וחברתית של קבוצת המנהיגות כמובילי שינוי חברתי בבית , אישיתהעצמה 
ובקהילההספר 

שותפות פעילה בתוכנית הכנה לשירות משמעותי במרחב הבית  –ב "א וי"בכתה י
.הפעלת יוזמות ופרויקטים לקידום הנושא–ספרי והקהילתי 



צירים מרכזיים

ציר ההתנסות  
וההגשמה

פעילויות ויוזמות  
במרחב הבית ספרי  

וקהילתי

כחלק ממערך ההכנה  
לשירות משמעותי

–ערכי –ציר חינוכי 
חברתי

תהליך העצמה אישית  

,  חיזוק הזהות האישית
לאומית, חברתית

מיומנויות  , הקניית ידע
וערכים לקראת השירות

חיזוק החוסן הנפשי

פיתוח מנהיגות  



לפי שכבות גילהתכניתיעדי 

'יעדי התכנית לשכבת י

מהאישי לקבוצתי

יעדי התכנית לשכבת  
א"י

מהקבוצה לחברה

יעדי התכנית לשכבת  
ב"י

מהחברה למדינה



הערכות וביצוע–ה"עצמ

הגדרת תפקיד-ה"עצמרכז ה"עצמהפעלת תכנית 
ליוזמות  דוגמאות

*ופרויקטים

התכניתבהתאם להנחיות ודרישות –" התפתחות אישית ומעורבות חברתית"התכניתבמסגרת *



–ופעילויות למידע נוסף ומגוון מערכים 
חברה ונוערמינהלאתר 

https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/military-service/preparation.aspx


חודשייםאו /בנושאים אקטואליים ו( חדרי נושא)הקמת מרחבים חינוכיים 

"(בית מדרש"אפשרי בפורמט )ל "שייכות והכנה לצה, והנחיית תלמידים בנושאי זהותהפעלה 

, יום ספורט בדגש ערכים וכושר קרבי, העצמאות/יום הזיכרון–ימי שיא ואקטואליה הובלת 
ועודבוגרים מספרים , ערבי הורים ותלמידים

ל ותהליכי המיון והגיוס"הקמת מאגר מידע אינטרנטי בית ספרי בנושא צה

שנתייםבטיולים קים"ומורהדרכת יחידות נושא 

יוזמות להנצחה במרחב  , אימוץ משפחות שכולות, תיעוד והנצחת סיפורי נופלים ביישוב, מחקר
וביישובהבית ספרי 

גיוסהכנה והפצה של מידעון מלווה לתהליכי גיוס ולקראת 

יש לעמוד  " התפתחות אישית ומעורבות חברתית"התכניתכדי לקבל הכרה בשעות במסגרת * 

(התנסות אישית ופרויקט קבוצתי)התכניתבדרישות 

דוגמאות ליוזמות ופרויקטים
*"התפתחות אישית ומעורבות חברתית"–במסגרת התכנית 



ה"עצמתפקיד רכז 

החל מתהליכי האיתור והמיון של –והובלתה ה"עצמאחראי לבניית קבוצה מנהיגות 

*התלמידים ולאורך כל השנה בפעילות השוטפת

הנחיה ותכנים–( ש"ש2בהיקף של )הובלת המפגשים השבועיים 

,  הקבוצתיים והחברתיים, בתהליכים האישיים–להנחות וללוות את חברי הקבוצה , לחנוך
.בתהליך הגיוס ובתהליך ההתנסות וההגשמה

בתאום עם הרכז  –ל "הבית ספרית נכונות לשירות ומוכנות לצהבתכניתשותפות 

ל וכלל הגורמים בבית הספר"רכז ההכנה לצה/החברתי

להעצמה ולעידוד שירות  –סיוע במימוש יוזמות מעורבות חברתית של בני הנוער 

"התפתחות אישית מעורבות חברתית"לתכניתמשמעותי בהתאם 

מחוזיים וארציים–סמינרים וימי שיא , השתתפות פעילה בימי הכשרה

תלמידים ובהתאם להרכב הנדרש25של מינימום ' פתיחת קבוצה בכתה י*



–' יעדי התוכנית בכיתה י
מהאישי לקבוצתי

גיבוש קבוצה יציבה ומעצימה המאפשרת לחבריה להביע את 
להתפתחות אישית ולתחושת שייכות של , דעותיהם ועמדותיהם

.חבריה

,  נקודות לחיזוק, חוזקות, כישורים–בירור אישי של חברי הקבוצה 
.  מאפייני זהות וסולם ערכים

.החוסן הנפשי ומיומנויות אישיות ובינאישיות, חיזוק הביטחון העצמי

פיתוח וחיזוק הרגישות חברתית של חברי הקבוצה וקידום פרויקט  
.ל מבוסס על איתור צרכים"שכבתי בנושא מוכנות לשירות והכנה לצה



–א "בכתה יהתכניתיעדי 
מהקבוצה לחברה

.הכרות והתמצאות של חברי הקבוצה בתהליכי המיון והשיבוץ לשירות

,  מגוון התפקידים, (חילות ויחידות)מבנה –ל "העמקת הידע על צה
.שרשרת הפיקוד, תהליכי החיול

המידע  בהנגשתהבנת חשיבותו ומשמעותו של הצו הראשון וסיוע 
.לחבריהם

פיתוח וחיזוק האחריות כלפי החברה והקהילה והובלת פרויקט בית 
.ל"ספרי בנושא מוכנות לשירות והכנה לצה



–ב "יעדי התכנית בכתה י
למדינהמהחברה 

התנסות בתהליכי קבלת  –לי "הכנה לקראת שאלון ההעדפות הצה
קבוצתי לגבי אופציות  /ברור אישי, הכרות עם השאלון, החלטות

.  השיבוץ וסיוע לחבריהם בנושא זה

,  מידעהנגשת–ל "שותפות פעילה בתכנית הבית ספרית להכנה לצה
(.  בתיאום עם הצוות האחראי לנושא)פעילויות ועוד , הפעלות

המפגש עם  , דיון בדילמות לקראת השירות–היערכות לקראת השירות 
הקשיים הצפויים במעבר למסגרת , אוכלוסיות שונות ומשמעותו

.הצבאית ודרכי התמודדות אפשריות

צעירים בבית הספר ועזרה בגיוס  ה"עצמהנחייה וליווי חברי קבוצת 
.מחזורים חדשים לתכנית

"  צבא חברה"לאומי בנושא /ייזום והובלה של פרויקט חברתי



שמור

ה"עצמהפעלת תכנית 

בחירת רכז בית ספרי  
לתכנית  

בהתאם לתנאי הסף 
והתאמה לתפקיד

ס"מנהל ביה

פיתוח מקצועי , הכשרה
ה"עצמוליווי של רכזי 

רפרנט הכנה  /ממונה
ל במחוז ומטה  "לצה

חברה  במינהלהתכנית 
ונוער 

איתור ומיון חניכים  
לתכנית

בית ספרי ה"עצמרכז 
בשיתוף וייעוץ הצוות  

החינוכי

הובלה והפעלה  , תכנון
ה"עצמשל תכנית 

שנתית בבית הספר

בתיאום וסיוע  ה"עצמרכז 
הצוות הבית ספרי 

ממונה הכנה  /ורפרנט
ל במחוז"לצה

מפגשים שבועיים  
והשתתפות בסמינרים  
ובאירועי שיא במהלך  

שנת הלימודים

ומשתתפי  ה"עצמרכז 
התכנית

הערכה ובקרה של  
התכנית

ממונה הכנה  /רפרנט
ל במחוז ומטה  "לצה

חברה  במינהלהתכנית 
ונוער 


