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 1'מגמה לעתיד'כנית ות –הכנה וליווי לקראת שירות משמעותי 

 מבוא 

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה מושתתות על 

שוויון זכויות לחוק ה)עקרון כבוד הבריות בבערך האדם שנברא בצלם ו, ההכרה בעקרון השוויון

 (.1998-לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

משרד  .מימוש חובה אזרחית יםאזרחי מהוו-השירות הלאומיובמדינת ישראל, השירות בצה"ל 

לשירות או התנדבות לצה"ל לאו  גיוסאת המוטיבציה לבקרב בני הנוער הגביר להחינוך הציב מטרה 

 .תלמידים עם מוגבלות זה גם בקרב אזרחי ובכלל-הלאומי

לחזק את החינוך למעורבות חברתית  אהי 'מגמה לעתידב' מסלול הלימודיםב מטרותהאחת 

לשירות משמעותי  להתנדב םעידודו, עם מוגבלות צעירים בקרבולהשתתפות בחיי הקהילה והמדינה 

 אזרחי.-שירות הלאומיל בצה"ל או

 .בנושא הכנה לשירות משמעותי כזייםמרהוהדגשים עקרונות היוצגו  פרק זהב

 מטרות 

  .שירות משמעותיהתנדב להגברת המוטיבציה בקרב הצעירים ל .א

כנית המשך בסיום וביחס לתהעדפות הצעיר ל בנוגעאישי הבירור ההעמקת השיח הערכי ו .ב

 .הלימודים

, תהליך ההתנדבות והאפשרויות העומדות מסגרותאודות על העמקת הידע בקרב הצעירים  .ג

 .בפניהם

 

                                                           

 . 'מגמה לעתיד'מטה  ,אסנת אלנתן ,משרד החינוך ,כתבו: נחמה כהן 1

מטה , אושרית טמסוט ;ג'וינט ישראל ,אפרת אהרוני ;משרד החינוך ,ברק-קראו והעירו: מימי פלצ'י, אורלי ויסמן, ליאורה שור
 '.מגמה לעתיד'
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 למידה ההוראה תהליך

כולל תהליך החינוכי ה. 'מגמה לעתיד'יימת במהלך שנות הלימודים במתקשירות משמעותי הלמידה בנושא 

 :מרכזיים בשני נושאים עיסוק

 חינוך לשירות מתוך השקפת עולם הרואה בשותפות בחברה ערך משמעותי לציבור וליחיד. 

  לשרת  םשברצונביחס לסוג השירות  ה/האישית של כל צעירחינוך לאוטונומיה, תוך בירור ההעדפה

 .בתום הלימודים הםכנית ההמשך שלוולת

 

 

 :כדלהלןהלימודים  שנותשלוש  במשך יתקיימו בנושא הלימודים

 

 'שנה ג 'שנה ב 'שנה א 

 סמסטר א' 
סמסטר 

 ב'
 סימסטר ב סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר א'

הכנה 

לשירות 

 משמעותי

 

סיור 

לבסיס 

 צה"ל.

סיור לבסיס 

 צה"ל.

מפגש הורים 

 וצעירים.

סדנת הכנה 

לשירות 

משמעותי 

 ש"ש(. 2)

מפגש הורים 

 וצעירים.

ליווי פרטני: לקראת 

 פרידה.

במסגרת סדנת 

הכנה לחיים 

שיתוף עצמאיים: 

ועיבוד לקראת 

  .שירות

ליווי פרטני: לקראת 

 פרידה.

במסגרת סדנת 

הכנה לחיים 

שיתוף עצמאיים: 

ועיבוד לקראת 

 .שירות
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 הדגשים

 צוות המוסד  .העמקת הידע בקרב הצעיריםעיסוק בערכים ו :לימודים עיוניים

מטרות ולתכנים המפורטים שיעורים סדורים בהלימה ל 'בשנה בקיים יהחינוכי 

  .'לקראת שירות משמעותי'כנית ותב

  מפגש כיתתי 

o אזרחי להצגת  -נציגים מהצבא ומהשירות הלאומי מפגש בהשתתפות

  .האפשרויות העומדות בפני הצעירים בכל הנוגע לשיבוץ מותאם

o לאומיהרות יהמשרתים בצבא או בש 'מגמה לעתיד'רי מפגש עם בוג-

 אזרחי.

o  מפגשי הורים וצעירים בנושא זכויות צעירים עם מוגבלות והקשר בין

  .מימוש הזכויות לשירות

 עמותות מהנציג עם יפגש יכל אחד מהצעירים  :יםקבוצתיו יםפרטני יםמפגש

 אזרחי.-רות הלאומיילהתנדבות לצבא ולש מלוותה

 במקומות שירות  . סיור אחד בכל שנהבשנה א' ובשנה ב'בבסיסי צה"ל  סיורים

  .שונים

 

  

https://drive.google.com/file/d/1m6cqgPhdYrx-ViZF-O8oZMMYdYelRNWF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eJqq9RJMhZa92UyJjcKgVhXp8Fnw0Fo_/view?usp=sharing
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 תחומי אחריות וממשקי עבודה :שותפים

נציגי העמותות המלוות  עםבשיתוף פעולה את תהליך ההכנה לשירות משמעותי והליווי מוביל הצוות החינוכי 

הקשר הרציף והשוטף במהלך השנה בין כל השותפים חשוב והכרחי למציאת  .נציגי צה"לועם  לשירות

  מסגרת המשך מותאמת ביותר עבור כל צעיר/ה.

 הצוות החינוכי יקיים:

  הגורמים  הרלוונטיים מולבשלבים  ה/עירצשל ההמהלכים הנדרשים  על ביצועמעקב

 אזרחי.-עמותות המלוות בצבא ובשירות הלאומינציגי החילות, השונים בצבא, 

  במשרד החינוך למעקב שוטף  חינוך מיוחדלהמרכז את הנושא באגף  הגורםקשר עם

 .סיוע במידת הצורךלו

  התנסות לשם לשיבוץ  ה/של הצעיר ןלרצוהעמותות המלוות יפעלו ככל שניתן ובהתאם

בהתאם לתחום שהוא בתפקיד אזרחי -לאומיהמעשית בבסיס צה"ל/התנדבות בשירות 

תהליך למידה זה  בתחום.והמשך התמקצעות תאפשר התנסות תבאופן זה  .ההסמכה

בהתייחס לסוג השירות וכן לבחון את  הםיאפשר לכל אחד מהצעירים להתוודע להעדפותי

 למלא.  שברצונםוהתפקיד  האפשרויות
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 ל"שירות בצה -תהליך לווי פרטני 
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 כניתובת לימודים שנת פי על ותכנים הדגשים

  'שנה א

 . 'בשנה א יחלשירות משמעותי  למידה בנושא-תהליך ההוראה

  .ב'(-כמפורט להלן )סעיפים א' פעילויותשתי קיום  :'בסמסטר השני של שנה א

, לברר סטטוס של כל אחד מהצעירים וללמוד נושאהעם להפגיש את תלמידי הכיתה והוריהם  :מטרה

 .העדפותיהם על

 . סיור אחד יתקיים בבסיס צה"לבמסגרת הסיורים התעסוקתיים  :סיור א.

מסגרת בהלומדים יחד עם כלל הצעירים במכללה הצעירים והוריהם יוזמנו למפגש  :מפגש .ב

המלוות מתנדבים לשירות צבאי עמותות ונציגים של חילות צה"ל  בהשתתפותו 'מגמה לעתיד'

  צעירים.למפגשים משותפים להורים ו –פרק סדנאות להורים  וראאזרחי. -שירות לאומילו

 

 במישור הפרטני 

לב מיוחדת לשני -שיחות אישיות עם כל אחד מהצעירים. בשיחות האישיות חשוב לתת תשומתתקיימו י

 מצבים:

 הם לסייע ל חשוב -בכל שנה  :כניתובת השתתפות לשם דחייה ווקיבל גיוס יםחייב אשר ה/צעיר 

מוצע  לשירות,  םמימתאי יםנראהצעיר/ה מקצועי -רבהצוות הבישיבת  אם . לבקש דחייה נוספת

 ווייבל הצבאי לשירות להתנדב ה/צעיר, על מנת לאפשר ללבקשת פטור אפשרות ה/הצעיר עם לבחון

  .מלווה עמותה של

 מטעם  נכות באחוזי הכרה הםל איןאו /ו חברתיים לשירותים בלשכה יםמוכר םאינ אשר ה/צעיר

-הלאומי השירותווי של עמותה בשירות הצבאי/ילקבל הועדה לל ויוכל לא ,לאומי ביטוחמוסד לה

 לשירות להתנדב ניםמעוניי םההאם  ,'כבר בשנה א ה,/מומלץ לבחון עם הצעיר ,. במקרה כזהאזרחי

 באגף הנושא על הממונה במדריכה להסתייע יש, לצבא בהתנדבות ןיעני יםמביע םהאם . צבאי

 ההתנדבות תהליךל הצבא עם הנדרשים ההליכים ביצועיצירת קשר ובב הםל ולסייע מיוחד לחינוך

https://drive.google.com/file/d/1eJqq9RJMhZa92UyJjcKgVhXp8Fnw0Fo_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eJqq9RJMhZa92UyJjcKgVhXp8Fnw0Fo_/view?usp=sharing
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 .אזרחי התהליך קצר בהרבה-בשירות לאומי יניםמעוני ה/הצעיראם (. מלווה עמותה של תמיכה)ללא 

  '.בתחילת שנה ג םשריון תקן עבורבתהליך של מומלץ להתחיל 

  'שנה ב

סיור בבסיס צה"ל ו/או מפגש או  לקייםשל שנה ב'  מוצע במחצית הראשונהבמסגרת הסיורים 

 תית כחלק מההכנה.יפעילות חווי

 מפגש הורים וצעירים בנושא שירות משמעותי. ':בסמסטר א

 30 ה:. היקף הסדנ'הכנה לשירות'סדנאי בנושא למידה -יתקיים בכיתה תהליך הוראה ':בסמסטר ב

 ת הכיתה או איש/ת צוות אחר/ת. ך/כשיעור כפול על ידי מחנ ם את התהליךמומלץ לקיי .שעות

 ה/של הצעיר םלימודיהתהליך מתמשך ועל כן חשוב לעסוק בנושא במהלך  ואגיבוש עמדות ה

אך  ,לצעירים שלב השירות ושלב סיום הלימודים נראה רחוקשתכן ייגיסא, . מחד 'מגמה לעתיד'ב

העיסוק  כי ,מומלץ לכן .תהליכי ההתנדבות לשירות הצבאי עשויים להיות ממושכים גיסא, מאידך

 'במחצית השנייה של שנה ביתקיים מקת הידע ולביצוע פעולות בנושא בהתייחס לערכים, להע

 יאפשר השלמת העשייה הנדרשת שתאפשר לצעירים הרוצים בכך להתנדב לצה"ל.ו

עם כל  תקיים שיח ווי הפרטני לתעסוקה, המרפאה בעיסוקיבמסגרת הל, במקביל לתהליך הכיתתי

אזרחי או הצבאי בתהליך -ועל מקומו של השירות הלאומי הםעל תפיסת הקריירה של ה/צעיר

  תמונת עתיד. – 9 מפגש', ווי הפרטני בשנה בילהתהליך ראו: התפתחות הקריירה. 

בהתייחס לסוג השירות.  יהםבתהליך בירור העדפות ה/מטרת התהליך הפרטני לסייע לכל צעיר

  .בקבלת החלטות בתהליך התמיכהמוצע לקדם תהליך זה על סמך העקרונות המיושמים 

  

https://drive.google.com/file/d/1m6cqgPhdYrx-ViZF-O8oZMMYdYelRNWF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1447lm9ilNMOuYIToH6KS_4g9fdnnzVer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oqs8c2JyUajGhaEf-16_0yG1qneUYsbM/view?usp=sharing
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צוות  .יהםתולסוג השירות על פי העדפהחלטה  ויקבל ה/כל צעיר 'כי בסיום שנה ב ,מצופה

על פי  פעולל ה/יסייע לצעיר ,בשיתוף פעולה עם הגורמים המתאימים ,'מגמה לעתיד'

 , כדלהלן:יהםתוהעדפ

 לצה"ל  התנדבות 

o ליצור קשר עם עמותה אשר מלווה  הםכנית יסייע לוצוות הת :לליווי םזכאיה ה/צעיר

צעירים עם מוגבלות בתהליך ההתנדבות. חשוב להתחיל את התהליך בסוף השנה 

  זמן רב. כתל נמש"התנדבות לצהערכות ליההון שוהשנייה מכי

o בצע את הפעולות ל הםיסייע ל 'מגמה לעתיד'צוות : לליווי םזכאי םשאינ ה/צעיר

 ."לוהמהלכים הנדרשים לקראת התנדבות לצה

 לאומי-לשירות אזרחי ותהתנדב  

o ר עם עמותה שליצור ק הםכנית יסייע לוצוות הת :הכרה ברווחה ושקיבל ה/צעיר

 'במהלך שנה ג אזרחי. זאת-אשר מלווה צעירים עם מוגבלות בשירות הלאומי

-התנדבות לשירות לאומיערכות לקראת יהה. תהליך 'מגמה לעתיד'ב םללימודי

 .בין חודשיים לשלושה נמשך אזרחי

o להתנדב לשירות  יש לבחון אפשרות :הכרה ברווחה ויקבללא שנראה כי  ה/צעיר

כדי לשריין תקן כזה )מתוך תקני  המדינה. ל ידימומן עמה ,מיוחד אזרחי בתקן-לאומי

ניתן  '.חינוך או תקני מנהלת( יש לפנות לעמותות השירות הלאומי בתחילת שנה ג

  .כניתולחינוך מיוחד במטה התלהסתייע בצוות האגף 

 מקדמ/ת התעסוקה  :כנית המשךובתום הלימודים או בכל תלהשתלב בתעסוקה  יםמבקשה ה/צעיר

 לצעיר לגבש וסייעיעוצי והטיפולי ויצוות היהת וך/את התהליך בשיתוף פעולה מלא עם המחנ יובילו

לקראת  שאלון –קישור לתיק משתתף  ורא '.של שנה ג יהימהלך המחצית השנב כנית המשךות

  .סיום

במשרד חינוך מיוחד באגף לאת הנושא ת מרכזה ,בסמסטר השני של שנה ב' כל מחנכת תשלח למדריכה

כניות המשך בתום ו)ללא פרטים מזהים( בהתייחס לת הכיתהטבלת המיפוי של תלמידי את  ,החינוך

 .הלימודים

  

https://drive.google.com/file/d/13F9WjRl2pZmAtlJk--iIJvm4Gj0_WjJh/view?usp=sharing
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  'שנה ג

נושא סיום הלימודים והפרידה וכן  לעווי הפרטני ובמפגשים הכיתתיים בשנה זו מושם דגש רב יבתהליך הל

 מומלץ לעודד את הצעירים להתנדב לשירות.  .כנית ההמשךוגיבוש תעל 

 עצמאיים.אוטונומיים ולהכנה לחיים  הרך במסגרת הסדנעימוצע כי ההתייחסות לנושא זה ת

 אופני ההתייחסות המומלצים הם:

 אחרי המשך כניתולת ביחס הכיתה תלמידי של ובהעדפות התלבטויותבבהחלטות,  שיתוף 

 .הלימודים

 אזרחי-לאומילשירות ו צבאי לשירות התנדבו אשר בוגרים עם מפגשים. 

 של מיומנויות הוטיפוח  נושא השירות בסדנת הכנה לקריירה במסגרת הלימוד על קריירה  שילוב-

IPRO -  אשכולI GROW .היכולת לראות תמונת עתיד ומפת דרכים : 


