
ישראלמדינת 

משרד החינוך

חברה ונוערמינהל

מודל עבודה בית ספרי

"ל"נכונות לשירות והכנה לצה"לתכנית 

א"שכבת י

משרד החינוך



ותשלב  , חברה ונוער במטה ובמחוזותמינהלהאחריות הכוללת להפעלת התכנית מוטלת על 
.ל"של משרד הביטחון ושל צה, פעילויות של מערכת החינוך

ותופעל  ס"ובהתאמה לאוכלוסיית ביהספרייםהתכנית תיבנה בהתאם לנתוני הגיוס הבית 
.הטיול השנתי ושעות נוספות לפי בחירת המנהל, ח"של, חינוך גופני, במסגרת שעות מחנך

היבטים  , מיומנויות המכוונות לקראת השירות, ערכים, הקניית ידעהתכנית תשלב 
.לקראת הגיוסרגשיים וחיזוק החוסן האישי 

, מנחה את הצוות החינוכי-את התכנית הבית ספריתומתכללמוביל , הרכז החברתי בונה
.אירועים שכבתיים/ מרכז ומוביל ימים, מתאם עם הגורמים החיצוניים

על המחנך להוביל את שעות החינוך בכתה ולהיות שותף  -ת הכתה כדמות מרכזית בתכנית/מחנך
.ספרייםבית -ונוכח בהכנה ובעיבוד של תכני הפעילויות הניתנות על ידי גורמים חוץ

עקרונות יסוד לתכנית החינוכית  



א"ילכתה -ל"הכנה לשירות ומוכנות לצה

א מתחיל תהליך  "בכיתה י

הכנת בני הנוער לשירות  

לאומי או אזרחי, צבאי

במטרה לחזק את נכונותם  

לשירות משמעותי ואת 

מוכנותם לו

:הפעילויות יתמקדו

בברור עמדות לקראת  -

הגיוס

הכנה לקראת תהליכי המיון -

והשיבוץ בצבא  

:הפעילויות המוצעות כוללות

הכנה לצו הראשון             -

מידע על תהליך הגיוס ועל  -

מסלולי השירות

ברור ערכי ורגשי-

חיזוק מיומנויות לקראת -

השירות



א"לשכבת ינושאים ופעילויות 

זמניםביצועמטרותנושא

1שיעורי חינוך-

ערכים ומסוגלות, ידע

מוטיבציה לגיוס

אזרחי/ שירות לאומי, ל"צה-ידע

דילמות וקבלת החלטות, ערכים

 כולל הכנה פיסית  )מסוגלות וחוסן נפשי

(ג"חנבהדרכת מורה 

רכז חברתי

מחנך הכתה

ת/יועץ

ג"מורה חנ

מורים מקצועיים

לאורך כל 

השנה

2

-צו התייצבות

לקראת המפגש

עם לשכת גיוס

הכנה לקראת הביקור  -הסברים והדמיה

בלשכת גיוס

  משרד

הביטחון

-ספטמבר

נובמבר
              תיאום ציפיות והכנה רגשית

רכז חברתי

ת/יועץ/ מחנך

מידע והכוונה להערכות נכונה -ערב הורים

לקראת הביקור בלשכת גיוס

רכז  /רכז חברתי

ת/יועץ/מחנך/שכבה

מיטב-ל"צה

3

סדנאות משרד הביטחון

בהנחיית קצינים  בכיתות 

בכירים במילואים

מוטיבציה לשירות משמעותי  + ידע
הביטחוןמשרד

מחנך/ רכז חברתי

-ספטמבר

מאי

4 בנות-ה"המאיוםהכנה+ תיאום ציפיות+ ידע
מחנך/רכז חברתי  /

ת/יועץ
פברואר

המשך
 חובה בתכנית מסומנות בכוכביתפעילויות!

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


המשך-א"ילשכבת נושאים ופעילויות 

זמניםביצועמטרותנושא

5
ע "שבוע התנסות בגדנ

ס שמשתתפים"לבתי)

(ע"בשבוע ההתנסות בגדנ

ע"הכנה לשבוע התנסות בגדנמחנך/רכז חברתי

-אוקטובר

מאי ע"שבוע גדנ

חיל החינוך והנוער-ל"צה

משרד הביטחון

צוות חינוכי מלווה

ע"רפלקציה לשבוע הגדנ/ עיבודמחנך/רכז חברתי

פעילות סביב ימי זיכרון6

 החינוך והנוערחיל -ודגלמבצע זר נר  ,

חיל החינוך והנוער-ל"צההיחידה להנצחת חיילים ומשרד החינוך

יחידת ההנצחה-ט"משהב

מחנך/שכבהרכז /רכז חברתי

ימי זיכרון

טקסים ליום הזיכרון  -מבצע אנדרטאות

ל בארץ"באנדרטאות חללי צה

צו אחוד7

הכנה לצו אחוד
מיטב-ל"צה

פני הצולת/יועץ/ מחנך/רכז חברתי

בתיאום
יציאה משותפת ללשכת הגיוס

ביצוע צו אחוד

רכז שכבה

מחנכים

לשכת הגיוס-ל"צה

8סדנאות להוריםידע והערכות לקראת גיוס

רכז חברתי

מחנך/רכז שכבה

משרד הביטחון

כל השנה

המשך  חובה בתכנית מסומנות בכוכביתפעילויות!



המשך-א"לשכבת ינושאים ופעילויות 

זמניםביצועמטרותנושא

9

/ ביקור ביחידה צבאית

מוטיבציה לגיוס משמעותי+ ידעקרב מורשת באתרי

מנהל

רכז שכבה

ח"של/ רכז טיולים

חיל החינוך והנוער–ל "צה

כל השנה

אפשרי)

לשלב בטיול  

(השנתי

10

מדברים מהשטח
ס  "מפגש עם בוגרי ביה

חיילות שונים  המייצגים 
מוטיבציה לגיוס/ ידע

רכז חברתי

מחנך/רכז שכבה

חיל החינוך והנוער-ל"צה

ס"חיילים בוגרי ביה

כל השנה

ל בבתי הספר"ימי צה11
ידע

מוטיבציה לגיוס

מנהל

רכז חברתי

רכז שכבה

מחנך

כל השנה

12
ה"עצמתכנית 

תלמידיםעתיריספר לבתי 

אתיופיהיוצאי 

מנהיגות נוער

מוטיבציה ומסוגלות לקראת גיוס

 ה"עוצמרכזי

מחנך
כל השנה

ל"תיאטרון צה13
מוטיבציה לגיוס

ערכים ודילמות

חיל החינוך והנוער-ל"צה

רכז חברתי/ מנהל

רכז שכבה

כל השנה



ס"לתיאום הפעילויות לביה

חברתי-האגף הביטחוני–הביטחון משרד 

 03-6084508: 'טל, חברתי-ראש האגף הביטחונילשכת

 03-6084523: 'טל, ע"ל ולגדנ"מנהל היחידה להכנה לצהלשכת

 03-6084563: 'טל, מרחב צפוןרכז

 03-6084519: 'טל, אביב-מרחב תלרכז

 03-6084516: 'טל, מרחב מרכז וירושליםרכז

 03-6084562: 'טל, מרחב דרוםרכז

חיל חינוך ונוער, ל"צה

 03-7374575: 'טל, קצין חינוך ונוער ראשילשכת

 03-7374588: 'טל, מפקדת מערך קידום אוכלוסיותלשכת

 (ל ומורות חיילות"נח, ע"גדנ)03-7371550: 'טל, ל"ע והנח"מפקד יחידת הגדנלשכת



!בהצלחה


