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 ' אב תש"פז
 2020יולי,  28

 אל: מנהלי חברה ונוער במחוזות

 ממונים מקצועיים, אגף חברתי קהילתי תלמידים ונוער       

 רפרנטים הכנה לשירות משמעותי במחוזות       

  מאת: ממונה על מכינות אופק וצעירים בגיל גיוס

 

 שלום רב,

 מתווה תכנית הכנה צה"ל שנה"ל  תשפ"אהנדון: 

 

בהתאם למטרת העל הלימודים תשפ"א, אנו נדרשים למיקוד העשייה בתוך מערכת החינוך,  בשנת

זאת במקביל להמשך עבודה ממוקדת באוכלוסיות "עידוד לשרות קרבי ומשמעותי בצה"ל", 

 טעונות חיזוק .

האחריות על הכנה מיטבית של בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל מוטלת עלינו, מערכת 

הספר, עפ"י חוזר מנכ"ל "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל", ולאור יעדי משרד החינוך בבתי 

 החינוך תשפ"א.

התנהלות באילוצי מגפת הקורונה מחד וסיוע לבני הנוער  -ייחודיים עומדים בפנינו אתגרים השנה 

 .בתהליכי המיון והשיבוץ לצה"ל, תוך הגברת נכונותם לשירות קרבי ומשמעותי מאידך

אלפי בני נוער, לנוכח ביטולי צו בצוותא לצה"ל , לא סיימו הליכי מיון ושיבוץ בשנה"ל תש"ף

 וסגירת לשכות הגיוס, לא התקיימו מבחני "יום המא"ה" לבנות, כמו גם ימי מיונים אחרים.

כמו גם מענים נוספים בשיתוף משרד אנו נערכים לבניית מערך שיעורים מתוקשבים ומותאמים, 

 לבני הנוער בעת שגרת חירום בעקבות מגפת הקורונה. סייעויאשר הביטחון וצה"ל, 

יש להדגיש את מחויבות עמידה בהנחיות משרד הבריאות לגבי ההתמודדות עם בכל תכנית, 

 התו הסגול –מגפת הקורונה 

 

 להלן דגשים באשר למתווה העבודה:

 חייבתוהמהתכנית החינוכית "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל", היא התשתית הבסיסית  .1

על בית הספר להגיש תכנית הכנה להכנת בני הנוער לשירות בצה"ל ברצף החינוכי. 

לצה"ל לרפרנט המחוזי בתחילת שנת הלימודים, בהתאם למסמך הקריטריונים 

 (. 1המצ"ב. )נספח 

לשכת  -בשיתוף נציגי משרד הביטחון וצה"ל כל רבעוןיש לקיים שולחן עגול מחוזי  .2

מים נוספים  עפ"י דגשי המחוז. מועדי השולחן העגול המחוזי הגיוס ומערך מגן , וגור

 ייקבעו בגאנט פעילות שנתי. 

נתוני גיוס יתקבלו מצה"ל ויוצגו למנהלי בתיה"ס ע"י נציגי משרד החינוך, במסגרת  .3

 העבודה השוטפת עם בתי הספר.
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במסגרת היערכות מגפת הקורונה נבנה מתווה פעילות קורונה המתייחס לכל מערך  .4

שותפי התכנית מחוץ  גדנ"ע, סדנאות משרד הביטחון, ערבי הורים ועוד. –כנה לצה"ל הה

למשרד יידרשו לסיוע של משרד החינוך בהעברת התכניות באמצעות זום של המשרד/ 

 בית הספר. 

 מצ"ב קישור לזום משרדי, לצורך פעילות . הזום נפתח באמצעות קישור של משרד החינוך

/il.zoom.us-https://edu 

המשך תכנית לשילוב בני נוער יוצאי אתיופיה לקראת השירות בצה"ל,  -"הדרך החדשה" .5

 בתכניות הבית ספריות, בהתאם לכללי תכנית "הדרך החדשה", מותנה באישור תקציבי .

רציף של שמות  יש ללוות את תכניות הכנה לצה"ל השונות באיסוף נתונים -איסוף נתונים .6

בתי הספר והרשויות, מספר בני נוער משתתפים, מספר בני נוער יוצאי אתיופיה ועוד. 

 חשוב לאסוף את הנתונים ברצף  בשגרה.

 –להלן  קישור מותאם לשנה"ל תשפ"א 

https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://servi

ces.education.gov.il/FormServerTemplates/EDU.Noar.programs.ready_to_IDF_PeAle

f.xsn 
 

  

 

 

 

 

 בברכה                                                                                                               

 דורית בר חי                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אברהם )אבש(  בן שושן, סגן מנהל מנהל חברה ונוער –העתק 

               

https://edu-il.zoom.us/
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.gov.il/FormServerTemplates/EDU.Noar.programs.ready_to_IDF_PeAlef.xsn
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.gov.il/FormServerTemplates/EDU.Noar.programs.ready_to_IDF_PeAlef.xsn
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.gov.il/FormServerTemplates/EDU.Noar.programs.ready_to_IDF_PeAlef.xsn
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 1נספח 

 

 

 

' תמוז תש"ףח  
2020ני יו 30   

אל: מנהלי חברה ונוער במחוזות   

ממונים מקצועיים חח"ק          

רפרנטים הכנה לצה"ל במחוזות          

 

 שלום רב,

 

הנדון :רשימת בתי הספר עפ"י קריטריונים לשיבוץ לפעילות הכנה לצה"ל לשנת הלימודים 
 תשפ"א

 כללי .1

דודם של בני נוער ל רואים כיעד חשוב את עי"וצה משרד הביטחון, משרד החינוך .א

 . ל"ותלמידים לשרת שירות קרבי ומשמעותי בצה

בנייה ומימוש סל פעילות המותאם לבני , כלל שותפי העשייה פועלים במשותף לתכנון .ב

כל גוף בתחומי  –הנוער ומחזק את נכונותם ומוכנותם לשירות קרבי ומשמעותי 

 .עשייתו

ד נתונים משותף המושתת על ל פעלה ליצירת מס"חטיבת תכנון ומינהל כח אדם בצה .ג

  .ב להתגייס ליעדי הלחימה"ל ורצון המלש"נתוני מיצוי ללחימה לצה

נוכל לדייק את המשאבים המושקעים בבתי  ומסד נתונים זה מהווה את הבסיס לפי .ד

  . הספר

משרד הביטחון  יוצק לתוך התכנית החינוכית "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל" של בתי  .ה

לויותיו המוצעות ומבוצעות בבתי הספר, ומתכלל פנימה גם את הספר את כלל פעי

מיטב ומז"י .על מנת למצות את המשאבים לאור היעדים לעידוד הגיוס ובדגש על 

 העלאת אחוזי הגיוס לקרבי בבתי הספר.

 

חיל החינוך והנוער מוביל את עשיית חיילי הנח״ל בפרק המשימה ברשויות השונות ואת  .ו

 ן, שדה בוקר וסמכויות צה״ל.אימוני הגדנ״ע בצלמו
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 מטרת המסמך .2

, ע"גדנ)ל "קביעת קריטריונים משותפים לחלוקת המשאבים בסל פעילות ההכנה לצה

בהתאם למטרת העל המשותפת " עידוד לשרות קרבי  '(הרצאות מידע וכיוב, סדנאות

 ומשמעותי בצה"ל".

 

 : םהקריטריוני .3

לול רשימת בתי הספר שאחוז הגברים האשכול יכ - "מיצוי נמוך ללחימה"בתי ספר בעלי  .א

 . 50%-נמוך מ מתוך כלל השכבה באותו שנתון( בפועל)שהתגייסו ללחימה 

, קורסים, כולל את אחוז המשרתים במערכי הלחימה - "דירוג עידוד לשירות משמעותי" .ב

 .הנתון כולל בתוכו גברים ונשים כאחד . טכני או נהיגה

בניית תכנית עבודה מתואמת תחל בתחילת חודש יולי והיעד לסיים את בניית התכנית  .4

 . 30/7/2020עד 

בטוחות שבשילוב ידיים ועבודה מתואמת נצליח למקסם את היכולות והמשאבים של  .5

 כלל הגופים לכדי תכנית מיטבית עבור בני הנוער.

בתי ספר העונים  250 מצ"ב רשימת בתי הספר כמסד נתונים לעבודה בתשפ"א הכוללת .6

 לקריטריונים הנ"ל . 

 

 

 

                                                                        
 

 בברכה
 

               
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 דורית בר חי
 ת אופק וצעירים בגיל גיוס וממונה תכני

 אגף חברתי קהילתי תלמידים ונוער

                                                                          ליה ינקוד
                                                                         האגף גן ראשס

                                                                     היחידה להכנה לצה"ל וגדנ"ע ראשו
 חוני חברתיהאגף הביט
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 סל פעילויות  בית ספרי:

להלן קישור לתכנית מומלצת עיקר התכנית בתחום "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל" נתונה בידי ביה"ס, 

ברשויות בהם פועלים חיילים חשוב לשלב  -.ובה סילבוס לפי לוח השנה ושלבי הגיוס וקישורים להפעלות

 אותם כחלק מהתכנית התהליכית. 

 רך מרכזיות בתכנית: בנוסף אבני ד

 באמצעות  –העברת האלפונים של תלמידי כתות י' ללשכת גיוס רק לבתי"ס שעושים צו בצוותא

האלפונים הלשכה יוצרת קשר עם התלמידים בטרם יתייצבו בלשכת הגיוס, ומעדכנת אותם 

 למועד ההתייצבות. 

 בר על צו ראשון י"א ועל בערב הורים של פתיחת שנה לכתות י"א וי"ב למתן הס שילוב נציג צה"ל

 תהליכי המיון והשיבוץ לי"ב. 

  מפגש  –שיבוץ מפגשים של תלמידי י"א וי"ב עם תלמידים בוגרי ביה"ס הנמצאים בשירות הצבאי

 בוגרים.

 שעות, כחלק מהשתלמות מוסדית של  9מפגשים בהיקף של  3 - השתלמויות מחנכים בית ספריות

התנסות במרכיביה השונים של התכנית: כולל מפגש עם ביה"ס, כל מפגש יוקדש לנושא שונה ול

 אנשי הצבא, וסדנאות ערכיות ורגשיות. בתיאום עם המדריכות הבית ספריות ומרכז ההדרכה.

 

ערכית שפועלת בבתי הספר בתחום, מוצע לכם לשלב את הפעילויות  –כהשלמה לתכנית החברתית 

 הבאות:

  אימוץ אנדרטאות 

 ת ספריהזמנת פעילות יום צה"ל בי 

 רכזי השכבות/מנהלים, בבתיה"ס שישובצו לשבוע גדנ"ע ידרשו לקחת חלק ביום  – שבוע גדנ"ע

 הכנה. 

 

 :סל פעילויות של משרד הביטחון 

 -כיתות י"א 

 שיעורים וניתן לשלב בה דגשים וטיפים לצו  5סדנא ערכית בת  -סדנא לקראת שרות לכיתות י"א

  תההתייצבו

 תתבצע ע"י נציג לשכת גיוס או משרד הביטחון,  -)צו ראשון( בלשכת גיוס תהכנה לצו  התייצבו

 מומלץ לקיים בתחילת השנה או בסמוך לצו האחוד. , תהכנה מפורטת לצו ההתייצבו

 / המטרה היא לשתף את ההורים בתהליך אותו עתידים ילדיהם לעבור  -  סדנת הוריםערב

אפשר לשלב במסגרת אספת   לקראת הגיוס לצה"ל, תפקידם בתהליך , מעורבות מול התערבות....

 ניפרד עהורים או כאירו

 

 

 –כיתות י"ב 

 רה, התמודדות עם שיעורים העוסקת בתהליך הבחי 5סדנא בת - סדנא רגע לפני גיוס לכיתות י"ב

אכזבות, שרות משמעותי ועוד, בסדנא משולבת מצגת מיטב הסוקרת את התהליכים והמיונים 

https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/military-service/preparation.aspx
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/military-service/preparation.aspx
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/military-service/preparation.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/ShavuhaImun.htm
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מועד הגשת שאלוני העדפות  - רצוי לקיימה עד דצמבר  העומדים בפני התלמידים בשנה זו.

 . למיטב

 

 שיעורים. 2משך ההרצאה  -ניתן לקיים רק הרצאת מידע על תהליכי י"ב 

  לוחמים רמת הגולן. יום בעקבות 

 

 

 

 ימים מרכזיים ופעילויות חוץ :

 מועד סופי טרם נסגר, נעדכן בהתאם – יום ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה 

 נות אלפי משתתפים המיזם לזכרו של יואב הר שושנים, מקיף בשנים האחרו   - ניווט הר שושנים

נוער ואזרחים ממגוון -באירוע האחרון, בהם אלפי חיילים וחיילות, אלפי בני 10,000-מדי שנה, כ

-הקשת החברתית ומכל רחבי הארץ, המגיעים ממוסדות חינוך רבים, מתנ"סים, מכינות קדם

ל בתחום צבאיות ויחידות צה"ל לגווניהן, ובתוכן המובחרות ביותר. המיזם מוכר כאירוע הגדו

ריצות הניווט והפעילות העממית. לצד הפעילות התחרותית מתקיימת פעילות עממית בה 

צה"ל, המורשת היהודית, -משתתפים בצעידה במסלול משולט ומודרך בנושאים: ערכים, מורשת

הארץ. בכל שנה נבחר נושא מרכזי, ערכי, המאפיין את יואב, ועליו -ישראל וידיעת-טבע, ארץ

  ות אלה.מודרכים בתחנ

 מתקיימת בדרך כלל ביום חמישי האחרון של חודש ינואר, מועד סופי טרם פורסם.  – צעדת הל"ה                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/nivutharshoshanim/
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