
משרד החינוך

תקציר



כללי

  תכנית של משרד החינוך להכשרת בני הנוער ולהכנתם לשירותם

,  ובמסגרות השירות הלאומי והאזרחי בשירות משמעותי ותורםל"בצה

.בהדגשת חשיבותו של המערך הלוחם

מיושמת במגוון –רשותיתמיישמת תפיסה הוליסטית התכנית

ומתייחסת לכלל בני , בית ספריות-בית ספריות וחוץ, מסגרות החינוך

.הנוער בישראל על פני הרצף החינוכי

 חברה  מינהלהאחריות הכוללת להפעלת התכנית מוטלת על

והאגפים הרלוונטיים  המינהליםבשיתוף כלל , ונוער במטה ובמחוזות

.ל"האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון וצה, במשרד החינוך



מטרות התכנית

.לארץ ולמדינת ישראל, של בני הנוער לעםתחושת השייכות להעמיק את 1.

לשמירה על ביטחון  , כזכות וכחובה אזרחית, של בני הנועראחריותם לפתח את 2.

.המדינה

בהדגשת חשיבות  , ל"של בני הנוער לשירות משמעותי בצהנכונותםלחזק את 3.

.השירות במערך הלוחם

חיזוק  אגב , של בני הנוער לשאלות ערכיות ומוסריותמודעותם לעורר את4.

.מחשבה עצמית ויוזמה אישית, ביקורת, שיפוטיכולות 

.ל"הנדרשים להם לקראת שירותם בצהידע ומיומנויות להקנות לבני הנוער 5.

לשפר את  , כדי לעודד את גיוסםייחודיותתמיכה וליווי לאוכלוסיות, הכנה6.

.בשירותנשירתםאתאחרות ולמנועל או במסגרות התנדבותיות "בצההשתלבותם



עקרונות מרכזיים

על פני הרצף החינוכי, ב בכל הארץ"י-'מיועדת לתלמידי כיתות יהתכנית  ,

.ל"של משרד הביטחון ושל צה, ותשלב פעילויות של מערכת החינוך

ל  "תחשוף בפני המתגייסים את מגוון המסלולים הקיימים בצההתכנית

וכן את המסגרות להעצמה  , לשירות משמעותיובשירות הלאומי והאזרחי

.אישית ולהכשרה לתפקידי מנהיגות לפני השירות הצבאי

מידע והסתגלות , ערכים: משלבת תכנים לפי שלושה ציריםהתכנית–

מיומנויות לשירות צבאי וחיזוק החוסן , ידע, היבטים רגשיים, הקניית ערכים

.האישי לקראת גיוס

בהתאמה  , התכנית מיועדת לבנים ולבנות כאחד, דתי-בחינוך הממלכתי

.לאורח חייהם ובחשיפה למסגרות שירות ייחודיות למגזר זה



הפעלת התכנית

בבית  –שוניםתחומית ומחייבת שיתוף פעולה בין גורמים -התכנית היא רב

.ל"חברתי במשרד הביטחון ובצה-ברשות המקומית ובאגף הביטחוני, הספר

חברה  מינהלבהובלת נציגי בכל תחילת שנת לימודים יש לקיים שולחן עגול

,  ל"במשרד הביטחון ובצה, ברשות, ובשיתוף כלל בעלי התפקידים בבית הספרונוער 

.לבחינת מגמות הגיוס והשירות בכל בית ספר ולהתאמת התכנית החינוכית לנתונים אלו

 המחנךיש לבנות תכנית בית ספרית המתבססת על תכנית הליבה לשעות.

ל ועמותות  "צה, הביטחוןמשרד –ספרייםבית -הפעילויות שיבצעו גורמים חוץ

פעילויות תוספתיות בהתאם למגמות הגיוס  תהיינה –החינוך המאושרות על ידי משרד 

.והשירות בבית הספר

שיכללו שלב מקדים של  ,ב"י-א"יש לקיים תהליכי בקרה על התכנית בשכבות י

.משוב על ביצוע התכנית בסיום שנת הלימודיםוקיום איתור צרכים 

,  מחוזימתווה היערכות 
ובית ספרירשותי



עמותות המגזר השלישישילוב
בתוכנית

יתבצע בהתאם להגדרות שילוב עמותות מגזר שלישי במסגרת החינוכית

.משרד החינוךשלולנהלים

  על מנהל בית הספר לוודא כי הגופים הפרטיים העוסקים בהכנת בני הנוער

מקיימים פעילויות בתוך בית הספר מאושרים על ידי  ואשרל"לשירות בצה

במאגר התוכניות  ברשימת העמותות המאושרותומופיעיםמשרד החינוך

.החברה והנוערמינהלבאתר וכןהחינוכיות של משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/military-service/preparation.aspx


 חברה  מינהלאתר –ל "לשירות והכנה לצהמוכנות

ונוער  

 הוראה  ל "ל נכונות לשירות ומוכנות לצה"מנכחוזר

1.1.2018בתוקף מתאריך  –החלפה –0047' מס

–ל "לצהמוכנות לשירות והכנה 
הרחבה

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/military-service/preparation.aspx
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=84&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018/9&UTM_CAMPAIGN=MNK

