
ל"נכונות לשירות ומוכנות לצה

מדינת ישראל

משרד החינוך

חברה ונוערמינהל

התכנית הבית ספרית



2

מבוא

נועדה להשגת אחד היעדים המרכזיים של משרד  " ל"נכונות לשירות ומוכנות לצה"התוכנית הבית ספרית •

לפתח ולחזק את המוטיבציה של בני הנוער לשירות משמעותי ולהכין את בני הנוער לקראת הגיוס : החינוך

.ל והשירות"לצה

ציר ההתנסות וההסתגלות וציר המידע והיא מתייחסת לשלושה  , ציר ערכי: לתוכנית שלושה צירי פעולה•

ליווי בני הנוער לקראת המעבר ממסגרת אזרחית  ; פיתוח המוטיבציה והמוכנות לשירות: היבטים עיקריים

.על תרומתו למתגייס ועל אפשרות המימוש הטמונה בו, עמידה על ערך השירות; למסגרת צבאית

ל בשיתוף הצוות החינוכי של בית הספר ושותפים  "רכז הכנה לצה/את התכנית מוביל רכז החינוך החברתי•

.משרד הביטחון וגורמי חוץ מאושרים, ל"צה–נוספים 

המציע מתווה  , במודל העבודה הבית ספרימומלץ להיעזר , לצורך בנייה מיטבית של התוכנית הבית ספרית•

.לבניית תכנית מוסדרת על הרצף החינוכי והכולל הפנייה לפעילויות ולאנשי קשר לתיאום סדנות וסיורים

http://meyda.education.gov.il/files/noar/service_preperation_model_presentation.pptx


המטרה

הכנת כלל בני הנוער לשירות  

ל בהדגשת  "משמעותי בצה

חשיבותו של המערך הלוחם  

מבנה התכנית

תשלב מרכיבים של שלושה  

מידע, ערכים-צירים

המתווה

יבנה בהתאם לנתוני הגיוס הבית  

ובהתאמה לצורכי  ספריים

המערכת הצבאית  

התכניתהפעלת 

חינוך  , במסגרת שעות מחנך

ידיעת הארץ  , ח"של, גופני

ובמסגרת הטיול השנתי
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עקרונות יסוד לתכנית  

לתכנית שותפים
הבית ספרית



חיזוק המוטיבציה לגיוס  

הכנה ; ולשירות משמעותי

לקראת תהליכי המיון והשיבוץ  

בצבא

, שעות חינוך: מגוון פעילויות

מפגשים ועוד, סדנאות, סיורים

מידע על  ; הכנה לצו ראשון

תהליך הגיוס ועל  מסלולי  

ברור ערכי ורגשי לגבי  ; השירות

חיזוק מיומנויות לקראת ; הגיוס

השירות

א"פעילויות לשכבת י

א"לכתה י-ל "הכנה לשירות ומוכנות לצה



חיזוק המוטיבציה לגיוס  

הכנה  ; ולשירות משמעותי

מיטבית לקראת השירות 

במסלולים השונים

, שעות חינוך: מגוון פעילויות

מפגשים , סדנאות, סיורים

ועוד

;  מידע והכוונה לקראת גיוס

דיונים בדילמות ושאלות 

חיזוק החוסן הנפשי  ; ערכיות

ומיומנויות לקראת הגיוס

ב"לכתה י-ל "הכנה לשירות ומוכנות לצה

ב"פעילויות לשכבת י



קישורים לפעילויות באתר  
מנהל חברה ונוער

מקבץ פעילויות לפי נושאים

ל והחברה  "צה
הישראלית

מוטיבציה לשירות מידע למתגייס
ל "השירות בצה

כאתגר

חוסן אישי חברתי 
ולאומי

היערכות בית ספרית התנדבות לצבא

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


חברה ונוער  מינהלאתר –ל "מוכנות לשירות והכנה לצה

מגוון פעילויות לפי נושאים

0047' הוראה מסל "ל נכונות לשירות ומוכנות לצה"חוזר מנכ–

1.1.2018בתוקף מתאריך  –החלפה 

הרחבה-ל "מוכנות לשירות והכנה לצה

Power Pointקישור למצגת 

http://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://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=84&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018/9&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://meyda.education.gov.il/files/noar/readiness_presentation.pptx


נספחים



א"נושאים ופעילויות לשכבת י

-שיעורי חינוך
ערכים  , ידע

ומסוגלות

הכנה לצו  
ראשון

סדנאות משרד  
הביטחון

הכנה ליום  
המאה

סדנאות להורים

שבוע התנסות 
ע"בגדנ

צו אחוד

היערכות וביצוע

מפגשים עם  
חיילים בוגרי 

ס"ביה

ביקור ביחידה  
אתר /צבאית

מורשת קרב

ל בבית "ימי צה
הספר

פעילות עם  
ל בימי  "צה

זיכרון 
ל"תיאטרון צהה"עצמתכנית 

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


ב"נושאים ופעילויות לשכבת י

-שיעורי חינוך
ערכים  , ידע

ומסוגלות

בעקבות לוחמים

נגב/רמת הגולן

סדנאות משרד  
הביטחון

מיצג חילות

סדנאות להוריםשאלון העדפות
מפגשים עם  
חיילים בוגרי 

ס"ביה

ביקור ביחידה  
אתר /צבאית

מורשת קרב

ל בבית "ימי צה
הספר

ל  "פעילות עם צה
בימי זיכרון  

ל"תיאטרון צהה"עצמתכנית 

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


הרכז  
רכז  /החברתי

ל  "הכנה לצה
בבית הספר

מחנכים

משרד  
הביטחון

ל"צה

מורי  
ח"של

גורמי  
חוץ 

מאושרים
ת  /רכז

טיולים

ג"חנמורי 

ת /יועץ
בית 
הספר

מדריך  
בית ספרי 

מינהל
ן"ח

ת  /מפקח
רשותי

שותפים ביישום התכנית הבית ספרית


