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 ?שנת שירותמה זה 
, בקהילה התנדבות שנת היא( שין-שין, ש"ש התיבות בראשי מכונה לעתים) שירות שנת

 מתנדבים השירות שנת מתנדבי. ל"לצה גיוסם לפני ישראלים צעירים ידי על המתבצעת

 וככוח כמדריכים, שדה ספר בתי, נוער כפרי, בארץ שונות פנימיות - כמו מסגרות במספר

 הברית בארצות, ספר בבתי, במועדוניות, הנוער תנועות בסניפי כמדריכים, חינוכי עזר

 פריפריה ביישובי, הארץ ברחבי שונים בקיבוצים(, היהודית הסוכנות מטעם) ואירופה

 .בערים מצוקה ובשכונות כלכלית-חברתית

 לאומי לשירות בניגוד, אותו מחליפה ואינה ל"לצה הגיוס לפני נעשית השירות שנת

 לדחות שנה בכל מתנדבים של מוגבל למספר מאפשר ל"צה. לגיוס כתחליף שמתבצע

לדאוג להיות רשום בשנת שירות זמן , ולכן יש שירות שנת לבצע כדי בשנה גיוסם את

 מראש כדי לקבל אישור.

 מושגים

 קיצור לשנת שירות או כינוי לאדם המבצע שנת שירות. – ש"ש •

 חוות" או בקומונה החיים ש"ש לתאר ובא" קומונה" מהמילה נגזר - קומונר •

 ".הכשרה

)או שליח ישראלי צעיר(. שם לש"ש היוצאים לשליחות  –שליח שנת שירות  •

 בחו"ל מטעם הסוכנות היהודית.

 בהכרח שאינם אדם בני קבוצת בו חברתיה מבנהכינוי למבנה עצמו ול – קומונה •

. צורת חיים זאת נפוצה שיתופית כחברה וולונטרי באופן מתארגנים, דם קרובי

 בקרב שנות השירות.

שם שנותנות תנועות נוער מסויימות לתהליך שהקומונרים עוברים  – חוות הכשרה •

 בשנת השירות בתנועה.

קיצור לדחיית שירות. זהו האישור של צה"ל למלש"ב לדחות את שירותו  –דח"ש  •

 הצבאי בשנה לשם שנת שירות )או מכינה קדם צבאית(.

שם לקבוצה הגרה יחדיו בחיי שיתוף, דומה למה שמתכוונים שאומרים  –גרעין  •

 "קומונת..."

 קבוצת ש"ש המיועדת לשירות צבאי במסלול הנח"ל.  –גרעין נח"ל  •
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 שנת שירותרשימת 
 תנועות נוער

שנות שירות בתנועות נוער בדרך כלל מכוונות לפעילות בתוך סניפי התנועה )קנים, 

הפעילות תהיה בדרך כלל הדרכת שכבה בוגרת, ליווי המדריכים בסניף, שבטים וכד'(. 

גיוסים והדרכת טיולי ומפעלי התנועה. כל זה לצד ליווי הדרכתי של מדריכים מהתנועה 

התנועות לא דורשות מיונים,  חלק מןבימי גרעין וימי הכשרה של האזור/המחוז המשימתי. 

 פעילויות שונות לקראת שנת השירות. אך כן נדרש מהמצטרפים להשתתף בסמינרים ו

 רוב התנועות מכוונות לשירות במסלול הנח"ל, ויש לקחת זאת בחשבון. 

 הקומונות פזורות ברחבי הארץ ואין מקום ספציפי אחד והשיבוץ נתון לבחירת התנועה.

 צור קשר הסבר שם

 בלקיחת התנסות – סניפים ריכוז הנוער הלאומי
 מפעלים, בוגרת חשיבה, אחריות

הדור  גיוס, אישיות יוזמות, תנועתיים
 .השירות שנת של הבא

 מזכירות התנועה:
  089523844 – פלאפון

 info@noarleumi.co.il: מייל

הדרכה , התנועה הדרכה בקני הנוער העובד והלומד
הדרכה בקיום , במועדונים בתנועה

 ,פעילות של ערבים ויהודים –משותף 
בחוות הדרכה , הדרכה בפנימיות

, עבודה במרכזי קליטה, חקלאיות
הדרכה בקיבוצים והדרכה בבתי 

  .ספר
*שנת שירות בנוער העובד והלומד 

אך צריך  אינה מצריכה מיונים
להראות רצינות במהלך שנת י"ב 

 ולהיות חלק מהתנועה.

 - אתר
http://www.hachshara.org.il/ 

 -בפייסבוק
הנוער העובד  -"חוות הכשרה

 "והלומד

מתנדבי התנועה מפעילים בבתי  תנועת תרבות
אירועים סביב לוח , הספר חדרי נושא

מדריכים שיעורי חינוך , השנה העברי
חונכים תלמידים פרטנית ואף , וחברה

יוזמים ומדריכים פרויקטים אומנותיים 
בבתי היוצרים מדריכים . בבית הספר

קבוצות יוצרות של ילדים ונוער בשלל 
, מוזיקה, מחול, תיאטרון –תחומים 

 .אומנות פלסטית ועוד, קולנוע

 -דורין )רכזת הרשמה לשנת שירות(
0525802483 

 של במתכונת פעולת השירות שנת גרעין דרור -נוע"ם 
 אחת בכל אשר קומונות ארבע

)כרמיאל,  שונות קצת המשימות
 ירשולים, חיפה, קטורה ובכפר סבא(

 התפקידים
 בתנועת הדרכה כוללים המגוונים

 שונות אוכלוסיות עם ועבודה ם"נוע
 מקומות בהם אתם נמצאיםב

  -אתר
http://www.noamist.org 

 -מייל
hagshama@noamist.org 

  

http://www.hachshara.org.il/
http://www.hachshara.org.il/
http://www.hachshara.org.il/
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גרעין -המחנות העולים  
 מחנכים/זמר 

ומוציא מדריך קבוצות נוער , ש"הש
, לפועל פעילות קהילתית ופוליטית

הגרעין מגיע  .טיולים וכנסים ארציים
לקהילה ופועל ליצור בה מרכז 

חברתי חי שמרכזו מפגש ושיחה בין 
שינים פועלים בכל "הש .אנשים

המסגרות הקיימות בקהילה בה הם 
נמצאים ומלווים את הנער לאורך כל 

 . שעות היום

 –אתר 

 https://www.hamahanot-
haolim.org/mehanhim 

 

 ירדן כהנא 
 052-3447557 -בטלפון 
  yardenkah@gmail.com -במייל

 
 

מגוון נתיבי הגשמה בתנועה  התנועה הקיבוצית
הקיבוצית. ניתן לראות עוד פרטים 

 באתר.

 https://goo.gl/0Chm14 –אתר 

ישנם מספר מסלולים של שנות  השומר הצעיר
 שירות דרך השומר הצעיר:

 -מסלול שח"ק )שליח חברתי קיבוצי(
מסלול ייעודי לקינים קיבוציים, בו 

הש"שינים חיים בקיבוץ ובקהילה בה 
 הם מובילים את פעילות התנועה.

במסלול שח"ק אין צורך במיונים *
 וחייבים להיות חלק מהתנועה.

 -בתי נוער נחשונים
הינה עמותה  בתי נוער נחשונה

שמפעילה בתי נוער ברחבי הארץ 
 יב'.-לילדים ונוער בסיכון מכיתות י'

רוב החניכים הינם ילדי הארץ ועולים 
 החדשים,ילדי פליטי ומהגרי עבודה.

אין צורך  במסלול נחשונים*
במיונים ואין צורך להיות חלק 

 מהתנועה.
 

 -מסלול שח"ק
 0525988161- פלאפון

shachak@hashomer-hatzair.org 
 

 -נחשונים
 054-391-4746 -מעיין שלם

בוגרים אלו עוברים הכנה ליציאה  מכבי צעיר
ב "השירות לכל אורך שנת י-לשנת

כפרטים  –אשר מכינים אותם 
לעבודה קהילתית עם  –וכקבוצה 

-גם במהלך שנת. אוכלוסיות שונות
השירות נמשך תהליך הפיתוח 

והתמיכה של התנועה בדמות מדריך 
העוסק בעיקר  –מבוגר לכל קבוצה 

, קבוצתיים ובהעשרה-בנושאים תוך
שירות האחראית על -ורכזת שנת

התאמת  –המעטפת המשימתית 
ש והתמודדויות עם "התפקיד לש

 . קשיים לאורך השנה

 -רכזת שנת שירות
 054-6792092 -עדי דיקשטיין

adidickstein@yahoo.com 

ש פועלים כחלק “חברי גרעיני הש בני עקיבא
משדרת ההנהגה המרכזית של 

התנועה במקומות שונים בכל רחבי 
בכפרי , בעיירות פיתוח, בערים -הארץ
מוסדות , עמותות, בתי ילד, נוער

ומקבלים . לבעלי צרכים מיוחדים ועוד
לידיהם תפקידי מפתח המניעים 

ם וחינוכיים בערים תהליכים חברתיי
 .ומוסדות

 

 -אתר 
http://bneiakiva.org.il/shinshin/ 

 
 02-5693159 -עטרת סוקניק

 hagshama@bna.org.il -מייל 

 

http://bneiakiva.org.il/shinshin/
http://bneiakiva.org.il/shinshin/
http://bneiakiva.org.il/shinshin/
mailto:hagshama@bna.org.il
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חיים : התנועהלחנך לערכי  גרעין עודד –בני המושבים 
, שוויוניות ושיתוף, דמוקרטיים וציוניים
מעורבות בחיי , אחריות והתנדבות
אהבת האדם , הקהילה והחברה

הקמת .והאדמה ומתן דוגמה אישית
קבוצות נוער בשכבות גיל שונות 

והפעלתן במסגרת סניפים תנועתיים 
המחוז וברמה , האזור, ברמת המושב

 .הארצית
במיונים בגרעין עודד אין צורך *

 ואין צורך להיות חלק מהתנועה.

 036086320 –טלפון 

בשעות הבוקר חברי גרעין דרור  גרעין דרור –בני המושבים 
: מתנדבים בבית הספר התיכון האזורי

טיולים  -בתחום החינוך חברתי
טקסים , מועצות תלמידים, שנתיים

ובליווי אישי וחברתי של .. ועוד
אחר הצהריים  .ס"תלמידים בביה

חברי גרעין דרור מדריכים את בני 
הנוער בפעולות גיל תיכון ומקיימים 

פעילויות איזוריות מתוך מחלקת 
 )ולא סניפי התנועה(. הנוער

בגרעין עודד אין צורך במיונים *
 ואין צורך להיות חלק מהתנועה.

 036086320 –טלפון 

פעילות בסניפי תנועת הנוער  האיחוד החלקאי
אחראיות על מפעלי התנועה ותחומי 

רוחב ברמה הארצית פעילות 
קהילתית חברתית מעורבות חברתית 

משימות  -עם אוכלוסיות שונות 
לאומיות הפעילות בשנת השירות 

, בתנועת הנוער היא מהמגוונות ביותר
מסגרת הפעולה הזאת נותנת לכל 
גרעינר את מרחב ההתפתחות הן 

ברמה המקומית והן ברמה הארצית 
 .ובמסגרת של מפעלים גדולים

 /http://www.ihaklai.org.il -אתר 
 

  097880088 -פלאפון 

 הצופים: בתנועת מסלוליםמגוון ישנם  הצופים
 גרעין רעים

 גרעין נח"ל תמורה
 המרל"צ )המרכז הארצי לצופיות(

 במדבר גרעין
 גרעין עתיד

 גרעין צופי ים
 צופים –קק"ל 

  גרעין אנ"ת )אמנות נותנת תרומה(
 גרעין פנימיות

 דרך לוטן
על עוד מידע בכל מסלול ניתן -

 להסתכל באתר.
בתנועת הצופים חייבים לעבור *

מיונים וחייבים להיות חלק 
 מהתנועה.

 -אתר 
http://www.zofim.org.il/magazin_i
tem.asp?item_id=460226560000&

troop_id=103684 
 

 02-6409803 –פלאפון 

 

  

http://www.ihaklai.org.il/
http://www.zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=460226560000&troop_id=103684
http://www.zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=460226560000&troop_id=103684
http://www.zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=460226560000&troop_id=103684
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 בודה בקהילהע

המתאפיינות בעבודה בקהילה, מרכזי שנת שירות דרך ארגוני נוער ועמותות שונות 

ומועדוני נוער, הדרכות רחוב, הדרכה בבתי ספר ועוד בתחום הפורמאלי והבלתי 

 פורמאלי. החיים בדרך כלל גם בצורת קומונה, אך לא הרוב מוכוונים למסלול הנח"ל.

 רוב העמותות והארגונים מחזיקים קומונות ברחבי הארץ.

 צור קשר מיקום הסבר שם

בשעות הבוקר הפעילות  שחרותעמותת 
מתמקדת בבתי הספר היסודיים 

עיר 'בשיתוף פעולה עם התכנית 
ובשעות אחר  .'ללא אלימות

הצהרים והערב במסגרות 
עירוניות שונות בדגש על עבודה 

כל . עם בני נוער בגילאים שונים
הפעילות בעיר נעשית בתיאום 
ובשיתוף עם מחלקת החינוך 

 .בעירייה ובתמיכתה

 -מייל  םיקנע
inbarkeren123@gmail.c

om 
 052-5203030 –פלאפון 

 –י"ג לקהילה 
 הקיבוץ הדתי

החברים והחברות עוזרים לילדים 
במצוקה, עובדים עם נוער 

בסיכון, מסייעים בקליטת עלייה, 
 מחזיקים

מועדוניות נוער, מקיימים פעילות 
עם ילדים אתיופים, משותפת 

מסייעים לאנשים עם מוגבלויות, 
 ועוד

קיבוץ לביא, 
נתניה, קריית 

אונו, בית שמש, 
כפר עציון, 
 שדרות ועוד

 050-4289422 –פלאפון 
 -מייל 

Mazkira2@kdati.org.il 

בני השירות מתנדבים בשעות  עמותת איילים
הבוקר בבתי הספר, בפרויקט 
החממה אותו מנהלת העמותה 

יקטים נוספים בהתאם לצרכי ופרו
הישוב והאזור. בשעות אחר 

הצהריים פועלים בני השירות 
 ,במתנ"סים באזור הכפר

במרכזים למשפחות של עמותת 
 איילים, במועדוניות נוער ועוד. 

בנוסף לכל אחד יש "יום עבודה" 
 בשבוע בו הוא

פועל בבניית הכפרים וקידום 
הפרויקטים אותם מפעילה 

 העמותה.

שמונה, קריית 
עכו העתיקה, 

מנחמיה, 
דימונה, ירוחם, 

לוד,  , אשלים
כרמיאל 
 ואופקים.

 ayalim.org.il –אתר 
 

 -מייל 
a.ayalim@gmail.com 

 
 086550850 –פלאפון 

 השומר של "המנהיגות" תכנית השומר החדש
 מסלולים בשני פתוחה החדש

 במצפים" "מנהיגות
 התכניות שתי -בחוות" ו"מנהיגות
 החדש השומר חזון את מיישמות

 את לחבר הבא
 ואדמתו מורשתו ישראל, עם

הקומונות 
פרוסות ברחבי 

 הארץ.

 מנהיגות במצפים
-מייל

sinsin.shomer@gmail.c
om 

 0508818206 -פלאפון
 

 -מנהיגות בחוות

mailto:inbarkeren123@gmail.com
mailto:inbarkeren123@gmail.com
http://ayalim.org.il/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/
mailto:a.ayalim@gmail.com
mailto:insin.shomer@gmail.com
mailto:insin.shomer@gmail.com
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 האומץ ההדדית הערבות לחיזוק
 הארץ. ואהבת האזרחי

 "מנהיגות במצפים"
במהלך התכנית מקיימים 

החניכים שגרת חיים של עבודה 
חקלאית, למידה, שמירה וחיי 

קבוצה, תוך ליווי אישי והדרכה 
קבוצתית. התכנית מכווינה את 
בוגריה לחטיבת הנח"ל לשירות 
צבאי משמעותי בגדס"ר, בפיקוד 

 ובקצונה.
 "מנהיגות בחוות"

 חינוכיות-חקלאיות חוות הקמת
 .יםויישובי ערים במרכזי

 משלבת בחוות השירות שנת
 ,חלוציות ,אדמה עבודת ,הדרכה

 בקהילה התנדבות ,קומנה חיי
 העוסק משמעותי תוכן ולימוד
 .והלאומית האישית הזהות בערכי

 

050-5994622 
Noar-

gius@hashomer.org.
il 

 

תנועת הנוער העירונית של בת  קצב
ים. מיועד לחניכים הגרים בבת 

ים. עובדים עם נוער בסיכון 
בירושלים. גרים בקומונה, 

 מיועדים למסלול נח"ל.

  –פלאפון )עדי(  ירושלים
050-4655275 

הסוכנות היהודית 
 לא"י

השליחים עובדים במסגרות 
שונות ומגוונות בקהילות 

היהודיות, החל מעבודה עם הגיל 
 הרך בגני הילדים

ובמתנ"סים, עבודה בבתי ספר 
יומיים בשעות הבוקר ובבתי ספר 

משלימים בשעות אחה"צ, 
 השתלבות בבתי

כנסת, תנועות ספר כלליים, בתי 
נוער, אוניברסיטאות ובתי אבות. 

השליחים מעורבים בפעילות 
 החינוכית הקשורה

בתרבות ישראלית, באקטואליה 
ובהסברה ישראלית, בחגים 

ובמסורת היהודית וכן בלימוד 
עברית, בעיקר תוך שימוש בכלי 

 חינוך בלתי פורמאליים.
*ההרשמה פתוחה רק לכיתות 

 י"א.

קומונות פרוסות 
 בי חו"לברח

 -אתר 
https://goo.gl/t6ZO1J 

 02-6216455 –פלאפון 

בארגון בינ"ה יש מספר  בינ"ה
 מסלולים:

 גרעין עירוני ת"א )תושבי ת"א(
גרעין עירוני באר שבע )תושבי 

 באר שבע(

נצרת עילית, 
יקנעם, רמלה, 

לוד, באר שבע, 
תל אביב יפו 

 וירושלים.

 -אתר
http://www.bina.org.il/

neighborhood/garin 
 -מייל 

contact@bina.org.il  

mailto:Noar-gius@hashomer.org.il
mailto:Noar-gius@hashomer.org.il
mailto:Noar-gius@hashomer.org.il
https://goo.gl/t6ZO1J
http://www.bina.org.il/neighborhood/garin
http://www.bina.org.il/neighborhood/garin
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 גרעין אורט בינ"ה 
 גרעין 'בארות' 

  -פלאפון 
או  035342513
035342997 

 

 גרעין של ארגון בינ"ה. מרכז מהפך
הגרעין מיועד לבוגרי ובוגרות י״ב 

הגרעין . מירושלים והסביבה
א ויוצא "מתגבש כבר בכיתה י

לאחר סיום התיכון לשנת שירות 
שם חברי הגרעין , בעיר תל אביב

מתנדבים עם הקהילה המקומית 
בדרום העיר בבתי הספר ובמרכזי 

 .הנוער

 -אתר  תל אביב
http://mahapah.wix.co

m/mahapah 
 

 02-6732521 –פלאפון 

בני הנוער, הפועלים מסגרת שנת  החברה למתנ"סים
השירות, מעורבים בעבודה 

קהילתית עם ילדים ובני נוער 
 מקומיים

ומובילים פרויקטים הקשורים 
לנוער המקומי ומהווים אוזן 

קשבת לבני נוער הפוקדים את 
 .המתנ"ס
חברי הגרעין שותפים כמו כן, 

ומובילים אירועים קהילתיים 
שונים על פי צורכי הקהילה 

 והמתנ"ס.

  –אתר  רחבי הארץ
http://hotamshinshinim

.site123.me 
 

גל עוזר )רכזת 
 052-9534994 -התכנית(

 
 –מייל 

hotam@educ.co.il 

המועצה  –צמרת 
 הציונית בישראל

העשייה מתמקדת בשני נתיבים 
התנדבות עם בני נוער  -מרכזיים
ב במגוון מסגרות "י -'מכיתות ז

וקליטת , פורמליות-פורמליות וא
עולים חדשים וותיקים מאתיופיה 

הגרעין חורט על . וחבר העמים
דגלו ופועל ממקום פתוח של 
הכלה והפגשה של כלל קשת 

הינו ולכן , החברה הישראלית
, גרעין מעורב של דתיים וחילונים

 בנים ובנות ומכל רחבי הארץ

צפת, ערד, בית 
שמש, בית שאן, 
מעלה אדומים, 
אופקים, קריית 
שמונה וקריית 

 אתא

 -אתר 
https://goo.gl/RC2y6E 

  –פלאפון 
0523849037 

 -מייל
garin.tzameret@gmail.c

om 

 –מרכז מעשה 
 גרעין יחד

בתי הספר: בבקרים פועלים 
חברי הגרעין כחונכים לימודיים 

וחברתיים, מתוך אמונה כי 
 השכלה פורמאלית

היא המפתח העיקרי להשתלבות 
 .בחברה ולבניית הדימוי העצמי
מועדון "יחד": נפגשים לשיחה 
בגובה העיניים במועדון הנוער 
השכונתי שמופעל על ידי חברי 

 הגרעין. במועדון
מתקיימת פעילות חברתית 

מגוונת ומעשירה, מקום מפגש 
לנוער, מקום ללמוד, ליהנות 

צפת, נצרת 
עילית, נתניה, 
לוד, דימונה, 
 קריית אתא.

 -אתר 
http://maase.org.il/he/
%D7%92%D7%A8%D
7%A2%D7%99%D7%

9F-
%D7%99%D7%97%D

7%93/ 

http://mahapah.wix.com/mahapah
http://mahapah.wix.com/mahapah
http://hotamshinshinim.site123.me/
http://hotamshinshinim.site123.me/
https://goo.gl/RC2y6E
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 .ולהרחיב אופקים
פעילות עם נוער בסיכון : חברי 

הגרעין משוטטים ברחוב ומגיעים 
אל בני הנוער אשר אינם לוקחים 

 חלק במסגרות
חברתיות חיוביות; חברי הגרעין 

אמיתי, פועלים ליצירת קשר 
משמעותי וחווייתי ולהוות מודל 

 לחיקוי עבור הנוער
 ניתן להירשם דרך האתר!*

 –מרכז מעשה 
 גרעין איתן

ל "תוכנית איתן הינה מסלול נח
קהילתי המיועד לצעירים בגילאי 

. תושבי הפריפריה היהודית, 18
צעירים אלו הינם בעלי מוטיבציה 

גדולה לשינוי אולם לרובם לא 
ניתנה עד כה ההזדמנות להתנדב 

התוכנית מציעה . בקהילה
לצעירים התנדבות משמעותית 

בתפקידי חינוך בפריפריה 
המהווה (ובמהלך השירות הצבאי 

) מן התוכניתחלק בלתי נפרד 
תוך ליווי אישי וקבוצתי משמעותי 

מסייעת התוכנית לבני , בכך. 
הנוער להשתלב בחברה 
שוויוני , הישראלית ממקום מוערך

ביסוד התהליך עומדת . ועוצמתי
התפישה כי כדי לקדם צעירים 

באופן ראוי יש להאמין 
ביכולותיהם ולדרוש מהם עשייה 

 .איכותית
 ניתן להירשם דרך האתר!*

ית שמונה, קר
חצור, קריית 
חיים, נתניה, 

כרמיאל, קריית 
גת, ארד, באר 
שבע, רמלה 

 ועכו.

 
 -אתר

http://maase.org.il/he/
%D7%92%D7%A8%D
7%A2%D7%99%D7%

9F-
%D7%90%D7%99%D

7%AA%D7%9F/ 

  איג"י
 )ארגון נוער גאה(

המשימות החינוכיות מתבצעות 
בארגון  גם במסגרות להט"ביות

הנוער הגאה, אבל ברובן אלו 
 משימות

חינוכיות לאוכלוסייה הכללית 
במתנ"סים ותיכוניים בעיר בתל 
אביב, או בבית ספר שער הנגב 

ליד שדרות ובבתי הילדים 
ברוחמה ובדורות . למתנדבים 

ברוחמה חלק במשימות חינוכיות 
גם במועצה וגם בפרוייקטים 

 )אותם בונה
 בקיבוץכל קומונה( ייחודיים 

תל אביב, מושב 
 רוחמה

 -מייל 
agshama@igy.org.il 

 
 -אתר 

http://igy.org.il/page.p
hp?id=8 

mailto:agshama@igy.org.il
http://igy.org.il/page.php?id=8
http://igy.org.il/page.php?id=8
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של בקהילה עובדים  השינשינים בקהילה
יחד עם המורים בבית הספר 
בתוך כיתות הלימוד. השיעור 

מחולק כך שחלקו הקטן מועבר 
ידי מורה -באופן פרונטלי על

 המקצוע, כשהחלק הגדול יותר
מוקדש לתרגול החומר בקבוצות 

 20-קטנות. כל שינשין מקדיש כ
שעות שבועיות לעבודה בבתי 
הספר, כשהן מתחלקות בין 

מוד בכיתות, ובין שעות שעות לי
פעילות חברתית לכלל חברת 

 התלמידים.

 02-6409803 –פלאפון  ירושלים
 -אתר 

www.bakehila.org.il 
 -מייל

info@bakehila.org.il 

עמותת  –קדימה 
 לשובע

מאתגרת, קשה, מרחיבה 
ומלאת אופקים, משמעותית 

 .חוויות
בשנה זו פוגש המדריך 

אוכלוסיות שונות בחברה 
הישראלית, אנשי חינוך ואנשים 

 .הפועלים לשינוי חברתי
העשייה בבית הנוער משמעותית 

ומשנה חיים גם לילדים וגם 
למדריכים. המדריכים גרים 

 בקומונות ( דירה
) בשכונה בה פועל בית הנוער 

 וחווים חיי קבוצה ושיתוף.

 -מייל  הארץרחבי 
h.r.kadima@gmail.com 

 
 -טלפון

-050-סתיו כריים
8292974 

 
  –אתר 

http://www.lasova.org.i
l/about-6.html 

 

שנת השירות שמה דגש על  מעגל הקבוצות
כמו גם , האוטונומיהעקרון 

חיי . האחריות האישית והחברתית
 .עצמאיים לחלוטין קומונה

קיימות אפשרויות שונות לעשייה 
: בתחומים רבים כמו לדוגמא

, עבודה עם נוער נושר בתיכונים
-קידום, מועדוניות לילדים בסיכון

עבודה עם , בית חם לנערה, נוער
אוכלוסיות שונות הגרעינים 

 .יוצאים לנח"ל

ת שמש, דרום בי
תל אביב, 

 שדרות וחיפה.

 -ליהי הרשקוביץ 
4238808-054 

  
 -מייל 

Gbamagal@gmail.com 
 

 -אתר
http://shituf.org.il 

עמותת קדמה היא עמותה  עמותת קדמה
להתיישבות בבקעה, ביהודה 

ובשומרון. התכנית מבקשת לתת 
מענה למציאות בשטח ולאתגרי 
התקופה. תוך בניית דור הפועל 
-להגשמת הרעיון הציוני במאה ה

. במהלך התכנית מקיימים 21
החניכים שגרת חיים של עבודה 
חקלאית, למידה וחיי קבוצה תוך 

 ליווי אישי והדרכה קבוצתית.

 052-5791728 -ון פלאפ מעלה אפרים
 

http://www.bakehila.org.il/?lang=heb&type=25
mailto:h.r.kadima@gmail.com
http://www.lasova.org.il/about-6.html
http://www.lasova.org.il/about-6.html
mailto:Gbamagal@gmail.com
http://shituf.org.il/
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מתנדבי שנת השירות משובצים  אחריי! בקהילה
בקומונות בכל רחבי הארץ 

ופועלים במגוון רחב של מסגרות 
עבודה עם ילדים  -התנדבות

ונוער, בעלי צרכים מיוחדים, 
בעלי חיים, קשישים ועוד. 

המתנדבים מתפתחים במהלך 
השנה, מתמודדים עם אתגרים 

ומגיעים אישיים וקבוצתיים 
לשירות הצבאי בוגרים יותר 

 ומוכנים יותר.

 -אתר  רחבי הארץ
https://goo.gl/xZln4S 
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 טבע וקהילה

הרבה ארגונים ועמותות יוצרות מסלולי שנת שירות העוסקים בטיולים, חקלאות 

ואקולוגיה יחד עם פעילות בקהילה. מתאים לחניכים המעוניינים בנושאים אלו או 

 פיזי בנוסף לעבודה החינוכית.שהו שמעדיפים מ

 צור קשר מיקום הסבר שם

הש"שינים, יחד עם צוות החווה,  חוות אדמה
מהמועצה  עובדים עם ילדים ונוער

כיתות חינוך מיוחד,  4-17בגילאים 
גנים, תלמידי יסודי ותיכון ומסגרות 

 נוספות.
הש"ש לוקח/ת חלק פעיל בתחזוקת 

בפיתוח  החווה ובתפעולה, בהתנסות
פרוייקטים ובעבודות מגוונות, לרבות 

טיפול במשק בע"ח דיר עיזים, 
חלקות גידול , מחלבה, טיפוח

אורגניות, בנייה ותחזוקה במגוון 
 חומרים ושיטות.

סמוך לקיבוץ עין 
השופט, מועצה 

 אזורית מגידו.

 –פלאפון 

 9742439-050 -הגר

 -מייל 

99hagar@gmail.com 

 -אתר

http://adamaedu.wixsite
.com/adamabiosphere 

העבודה נעשית בשני מישורים.  של"ח
באופן כללי בבקרים חברי 

, נמצאים בבתי הקומונות, השינשינים
ספר על תקן של"ח וזה אומר שהם 
מלמדים בכיתות, יוצאים לימי שדה 

וכמובן מלווים מסעות, גיחות 
ופעילויות אחרות. בשעות אחר 

הצהריים העבודה היא המסגרת 
המתנסים וזה יכול להיות במועדוני 
נוער שונים, חונכות של תלמידים 

 וכו'.
 דרך החברה למתנ"סים

ירושלים, לוד, 
רחבים, מ

ראשל"צ, חיפה 
וגבעת אולגה 

 ועוד.

דרך מורי של"ח בבית 
 הספר.

החברה להגנת 
 הטבע

מגוון אופני התנדבות הכוללים 
התעסקות בחיבור הקהילה לטבע, 

 הדרכת טיולים ועוד.
בשנת השירות קיימים שלושה 

מסלולים שונים: מל"ש )מרכז לימודי 
 שדה(, בית ספר שדה וחוגי סיירות. 

ם ילשנת שירות צריכ כדי להגיע
לעבור שני מיונים אחד בשטח ואחד 

במשרדים של החברה להגנת 
 4-7בקומונות של הטבע. גרים 

 ש"שינים ברחבי  הארץ.
 נרשמים דרך האתר!*

קומונות ברחבי 
הארץ או בתי 

 ספר שדה.

 -אתר 
http://teva.project.org.il/ 

 
 sherut@spni.org.il 

6388684-03 

הש"שינים גרים בקומונות ומדריכים  חוגי סיירות –קק"ל 
קבוצות טיולים קבועות של נוער 
 משלל סוגי אוכלוסיה. התהליך

החינוכי קורה בשטח, כל קבוצה 
יוצאת לטיול כל חודש ולפעילות 
שבועית עם הש"ש. התהליך עם 

 הקבוצות הינו
 נרשמים דרך האתר!* ארוך טווח

 -אתר  רחבי הארץ
http://www.sayarut.org.il
/content/Page.asp?id=3 

 

mailto:99hagar@gmail.com
http://adamaedu.wixsite.com/adamabiosphere
http://adamaedu.wixsite.com/adamabiosphere
http://teva.project.org.il/
http://teva.project.org.il/
http://teva.project.org.il/
mailto:sherut@spni.org.il
http://www.sayarut.org.il/content/Page.asp?id=3
http://www.sayarut.org.il/content/Page.asp?id=3
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 נשים עם מוגבלויותא

ישנן ארגונים ועמותות המארגנות קבוצות ש"ש שהמשימה שלהם קשורה בפעילות עם 

כוללת הכשרה מתאיימה אנשים בעלי מוגבלויות. הפעילות היא עם אנשי מקצוע בוגרים ו

 מראש.ש"שנים ל

 צור קשר מיקום הסבר שם

מועדוניות יום לימודים ארוך אליהם  עמיחי
מבתי הספר בהן הם מגיעים הילדים 
המועדוניות מיועדות . לומדים בבוקר

לילדים בעלי פיגור שכלי והילדים 
הצוות . משתתפים בחוגים שונים

-כולל מדריכים בעלי רקע חינוכי
בנות שירות  –טיפולי ומתנדבים 

 .ושינשינים

כפר סבא ופתח 
 תקווה

 gal@amichai.org.il -מייל 
 7556561-050 –פלאפון 

 -אתר
http://www.amichai.org.il

/year-of-service 

 מצטרפים ש"הש, אתגרים בעמותת עמותת אתגרים
 בתחומי בקבוצות מדריך כעוזרי
, חבל פעילויותהמיוחד ב החינוך
 .ועוד אתגר טיולי, שייט, אופניים

 הדרכה תכנית יש ש"ש לכל
 או אחת פעילות שכוללת, שבועית

 ות/מדריכים עם יחד, ביום יותר
 . אחרים ות/ותיקים

 בתל קומונה
 עבודה, אביב

 הארץ ברחבי

 -מייל 
volunteers@etgarim.org 

 
 -אתר 

https://goo.gl/bMUARF 
 

 קומונות מקיימת קרמבו של כנפיים כנפיים של קרמבו
 הצעירים, שרות בשנת צעירים של

מקצועי  וליווי הכשרה מקבלים
 שילוב של פרויקטים את ומובילים

 במסגרות מיוחדים צרכים עם ילדים
 פורמלי ובלתי פורמלי חינוך

. חיים הם בה ופרויקטים בקהילה
 לבוגרי רק כיום פתוח התפקיד
 .קרמבו של כנפיים הנער תנועת

  -מייל  רחבי הארץ
krembo@krembo.org.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gal@amichai.org.il
http://www.amichai.org.il/year-of-service
http://www.amichai.org.il/year-of-service
mailto:volunteers@etgarim.org
https://goo.gl/bMUARF
mailto:krembo@krembo.org.il
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 התנועה הקיבוצית

 צור קשר מיקום שם הסבר מסגרת

שינים בכפרי "הש כפרי נוער
מהווים חלק  הנוער

בלתי נפרד מהצוות 
משולב , לרוב. החינוכי
שין בצוות "כל ש

העבודה של אחד מענפי 
בכפרים בעלי )הכפר 

או ( משק חקלאי
בעשייה החינוכית 

ובשעות , במהלך היום
צ והערב משמש "אחה

כמדריך של קבוצת 
נערים ביחד עם צוות 

, בנוסף. ההדרכה הבוגר
 –מפעילה הקומונה 

ים פרויקט -כקבוצה 
 .לכפר כולו

 

 רודריגו- גבעת עדה אלוני יצחק
055-6661705 

 
 כתובת מייל

afroremenik@gmail
.com 

 

איזור באר  אשל הנשיא
 שבע

052- -נוי ברק
6699336 

barak.noya@gmail.
com 

 :אתר אינטרנט
http://www.esheln

et.com/ 

 אדוה שמעיה ירושלים בויאר
054-2811966 

advashmaya@gmai
l.com   

מועצה  ביכורים
אזורית 
 אשכול

 תמר קדם סימן טוב
0544509540 

kfarmusica@gmail.
com 

 -טל דואניס בן שמן בן שמן
0524640274 

talduanis@gmail.co
m 

בין תל אביב  הכפר הירוק
 לרמת השרון

 מיכאל
050-4784944 

iserlismichael@gm
ail.com 

 חיים יהלום אבן יהודה ויצ"ו הדסים
5307081-052 

 

 עמר רז נהלל ויצ"ו נהלל
0526035885 

econahalal@gmail.
com 

 יוספה עפולה ויצ"ו ניר העמק
054-7941035 
koren4321@walla.c
o.il 

 ירושלים חוות הנוער הציוני
 
 

 2400877-054אווה 
shani@hava.org.il 
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 שי רוסו גליל כדורי 
6234942-050 

shay.rusu@gmail.c
om 

 עידן צוק קנר צומת כנות כנות
0543241243 

Idanzoor@gmail.co
m 

 סרגיי חוף כרמל כפר גלים
052-6007394 
smkm94@gmail.co
m 

צומת אבא  כפר סילבר
 הילל

 יורם
052-5671557 
yorammichal@gma
il.com 

ליד זיכרון  מאיר שפיה
 יעקב

 רביד
ravid.faran@gmail.
com 

 שקד עין שמר מבואות עירון
0508272723 

shakedbz22@gmail
.com 

 נתן הוד השרון מוסינזון 
052-3912768 
natan.kabilis@gmai
l.com 

פסגת הר  מלכישוע
 גלבוע

 עמוס
0509196519 

amoswas@walla.co
.il 

 שושי עכו מנוף
050-8450908 
shoshil@me.com 

 שירלי זבולון חולון מקוה ישראל
050-4441456 
zshirz@yahoo.com 

 לירון בלחסן ליד תל יצחק נווה הדסה
052-4304317 
bellaliron@gmail.co
m 

 חן בן ישי בוסתן הגליל נירים 
0502762355 

chen.bny@gmail.c
om 

 לירז דורל מ.א. גן רווה עיינות
054-4309964 
lirazdorel@gmail.co
m 

mailto:shay.rusu@gmail.com
mailto:shay.rusu@gmail.com
mailto:Idanzoor@gmail.com
mailto:Idanzoor@gmail.com
mailto:smkm94@gmail.com
mailto:smkm94@gmail.com
mailto:shakedbz22@gmail.com
mailto:shakedbz22@gmail.com
mailto:natan.kabilis@gmail.com
mailto:natan.kabilis@gmail.com
mailto:amoswas@walla.co.il
mailto:amoswas@walla.co.il
mailto:shoshil@me.com
mailto:zshirz@yahoo.com
mailto:bellaliron@gmail.com
mailto:bellaliron@gmail.com
mailto:chen.bny@gmail.com
mailto:chen.bny@gmail.com
mailto:lirazdorel@gmail.com
mailto:lirazdorel@gmail.com
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 אלי אליהו עין כרם עין כרמית
050-4575577 
elielyahu@gmail.co
m 

 ארטיום הרצליה עתיד רזיאל
0522926191 

artemich55@gmail.
com 

 נטלי אשדוד קציני ים אשדוד
052-6213251 
natali84bl@gmail.c
om 

 שמרית דואק מעל אבו גוש קריית יערים
0547749559 

 מורן צוקרמן קריית טבעון רמת הדסה
0538315452 
moranz@ramat-
hadassah.org.il 

בית השנטי, שנטי 
 במדבר

 –בית השנטי 
נווה צדק, תל 

 אביב
שנטי במדבר 

צומת  –
)ליד ציפורים 

 שדה בוקר(

 עידו סומרפלד
053-7228532 
zoommi08@gmail.c
om 

 

שינים "הש פנימיות
ממלאים  בפנימיות

תפקיד משמעותי עבור 
הם משמשים . החניכים

כחוליה מקשרת בין 
החניכים לבין צוות 

ההדרכה הבוגר ומהווים 
דוגמה אישית ודמות 
. לחיקוי עבור החניכים

שין "משמש כל ש, לרוב
קבוצת  כמדריך של

חניכים בפנימייה ובנוסף 
מפעילה הקומונה כולה 

פרויקטים חינוכיים 
 .לכלל חניכי הפנימייה

קריית  אהבה
 ביאליק

 עליזה
050-7748181 
aalliizzaa@walla.co
m 

 מיכל  חיפה אחוזת ילדים
054-4317892 
michalpe40@gmail.
com 

 איריס שדה יצחק ארזים
050-8674707 
irisg1234@gmail.co
m 

 אולגה סירוטה גן יבנה בית אפל
054-4897552 
olgasirotawork@g
mail.com 

  אזור השרון בית אקשטיין עציון

בית אקשטיין אור 
 עקיבא

 יוסי בן אלול אור עקיבא
054-477-5981 
yossibenelul1@gm
ail.com 

  אזור השרון בית הבוגר

 גל תל אביב בית הילד
0528590889 

mailto:elielyahu@gmail.com
mailto:elielyahu@gmail.com
mailto:artemich55@gmail.com
mailto:artemich55@gmail.com
mailto:moranz@ramat-hadassah.org.il
mailto:moranz@ramat-hadassah.org.il
mailto:michalpe40@gmail.com
mailto:michalpe40@gmail.com
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 אילנית שושן פרדס חנה בית טף
052-4215411 
is_beittaf@dys-
yeladim.com 

 לילך יוסף ערד בית מזור
0505449991 
shir2386@gmail.co
m 

 חן רבאון שרי כפר רופין בית סנונית
0538307984 
Bet_snonit@malkis
hua.org.il 

 ורד אוחנונה עפולה בית רות עפולה
0522976720 

veredohanuna@bei
truth.com 

בין ראשל"צ  האורנים
 לנס ציונה

 לבידלירון 
5478584580 

lavid.liron@gmail.c
om 

בית -הבית לילד
 זינגר

 אדיר שאמי כפר יחזקאל
0509033271 

adirs123@gmail.co
m 

 ירון באר שבע העוגן הקהילתי
0526714200 
yaronl@yachdav.or
g.il 

 ליאת ברטוב אבו גוש הרי ירושלים
050-2110105 
liatbartov12@gmail
.com 

התיכון לחינוך 
 סביבתי

מדרשת בן 
שדה  –גוריון 
 בוקר 

 נוי למפלץ
050-2050564 
noy.lampelz@gmail
.com 

 שני-גלי טאס הרדוף טוביה 
galitasshani@gmail
.com 

 גרי דוד בחן טוקאייר
052-8507910 
contact@tokayer.n
et 

 אסף שחר מושב רווחה כנף של אהבה
054-4776407 
assafkanaf@gmail.
com 

 לחן זיתן
 

 נועה זיתן מושב
054-6265521 

mailto:is_beittaf@dys-yeladim.com
mailto:is_beittaf@dys-yeladim.com
mailto:shir2386@gmail.com
mailto:shir2386@gmail.com
mailto:Bet_snonit@malkishua.org.il
mailto:Bet_snonit@malkishua.org.il
mailto:adirs123@gmail.com
mailto:adirs123@gmail.com
mailto:yaronl@yachdav.org.il
mailto:yaronl@yachdav.org.il
mailto:liatbartov12@gmail.com
mailto:liatbartov12@gmail.com
mailto:noy.lampelz@gmail.com
mailto:noy.lampelz@gmail.com
mailto:assafkanaf@gmail.com
mailto:assafkanaf@gmail.com
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 גלי עלם טל מנשה לחן טל מנשה
0506985716 
g0506985716@gm
ail.com 

 מוטי שקד מגדל העמק מגדים
052-8880500 
motti.shaked1@gm
ail.com 

חבצלת  נווה הדר
 השרון

 חלי דנינו
050-2928328 
helly.danino@gmail
.com 

 זיו ניצנה נווה מדבר
052-3542944 
zivavraham78@gm
ail.com 

 שוש פישמן ערד נרדים
050-3939394 
s@jeeptours.co.il 

 אורלי כרמיה עדן
0528088974 
ORLYY  ֲ @EDEN.OR
G.IL 

 רון בית קמה עדנים
052-6581626 
ronadanim@gmail.
com 

 שרית כפר סבא עלומים
054-4896314 
R-Yom-
b@mishan.co.il 

 מיקה להב קיבוץ עין גדי פנימיית עין גדי
0525409346 
mikalahav@gmail.c
om 

 רונית יעקבזיכרון  רננים 
0508333877 
dotan1974@gmail.
com 

מדרשת רופין  שבילים
 עמק חפר –

 אור בן יזרי
054-2255653 
orenbi24@gmail.co
m 

 תל אביב תל ברוך
 
 
 
 
 

 סביון
052-4239179 

mailto:motti.shaked1@gmail.com
mailto:motti.shaked1@gmail.com
mailto:s@jeeptours.co.il
mailto:ronadanim@gmail.com
mailto:ronadanim@gmail.com
mailto:mikalahav@gmail.com
mailto:mikalahav@gmail.com
mailto:orenbi24@gmail.com
mailto:orenbi24@gmail.com
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גופים ירוקים הם גופים  גופים ירוקים
העוסקים בהדרכת 

נוער , קבוצות ילדים
ומבוגרים בנושאי אהבת 

איכות , וידיעת הארץ
, אקולוגיה, הסביבה
ההדרכות '. קיימות וכו

מתקיימות במרכזי 
, בבתי ספר, ההדרכה

במרכזים קהילתיים 
 .וביציאה לשטח

שינים בגופים "הש 
מתמקצעים  הירוקים

בתפקידי ההדרכה 
השונים ומשמשים 
כמדריכים וכחונכים 

הפעילות בתחומי 
השונים בהם עוסקים 

 .הגופים

 –בית ספר שדה 
 שדה בוקר

מדרשת בן 
 גוריון

 זיו
052-8304513 
ziv.boker@gmail.co
m 

חווה  –חווה ואדם 
 אקולוגית חינוכית

 –מודיעין 
 עמק ענבה

 רויטל שמר
0524602622 

worktheland@hava
veadam.org 

מרכז  –ניצנה 
 הדרכה

 בעז שר שלום ניצנה
0545755911 

negev@jafi.org 

 מאיה כל הארץ קרן קיימת לישראל
052-3765185 
mayakor@gmail.co
m 

 יורם חמו אילת רשות הטבע והגנים 
050-5063154. 
Yoram.h@npa.org.i
l 

 מאור קופלמן מצפה רמון רשות הטבע והגנים
0527409382 
maorkopel@gmail.
com 

צרכים מיוחדים 
 וחוות טיפוליות

נוער , עבודה עם ילדים
ומבוגרים בעלי לקויות 

, שכליות, גופניות
רגשיות , נפשיות

חלק . והתנהגותיות
מהמסגרות משמשות 
כמסגרת חיים כוללת 

וחלקן  ,למטופלים
משמשות כמרכז יום 

 .לימודי-טיפולי-תעסוקתי
בחוות הטיפוליות 

שינים "מסייעים הש
נוער , בטיפול בילדים

ומבוגרים בעלי הפרעות 
קשיי , התנהגות

תקשורת וצרכים 
מיוחדים באמצעות בעלי 

 .החיים בחווה

 ענבל קיבוץ הרדוף בית אלישע
0545838991 
inbal.z.b@gmail.co
m 

 נעמה//רחלי קריית אונו בית נועם 
0528782425// 
0509852410 
Beitnoam72@gmail
.com 

חוות סברה 
 ערביינס

גבעת חיים 
 איחוד

 יפתח לברון
04-6369529 
sabraar@gmail.co
m 

 שמרית קיבוץ מגידו חוות תלמים
0523379787 

 גבי לוין כישור כישורית
052-5295061 
gaby_lew@hotmail
.com 

קיבוץ נווה  כיתות נווה
 איתן

 שני ניר פלג
0507330724 

shanynir79@gmail.
com 

 ינון קיטאי פרדס חנה כלביית שילובים
054-6769041 
leeat3@gmail.com 

mailto:worktheland@havaveadam.org
mailto:worktheland@havaveadam.org
mailto:mayakor@gmail.com
mailto:mayakor@gmail.com
mailto:Yoram.h@npa.org.il
mailto:Yoram.h@npa.org.il
mailto:Beitnoam72@gmail.com
mailto:Beitnoam72@gmail.com
mailto:sabraar@gmail.com
mailto:sabraar@gmail.com
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 נטע גבעת אבני כפר נהר הירדן
04-6608989 
netta@jrv.org.il 

 איתי קורנפלד באר שבע כפר רפאל 
8184077-054 

itaikornfeld@gmail.
com 

 ערן נתן קריית טבעון כפר תקווה
050-8529445 
erann@kfartikva.or
g.il 

 שלומי זהיר מגל מרכז תלמים
050-5405476 
shlomiz@kmagal.c
o.il 

 נווה אייל
 

מתחם חופים 
בוסתן  –

 הגליל

 מאיה
2201126-054 

הוד השרון,  עמותת עמיחי
כפר סבא 

 ופתח תקווה

 גל אהודה
054-9747212 
Gal@amichai.org.il 

משימות שנת השירות  התיישבות
ההתיישבותיות כוללות 

מגורים בקיבוצים 
בפריפריה ובגבולות 

הארץ, חיזוק 
ההתיישבות, היכרות עם 

חיי הקיבוץ, עבודה 
בענפי המשק, הדרכת 
הילדים והנוער בקיבוץ 

והשתלבות בחיי 
בנוסף, יוצאים  .הקהילה

למשימות  הש"שינים
התנדבות במסגרות 

 .שונות בסביבת הקיבוץ
 

צפון  –בארי   קיבוץ בארי
הנגב 

המערבי 
 )עוטף עזה(

 מור
7918512-054 

morgodard@gmail.
com 

 רונית עוטף עזה קיבוץ גברעם
050-3333584 
ronitvaknin41@gm
ail.com 

 –קיבוץ כרם שלום 
 "החלוץ"

 –עוטף עזה 
 מערב הנגב

 רחל
054-7919709 
rchlflv@gmail.com 

 דבי חבל איילות קיבוץ לוטן
0523622752 
debby007@hotmail
.it 

 –קיבוץ ניצנים 
 "החלוץ"

 תומר חרש עוטף עזה
4201233-050 

 –קיבוץ ניר עוז 
 "החלוץ"

 מיכאל קרן עוטף עזה
052-6123994 
michael.keren@gm
ail.com 

 אורלי  0523957868- חבל איילות קיבוץ סמר
orlysh2@gmail.co

m 

 בתיה עוטף עזה קיבוץ עין השלושה
052-3956913 
bettyuner@yahoo.c
om 

mailto:erann@kfartikva.org.il
mailto:erann@kfartikva.org.il
mailto:shlomiz@kmagal.co.il
mailto:shlomiz@kmagal.co.il
mailto:debby007@hotmail.it
mailto:debby007@hotmail.it
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 טל צובה קיבוץ פלמ"ח צובה
0544216534 
Shsh.tzuba@gmail.
com 

 דגן קרן נגב קיבוץ רביבים
054-2401154 
Ulpan.revivim@gm
ail.com 

קיבוץ שדה  קיבוץ שדה בוקר
 בוקר

 חביאר גוכמן
0507579307 
javier@davik.co.il 
 
 

מוערבות 
 חברתית

גופים העוסקים 
במשימות של מעורבות 

חברתית בחברה 
 ובקהילה

בית שמש,  גרעין במעגל
תל אביב, 

 שדרות

 תמרה יצחק
052-5380192 
gbamagal@gmail.c
om 

מושב שדות  חוות אורי
מיכה בעמק 

 האלה

 גלעד שמואלי
054-8191414 
giladshmu@gmail.c
om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Shsh.tzuba@gmail.com
mailto:Shsh.tzuba@gmail.com
mailto:javier@davik.co.il
mailto:gbamagal@gmail.com
mailto:gbamagal@gmail.com
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 מה זה מכינה קדם צבאית?
 ביטחון לשירות למיועדים בעיקרה המיועדת חינוכית מסגרת" היא צבאית-קדם מכינה

 וחינוך לישראל הגנה בצבא מלא לשירות החניכים הכנת ושמטרותיה, צבא וליוצאי

 הוקמו צבאיות קדם מכינות(. צבאיות הקדם המכינות חוק" )ואזרחית חברתית למעורבות

 יכולת ובעלי מהחברה משמעותי כחלק בעצמם רואים אשר אזרחים להצמיח במטרה

 בתחומי הלאומיים ובאתגרים במשימות לשאת נכונות מתוך, עיצובה על השפעה

  .ועוד החינוך, החברה, הביטחון

 :מרכזיות יסוד אבני שלוש מכינה בכל

 יותר מודעים להיות, אופקים להרחיב במטרה, עצמית העשרה – לימודים •

 על שמבוססים סדנאיים לימודים הם הלימודים. חיים אנו בו ולהקשר, לסביבתנו

, פילוסופיה, הישראלית החברה הכרת, ציונות, יהדות, ובהם שונים בנושאים שיח-דו

 .ועוד כלכלה, פסיכולוגיה

 – מוחלשות אוכלוסיות לחיזוק בחינוך עבודה המכינות ברוב – קהילתית עבודה •

 ועוד סים"מתנ, שיעורים, חוגים, אישית חונכות

 לקבוצה. ומשמעותיים דינאמיים הם בקבוצה החיים -עצמאי וניהול קבוצה חיי •

, היומיומית להתנהלות שנוגעות ההחלטות קבלת על השפעה המחזור ולכלל בפרט

 '.וכו במכינה שיועברו העשרה לתכני

חשוב לציין שהרבה מן המכינות שמות דגש על ספורט וכושר במהלך השנה. החניכים 

מתמיד, יעשו מסעות ואימונים המקבילים למה שעושים בצה"ל על  יעברו אימונים באופן

מנת להכין את החניכים לכושר בכלל לקראת שירותם הצבאי, ובפרט לאלה ההולכים 

 לשירות קרבי.

 מאות כמה על שעומדת, במכינה המחייה בהוצאות כספית השתתפות יש המכינות ברוב

, לכך שזקוק למי וסיוע מלגה תכניות קיימות מכינה לכל, זאת עם. בחודש שקלים

 .למכינה לפנות יש הסיוע ולבקשת

חודשים )ספטמבר עד הקיץ( ויש מכינות  10ישנן מכינות קדם צבאיות הנמשכות 

 ניתנת התלמידים מבין למצטייניםחודשים )עד מרץ, נקראות חצי שנתיות(.  7הנמשכות 

 תקופה, המכינה מתחילת חודש 22 עד) נוספים חודשים 10 עד 8 של ללימוד אפשרות

 (.ב שנה: הנקראת
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 רשימת מכינות קד"צ
 מכינות קדם צבאיות כלליות

 ששמן אף. הצבאי שירותם לפני, אחת שנה למשך תיכון בוגרי לומדים הכלליות צבאיות-הקדם במכינות

 וההיסטוריה המסורת הכרת, וערכיה היהדות יסודות לימוד על דגש יש הללו המכינות ברוב", חילוניות"

, לכך בנוסף .לפרשנות ליברליות ויותר מודרניות זוויות גם מוצגות כלל-בדרך כאשר, ועוד, ישראל עם של

 לצד, ומסורתיים דתיים חניכים גם, היתר בין, וכוללת, ורחבה מגוונת היא למכינות המגיעה האוכלוסייה

חלק מן המכינות הכלליות מכוונות לנוער בסיכון, אך מכינות אופק הן  .רוב הם החילוניים כי אם, חילוניים

 יותר מותאמות להם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צור קשר זמן מיקום הסבר שם

מכינה קדם צבאית למנהיגות  מנשרים קלו
חברתית סביבתית, המקדמת 
חינוך לערכי אחריות, יוזמה 
וציונות, אשר שם לו למטרה 
לעודד את חניכיו ובוגריו 

חברתית וצבאית, ובכך למנהיגות 
לפעול ליצירת חברה סולידרית, 
 סובלנית ודמוקרטית בישראל.

בית ספר 
שדה חוף 
הכרמל 
ליד מעגן 
 מיכאל

 -מייל  שנתית
mm@spni.org.il-kadats 

 
 04-6399655 -טלפון 

התכנית חושפת את החניכים  גליל עליון
רחב של חוויות, דעות למגוון 

ותפיסות עולם שונות ולעיתים אף 
מנוגדות, במטרה לאפשר להם 
לעצב את השקפתם האישית 
והייחודית מתוך בחירתם 

החופשית, ע"י למידה משותפת 
בכיתה, התנדבות בקהילה, 

מפגשים עם קבוצות אוכלוסייה 
 ועוד.

מעיין 
 ברוך,

כפר  
 ,הנשיא
 ברעם

 04-6954888 -טלפון  שנתית
 -ייל מ

yosibaruch2@gmail.com 
 -אתר

http://mechinot.org.il/me
chi 

na/list/general/galil-elion-
9 

mailto:kadats-mm@spni.org.il
mailto:yosibaruch2@gmail.com
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מכינה מעורבת המיועדת לבני  חי-עמי
נוער דתיים, מסורתיים וחילוניים. 
המכינה שואפת לאפשר לחניכיה 

ואת יכולתם להעצים את כוחם 
האישית, לגבש זהות ערכית, 

אישית וקבוצתית; לפתח אחריות 
אישית ולאומית, רגישות חברתית 
ומחויבות להשפיע ולשפר את 
חברה מתוך מחויבות לרעיון 

 הציוני.

קיבוץ 
 כרמים

 08-6597131/2 -טלפון  שנתית
 -מייל 

amichaimkdz@gmail.com 
 -אתר

http://www.wzo.org.il/mo
atza/index.php?dir=site&
page=content&cs=3028 

חזון המכינה בא לקדם תפישת  מיצר
עולם המשלבת חיי לימוד 

לשיטתנו, לצד לימוד ומעשה. 
עמוק ומקיף בנושאי ציונות, יהדות 
וחברה יש לפעול באופן מעשי 

להובלת המדינה למחוזות ראויים 
ונכונים יותר. לשם כך יש לדאוג 
שהנוער במדינה יקבל סל של 
ערכים וכלים, אשר יסייעו בידו 
להנהיג ולהוביל את החברה 

הישראלית קדימה אל עבר עתיד 
 טוב יותר.

 קיבוץ
מיצר 
ברמת 
 הגולן

 04-6763760/1 -טלפון שנתית
 -מייל 

kdzmeitzar@gmail.com 
 www.meitzar.org.il -אתר 

ייחודה של המכינה הוא העיסוק  וןנתח
ביהדות כדת, כתרבות, כלאום 
ועל השפעותיה הרבות על חיינו. 
בנוסף המכינה שמה דגש מאוד 
גדול על יציאה מאזור הנוחות 

שלנו, אם זה במפגש עם אנשים 
וקהילות שונות ומגוונות, אם זה 
בחיי הקבוצה הייחודיים לחנתון, 
אם זה בנושאים השונים בהם אנו 

 נוגעים במהלך השנה.

 -מייל  שנתית חנתון
cchannaton@echannaton.

org 
 04-9059605  -טלפון 

צבאית "תלם" -במכינה הקדם תל"מ
יהודי  מאמינים באורח חיים

מתקדם, פתוח למסורות שונות 
ופלורליסטי. חברי המכינה 
 –ייחשפו לכלל החברה היהודית 

ישראלית על גווניה השונים וזאת 
כדי לשבור חומות, למנוע בורות 
וליצור מרחב לשיחה ולדיאלוג 
מרתק בנושאי דת ויהדות, חברה 
ישראלית, זיהוי וזהות, תוך כדי 
התמודדות עם חיי קהילה בתוך 

 אביב יפו.-הכרך הגדול תל

 –רעות שרז )רכזת גיוסים(  שנתית יפו
052-5809942 

reut.sherez@gmail.com 
 

 -משרדי המכינה
6823284-03 

mailto:amichaimkdz@gmail.com
http://www.wzo.org.il/moatza/index.php?dir=site&page=content&cs=3028
http://www.wzo.org.il/moatza/index.php?dir=site&page=content&cs=3028
http://www.wzo.org.il/moatza/index.php?dir=site&page=content&cs=3028
mailto:kdzmeitzar@gmail.com
http://www.meitzar.org.il/
http://mechinot.org.il/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/%d7%97%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%9f/cchannaton@echannaton.org
http://mechinot.org.il/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/%d7%97%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%9f/cchannaton@echannaton.org
mailto:reut.sherez@gmail.com
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כ"מדרשה למנהיגות" חותרת  עין פרת
המכינה לקחת חלק בעיצוב 
ובהובלת שינוי תפיסתי, 

התנהגותי ותרבותי בכל רובדי 
החברה וההנהגה הישראלית 
והיהודית למען חיים איכותיים, 
חברת מופת ומדינה מתוקנת. 

לשם כך נבנתה תוכנית 
אינטנסיבית ודורשת, אשר 
מטרתה לקרב את חניכיה 

ניין למצוינות של מכלול ב
האישיות ולפתח בהם איכויות של 
אחריות אישית ולאומית, רגישות, 

ומחוייבות להשפיע ולשפר 
 בחברה הישראלית.

כפר 
 אדומים

 /  02-5905992טלפון:  שנתית
02-5905993 

 info@einprat.orgמייל: 

תהליך לימוד חיפוש ובדיקה באשר  ביןר
לעיצוב דרך חינוכית וחברתית 

מהותי ולעומק חדשה שתיתן מענה 
לבני נוער חילוניים אידאליסטיים 

ובעלי פוטנציאל מנהיגות, 
המבקשים להתמודד על עיצוב 
דמותה של החברה הישראלית. 
התמודדות הן בהקשר של זהותם 
האישית כיהודים ישראלים וציונים, 

והן בהקשר של בנייתה של 
החברה בישראל )שנותרה מפולגת 

והלומה בעקבות רצח ראש 
יצחק רבין( כחברה  הממשלה

הוגנת מעורבת ואכפתית ברוח 
הציונות ההומניסטית והסולידרית 

שעיצבו העליות השנייה 
 והשלישית.

מכללת 
אורנים, 
 טבעון

 -מייל שנתית
m_rabin@hamidrasha.org

.il 
 -אתר

mechinatrabin.org.il 
  04 – 9838753': טל

 (220/221/212שלוחה )

המכינה נמצאת במתחם בית יד  אל-כרם
כרמל, -לבנים לדרוזים בדלית אל

 388מקום שמנציח את זכרם של 
חללים דרוזים שנפלו במלחמות 
ישראל, בבית זה התגורר בשנת 

סר לורנס אוליפנט, יחד עם  1882
אשתו אליס, ומזכירו נפתלי הרץ 

אימבר, במקום המיוחד הזה נכתבו 
התקוה  –מילות ההמנון הלאומי 

 תם שנים.באו
 
 
 
 
 
 
 

דלית 
-אל

 כרמל

 Kerem_el@walla.com שנתית
 8393260-04: טל

 

mailto:m_rabin@hamidrasha.org.il
mailto:m_rabin@hamidrasha.org.il
http://mechinatrabin.org.il/
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זוהי מכינה פלורליסטית, אזרחית  הירושלמית
וקהילתית, הנותנת דגש לימודי 
לחברה הישראלית ולירושלים, 

ומעודדת חשיבה ביקורתית. 
המכינה תעודד חניכיה לשירות 

ולחיים אזרחיים צבאי משמעותי 
פעילים. במכינה משתתפים 

חילוניים ומסורתיים כאחד. הרעיון 
החינוכי העיקרי שמנחה את 
המכינה הוא גיבוש החניכים 
להובלה ולפעילות התורמת 

ומחזירה לחברה. במכינה לוקחים 
חלק מוסדות שכונתיים ועירוניים, 

לצד תושבי השכונה וחברי קהילות 
 צעירים בירושלים.

ראשת  –יעל ברמן  שנתית ירושלים
 כינההמ

4846867-054 

 -מייל
yaeldomba@gmail.co

m 

  –אתר 

http://www.hayerush
almit.co.il 

מכינת אדרת שמה לה למטה  אדרת
לטפח מנהיגות יהודית ציונית 

ישראלית חדשה. ליצור בית מדרש 
ישראלי חי העוסק בשאלה כיצד 

בונים חברה טובה יותר, בו לומדים 
על מנת לעשות. המכינה מזמנת 
אליה מדי שנה קבוצה של בנים 
ובנות, חילונים ודתים, מכל רחבי 

וף החניכים נבנית הארץ. בשית
אינטנסיבית  חינוכית תוכנית

המשלבת, לימוד, עבודה קהילתית 
וסביבתית, טיולים, הכנה לצבא, 

 סדנאות שטח וחיי קבוצה.

אדרת, 
עמק 
 האלה.

 9920080-02: טל שנתית
madderet@gmail.com 

 

 עמ"ק 
 תל תאומים

)עיר,  המכינה הקדם צבאית עמ"ק
מושב, קיבוץ( שאן הינה בית 

מדרש לזהות יהודית ולמנהיגות 
חברתית עבור בני נוער בוגרי י"ב, 

דתיים וחילוניים, המעוניינים לשרת 
שירות משמעותי בצבא ובחברה. 
המכינה מהווה הזדמנות לגיבוש 
זהות ערכית , אישית וקבוצתית 

ומאפשרת התמודדות עם 
ת האתגרים הכרוכים בעשייה תורמ
 –בתחומי החברה, החינוך והצבא 
בחברה בישראל ובקרב העם 

 היהודי.

 6060704-04 טלפון שנתית בית שאן
uditamir32@gmail.com 

מכינת תבור פועלת לאור התפיסה  תבור
הגורסת כי בכוחה של קבוצה 

איכותית ומצומצמת של צעירים 
חדורי תחושת שליחות ומוטיבציה 

לעשות דברים העולים על כל 
דמיון הן לגבי החברה הישראלית 

והן לגבי העיר נצרת עילית בה היא 
 פועלת. 

נצרת 
 עילית

Tavor2010@netvision.net שנתית
.il 

 6451225-04 טלפון

mailto:yaeldomba@gmail.com
mailto:yaeldomba@gmail.com
http://www.hayerushalmit.co.il/
http://www.hayerushalmit.co.il/
mailto:Tavor2010@netvision.net.il
mailto:Tavor2010@netvision.net.il
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לכיש", היא בית -מכינת "מיתרים מיתרים לכיש
מדרש יוצר מרובה קולות וגוונים 

בחינה המאתגר ומעודד, לעיון, 
והתבוננות. מטרת המכינה היא 

לפתח אנשי רוח עם אחריות 
חברתית המחוברים לעולם 

 .המעשה
 

קיבוץ 
בית 
גוברין 
ומושב 
שקף, 
קיבוץ 
 נחל עוז

 6874855-08טלפון:  שנתית
 אימייל

lachishmehina@g 
mail.com 

 

 
 אחד משלנו

 בלבד()בנים 
אנו נותנים הזדמנות לבירור 

היכולות, הכישורים והכישרונות 
של כל אחד ואחד, כך שכל אחד 

יוכל להביא את עצמו למיצוי 
אופטימאלי, וכך יוכל לתרום לא 
רק לעצמו אלא גם למשפחתו, 
לחברה ולמדינה. אנו מכוונים 

להקניית ידע וכלים שונים כצידה 
לדרך לחיים. אנו מאפשרים לכל 

הזדמנות להשתלב בצורה  נער
הטובה ביותר הן בצבא והן כאזרח 
מן השורה. אנו, מכינת אחד משלנו 

מכינה קדם צבאית למנהיגות  –
חברתית מתכוונים לאפשר לנערים 

 לנהג את דרכם להצלחה.

כפר 
הנוער 
הדסה 
 נעורים

 052-3425097 אופז שחר שנתית
shachar.ufaz@gmail.com 

 052-4640276 הופמן עינב
einavhofman@gmail.com 

 

חזון התנועה הציונית עבור העם  בני ציון
היהודי הוא לקיים חברת מופת 

 .ריבונית בארץ ישראל
יעוד המדרשה לחנך אנשים שיחיו 
ויפעלו מתוך תפיסה שהאחריות 

להגשמת חזון זה מוטלת על 
בוגרי המדרשה ישרתו . כתפיהם

ל בסדיר ובמילואים "בצה
ישתלבו . כמפקדים וכקצינים

, בעשייה בתחומי החינוך
, המשפט, התקשורת, הכלכלה
, הביטחון, המדע, התרבות

השירות הציבורי והפוליטיקה 
ויפעלו במערכות אלו מתוך 
תפיסה של אחריות חברתית 

 .ולאומית

 077-2123090: טלפון שנתית תל אביב
 -מייל

midrashata@gmail.com 
 -אתר

http://www.bneizion.org.i
l 

מכינת בינה ע"ש לובה אליאב  בינה
מבקשת להצמיח תלמידי חכמים 
חילוניים הלוקחים אחריות פעילה 
ומשפיעה בחברה הישראלית 
בכלל ובצה"ל בפרט. אנשים 

סקרנים ולמדנים, אכפתיים כלפי 
מורשתם וכלפי הסביבה שלהם, 
אנשים שמאמינים בשוויון ערך 

האדם ובצורך לחבר את המורשת 

 mechina@bina.org.il שנתית תל אביב
 03-5342997:טלפון

http://www.bina.org.il/m
echina 

mailto:lachishmehina@gmail.com
mailto:lachishmehina@gmail.com
mailto:joinbnz@gmail.com
mailto:joinbnz@gmail.com
mailto:joinbnz@gmail.com
mailto:midrashata@gmail.com
http://www.bneizion.org.il/
http://www.bneizion.org.il/
mailto:mechina@bina.org.il
http://www.bina.org.il/mechina
http://www.bina.org.il/mechina
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היהודית עם המורשת 
ההומניסטית וליצור תרבות 
 יהודית חברתית וצודקת. 

לטפח מנהיגות צעירה בעלת  נחשון
מודעות חברתית, מוטיבציה ורצון 

לתרום בכל דרך לקיומה 
ולאיכותה של החברה הישראלית 

כולה. חניכי "נחשון" לומדים 
באופן חוויתי את התחומים 

העיקריים של המדרשה. החניכים 
עוברים פעילויות רבות בסימן 

ההכנה לצבא כגון אימוני כושר 
ם, הישרדות, גופני, מסעות, ניווטי

היתנסות צבאית, ביקור 
בבסיסים, מפגש עם חיילים 

ומפקדים, מורשת קרב, תולדות 
המלחמות. במהלך המכינה 

מתקיימות ע"י החניכים פעילויות 
התנדבותיות, בסיוע לקבוצות 
 אוכלוסיה שונות הזקוקות לכך.

מצודת 
 יואב, 
קיבוץ 
שובל, 
 שדרות

 08-6896891: טלפון שנתית
: מייל

nachson@netvision.net.il 
  :אתר

www.m-nachshon.org.il 

המכינה הקדם צבאית "יפתח"  יפתח
למנהיגות ועשייה חברתית 

מיועדת למסיימי י"ב, בוגרי בתי 
התמ"ת, מכל הספר של משרד 

רחבי הארץ המעוניינים בהזדמנות 
נדירה, לקחת חלק בתכנית 
הכשרה מאתגרת לפני הגיוס 

לצה"ל. מכינת יפתח מכשירה את 
הדור הבא של המנהיגים בצה"ל 

ומהווה קרש קפיצה ליזמים 
 ומובילים בשוק העבודה.

קיבוץ 
 רביד

 04-6787868טלפון:  שנתית
mehinatiftach@gmail.com 

במהלך שנת המכינה עוברים  הנגב
החניכים הכנה פיזית ומנטאלית 

, ל"שיעורי הכנה לצה, לשירות
, דילמות ערכיות, מורשת קרב

ביקורים , מפגשים עם מפקדים
 .אימוני כושר ועוד, ל"בבסיס צה

החניכים למגוון בנוסף, יוצאים 
מוקדי עשייה תורמת והתנדבות 

מוקדי אוכלוסיות : ברחבי הנגב
מוקד , בעלות צרכים מיוחדים

, התנדבות בחברה הבדואית
עולים וכן , קשישים, העצמת נוער

. פעילות במוקד טבע וסביבה
המכינה מקיימת מספר , בנוסף

רב של מסגרות לטיול ולהכרת 
 .הארץ
 
 

מדרשת 
שדה 
 בוקר

 08-6532702טלפון:  שנתית
 -מייל

negev.org-info@magal 
 

-http://www.magal
gisrael.org-negev 

mailto:nachson@netvision.net.il
http://www.m-nachshon.org.il/
mailto:mehinatiftach@gmail.com
http://www.magal-negev-israel.orgg/
http://www.magal-negev-israel.orgg/
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שנת המכינה מורכבת בעיקרה  ערבה
במכינה וכן " שבועות שגרה"מ

שונות " סדרות תוכן"מ
המתרחשות בכל רחבי 

בנוסף לחקלאות ועבודת  .הארץ
ל, "כפיים, כושר גופני והכנה לצה

 חיי קבוצה ומעורבות בקהילה.

מושב 
חצבה, 
מושב 
 פארן

 08-9976977 שנתית
 -מייל

mechinatarava@gmail.co
m 

 קול עמי היא תכנית לעמיות קול עמי
יהודית שמטרתה לפתח מנהיגות 

יהודית משותפת לחניכים 
ישראלים ובני גילם מהתפוצות. 
בקול עמי מתקיים שיח מעמיק 
שמאפשר יצירת רשת חברתית 

השואפת למצוינות ולקיחת 
אחריות להשפיע על עתיד העם 

היהודי מתוך הבנה שישראל 
מהווה חלק מתוך המארג היהודי 

 העולמי.

מאיר 
שפיה, 
קריית 

 ריםיע

חצי 
 שנתית

www.kol-ami.co.il 
 :ירדן פריימן

058-7507000 
kolami.israel@gmail.com 

 

 )מופרד בנים ובנות( מלח הארץ
הרעיון המרכזי בבסיסה הינו 

הקמת מכינה חדשה שתתן מענה 
יצירתי לקהל יעד מגוון ומשימתה 
החינוכית היא שילוב בין בני נוער 
מרקעים שונים. שילוב זה יוביל 
לחברה שיוויונית וצודקת יותר, 
לחברה בה רואים את האחר 

 והשונה ומקבלים אותו.

עין גדי 
 )בנים(
מצפה 
שלם 
 )בנות(

 052-8444613ברזילי  חנן שנתית
melach.aretz@gmail.com 

קמה מתוך , מכינת בית ישראל בית ישראל
הרצון להתמודד עם הבעיות 
: הבוערות בחברה הישראלית
, התרחבות הפערים החברתיים

, קשיי הידברות וניכור, מחלוקות
תחושת , ובנוסף ירידה בהזדהות
המכינה . השליחות והרצון לתרום

צמיחה , מפגשמזמינה לשנה של 
, התנדבות ועשייה חינוכית, אישית

הכרות עם , לימוד מעמיק ומגוון
הכנה לשרות , החברה הישראלית

 .משמעותי וחיי קבוצה

 02-6760580:טל שנתית ירושלים
raserlin@gmail.com 

מכינה משימתית לנשים וגברים  חביבה רייק
 –לפיתוח מנהיגות הומניסטית 

יצאו לשירות   חניכי המכינה
בצבא מתוך שליחות עמוקה 

לצד , להגן על גבולות המדינה
האמונה באהבת האדם באשר 
הוא אדם וחוסר סובלנות לגילויי 

הם יראו . גזענות או אפליה
בשירות ובפיקוד הצבאי שלב 

רה ראשון בשליחות לבניית חב

גבעת 
 חביבה

   0542347423שגיא  שנתית
 0546447480 –ענבר 

 

mailto:mechinatarava@gmail.com
mailto:mechinatarava@gmail.com
mailto:raserlin@gmail.com
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צודקת אשר , ישראלית שוויונית
דואגת לרווחת אזרחי המדינה 

ולבניה וחיזוק מוסדותיה 
 הדמוקרטיים

תכנית הלימודים במכינה חושפת  באר אורה
את החניכים לתחומי ידע רבים 

, ומגוונים בדיונים והרצאות
ובהתנסויות בסיורים וטיולים 

: בין התכנים הנלמדים. מעשיות
, פוליטיקה, פילוסופיה, חינוך

, כלכלה, תקשורת, אקטואליה
תרבות ישראלית גיאוגרפיה , ך"תנ

במהלך השנה  .מדברית ועוד
החניכים מתנדבים יום בשבוע 
במגוון רחב של מקומות בחבל 

' גיוסים'ומעבר לכך ישנם 
 .י צורך"למטרות ייעודיות עפ

מכינה מגוייסים חניכי ה
כמתנדבים ביחידת החילוץ 

במהלך  ,אילות/המדברית אילת
, השנה נהנים מאימונים משותפים
השתתפות התרגילים ואף 

 .הקפצות באירועי אמת

mechinabeerora@gmail.c שנתית באר אורה
om 

ראש  ,שמעון ביטון
 0528983900המכינה 

 )בנות בלבד( אליאל
המכינה לפיתוח , מכינת אליאל

המכינה , מנהיגות ישראליות
הראשונה מסוגה בישראל לנשים 

, חילוניות ודתיות לפני שירות
שמה לה למטרה להעצים ולפתח 
נשים צעירות לתרומה משמעותית 
בשירות הצבאי או הלאומי בפרט 

, כל זאת. ובחברה בישראל בכלל
ידע מעמיק תוך לימוד והקניית 

הענקת כלים לברור , תחומי-ורב
, יהודית-ולגיבוש זהות ישראלית

, מפגש בין מגזרי הלכה למעשה
התנדבות משמעותית בקהילה 

שנת . ולימודי יהדות ורוח מגוונים
המכינה מעניקה הזדמנות 
להעמקת השיח הנשי מתוך 

נשית במעגלי -העצמה אישית
 .הקהילה והחברה

 050-4432266 -יותם שנתית באר שבע

המכינה מעודדת את חניכיה  בארי
לרכישת ידע וכלים להבנת 
המציאות המורכבת בחברה 

חיזוק הערבות , קרי, הישראלית
העצמת יכולת ההכלה , הדדית

 .לאחר ולשונה

 –סתו גיל ראש המכינה   בית ברל
3019-925-052 

stavgill@mail.tau.ac.il 

 

mailto:mechinabeerora@gmail.com
mailto:mechinabeerora@gmail.com
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 -מכינות אופק

 הפונות )בחלקן יש גם תוכנית בוא זמנית ו/או אחרי צבא( שנתיות חצי תכניות לרוב הינן אופק תכניות

 גיוס לקראת והכנה אופקים הרחבת, אישית העצמה החניכים עוברים ובמסגרתן בעיקר לנוער בסיכון

 .הצבאי בשירות והשרידות משמעותי לשירות המוטיבציה הגברת על בדגש ל"בצה משמעותי ושירות

 בחלק מן המכינות החניך יכול לבקש לעבוד במהלך שהותו במכינה.

  צור קשר  זמן מיקום הסבר שם

 )בנים בלבד( דרך ארץ
המכינה פונה לצעירים מהפריפריה 

אשר במסגרתה הם מתנדבים 
בפרויקטים קהילתיים, דנים ובוחנים 
נושאים כגון מנהיגות, זהות אישית, 

הכושר משתתפים בפעילויות לחיזוק 
הגופני, בטיולי שטח ברחבי הארץ 

 .ועוד
  

 :שלבי התכנית
שישה חודשי תכנית  -שלב ראשון

חינוכית אינטנסיבית ומגוונת בתנאי 
  .פנימייה

 -שירות צבאי מלא  -שלב שני
המכינה תפעל בשיתוף פעולה עם 

 .אגף כוח האדם בצה"ל
שישה חודשי תכנית  -שלב שלישי

משתחררים, בשיתוף עם בוגרי רשת 
 מכינות דרך ארץ.

ניצנה, 
 ירוחם

חצי 
 שנתית

 :יונתן קישינובסקי
054-5285002 

yonatankishi@gmail.com 
 

 )בנים בלבד( צור שלם
התוכנית משלבת הכנה לשירות 

קרבי עם מסלול הכשרה מקצועית, 
ליווי החניכים במהלך השירות, ועם 

במהלך  אל חיי האזרחות. סיומו,
הגיוס יעניק הצבא שמונה חודשים 
של הכשרה מקצועית על חשבון 

 .השירות הצבאי למשתתפי התוכנית
לאחר סיום השירות הצבאי תמשיך 

התוכנית ללוות את המשתתפים 
 .במציאת מקום עבודה

החיים בפנימייה ותוכניות החינוך 
 והחברה הן ללא תשלום.

חצי  לבון
 שנתית

www.zurshalem.co.il 

 :ישראל סגל
050-3042123 

meyrav@zurshalem.co.il 

 

בירושלים,  מכינה קדם צבאית נעלה
 .מיועדת לבוגרי י"ב דוברי רוסית

במכינה לומדים ומעמיקים בתכני 
ציונות, היסטוריה ופילוסופיה, 

מטיילים בארץ ממטולה עד אילת 
יהודית  -ומתחברים לזהות הישראלית
 .שלי כאזרח במדינת ישראל

במכינה מקדישים תשומת לב 
וחשיבה לתהליך אישי עם כל חניך, 

לת של כל אחד למיצוי הזמן והיכו
במטרה להיות אנשים טובים יותר 
 בכל מקום שאליו נגיע בהמשך.

 

חוות 
הנוער 
הציוני 
 ירושלים

 

חצי 
 שנתית

 :ישי חדד
054-3485023 

ishai.hadad@gmail.com 
 

http://www.zurshalem.co.il/
mailto:meyrav@zurshalem.co.il
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 )מופרד בנים ובנות( ימין אורד
מתוך הכרה בעובדת היות השירות 
הצבאי תקופה מכרעת ובעלת 

תוכנית השפעה רבה, הורכבה 
חינוכית ייחודית למכינה. ונוער עולה 
ובני עולים המתמודדים במקרים 

רבים עם סוגיית זהות אישית, כאשר 
זיקתם למדינת ישראל עדיין לא 

גובשה סופית.  בנוסף, לנוער העולה 
אין את המוטיבציה לנצל את 

שירותם הצבאי בכדי לפתח כישורי 
מנהיגות כקרש קפיצה לעתיד 

 הישראלית משמעותי בחברה

-http://www.mechina שנתית חצור
yeminorde.co.il 

 
04-6860806 

 

המכינה שלנו הינה מסגרת חינוכית  אשר רוח בו
ציונית ערכית ובעלת ייחודיות שאין 

 !במקומות אחרים
המכינה קמה על מנת לענות על 

שתתאים לנערים צורך למסגרת 
מכל מגוון האוכלוסיות בישראל 

ה נורמטיבים 'ושתאפשר לחבר
ולכאלו שמגיעים מהקצה של הנוער 

 או כאלו שנפלו בעבר./בסיכון ו
לנערים עם הליכים משפטיים או 

 עבר פלילי אנו מטפלים ומנהלים את
התיק וההליך המשפטי עד לגזר 

 '.וכו צ "הדין כולל של

 (המכינה ללא עלות )חינם
 

חצי  מצפה רמון
 שנתית

www.asherruachbo.com 

 :מושיק וולף
052-5962001 

moshikwolf@hotmail.com 

 )בנות בלבד( עלמה
מיועדת לצעירות בעלות פוטנציאל 

מנהיגות גבוה מכל רחבי מדינת 
בדגש על צעירות מפריפריה , ישראל
. חברתית וגיאוגרפית-כלכלית

המכינה שייכת למחלקה לאקטיביזם 
חברתי בישראל של הסוכנות 

היהודית ומופעלת על ידי חברת 
מיסודה " תיקון עולםצפונה  -דרומה"

 .של הסוכנות היהודית

חצי  אופקים
 שנתית

 :מיכל ברקאי
055-6655796 

mbarkay@gmail.com 

אחריי! מכינות 
 ארז

התכנית הקדם צבאית העירונית 
מציעה לבני נוער אשר בחרו לדחות 

 ל עד”את הגיוס לצה
לחודש מרץ, חצי שנה של עשייה 
משמעותית במדרשה למנהיגות 

 בעיר מגוריהם. במסגרת
הפעילות מפתחים חניכי המכינה 
כישורי מנהיגות ומודעות חברתית, 

 מובילים פרויקטים
חברתיים בשכונה לצד לימודים 
בתחומי היסטוריה, הכרת הארץ 

 ויהדות. במהלך השנה ניתן
הכנה לשירות צבאי דגש רב על 

 משמעותי ולתפקידי פיקוד וקצונה.

אור יהודה, 
לוד, באר 
שבע, 
 ירושלים

חצי 
 שנתית

 לוד  -גלעד ברגיל 
054-4804706 

gilad.bis@gmail.com 
 

 באר שבע  -סיוון שחרי 
054-7193500 

sivan.shachari@gmail.com 
 

 אור יהודה  -דוד אטרמן 
050-6958720 

davideterman@yahoo.com 
 

 ירושלים  -הגר שדמי 
052-6065270 

hagarshadmi@gmail.com 

http://www.mechina-yeminorde.co.il/
http://www.mechina-yeminorde.co.il/
http://www.asherruachbo.com/
mailto:moshikwolf@hotmail.com
mailto:mbarkay@gmail.com
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 מרכז מעשה

 

  צור קשר  זמן מיקום הסבר שם

מטרת המכינה היא לעצב  גל
ולהכשיר קבוצת צעירים, לפתח 

כישורי מנהיגות ומודעות חברתית 
בקרבם, לצד לימודי היסטוריה, 

גיאוגרפיה של ארץ ישראל ממשל 
יהדות, תוך ופוליטיקה ולימודי 

שימת דגש על הכנה לשירות 
צבאי משמעותי ביחידות שדה 

קרביות בתפקידי איכות וכמובן 
נרשמים בפיקוד וקצונה.*

 באתר!

 עכו
 חיפה
קריית 
 ביאליק

 -מייל   שנתית
mecgal007@gmail.com 

 04-9812381טלפון: 
 

 –אתר 
http://maase.org.il/he/%
D7%9E%D7%9B%D7%9

-9%D7%A0%D7%AA
%D7%92%D7%9C/ 

 
 

המכינה החצי שנתית שלנו  מעשה בגליל
ב אשר "מיועדת לבוגרי ובוגרות י

 מתגייסים במרץ
הגיוס או מעוניינים לדחות את )

 .(לחודש מרץ
 ופתוחה בטבריה הינה המכינה

 .הצפונית מהפריפריה למועמדים
 במתחם בדירות המגורים
 .המכינה

חצי  טבריה
 שנתית

 –אתר 
http://maase.org.il/he/%
D7%9E%D7%9B%D7%9

-9%D7%A0%D7%AA
%D7%9E%D7%A2%D7

-%A9%D7%94
%D7%91%D7%92%D7
%9C%D7%99%D7%9C/ 

 

  

http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%92%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%92%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%92%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%92%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%92%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%92%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C/
http://maase.org.il/he/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C/
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 תוכנית צל"ש

 צעירות(, ן"אית למסלול, מיוחד גיוס) מ"חג גיוס לקראת או צבאי משירות פטורות לצעירות ארצית תוכנית

  לאומי או צבאי לשירות הכנה של תהליך לעבור או /ו הצבאי הפטור ביטול של תהליך לעשות המעוניינות

 .מכרז באמצעות עמי בת י"ע ומופעלת הכלכלה ומשרד הרווחה משרד ביוזמת התוכנית

 עבודה מוקדי במספר לדרום מצפון הארץ בכל פרוסה התוכנית

 

 כוללת התוכנית

 

 רכישת -ואורט עמל -מקצועיים ספר בבתי בעיקר, בשבוע ימים ארבעה -שבועית לימודים מסגרת •

 ...ועוד רשתות טכנאות קונדיטאות, גרפיקה, מנהל -ת"התמ י"ע המוכר מקצוע

 איזור בכל סוציאלית עובדת של מקצועי טיפולי – וקבוצתי פרטני ליווי •

 על עבודה, אישי פיתוח, העשרה של תהליכים מתרחשים ובו קבוצה לכל שבועי יום -אשכולות יום •

 דינמית ועבודה אישיות ובין אישיות מיומנויות

 מפגשים. מ"מקא קצינות י"ע ומיון חיבור, מתאימות שירות מסגרות עם הכרות -לצבא הכנה •

 ע"גדנ וימי עצמן צבאיות במסגרות והכרות

 לאומי שירות לקראת הכנה או/ו לצבא גיוס •

 

 של החודשים תשעת במהלך,  למשתתפות הכנסה הבטחת קצבת -לחודש אחת מקבלת בתוכנית הצעירות

 .התוכנית

 הזקוקות, ולשרת להתגייס הרוצות לצעירות מתאים

 משנה להנות ויכולות בתהליך והכוונה לתמיכה

 .לשרות יציאה לקראת ומבשילה עוטפת

 מאי(.-חודשים )ספטמבר 9התוכנית נמשכת 

 

 https://goo.gl/SzbXYL -אתר 

 052-7906517או  052-790-6510טלפון: 

 *2696עמי: -עמותת בת

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/SzbXYL

