
8.11.2020 
  מרוכזים כאן עלונים, לינקים, אנשי קשר וטלפונים של נציגי ש"ש ומכינות שהגיעו היום ל"יריד המקוון".

 
https://did.li/9YDNf   (כללי) עלון מידע לשנת שירות 

 
רישום לשנת שירות

https://coyo.org.il/%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%
/d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa 

 
 

https://mechinot.org.il/mechina/list   (כללי) עלון מידע על מכינות קדם צבאיות 
 

 רישום למכינות
https://reg.mechinot.org.il  

 
  יריד מקוון למכינות מתקיים בכל יום שני בין השעות 17:00-19:00 ובו תוכלו לפגוש מגוון מכינות קדם

ttps://www.thinglink.com/scene/1363095247927640065  :(הקישור יהיה זמין לאורך היריד) !צבאיות 
 
 

 ש"ש מרכז מעשה: מוריאל - בוגרת התיכון 0587903106
 
 

  איגי (מאיה) לינק להרשמה -
https://igy.org.il/%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9

C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA 
 

  מכינת רוח נכון
 שלום לשמיניסטים היקרים!  רוצים להתפתח לפני הצבא?� ♂  מתחברים לרוחניות?�� מחפשים פיתוח
 עצמי? רוצים להכיר אנשים חדשים ומגוונים מכל רחבי הארץ? �🁭🁬� זה המקום בשבילכם! ��
 אנחנו מתרגשים להודיע על פתיחת  ההרשמה למכינה הקדם צבאית ״רוח נכון״.�� המכינה הכי נכונה

http://Reg.mechinot.org.il  :שיש��  קישור להרשמה  
  לכל שאלה תמיד ניתן ליצור איתנו קשר דרך  נויה: 0502322133 שמש: 0587923034

Run.harshama@gmail.com :או דרך המייל  
 בהצלחה בדרך החדשה , מכינת רוח נכון��

 
  השומר החדש

https://is.gd/jMzXvx :לינק להרשמה לשנת שירות בשומר החדש▪  
  ▪טלפון לפרטים נוספים:  0508818206

https://youtu.be/ymEqC8YrGH0  קישור לסרטון - תוכנית המנהיגות 
 
 

  מכינת ארז   0532864429
 
 

  שנת שירות בנועם- 0584402223
https://instagram.com/shin_shin_noam?igshid=mpkttfsa6t0i 

  מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם לעוד התעדכנויות��
 מוזמנים להתקשר לשקד-0584402223

https://did.li/9YDNf
https://coyo.org.il/%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/
https://coyo.org.il/%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/
https://coyo.org.il/%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/
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https://igy.org.il/%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://igy.org.il/%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
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https://instagram.com/shin_shin_noam?igshid=mpkttfsa6t0i


  מכינת ארז
 שומעים!!! ��

 מכינת ארז אור יהודה פותחת את הרישום לשנת הפעילות הבאה!!! ��
 אם אתם מחפשים חצי שנה שתשנה לכם את חיים... חצי שנה בה תצאו מהבועה, תחוו חוויות ואתגרים של

 פעם בחיים. �� ��
 אם אתם מחפשים חצי שנה שבה תהיו חלק מקבוצה שתהפוך למשפחה נוספת שלכם לכל החיים ואתם רוצים

 לעבור מסע אישי מטורף - מקומכם אתנו! ��
 מכינת ארז אור יהודה הינה מכינה קדם צבאית חצי שנתית לכל נוער ישראל. �

 מכינת ארז אור יהודה היא מכינה לצבא ולחיים וכמובן בית שמלווה את כל בוגריה גם אחרי הצבא בהמשך
 חייהם! ��

 השנה אנו מגייסים את המחזור השביעי של המכינה!!! ⃣ 7
 אנחנו מחפשים אנשים שרוצים לחיות בחיי קבוצה מעורבת (בנים ובנות), לא מפחדים מעבודה קשה, רוצים
 ללמוד ולהיפתח לעולמות חדשים, רוצים להתנדב ולתת מכל הלב והכי חשוב לא מפחדים ממסע ותהליך של

 פעם בחיים! ��✨
 

 בואו לפגוש את החניכים שלנו לשמוע מהם מה קורה פה במכינה!
  בואו להתרשם מהמכינה ולקחת אחריות על העתיד שלכם!

 
 �👇👇�מצורף סרטון קצר �🁇👇👇�

https://drive.google.com/file/d/1i33v-CxFr1pUDSqFbc5L1gSBi9mk3Rdd/view 
_______________________________ 

 
https://forms.gle/tbuNgX2DSrY8G4qt7 

 �👆👆� הרישום בלינק �👆👆�
_______________________________ 

 
 �👇�מצורף חשבון האינסטגרם שלנו�👇�

 אם תמונה שווה אלף מילים? אז מה שווה סטורי?!?��
/https://www.instagram.com/erez_oy 

 מספר נוסף - 0532863271
 

 
  מכינת מיתרים לכיש - נחל עוז   יונתן- 0545607030

 
 מכינת נחשון

/https://reg.mechinot.org.il 
/http://www.m-nachshon.org :לאתר המכינה 

 תודה רבה ובהצלחה בהמשך הדרך!
  לשאלות וייעוץ למכינת נחשון:

 נדב,  054-4299424
 קורל, 0523431906

 
 

 גרעין צמרת 0545665385
 
 

 המדרשה למנהיגות ישראלית משותפת  מתן - 0522821047
 

https://drive.google.com/file/d/1i33v-CxFr1pUDSqFbc5L1gSBi9mk3Rdd/view
https://forms.gle/tbuNgX2DSrY8G4qt7
https://www.instagram.com/erez_oy/
https://www.instagram.com/erez_oy/
https://reg.mechinot.org.il/
https://reg.mechinot.org.il/
http://www.m-nachshon.org/
http://www.m-nachshon.org/


  הספוקנוער
 הוא ארגון חדש שהוקם  במהלך השנים האחרונות בו מפגישים בין בני נוער לבין אמנות הכתיבה והבמה,

 שירה מדוברת.
 שירה מדוברת או בשמה באנגלית - ספוקן וורד (מוכרת גם בתור פואטרי סלאם) היא אמנות שהתפתחה

 בשנים האחרונות המושפעת מתחומי התיאטרון המוזיקה והשירה הכתובה.
 אפשר להתחבר לתחום בדרכים שונות כשההנחייה הכללית היא אומנות הדיבור ועמידה על במה.

 במסגרת הספוקנוער מופעלות קבוצות כתיבה ברחבי הארץ, הופעות ספוקן וורד וסמינרים המיועדים לקבוצות
 מרחבי הארץ.

 השינשינים בספוקנוער מתנדבים בבתי ספר ומנחים קבוצות במועדונים ובמרכזי נוער
 זאת בנוסף לארגון אירועים (כגון הופעות וסמינרים) והובלת הספוקנוער כחלק מהצוות הבוגר

 לפרטים נוספים - יובל מילר 0544978544
 להרשמה כמתעניינים בשנת השירות בספוקנוער -

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBPbu5wx0gf3ADx_bSrwpwiD6OGkNmEWou7
NDeWby4neV_mg/viewform?usp=sf_link 

 
 
 

 אחריי
 לכל שאלה או התייעצות על שנת השירות של אחריי או על שנת שירות בכללי בר שנייר-0532261654 יותר

 מאשמח !!!
 

 חמש אצבעות למתעניינים - 0503322200
 
 

 שנת השירות של בני המושבים - גרעין עודד
 בוא להיות חלק מחוויה מדהימה ומשמעותית!

 מגורים משותפים עם חברים לכל החיים,
 עבודה חקלאית במשקים החקלאיים בכפרי הנוער, פרוייקט יחודי של שפה משותפת במועצות מעורבות,

 הדרכת בני נוער וילדים דרך טיפול בכלבים.
 כל המסלולים משלבים את הדרכת התנועה בישובים והדרכת טיולים

https://www.oded.bmoshavim.co.il/ 
 לפרטים נוספים: נעמה 0549732694

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBPbu5wx0gf3ADx_bSrwpwiD6OGkNmEWou7NDeWby4neV_mg/viewform?usp=sf_link
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