
סיכום יום חשיפה לשנת שירות ומכינות
8.11.21

בשבוע שחלף כיתות יא וכיתות יב עברו שיעורי חינוך בנושא - כדי להבין על קיום האפשרות הזו ולעורר דיון
על המטרות האישיות שלנו כבני אדם בחברה הישראלית ועל התרומה שאנחנו נותנים ובעיקר נתרמים.

שנת שירות ומכינות מהוות  הזדמנות להסתכלות פנימית ואישית, פיתוח עצמאות ומסוגלות אישית, מעורבות
ואחריות חברתית, הכרות עם מגוון אנושי, פיתוח מנהיגות וחיי קבוצה וקהילה.

וש"שמכינותשלגיוסיםרכזזלסקואביחיעם(מקוון)במפגש9:15בשעהפתחנו8.11.21ה-שניביום
שסיפר בקצרה על ההבדלים בין שנת שירות לבין מכינות קדם צבאיות.

לצה"ל.הגיוסלפני31.3(!!)האחרוןההרשמהמועדזכרו,
כדי לבחור את שנת השירות או המכינה המתאימה לכם מומלץ להרשם למגוון של מכינות וש"ש - להתעניין,

לפנות, להגיע למיונים ולהגדיל את סיכויי הקבלה. בסופו של דבר זו בחירה אישית  והתאמה אישית.

ההבדל העיקרי בין שנת שירות לבין המכינות הוא התמהיל של לימודים והעשרה לבין ההתנדבות.
התנדבות30%ו-והכשרההעשרהלימודים,70%-מכינות

והכשרההעשרהלימודים,30%ו-התנדבות70%-ש"ש

הבדל נוסף הוא שהתנהלות בשנת שירות היא התנהלות עצמאית לחלוטין של החברים בה כולל, תקציב,
ניהול הקומונה ועוד.

הבאים:והעמותותהארגוניםוהגיעוהדוכניםירידנפתח10:00בשעה

אופקים למדע (מכינה)
מכינה קדם צבאית במדעים? יש דבר כזה!

לא סתם מכינה - אלא של מכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע  ��
⏰ עכשיו זה בדיוק הזמן להגיש מועמדות למחזור ד' של מכינת אופקים למדע

רוצים/ות להיות שפיצים גם בחזית המדעית וגם בחזית העשייה החינוכית?
�� בואו לבלות עם החברים, לצבור חוויות ולתרום לקהילה בעיר אופקים.

להירשםמהרומוגבל,המקומותמספר31.12.21ה-עדמועמדותלהגישניתן
 ???נו, עוד לא התחלתם למלא פרטים

 היכנסו לקישור והגישו מועמדות
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/mechina_kdam

⭐ מחכים לכם ⭐
אלי עמדי, ראש המכינה

וצוות מכינת אופקים למדע

ראו קובץ מצורףבינה (מכינה וש"ש)

https://davidson.weizmann.ac.il/programs/mechina_kdam


גרעין צמרת (ש"ש)
האינסטגרם של גרעין צמרת למידע נוסף

גרעין צמר"ת פועל עם בני ובנות נוער בערי פריפריה בארץ. הם פועלים לחיזוק האקטיביזם העירוני, תוך
יצירת מפגש בין האוכלוסיות השונות החיות בערים, לשם עשייה משותפת. הש"ש עובדים עם כל אוכלוסיית
הנוער בעיר- החל מנוער קצה ועד לנוער מנהיגות, מתוך אמירה שכל בנות ובני הנוער נמצאים בגיל מורכב

אשר השינשין יכול להוות בו יד מכוונת משמעותית. אנו מאמינים כי בקצוות העליונים ובקצוות התחתונים
מושקעים הרבה כסף ומאמץ ודווקא השמונים אחוז המרכזיים יותר נעשים שקופים ומקבלים פחות מענה

לצרכיהם- ושם אנו שואפים להיות.

בנוסף, אנו רואים בש"ש מנהיגים צעירים, אשר יש לטפח באמצעות נתינת כלים לעשייה חברתית, חינוכית
וקהילתית. אנו רואים את התהליך שהש"ש עוברים כמטרה לכל דבר. לכן, לאורך השנה הש"ש עוברים

סמינרים וסדרות בתחומים שונים- חברה ישראלית, כלכלה, זהות ישראלית-יהודית וכלים בחינוך הקשורים
בעבודה עם נוער.　

כיום בגרעין קיימות שמונה קבוצות ש"ש ברחבי הארץ- ערד, אופקים, בית שמש, מעלה אדומים, בית שאן,
חצור הגלילית, צפת וקריית שמונה.

מבנה ההתנדבות:
בשעות הבוקר הש"ש לוקחים חלק במערכת הפורמאלית בעיר, הכוללת: עזרה בלימודים, ליווי אישי של

תלמידים והעצמתם, ליווי מועצת תלמידים, שיעורי חינוך ועוד.
בשעות אחר הצהריים והערב הש"ש מתנדבים בפרוייקטים שונים בעיר המיועדים לבני נוער, הן להעשרה והן

להעצמה, כגון: מועדוני נוער, מרכזי קליטה, חוגים, קבוצות מנהיגות, מרכזים לימודיים וכו'.
https://docs.google.com/forms/d/1u-GEFeYev6VuApJYenTCjgpT7dJ-rGOIuhD4FZT6WAE/vi

ewform?edit_requested=true

מעשה (ש"ש)   כולל מעשה מכינה חצי שנתית ; מכינת גל ; מדרשה למנהיגות
מרכז מעשה מכיל מגוון רחב של תוכניות הגשמה

המדרשה למנהיגות בה כלל החברה הישראלית נפגשים יחדיו במטרה לבנות ולפתח את המנהיגות האישית
של כל אחד. שיח על זהות ישראלית וימי למידה מגוונים, העשרה, הכנה לשירות ממגוון סוגים ועוד

מכינת גל- מכינה שנתית בשיתוף אחרי הכוללת ימי למידה מגוונים, סיורים וסדנאות ברחבי הארץ, ניהול חיים
עצמאיים, שיח על זהות הכנה לשירות צבאי ועוד

מכינת קמה- מכינה חצי שנתית המתמקדת בהעצמה נשית, אישית וחברתית, הבנת הזהות האקטיביסטית
והעצמית בתוך החברה והכנה לקראת מנהיגות נשית משפיעה

שנת שירות הכוללת מגוון רחב של מקומות התנדבות, התעסקות בחינוך בגובה העניים, שבירת תקרת
הזכוכית וגישור על פערים, השפעה נרחבת, חיי קומונה, ימי למידה

והעשרה, אחריות אישית וקבוצתית ועוד מגוון חוויות רחב
(מוריאל)0587903106בטלפון:לפנותניתןשאלהלכלכמובן

ומוזמנים להרשם כאן בקישור על מנת שניצור איתכם קשר��
https://maasecenter.formtitan.com/exposures/#

https://instagram.com/garin.tzameret?utm_medium=copy_link
https://docs.google.com/forms/d/1u-GEFeYev6VuApJYenTCjgpT7dJ-rGOIuhD4FZT6WAE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1u-GEFeYev6VuApJYenTCjgpT7dJ-rGOIuhD4FZT6WAE/viewform?edit_requested=true
https://maasecenter.formtitan.com/exposures#/


איגי (ש"ש + מכינה)

שנת השירות באיגי פותחת את תהליך ההכשרה לגרעין הבא!
אם מעניין אותך שנה של עשייה בקהילה הגאה ובחברה הישראלית, למידה משמעותית וחיי קבוצה - תשאיר.י

פרטים בלינק הבא ונתקשר להזמין אותך לימי החשיפה ��
050-6348844-יערי

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/

השומר החדש (ש"ש)

שנת שירות מרוכזת- תוך כדי שנת הלימודים של יב' !
תכנית אלכסנדר זייד היא תכנית מנהיגות שמטרתה- פיתוח אנשי עשייה ציוניים בחברה הישראלית.

במהלך שנת הלימודים, פעם בחודש, משתתפי התכנית נפגשים לסוף שבוע של טיולים, התנדבות, קורס
יזמות, שיחות, הרצאות ופעילויות חברתיות.

מאי).נובמבר-(חודשים7התכנית-אורך
משתתפי התכנית מגיעים מכל הרקעים- מסורתיים, חילונים, דתיים, ימניים ושמאלנים.

התכנית מכינה לצבא ולחיים ודוחפת את משתתפיה לעבר עמדות השפעה
בחברה.
לפרטים-

0547929583גיל
0502220653הדס-

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


ראו קובץ  מצורף  (לגלול להמשך הקובץ)רוח נכון (מכינה)

ראו קובץ מצורףישראלית (מכינה)

ראו קובץ מצורףתל"ם  (מכינה)

ראו קובץ מצורףעמותת שלומית - שירות לאומי

אחרי (ש"ש)
רקיע (מכינה)
ארז (מכינה)

מצרפת תמונות מהארוע :)


