רוצה להפוך

ה הכי טובה
לגרס
של עצמך?

של פעם בחיים?
רוצה חוויה

אז מה אנחנו מציעים?
המטה לגיוס משותף לשנת השירות במועצת ארגוני הילדים והנוער בשותפות עם קק"ל ,פועל לקדם ולהנגיש את מפעל
שנת השירות אל קהלי יעד נוספים וחדשים ולהעצים את הפעולה החינוכית של שנת השירות.
יחד עם עשרה גופים משלחים )הארגונים מטעמם מתנדבים לשנת השירות( ,המייצגים את גווניה הרחבים של החברה
הישראלית ,אנחנו מגיעים עד אליכם בבתי הספר התיכוניים ,במרכזי קהילה וברשויות המקומיות ,כדי לספר על הפעולה
החינוכית הייחודית של שנת השירות ,ועל אפיקי ההשתלבות האפשריים העומדים בפני נערים ונערות בסיום שנת הי"ב
בגופים המשלחים.
המטה שם לעצמו יעד לשמור על קשר רציף עם רכזי המעורבות החברתית בבתי הספר ,ועם מנהלי מחלקות הנוער
ברשויות ,זאת כדי לתמוך ולסייע לכל נער ונערה בהזדמנות לצאת לשנת שירות.
גם אתן ואתם ,נערים ונערות מוזמנים לפנות אלינו כדי שנוכל לכוון ולענות על שאלות!

מהי שנת שירות?
שנת השירות ,היא שנה בה נערים ונערות לפני גיוס ,דוחים את שירותם הצבאי בשנה לטובת התנדבות במשימות
לאומיות בקהילה .היציאה לשנת השירות מתבצעת באמצעות גופים חינוכיים ,כגון ארגוני נוער ותנועות נוער ,אשר
הוסמכו לכך על ידי משרד הביטחון ומשרד החינוך.

מה קורה במהלך שנת השירות?
בהתאם לתפיסה של כל גוף  ,פועלים חברי וחברות שנת השירות במסגרות קהילתיות וחינוכיות שונות ברשויות בהם הם
מתגוררים ,זאת לצד התנסות מעשית והתמודדות עם חיים משותפים בקומונה.
לקראת ובמהלך שנת השירות מעניקים הגופים המשלחים ליווי והכשרה מעמיקים לחניכים והחניכות ,אשר מרחיבים את
הידע והניסיון בנושאים כגון :חינוך ,זהות יהודית ,חברה ישראלית ,עבודת צוות ,מנהיגות ועוד.
במהלך השנה ,מתנדב/ת שנת השירות נרתם לפעילות חינוכית במסגרות חינוכיות שונות בכל רחבי הארץ ויפגוש קהלים
מגוונים מכלל הרכב החברה הישראלית.
המתנדבים חיים יחדיו בקבוצה ובמסגרת ההתנדבות יקבלו הכשרה וליווי וירכשו סט כלים וערכים שיאפשרו להם לפעול
ולהתעצם בפעולות השונות אותן מקיימים ,ויכשיר אותם לשילוב טוב יותר בהמשך במסגרת הצבא ובהמשך במסלול
החיים.

"אחריי!" הנה עמותה חינוכית חברתית הפועלת במטרה להצמיח מנהיגות צעירה ולעודד
מעורבות חברתית בקרב בני נוער וצעירים .באמצעות תכניות חינוכיות המחברות לאבני דרך
בחברה הישראלית ,נוטעת העמותה בחניכיה תחושת הצלחה ומסוגלות ומעודדת אותם
להשתלב כאזרחים תורמים בחברה הישראלית.

שנת שירות באחריי
שנת השירות של אחריי מעניקה הזדמנות לעשרות בני ובנות נוער
לחוות שנה ייחודית.
שנה של חיי קבוצה ,תרומה לחברה ,הכנה לצבא ,התפתחות אישית
ולמידה אינסופית.
לאחריי  8קומונות בכל רחבי הארץ ,מצפון ועד דרום .כל קומונה מנהלת
חיים משותפים ומעורבת בעשייה החינוכית והקהילתית בעיר.
בשנת השירות שלנו באחריי תוכלו לקחת חלק בעשייה בתוך הקהילה,
תקבלו כלים ומרחב למנהיגות צעירה ,תכינו את עצמכם לצבא על הצד הטוב
ביותר ותפגשו בני נוער מכל רחבי הארץ.
רוצים לעשות שנת שירות אחרת? זו ההזדמנות שלכם,
כל מסע מתחיל בצעד!

אנחנו ב"מעשה" מאמינים כי התנדבות היא כלי למוביליות חברתית כלכלית ולבניית חברה
אזרחית ,חברה המקדמת שוויון הזדמנויות וערכים של סובלנות ומעורבות .אנחנו מבקשים
לחולל שינוי חברתי יחד עם צעירים המחפשים הזדמנות להתפתח ולהשפיע .צעירים מכלל
הקשת החברתית בישראל ובעיקר מהפריפריה החברתית-כלכלית.

שנת שירות במעשה
ייחודיות התוכנית:
⋅ התנדבות מגוונת בקרב ילדים ונוער ,כפרי ילדים ,מרכזי
קליטה ,אוכלוסיית צרכים מיוחדים ועוד.
⋅ אפשרות לצאת לשנת השירות עם החברים מהבית -אם
אתם קבוצה של צעירים שרוצים לצאת לשנת שירות ביחד,
אנו מציעים לכם להגשים חלום ולהגיע למיונים כקבוצה!
⋅ אפשרות לגיוס בשני מסלולים:
 .1מסלול נח”ל  -גיוס משותף לצה”ל כגרעין נח”ל לתפקידי לוחמה,
חינוך ,פיקוד וקצונה ולאחר מכן ,יציאה לפרק משימה  -עשייה חינוכית ועידוד הגיוס לצבא במסגרת מסלול הנח"ל הקהילתי.
 .2מסלול רגיל  -גיוס לצה”ל כיחידים בהתאם לתפקידים אליהם התמיינתם במהלך י”ב.
בנוסף עמותת "מרכז מעשה" מציעה תכניות קדם צבאיות נוספות " -מכינת גל"  -מדרשה שנתית להכשרת מנהיגות" ,מכינת מעשה
בגליל -מרכז -נגב" מכינה החצי שנתית למנהיגות מקומית ו"המדרשה למנהיגות ישראלית משותפת" -תכנית חצי שנתית ייחודית
המשלבת את כל חלקי החברה בישראל.

ארגון צמר"ת פועל מטעם המועצה הציונית בישראל וההסתדרות הציונית .הארגון רואה בבני הנוער
עתודה מנהיגותית אותה יש לקדם באמצעות פיתוח מרחבי עשייה ,חזון ושייכות.

שנת שירות בצמרת
גרעיו צמר"ת משלב דתיים וחילוניים מכל רחבי הארץ.
הגרעין פועל ב 8ערים בפריפריה החברתית  -גאוגרפית בישראל.
השינשינים לוקחים חלק במסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות עם בני נוער
בעיר ,ופועלים לחיזוק מנהיגות נוער מקומית במגוון מסגרות ההתנדבות.
השינשינים גרים בקומונות ומנהלים חיי קבוצה עצמאים וחוויתים .מעצם היותו גרעין
הטרוגני ומגוון ,החיים הקבוצתיים מהווים חלק מהותי בשנת השירות בצמר"ת
בגרעין צמר"ת רואים את התהליך האישי שהשינשינים עוברים כמטרה בפני עצמה.
לכל קומונה יש מלווה שעוטף את התהליך האישי והקבוצתי שהשינשינים עוברים.
אנו תופסים את הש"ש כמנהיגים צעירים אשר יש לטפח במתן כלים לעשייה חברתית ,חינוכית וקהילתית.
לאורך השנה עוברים הש"ש לימוד ימי לימוד קבועים ,סדרות וסמינרים והכשרות בתחומים שונים  -חברה ישראלית,
זהות יהודית ,חינוך וכלים הקשורים לעבודה עם הנוער.
בואו נכיר עוד בימים הפתוחים!

רשת בתי הנוער "קדימה" ,הינה רשת ארצית לחינוך בלתי פורמאלי הפועלת בפריפריה
החברתית והגאוגרפית של מדינת ישראל .הרשת מהווה מסגרת חינוכית ,חמה ,תומכת ,מצמיחה
ומעשירה עבור הילדים .אשר מטרתה העיקרית היא יצירת מרחב בטוח ונעים עבור כל ילדה
וילד .מרחב שבו יוכלו להתנסות ,ללמוד ,לקיים דיאלוג חינוכי מעצים ,לממש את עצמם
ובהמשך להיות אזרחים פעילים ,מנהיגים ומובילים הן בקהילה שלהם והן בחברה הישראלית.

שנת שירות בקדימה
המתנדבים הם הדמות המרכזית והעיקרית המלווה את חניכי בתי הנוער
לאורך השנה .דמות הש"ש מרכזת בתוכה תפקידים שונים ,הכוללים בין היתר:
הדרכה ,חניכה ,ליווי ויצירת קשר אישי עם החניכים.
הצוותים בנויים מ 4-7-מתנדבים בכל בית נוער ,כשכל מתנדב מדריך ואחראי
על קבוצת גיל אחרת .שנת השירות כוללת בתוכה אחריות גדולה ועבודה
מורכבת ,מאתגרת ומשמעותית.
מרחב עשייתם של המתנדבים גדול מאוד ואופי העבודה מאפשר ומעודד
רעיונות ויוזמות פרטיות בעבודה מול הילדים .על המתנדבים לסייע בקידומם
של הילדים במספר מישורים :חברתי ,רגשי ולימודי.

איגי הוא ארגון הנוער הגאה בישראל ,וארגון הנוער הלהט"בי הגדול ביותר במדינת ישראל כיום.
הוא הוקם בשנת  ,2001לשם הקמת קבוצות נוער גאות ברחבי הארץ .היום יש בו למעלה מ80-
קבוצות ברחבי הארץ ,וכ 14-מועדוני נוער .החל מ 2010-מתקיימת במסגרת הארגון שנת
השירות שלנו .כיום ,עשרות בני נוער להט"בים בוחרים להקדיש שנה מחייהם ,ומדי יום עוסקים
בחינוך ובשינוי חברתי.

שנת שירות באיגי
איגי ,ארגון הנוער הגאה ,פועל למען שינוי עבור נוער להט"בי והטרוסקסואלי כאחד,
למיגור תופעות האלימות וגילויי הלהט"בפוביה בבתי הספר וליצירת חברה צודקת,
שוויונית ודמוקרטית.
הש"שים של איגי הם חוד החנית של הארגון ומובילי המאבק שלנו :הם עוברים לערים
שונות בארץ ומשפיעים בהן על המרחב החינוכי ,החברתי והתרבותי .משימות חינוכיות
בבתי ספר ובמרכזי נוער ,פרויקטים עירוניים ,מפעלים ארגוניים וקבוצות ומועדוני נוער
של נוער גאה.
שנת השירות באיגי שמה דגש על אקטיביזם ויצירה ,לימוד משותף והכשרה ,בינוי
קהילה ומעורבות חברתית בקהילה הגאה בפרט ובחברה הישראלית בכלל.
לכל שאלה בנוגע לשנת שירות ובכלל – yb@igy.org.il

הבית של היהדות הישראלית ,מקדמת תרבות יהודית הפתוחה לכולם ,בדגש על צדק חברתי,
קהילתיות ,שיח סבלני ולימוד כערך מרכזי .בינ"ה פועלת בכמה מוקדים ברחבי הארץ ויוצרת
מרחב לפעילות חברתית וקהילתית ,בדגש על שכונות מוחלשות .בינ"ה רואה ביהדות ובציונות
מקורות השראה להמשך יצירתה של הישראליות העכשווית.

שנת שירות בבינה
שנת השירות "בארות" של בינ"ה היא ייחודית ומשלבת חיי קבוצה ,לימוד ועשייה חברתית
בדרום תל אביב.
אצלנו תחוו חיי קומונה עצמאיים ,מגורים משותפים של הקבוצה ,ניהול הדירה והתקציב.
העשייה החברתית היא לב ליבה של שנת השירות – מוקדי המשימה מגוונים ופרוסים
ברחבי העיר ,חניכי שנת השירות עובדים בבתי ספר ותיכונים בשעות הבוקר ובמסגרות
למען אוכלוסיות שונות אחר הצהריים .בנוסף ,הקומונה היא גורם משמעותי בהפקה
וארגון אירועים קהילתיים כמו קבלות שבת ,אירועי בחגים ועוד.
לצד זה ,מתקיים לימוד מעשיר ומעורר השראה כבסיס לגיבוש זהות אישית וערכים.
בלימוד אנו פוגשים את ארון הספרים היהודי מנקודת מבט חילונית על כל גווניו –
היסטוריה ,ספרות עברית ,ציונות ,מגדר ועוד נושאים רבים.
לאורך כל השנה מתקיים ליווי והדרכה ע"י מדריכים.ות בוגרים.ות ומנוסים.ות! מזמינים
אתכם להיות חלק מקהילה לומדת ,אקטיביסטית ופעילה בקהילה.

ארגון השומר החדש הוא תנועה ציונית המחברת בין עם ישראל ,מורשתו ואדמתו ,לטובת חיזוק
הערבות ההדדית ,האומץ האזרחי ואהבת הארץ
הארגון מוביל מגוון תוכניות התנדבותיות וחינוכיות במרחבים החקלאיים והפתוחים של מדינת
ישראל ומחזק את תחושת אהבת הארץ והחיבור לאדמה בקרב עשרות אלפי מתנדבים וחניכים
ביניהם חניכי שנות שירות שמקדמים ומגשימים ערכים אלו.

תוכנית המנהיגות הקדם צבאית של השומר החדש
חניכי וחניכות תוכנית המנהיגות מסייעים לחקלאים .הם עובדים בחקלאות )קטיף,
חממות ,רעיית צאן ועוד( וגרים יחד במצפים חקלאיים הממוקמים בקיבוצים ובמושבים.
התוכנית משלבת לימודים ,סמינרים ,טיולים ופעילויות שעוסקות בזהות אישית ואהבת
הארץ.
חניכי התוכנית מתמודדים עם אתגרים יוצאי דופן ,עוברים תהליך התפתחות אישי
משמעותי ,מתחברים לטבע ולאדמה ומבלים בקבוצה קטנה ומגובשת המתגוררת יחד
בקומונה.

מסלול החוות בתנועה החדשה
התנועה החדשה – תנוער הנוער הגדולה במחרב הכפרי ,מייצרת פעילות חינוכית בלתי פורמלית ומקימה חוות חקלאיות ביישובים
ובערים .החוות מתופעלות ע"י חניכי שנת שירות שבחרו להתמקד בהדרכה וחינוך דרך נגיעה ועבודה חקלאית חלוצית.
השינשינים שמצטרפים לשנת השירות עוסקים בהדרכה ,עבודת אדמה ,בנייה אקולוגית ,גידול חיות משק ,גידולים
חקלאיים-אורגניים מגוונים וחיי קומונה עצמאיים.

נוע"ם היא תנועה ליהדות שיוויונת הפתוחה לצעירים וצעירות ממגוון זרמים .אנו מקדמים
ומקדמות חברה בה הנוער לוקח אחריות על עתידו ומעצב את זהותו האישית והיהודית,
בשאיפה לייצר אזרחות פעילה ואכפתית המקדמת חברה ישראלית שוויונית ודמוקרטית.
נוע"ם מקיימת פעילות ארצית במגוון קהילות ,המכבדת כל אדם .זאת באמצעות נוער המחנך
נוער ,הגדל להגשים את ערכי ועקרונות היסוד של התנועה.

שנת שירות בנוע”ם
נוע"ם מציעה תוכנית שנת שירות לצעירים ממגוון זרמים .התוכנית משלבת עשייה חברתית ,התנסות יזמית ,חיי קבוצה ,לימוד
והתפתחות אישית המהווים יחד חוויה מעצבת חיים.
לנוע"ם מספר קומונות ברחבי הארץ ,בהן מתגוררים השינשינים יחד ובמסגרתן הם פועלים בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי,
מתנסים ביזמות חברתית ועוד.
בנוסף ,מתקיים יום לימוד שבועי בקבוצה ובסמינרים כלל ארציים לאורך השנה אשר בהם מעמיקים השינשינים בנושאים של
חברה ישראלית וזהות יהודית מסורתית.
השינשינים מלווים ע"י צוות מקצועי ,המספק לכל
אחד ואחת ליווי אישי קבוע ובמקביל ,לווי קבוצתי
של הקומונה.
בפני השינשינים בנוע"ם ניצבת האפשרות להצטרף
לגרעין נח"ל ולהתגייס יחד לשירות צבאי
משמעותי.

עמותת בקהילה הנה עמותה לשינוי המציאות החברתית של בני-נוער וילדים משכונות
מוחלשות .בקהילה פועלת במטרה לשבור את העוני התודעתי של תושביהן.
מתנדבי ועובדי בקהילה מנסים לגרום לבני-הנוער ולילדים איתם הם עובדים להאמין בעצמם
וביכולתם ,למצוא את הפוטנציאל שבהם ולממש אותו.

שנת שירות בקהילה
בכל שנה אנו מקבלים  50מתנדבי שנת שירות )שינשינים( שדוחים את השירות הצבאי שלהם במטרה לתת מזמנם לחברה .הם
מחולקים לשכונות השונות שבהן העמותה פועלת ,ועובדים במסגרות חינוכיות ,פורמאליות ובלתי פורמאליות ,על מנת להגשים את
חזון העמותה .השינשינים שלנו נהנים מיום לימודים שבועי מתוך הרצון להעשיר את עולמם ואת הידע שלהם על החברה
הישראלית.
הם מתנסים בחיי קבוצה שיתופיים
ומנהלים משק בית משותף ותקציב משותף.
אנו רואים בשנת השירות שנה מעצימה
ומעצבת ,אך רק שנה אחת מתוך תהליך
חיים ארוך בו בחרו השינשינים :להיות אנשי
חברה.
בקהילה מאמינה שבאמצעות הכלים
הלימודיים ,החברתיים והקהילתיים ,הילדים
יגדלו לעתיד אותו יוכלו לכתוב בעצמם,
ולא לזה שנכתב להם בסביבתם.

אנחנו הראשונים לשמור על חיות הבר ,הצמחים ,הים והנחלים ,וב 70-שנות פעילותינו הגענו
להצלחות רבות ומשמעותיות.
אנחנו ארגון שמירת הטבע הגדול בישראל ובין הוותיקים בעולם.
אנחנו בחברה להגנת הטבע מציעים לכם להצטרף אלינו לשנת שירות או לשירות לאומי ,לקחת
חלק בעשייה חינוכית משמעותית ובתרומה ואמיתית לטבע בארץ.

שנת שירות בחברה להגנת הטבע
מה עושים בשנת שירות בחברה להגנת הטבע?
תתמודדו עם עומס ולחץ :תלמדו לנהל את הזמן שלכם ולהיות אחראים ללו"ז שלכם.
תחזקו תושייה ומוסר עבודה ולפעמים גם אלתורים של הרגע האחרון.
תבלו בטבע המון :תלמדו לזהות צמחים ובעלי חיים לפי מראה ,מגע ואפילו תחושה.
תדעו לזהות מה רעיל ,מה מוגן ,תכירו את הארץ הכי טוב שאפשר ,תדעו לנווט בכל מקום ,בכל מזג אוויר.
תובילו מאבקים :תלמדו לדבר ולכתוב רעיונות וטענות ,תשתתפו בתהליכים פנימיים ופוליטיים בכל הקשור למשבר האקלים,
הגנה על חיות הבר ,שמירת טבע ,הגנה על החופים והנחלים ,זיהום ופסולת.
יש גם ערך מוסף להתנדבות שלכם:
תדריכו לאהבת הארץ ,הטבע והסביבה
תטיילו בטבע הישראלי על כל גווניו ומאפייניו
תלמדו אודות הטבע הישראלי על כל גווניו מאפייניו

כנפיים של קרמבו היא תנועת נוער לצעירים עם ובלי צרכים מיוחדים .החזון של התנועה הוא
"יוצרים משמעות ומקום לכל אדם" .אנו מקיימים פעילות חברתית-חינוכית ,בלתי פורמאלית,
פעם בשבוע בשעות אחה'צ ,במודל .של חונכות אישית-במסגרת קבוצתית .מרבית החונכים
הינם בני נוער מהחינוך הכללי .הפעילות המשותפת תורמת להגברת המודעות לאוכלוסיות
מיוחדות ולנגישות חברתית .מתחייבים להנגשה מלאה לכל חניך.

שנת שירות בכנפיים של קרמבו
אנו פועלים ב 6-קומונות ברחבי הארץ ,בכל קומונה פועלים  10-8בני
נוער בשנת שרות.
תכנית הפעילות של הקומונות נבנית יחד עם הרשות המקומית
במרחבן הן פועלות .בשעות הבוקר ,פעילי שנת השירות עוסקים
בתחומי שילוב ילדים בבתי הספר ,בגנים ובמועדוניות רווחה.
ובשעות אחר הצהריים עוסקים בפעילויות חברתיות במסגרת החינוך
הבלתי פורמלי ,עם נוער בסיכון ונוער מנותק.
בנוסף ,פעילי שנת השירות מעניקים סיוע ,תמיכה והדרכה לסניפים
במחוז בו הם פועלים

האות הבינלאומי לנוער שם לו למטרה לדאוג לפיתוח אישי וקהילתי של בני נוער בשעות
הפנאי .הפעילות מתמקדת בארבעה תחומים עשייה .ספורט ,פיתוח תחביב ו/או :מיומנות,
מעורבות בקהילה והשתתפות במסע אתגרי בטבע .כאשר את הפעילות בכל תחום בוחרים
המשתתפים בעצמם ועל-פי רצונם.

שנת שירות באות הנוער הבינלאומי
שנת השירות באות הבינלאומי לנוער משלבת את ערכי הארגון -פיתוח אישי
והעצמה,חניכה אישית ,תחומי התפתחות ,רב תרבותיות ובינלאומיות.
במהלך השנה הש"ש מתנסים בחיים משותפים ומתנדבים עם אוכלוסיות שונות ומגוונת
בבתי ספר ,פנימיות ,מרכזים קהילתיים ,פנמייה בינלאומית.
השש זוכים לליווי צמוד ע"י צוות מלווה מקצועי הכולל ימי לימוד ופיתוח וסמינרים
בנושאים שונים בדגש על רב תרבותיות בחברה הישראלית ומפגשים בינלאומיים.

הסוכנות היהודית פועלת לחיזוק החוסן החברתי בישראל על-ידי הנעה והעצמת סוכני שינוי
צעירים )בגילאי  (17-30מרחבי החברה הישראלית .התנדבות לשנת שירות עוסקת בחינוך
לאקטיביזם חברתי בקרב בני-נוער בחברה על כל גווניה ,והעצמת בני-נוער מקבוצות חברתיות
מוחלשות .מתנדבי שנת השירות מגלמים את הכוח המניע של פעילות הסוכנות בארץ והם
פועלים לקידום חברת מופת במדינת ישראל.

שנת שירות בסוכנות היהודית
מתנדבי שנת השירות שלנו בוחרים באחד משלושת מסלולי ההתנדבות שלנו:
א .כפרי הנוער  -כפרי הנוער מאפשרים למאות בני-נוער לפרוץ את מעגל השוליות החברתית ולהשתלב בחברה הישראלית.
מתנדבי שנת השירות מהווים נדבך תומך ומשמעותי לצוות החינוכי בכפר ,לוקחים חלק פעיל במתן תמיכה ועזרה לחניכים.
התנדבותם מהווה דוגמה ומופת לחניכי הכפר בנתינתם למען החברה והקהילה.
ב .הדרכת טיולים  -כמי שנמנית על "המוסדות המיישבים" של מדינת ישראל ,הסוכנות היהודית מאמינה בקשר העמוק של העם
היהודי לאדמתו .אריה )לובה( אליאב שהקים את הקהילייה החינוכית-התיישבותית בניצנה ייסד בה את "ביה"ס לאהבת האדם
ועתידו במדבר" הפועל לחינוך סביבתי-חברתי בדגש על תנאי מדבר .מתנדבי שנת השירות פועלים כמדריכי טיולים במערכת
החינוך ומדריכים תלמידי בתי-ספר ,חיילים ,תיירים ,גימלאים ומשפחות במרחבי הנגב בכלל ובפתחת ניצנה בפרט .הם מדברים
לילדים ולבני-הנוער בשפתם מצליחים להעביר את המסר החינוכי ערכי של מורשת ,שמירת טבע ואהבת אדם בצורה הטובה ביותר.
ג .עבודה קהילתית משותפת עם נוער חו"ל  -פרויקט  TENהינו תכנית התנדבות עבור צעירים יהודיים מרחבי העולם )משתתפי
תכנית "מסע"( המשלבת בין התנדבות בחברה הישראלית ,לימוד על החברה הישראלית וחיי קבוצה במטרה לחזק את הקשר בין
מדינת ישראל ליהדות התפוצות .מתנדבי שנת השירות משתלבים בחיי הקבוצה ומאפשרים היכרות מעמיקה ובלתי אמצעית עם
החברה הישראלית ועם החיים בישראל.

ארגון נוער מגן דוד אדום הינו ארגון הנוער הפועל באופן יומיומי למען הצלת חיים .הארגון
מושתת על פעילות התנדבותית ערכית להצלת חיי אדם ,כחלק מצוותי האמבולנסים .ליבו של
הארגון הינו הנוער שיוזם ,מוביל ומבצע פעילות הומניטרית בקהילה ,דוגמת איסוף מזון
לנזקקים ,נטיעות ביחד עם בעלי צרכים מיוחדים ,פעילות מניעת תאונות ומחלות ,לימוד עזרה
ראשונה בקהילה ועוד.

שנת שירות בנוער מד”א
השנת שירות שלנו פרוסה מצפון ועד לדרום לפי עשרת מרחבי מד"א.
ש"ש הינו הפונקציה המשמעותית המחברת בין ניהול פיתוח הובלה וליווי
של מתנדבי הנוער של מגן דוד אדום ,בשילוב של פעילויות הומניטריות,
הדרכות ופיתוח מקצועיות לטיפול בחיי אדם.
להלן דוגמאות לפעילויות יומיות :שיבוץ מתנדבי הנוער למשימות
אמבולנסים /הדרכות /פעילות הומניטרית ,תכנון פעולות למתנדבים
במרחב והעברת תכנים נדרשים ,פיקוח והפעלה של קורסי כיתות ט',
ריכוז השתלמויות ,ביצוע משימות כלל ארציות ,ארגון ימי קהילה/
פעילות הומניטרית במרחב ,הפעלת מתנדבים לצורך משימות מרחביות.

שאלות נפוצות
נפוצות
שאלות
אילו מסגרות חינוכיות וקהילתיות יש בשנת שירות?
הדרכה במרכזי פעילות של ארגוני נוער ,מתנ"סים ,תנועות הנוער ,מועדונים ,פנימיות ,כפרי נוער ,בתי ספר ,חוות טיפו־
ליות .
בחלק מהמסגרות ,ובחלק מהגופים המשלחים ,כוללת משימת הש"ש גם עבודה וליווי פרטניים של נערים ונערות
בקהילה ,בשיתוף פעולה עם גורמי הטיפול והרווחה ברשות.
בכל מסגרת חינוכית ישנו בעל תפקיד מקצועי מהמקום אשר אמון על הליווי המקצועי ,וההנחייה של חברי וחברות שנת
השירות במקום.
פעילות הש"ש במסגרות החינוכיות מהווה תוספת משמעותית לפעילות וההעשרה של המקום ,אך אינה מהווה בשום
מקרה תחליף לתקן כוח אדם נדרש.

איפה גרים בשנת שירות ?
בחודשים לפני תחילת שנת השירות ,עוברים החניכים והחניכות המיועדים לצאת לשנת שירות פעולות גיבוש ,הכרות
והכשרה מקצועית ,שבמהלכם בין היתר ,נקבעים השיבוצים של הגוף המשלח לקומונות בהן כל אחד ואחת מהן יתגוררו
במהלך השנה.
המגורים מתבצעים בדירות – קומונות – המוחזקות ומתוחזקות בידי הגוף המשלח ו/או באחריותו ,וחיי היום יום בקומונה
מנוהלים ומתנהלים באחריות הש"ש.

למידע נוסף ולהרשמה צרו איתנו קשר

