מסלול גרעיני הקיבוצים
יציאה לגרעין במסגרת מסלול הנח"ל  -המשך משותף לשנת השירות

הגרעינים
אגף המשימות והמטה השיתופי של התנועה הקיבוצית מציעים למשרתי שנת השירות מסלול
נח"ל ייחודי .מסלול זה מספק מסגרת המשך חברתית ,המאפשרת לשלב בין שירות משמעותי
בצה"ל במסגרת קבוצה חברתית -משימתית לבין המשך העשייה החברתית של שנת השירות.
הגרעין ילווה בהדרכה צמודה במהלך השירות .בנוסף ,לכל גרעין יהיה קיבוץ מאמץ ,שיבחר
בהחלטה משותפת של הקיבוץ והגרעין.
היתרונות של מסלול הנח"ל בשביל הגרעין רבים .ניתנת הזדמנות לשרת יחד בצבא ,הן בפרק
הצבאי (בו משבצים בני גרעין יחד -במחלקה ,בדירה ,בבסיס וכו') והן בפרק המשימה (בו עובדים
וגרים יחד) .הנח"ל נותן אפשרות לסמינרים משותפים (יציאות מקבילות) ולפגישה עם המדריכים
בזמן הפרק הצבאי ,ולימי גרעין מסודרים בפרק המשימה .הצבא מכיר במדריכים ובתנועה
הקיבוצית ,ויש להם השפעה לאורך השירות.

מסלול הנח"ל
המסלול מורכב מכמה פרקים:
הבנים מתגייסים בנובמבר  1023ומשרתים בגדוד  50של חטיבת הנח"ל (בעלי פרופיל 97

ו ,)82-בגדוד הקרקל המשולב (בעלי פרופיל  )72או בתפקידים שונים בחיל החינוך ובמדור נח"ל
או כתומכי לחימה בחטיבת הנח"ל (בעלי פרופיל  64ומטה).
הבנות ,לאחר מיונים לתפקידים ,מתגייסות בדצמבר  1023ומשרתות בגדוד הקרקל

(תפקיד התנדבותי לפרופיל  72ומעלה) או בתפקידים שונים בחיל החינוך (למשל – מ"כיות,
מד"ניות בסיס או מרחב ומשקיות הו"ד) ,תפקידי מעטפת במדור נח"ל ותומכות לחימה בחטיבת
הנח"ל.
זהו הפרק הצבאי הראשון ,והוא נמשך עד יולי  19( 1025חודשים לבנים ו 18-חודשים

לבנות).
ביולי ,הבנים והבנות יוצאים לפרק המשימה הלאומית ,שנמשך שנה .כל גרעין משובץ

לרשות מקומית כלשהי בארץ ,שם הבנים והבנות נכנסים לתפקידי חינוך ,עשייה קהילתית
ומעורבות חברתית (המשימות הספציפיות נקבעות על ידי התנועה הקיבוצית ,בשיתוף מלא של
חברי הגרעין ובאישור הצבא).
בסוף פרק המשימה ,כלומר ביולי  ,1026הבנות משתחררות.

באותו זמן ,הבנים יוצאים לפרק הבט"ש (בטחון שוטף) ,ולאחר  6חודשים משתחררים,

בנוסף ,כל גרעין מחויב לשלוח אחוזים לפיקוד ,שממשיכים את הפרק הצבאי בתפקיד

פיקודי מסוים.

מה מיוחד במסלול הנח"ל של התנועה הקיבוצית?
הגרעינים יקומו מתוך תפיסה שכל הגורמים המעורבים מרוויחים .הקיבוצים השיתופיים זקוקים
לצעירים אידיאליסטיים שיחזקו אותם פיסית וערכית וילחמו יחד איתם על עתיד הדרך.
והש"שים ,שנמצאים בחזית החינוכית חברתית במשך שנה שלמה  -מקבלים אפשרות להמשך
משותף של הדרך ,להגשמת התפיסות ולמימוש הפוטנציאל.
אנו מציעים לש"שים הזדמנות לעצב יחד עם חבריהם ,משנת השירות ,מהקיבוץ או מבית הספר,
גרעין כפי שהיו רוצים לראות אותו ,בליווי ותמיכה שלנו .בגרעיני הקיבוצים החניכים הינם
שותפים מלאים לעיצוב דרכם  -ההחלטות השונות במסלול ,על אופי מפגשי הגרעין ,דרך החלוקה
לקבוצות ,הבחירה בקיבוץ המאמץ ,סוג הפעילויות בפרק המשימה וכו' ,הן שלהם.
נשמח להגיע לקומונות לשוחח איתכם המתעניינים.
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