הצעה להתקדמות משותפת בנושא מפעל שנת השירות
כ"ג אלול ,תשע"ב  01 -ספטמבר2102 ,

בהתאם לתגובת אגף המשימות (על נספחיה ותוספותיה) שהועברה ניתן לגבש את התובנות הבאות:
א .הושגה הסכמה במספר תחומים:


יחודיותו של מפעל שנת השירות ,ההיסטוריה שלו וחשיבותו;



החובה לעמוד בתקנות ובנהלים לרבות גיוס מתנדבים מהתנועה בלבד ,קליטת וליווי המתנדבים על
ידי הגוף המשלח ועוד;



שמירה על תקנת התמיכה במתנדבי שנת השירות במשרד החינוך כך שתיועד רק למתנדבי שנת
שירות העוסקים בחינוך במסגרות בלתי פורמאליות ,לפי סיפי התקנה;



הרצון שלא לפגוע במפעל שנת השירות ובמסלול היחודי של שנת השירות ובהתאם לכך ולרצון של
בני ובנות י"ב רבים לצאת לשנת שירות ,לפתוח מסלולים דומים אחרים.

ב .ישנו צורך בחידוד עמדות:


בתחום החזון והיעוד של שנת השירות – בעוד תנועות הנוער מסמנות את שנת השירות כהגשמה
תנועתית לחניכיהם (דבר אפשרי גם בתנועות המישבות) אגף המשימות מציע ש"מירב בנות ובני
הנוער יחווה חוויה יחודית זו למען היותם אזרחים חדורי שליחות ערכית בחברה הישראלית"



לא ניתנה התייחסות להצעת תנועות הנוער בדבר הקמת מסלול "שנת הי"ג" – מסלול נפרד ונבדל
משנת השירות ,אשר י אפשר לכל בוגרי הי"ב להשתתף בו ויהיה מסלול לאומי עם תקנות ופיקוח
תואמים .יש לשים דגש על הפרדתו של מסלול זה ממסלול שנת השירות הקיים ,שימשיך לשרת את
תנועות הנוער ותנועות ההתיישבות ,אם יבחרו בכך ,לצורך שימור האוטונומיה של התנועות.

אנו מאמינים שניתן לגבש הסכמה בנושא שאלו הם עיקריה:
 .0יגובש במשותף חזון מוסכם למפעל שנת השירות ,שיהווה את הבסיס לפעולה משותפת של התנועה הקיבוצית
ותנועות הנוער בתחום זה
 .2מתוך הכרה בחשיבות מפעל שנת השירות ויחודיותו ידאגו התנועה הקיבוצית ותנועות הנוער לשימור המבנה
הקיים של מסלול שנת השירות ,על ידי עמידה ברורה על הנהלים והתקנות הקיימות ומניעת פגיעה בהן
 .3התנועה הקיבוצית תייעד לשנת שירות את בוגריה ,שיפעלו במפעלותיה בלבד ,במסגרת המסלול הקיים
 .4התנועה הקיבוצית ותנועות הנוער יפעלו במשותף על מנת לגבש ולקדם מסלול נפרד ומובדל לשנת הי"ג,
שיהיה מסלול ממלכתי ומפוקח ,הפתוח לכלל ציבור בוגרי שנת הי"ב ,שיהיו מעונינים לצאת לשנת התנדבות
טרום הצבא בפעולות משימתיות למען החברה
 .5המסמך שהוצג על ידי תנועות הנוער ,ללא הפרק העוסק בתנועה הקיבוצית ובהתאמות על בסיס הסכמות
אלו ,יהווה מסמך בסיס לפעולה מול הגורמים השונים לצורך בניית מסלול נפרד זה
 .6המסלול הנפרד יבנה תוך שמירה והפרדה מלאה ממסלול שנת השירות על מנת למנוע כל פגיעה של מהלך זה
ביחודיותו המבנית והרעיונית של מפעל שנת השירות

באם ישנה הסכמה על עקרונות אלו אנו מציעים כפעולה להמשך:
א .העברת עקרונות אלו לצוות מזכיר לדיון והסכמה.
ב .לאחר הסכמה ,הקמת צוות משותף לתנועה הקיבוצית ולתנועות הנוער שיציע תוכנית
לקידום המהלכים האמורים ויבצע מעקב שוטף אחר העמידה בהסכמות אלו.

