
 
 
 

 

 

 תכנית ותהליך המפגשים -שנת י"א 

 מעביר/ה תוכן המפגש מועד  

מנהלי הקהילה, מנהלי   
המערכת ומדריכי הנעורים  

מיפוי הקבוצה והצרכים, תיאום 
 ציפיות

 יועצת "שבילים" 

תחילת  
 התהליך

מנהלי המערכת ומדריכי  
יישום המיפוי והנחיית  הנעורים 

מדריכי הנעורים לקראת 
המפגשים שבאחריותם,  

 הטמעה 

 יועצת "שבילים" 

 ספטמבר/ 1

 אוקטובר

פתיחה, הצגת התוכנית ותיאום ציפיות.  
 העמקת היכרות אישית וקבוצתית. 

פעילות: הכנת כרטיס ביקור אישי ייצוגי  
אישיים וערכים  העוסק במאפיינים 

 אישיים מובילים 

מנהל/ת מערכת ומדריכי נעורים  
 )הכנתם ע"י יועצי "שבילים"(

התייחסות למוכנות  -מוכנות לצו ראשון  אוקטובר 3 ,2
 רגשית

: אחד לבני הנוער והשני  שני מפגשים
 להורים

מחלקת ביטחון של התנועה 
 הקיבוצית 

 סדנא חיצונית  עמידה מול קהל ומוכנות לראיונות   4

 או יועצי "שבילים" 



 
 
 

 

בירור   -"רק על עצמי לספר ידעתי"     5
מרכיבי הזהות והערכים האישיים  

 המובילים אותנו  

 יועצי "שבילים"  

מחלקת ביטחון של התנועה  הכנה ליום המא"ה -מפגש לנערות אפריל-מרץ 6
 הקיבוצית. 

מנהל/ת –תיאום מול מכינה  ביקור במכינה קדם צבאית  מאי-אפריל 7
מערכת, מתוך היצע שיקבל .  
יובילו מדריכי נעורים )הכנתם 

ע"י יועצי "שבילים"( בשיתוף עם  
 מנהל/נציג המכינה 

יוני   -אפריל 8
)עדיף לפני  

 הפאנל(

ביקור במסגרת שנת שירות עדיפות  
 לאלו בה נמצאים בוגרים של המערכת  

)ביקור בשני מקומות לפחות, בעלי 
 מאפיינים שונים הקרובים גיאוגרפית.( 

מדריכי הנעורים בתיאום וליווי  
מחלקת שנת שירות של התנועה 

 הקיבוצית 

כנס יא' של אגף החינוך בתנועה  מאי 9
 הקיבוצית 

  

חינוך, מחלקת מפעלים אגף 
שנת שירות , מנהלי מערכת 

 ומדריכי נעורים 

יוני )אחרי   10
 הביקורים( 

מתוך צעירי  –פאנל שנת שירות ומכינות 
 או בוגרי הקהילה. 

יונחה ע"י נציג מחלקת ש"ש, או 
מדריכי נעורים/ מנהל/ת מערכת 

 חינוך 

נדרשת שיחת תיאום ציפיות 
 מקדימה עם הדוברים.  

מפגש מסכם שנתי לתהליך שבוצע עד   יוני  11
ערכים,   –כה: הכנה והצגה אישית 

חלומות ויעדים אישיים וקבוצתיים. כל  

 יועצי "שבילים". 



 
 
 

 

דקות )תרגול  5נער/ה מציג במשך 
עמידה מול קהל דרך דיבור ישיר או דרך  

 מצגת(.

  

שכבת י"א מובילה את הקבוצה היוצאת   יולי/אוגוסט  12
מעורבות בחברה  -לרפסודיה 
 הישראלית.

יישום פרקטיקות של הובלה ומנהיגות  
ומתן אפשרות לשיח פורמאלי בנושא 

השיח -שרות במסגרת מעגלי-צבא ושנת
ושיח לא פורמאלי עם נציגי מחלקת 

 ש"ש.

מפעלים אגף חינוך + מחלקת 
ערכת שנת שירות , מנהלי מ

 ומדריכי נעורים 

 

 תכנית ותהליך המפגשים -שנת י"ב 

 מעביר/ה תוכן המפגש מועד 

הצגת התוכנית  -מפגש פתיחה ספטמבר 1
 השנתית ותיאום ציפיות. 

סדנת מודעות לדיוק   -לבחור נכון
 תהליכי הבחירה בחיים 

"מה עזרה בזיהוי אישי  -שיח רגשי 
חלומות, ציפיות  -מתאים לי?" 

וחששות לקראת המיונים, התמודדות 
 עם אתגרים וגם אכזבה. 

ויועצ/ת   מדריכי הנעורים 
 שבילים

 

 -ספטמבר  2
 אוקטובר

 –סדנה לחיזוק העמידה מול קהל 
איך אני מציג/ה   -לפני "אדם מילוא" 

את עצמי? איך אני מתנהל/ת 
 בסיטואציה?

 סדנה חיצונית

 



 
 
 

 

 -ספטמבר 3-4
 אוקטובר

הכנה לראיונות, מיונים גיבושים 
 –וחשיפה למגוון תפקידים בצבא

 הכנה מנטאלית לגיבושים.

מפגשים: מפגש לנערים ומפגש  2
 להורים. 

יועבר ע"י נציג/ת מחלקת  
 ביטחון של התק"צ.

 

-ספטמבר  5
אוקטובר 

)לפני אדם 
 מילוא(

מידע   :להוריםמפגש בנושא שנת שרות 
 רגשיים. והיבטים 

נציג/ת מחלקת שנת שירות. 
ניתן לאחד למפגש משותף  )

מח' ש"ש ומח'   –להורים 
 ביטחון( 

 מסע יב' של התנועה הקיבוצית דצמבר 6

אקטביות: התנסות ולקיחת אחריות  -פרו
על הבחירות וההתנהלות האישית 

 והקבוצתית.

חשיפה לתכני שנת שירות ושירות צבאי  
 .משמעותי ומיטבי

מפעלים אגף חינוך, מחלקת 
ביטחון, מחלקת ש"ש, מנהלים 

 ומדריכי נעורים 

-דצמבר 7
 ינואר

בוגרים מהקהילה  -פאנל הכנה לצבא
)לחימה, תומכ"ל, בנות, סיירות, מודיעין,  

אקדמי, קצונה(. חשיפה לאפשרויות  
 וסיפורי התמודדות 

הנחייה ע"י מחלקת הביטחון של 
 בשיתוף מדריכי הנעורים  התק"צ

הגדרת  -סדנת ערבות ומעורבות  ינואר 8
המושגים ושיח על תפקידם של בני 
 הנוער בקהילה ובחברה הישראלית

מדריכי הנעורים בהכנה של 
 יועצי "שבילים" 

-ינואר 9
 פברואר

 "חותם י'ב"  -יוזמות ויזמות בקהילה 
תרגום המעורבות החברתית לעשייה. 
תהליך קבלת החלטות משותף וביצועו  

 בפועל.

מדריכי הנעורים בהכנה של 
 יועצי "שבילים" 



 
 
 

 

שיח על סמים,   - התנהגות סיכונית מרץ 10
אלכוהול, מיניות, אלימות, נהיגה תחת 
השפעה, סיכונים והשלכות על החיים  

 והשרות.

 יועצי "שבילים" 

בני   זיהוי חוזקות - הכרת הטובמפגש  אפריל 11
הנוער בעצמם, באנשים הסובבים אותם.  

השפעת הכרת הטוב על הערך העצמי  
 וקידומו לעשייה חיובית. 

 יועצי "שבילים"  

שיח רגשי על תהליכי מעבר ופרידה,   מאי 12
אמירה אישית כל נער -ביטוי בכתב 

לעצמו ואמירה לכל אחד מחברי  
הקבוצה. יצירת אלבום פרידה / ספר  

 קיבוצי. מחזור 

 מפגש אחד או שניים 

ויועצי    מדריכי הנעורים 
 "שבילים".

  

  


