
   

 

     

 בזמן שנת המכינה תהליך התנדבות ושירות משמעותי לצבא עבור חניכי שיבולים 

  

 תהליך ההתנדבות עשוי להיות ארוך ומתפרס על מספר חודשים ולכן חשוב להתחיל אותו בזמן המכינה.  

על  לצבא לצעירים עם פטור  תנדבותהתהליך של הך המציג את בתהליך, הכנו עבורכם מסמעל מנת לעשות סדר 

לצעירים עם פטור על רקע רפואי יש תהליך אחר. בכל שלב מוזמן להתייעץ עם רכז/ת הבוגרים    רקע בריאות הנפש.

 של התכנית.  

 יש שני מסלולי התנדבות לצבא: 

. המסלול כולל תקשורת ישירה מול  אפשרי רק למי שהצבא החליט שמתאים למסלול זה -מסלול עצמאי .1

ואיסוף המסמכים, חיפוש תפקיד מול מדור מתנדבים ויציאה מהמכינה לצורך  מדור מתנדבים, הגשת 

ראיונות בבסיסים. יש אפשרות לשלושה ראיונות בלבד ולאחר מכן זה יהיה בהמלצת מדור מתנדבים  

ולפי צורכי הצבא. התכנית תסייע בהכנה ובתקשורת מול מדור מתנדבים, אך חשוב שמי שבוחר 

ה כרוך בניהול זמן נכון ודורש מידה רבה של עצמאות בתהליך. יש  במסלול זה ייקח בחשבון שז

אפשרות שבמהלך פתיחת בקשת ההתנדבות הצבא יפנה אתכם בכל זאת לארגון מלווה ואז ממשיכים  

 עם האופציה השנייה.  
מול   -ארגונים מלווים למעשה הם למעשה מלווים את המועמד בכל תהליך ההתנדבות -ליווי של ארגון .2

צבא, מנהלים את תהליך ההתנדבות בקו ישיר מול מיטב בשם המועמד ומשפחתו ומלווים את  חיילות ה

 התהליך במהלך השירות.  

רק ארגונים מלווים שמוכרים מהצבא מספקים את הליווי   -חשוב להגיד ששיבולים לא ארגון מלווה לצה"ל ,כלומר

מציאת שיבוץ הולם וכן ליווי תוך כדי השירות  ברמת הכרה פורמאלית( סיוע בקבלת אישור התנדבות לצבא), סיוע ב 

 הצבאי .  
שיבולים מספקת מידע והכוונה אישית לגבי התהליכים עצמם, מסייעת בחיבור לארגונים המלווים בזמן הצבא  

 ,חיבור לתכניות דיור וכן מעקב אחר התהליך ברמה מערכתית.      
שמוכרים בתחומם, ומודעים ללוז המכינה  כל הארגונים איתם אנו עובדים בשיתוף פעולה הם ארגונים 

 ולצורך בהתאמת הליווי ללוחות הזמנים ככל הניתן.   

 אלה הארגונים שניתן להתחיל איתם את התהליך (ניתן להיכנס בקישורים לקבלת מידע נוסף:) 

  

תכנית בה תקבלו ליווי אישי ותמיכה בכל הליכי המיון והקבלה לשירות ובמציאת   -(שילוב מנצח) םגווני  •

כן, תמיכה וליווי לאורך השירות עצמו תוך שהם  שיבוץ מיטבי ומתאים בהתאם לרצונות וליכולות .כמו 

חווים שירות צבאי משמעותי, בתפקידים וביחידות מגוונות. התהליך מתחיל עם תחילת שנת המכינה  

והליווי הוא פרטני בהתאם להנחיות (איסוף מסמכים, הגעה למפגשי הכנה וליווי, יציאה לראיונות) .ישנה  

ור בדירה עם חיילים (השנה נפתחה דירת בוגרי שיבולים הראשונה)  אפשרות לעשות תהליך הכולל דיור ולג

 . 

 תכנית מטעם עמותת "אקים" המספקת ליווי צמוד לאורך כל התהליך ותמיכה רחבה .  - שווים במדים •

התכנית כוללת הכנה לקראת הגיוס, ליווי בזמן השירות בבסיס  בו ישרת המועמד גם לאחר גיוסו. תהליך  

שנת המכינה, דרך היכרות וחיפוש תפקיד כשבחודש ספטמבר תתקיים הכשרה של  הליווי מתחיל ב

שבועיים ולאחר מכן חיול. מי שצריך קצת יותר תמיכה וליווי וכניסה יותר הדרגתית לצבא המסלול הזה  

 מומלץ עבורו .  
תכנית "רואים רחוק" היא תכנית המכשירה ומלווה בוגרים על הספקטרום האוטיסטי בצה"ל  - ק רחו םרואי  •

מידענות,    , GIS,פענוח תצ"א  -טרום מהווים יתרון ובשוק האזרחי, במקצועות נדרשים, בהם מאפייני הספק

QAחודשים במסגרת אזרחית    3-, תוכנה ואלקטרוניקה. משתתפי התכנית עוברים קורס הכשרה של כ

שמלמד אותם את המקצוע, ומקנה להם את כישורי העבודה הנדרשים. בהמשך, המשתתפים מגיעים ליחידה  

 כונת אזרחית, על מנת להתנסות במסגרת ארבעה חודשים במת-לתקופת התנסות של שלושה
המסלול דורש מספר מיונים לאורך שנת המכינה בכדי להתקבל  העבודה, טרם גיוסם לצה"ל כמתנדבים. 

 לתכנית .  

   התכנית מציעה ליווי אישי ותיווך בכל תהליכי החיול והשירות עצמו עבור הצעירים.-  ךדר יאבנ •

במהלך שנת המכינה יתקיימו מפגשי ליווי פרטני אחת לשבועיים על ידי איש צוות מטעם אבני דרך ,בהם בונים יחד  

  -וסף, לאחר החיול עם המשתתף מתווה לעבודה אישית והיעדים שאותם הוא מבקש להשיג במסגרת התהליך. בנ

 פגישות משותפות עם מפקד/קב"ן/מש"קית ת"ש.   -פגישות ליווי ותיווך במסגרת בעת הצורך 

https://www.gvanim.org.il/he/activity/%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://www.gvanim.org.il/he/activity/%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://www.gvanim.org.il/he/activity/%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://www.ono.ac.il/curriculum/roim-rachok/
https://www.ono.ac.il/curriculum/roim-rachok/
https://www.ono.ac.il/curriculum/roim-rachok/
https://www.ono.ac.il/curriculum/roim-rachok/
https://www.ono.ac.il/curriculum/roim-rachok/
https://www.ono.ac.il/curriculum/roim-rachok/
https://www.avneiderech.org.il/links/army/
https://www.avneiderech.org.il/links/army/
https://www.avneiderech.org.il/links/army/
https://www.avneiderech.org.il/links/army/
https://www.avneiderech.org.il/links/army/
https://www.avneiderech.org.il/links/army/


   

 

     

  

 אז איך מתחילים את התהליך?  

 בכדי שתוכלו להתנדב ישנם שני מישורים שתצטרכו לפעול:  

ואישורים בכדי על מנת שתוכלו להתגייס הצבא צריך מסמכים  -פתיחת תיק התנדבות פורמאלית .1

להעריך אם אתם מסוגלים וכשירים להתגייס. המסמכים צריכים להיות עדכניים למקסימום שלושה  

 חדשים לפני הגשת בקשת ההתנדבות והתוקף שלהם בצבא הוא לכחצי שנה (רשימה תצורף בהמשך.)  
המלש"ב וצורך  מציאת התפקיד יעשה על ידי ראיונות בבסיסים ואישור של המפקד, רצון   -מציאת תפקיד .2

 הצבא. חיפוש התפקיד יעשה דרך מדור מתנדבים או דרך ארגון מלווה .  

  

כל מתנדב שהוא על רקע בהרנ"י יש לו פטור אוטומטי מאחזקת נשק ופטור לינת בית (כלומר   -פטורים •

לה  אסור לו לישון בבסיס). הפטור חל באופן גורף גם על צעירים שסיימו שנת מכינה ולמרות זאת אני יכו 

להגיד שהבוגרים שלנו הגיעו לתפקידים מעניינים ומאתגרים כשניתן לחשוב על פתרונות ולערער על  

 הפטור לאחר תקופת זמן בצבא. 

 התהליך ההתנדבות עלול להיות מושפע מהקורונה בארץ ויש לקחת זאת בחשבון.   •

  

  



   

 

     

 לוחות זמנים משוערים 

 

דש חו  תהליך  פירוט  באחריות  הערות   

על  עברת המידע ה רכזת הבוגרים  

  הסטאטוס של החניכים

המכינות   צוותיל  

הסתגלות  

 למכינה 

 ספטמבר 

 אוקטובר 

פגישות במכינה  

יקבעו על פי  

 הצורך.  

רכזת    -ערב  

 הבוגרים. 

סיוע   - צוות המכינה

החלטה    בקבלת

ותיאום פגישה עם  

כזת הבוגרים  ר

. הצורך  בעת   

התכנית  ב לחניכי  ער-

ה של מדור  והוריהם, הצג 

. + פאנל ארגונים מתנדבים  

ערב  בועיים מה בתום ש  -

קבלת החלטה על ארגון  

 מלווה 

ערב בנושא  

שירות  

מעותי מש  

 נובמבר 

בשלב זה על צוותי  

המכינה לכתוב  

חוה"ד תפקודי  

והערכה של  

המכינה לגבי  

התאמה לשירות  

הליווי  צבאי וסוג  

צריך.  הצעיר ש  

כלל   תיאום

רכזת    -הגורמים 

 הבוגרים. 

"ד עבור  כתיבת חוה

צוותי   - העמותות

 המכינה. 

רת כלל החניכים  הסד 

מסלול ובחירת  מבחינת  

 עמותה מלווה.  

 

פגישות  

ראשונות מול  

 הארגונים 

  תהליך של

הסדרת השירות  

ות. מול הרווח  

 דצמבר 

צוות  חשוב ש

המכינה יוודא  

שים  שהמפג

. במידה  מתקיימים 

ת יש  ויש בעיו

לערב את רכזת  

 הבוגרים. 

  - מפגש עם בוגרים

 רכזת הבוגרים 

פגישות רציפות מול  

ים ארגונה  

  - התכנית מפגש עם בוגרי 

מפגש של כל החניכים עם  

 בוגרים  

פגישות מול  

 ארגונים 

 ינואר 

 פברואר 

החניכים  זה בשלב 

תאם מול  טרכו ליצ

המכינה יציאות  

שלמת  לטובת ה

המסמכים מול  

    גורמים רפואיים

ויציאה לטובת  

  - המסמכיםאיסוף  

)בסיוע    חניכים

 הורים( 

  - תפקודי"ד חוה 

 מכינה 

  - הגשת הבקשה

תות. עמו  

ת כל המסמכים  תחילת הגש

בים. למדור מתנד  

הגשת בקשות  

  התנדבות 

למדור  

 מתנדבים 

 

 

 מרץ 

 אפריל 

 מאי 



   

 

     

ראיונות  

   לתפקידים/וועדות. 

יציאה  

ראיונות/ועדות  ל

 מדור מתנדבים 

מפגש כניסה   מפגשי רשות.  רכזת הבוגרים  

רשת הבוגרים  ל

 תכנית שיבולים 

ה  הכנמפגש  

  - לקראת שירות

לכלל    שיחה

החניכים עם  

 קב"ן בצבא 

 יוני

 

  


