הכנה לצה"ל
הגברת הנכונות לשרת בצה"ל בקרב בני נוער

השירות הצבאי בצה"ל מהווה אמצעי חשוב להעצים את תחושת ההצלחה
של הפרט ,להעמידו בפני אתגרים ולגבש את קבוצות האוכלוסייה בחברה.
צה"ל הינו אחד החישוקים החשובים הקושרים את כולנו יחד.
היעד המרכזי המשותף לעירייה ולקהילה הינו:
הכנת כלל בני הנוער תוך חיזוק מוכנותם ונכונותם לשירות משמעותי בצה"ל.
כל נער לפי יכולתו ונטיותיו .תוך שימת דגש לחשיבותו של השירות
ביחידות הלוחמות ע"מ להשיג יעד זה נדרשת פעילות משולבת רב תחומית
ותוכנית פעולה המופעלת בין הורים ,תלמידים ,מחנכי כיתות ,גורמי קהילה
ונוער ,רווחה ,גורמי צה"ל ,עירייה ומתנדבים.
התוכנית היא נגזרת של תהליך המתחיל בכיתה יוד וממשיכה עד כיתה י"ב.
התוכנית יוצרת רצף מידע ,חינוך ערכי ,התנסות ,והסתגלות לקראת השירות
המשמעותי.

התוכנית כוללת:
א .ביה"ס תיכון ע"ש בגין – רכזת הכנה לצה"ל – שרונה משה ס'  /מנהלת
הרצאות מרוכזות לתלמידים בשיעורי מחנך .קציני צה"ל וגורמים צבאים
שונים ,סיור יום בעקבות לוחמים הכנה לצו ראשון ,שילוב מורשת צה"ל
בביה"ס הרצאות מרכז הכנה לצה"ל יישובי לתלמידי כיתות י"ב ערב
הסברה להורים סדנת הכנה לצה"ל – "אחרי" ועוד.
מסיבת מתגייסים ארצית המאורגנת ע"י האגודה למען החייל מלווה
במיצג חילות מקיף בפארק גני יהושע .מתן יעוץ הכוון לכל נער – ע"י
קציני צה"ל ,בכירים (מתנדבים) .

* חדש * חדש * חדש *

ב .הכוונה לאוכלוסיות טענות חיזוק,
טיפול פרטני בנוער כולל ליווי
בלשכת הגיוס ,הפעלת תוכנית
ייחודית לנוער זה.

ג .ביה"ס תיכון עתיד – הכנה לצו ראשון –
בשיעורי מחנך ,ועמותת מעגלים.
תוכנית דגשים חדשים הפעלת שוחרות
לחיל האוויר.
*הכוונה למכינות קדם צבאי לבוגרי
ביה"ס .

ד .הכוונה לחיילים בשירות
סדיר בצה"ל .תמיכה ,יעוץ
והכוונה לכלל אוכלוסיית
החיילים בשירות בצה"ל.

ה .קורסי הכנה לצה"ל – כושר
גופני וקרבי חוסן מנטלי,
מנהיגות ופיקוד ,ערכיות
ומקצועיות.

פרטים נוספים:
הלל קורש – 0544940228
פנייה בכתב – Hilel@rosh.org.il

"אחרי"
פעילות שנתית קבוצתית של קורס "אחרי" לצה"ל.
עיקרי התוכנית:
 2מפגשים בשבוע בימים א,ד ,בשעות – 18:00-20:00
התכנסות בגן המומינים.

התוכנית כוללת :

ג .הפעילות כוללת:

א .הכנה פיסית ומנטלית ע"פ
סרגל מאמצים

ימי הכנה למבדקי מיון בצה"ל

דיון אחד בשבוע כולל

ולמילוי טפסי העדפות (מנילה)

שיעורי כיתה ,דיונים
והרצאות.

ב .פעילות שנתית כלל ארצית:
חנוכה – סדרת שטח בת  3ימים בדרום הארץ.
פסח – סדרת מנהיגות בת יומיים בצפון הארץ.
קיץ – אירוע מסכם הכולל יום ספורט ומסע אל
אתר היסטורי.

תמיכה אישית:
מעקב ומתן פתרונות באופן שוטף כדי שהחניכים יקבלו
זימונים ליחידות ולתפקידים אליהם הם מתבקשים להגיע.
 מידע על צה"ל ועל מסלולי השירות השונים
 העשרה ערכית ופיתוח מנהיגות
 לימוד והתנסות בשדאות ותושיית השטח
 פעילות התנדבות למען הקהילה.
עלות  ₪ 170לשנה דמי רצינות.

מדריך הקורס – אביחי 0508877954

פנייה בכתב:
כל מלש"ב ,הורה ,או חייל בשירות סדיר הנתקל בבעיה יכול לפנות בכתב במייל
את תא"ל (מיל) אילן הררי
הפנייה תכלול:
פרטים אישים של המלש"ב (מועמד לשירות ביטחון) תעודת זהות ,תאריך לידה,
מספר אישי ,כתובת ופלאפון .מידי שבוע יופנו המיילים אל אילן הררי והוא
יבדוק את התלונה ויחזור עם תשובה.
כתובת מיילHilel@rosh.org.il :

