
מחלקת צעירים  -ל "פעילות מדור הכנה לצה

פרויקטים חדשים

פעילות כושר לחיים-תיכון חדש -" הגנה עצמית" ן"ארז מפת-ל "הכנה לצהפרויקט -" דרך הים"



ל השונות"חשיפה ליחידות צה

במרינה  התיכוניים חשיפה לחיל הים לתלמידי •
התלמידים קיבלו הסבר על היחידות בהרצליה 
עלו על סיפון הדבור ושטו בים , בחיל הים

יחידות  של בוגרי סדנאות 

ג"שלד

א"ילתלמידי 

סדנאות של קציני  

המכללה לפיקוד טקטי  

לצוות מחנכי כיתות  

ב"י–א "י

סדנאות של משרד הביטחון  

אלוף  /י קצינים בדרגת ס"ע

בתיכונים

סיור בבסיס חיל האוויר



קבוצות  2פעילות של -"אחרי"
ס נווה  "בפארק הרצליה ובמתנ

ל"להכנה לצה–עמל 

ע "ימי גדנ3-ליציאה -ע "גדנ

-ל "צהא בבסיס "ילכיתות 

"צלמון"

מפגשים שבועיים  -ע אוויר"גדנ

מתיכון  יב-'לתלמידי כיתות י

האוויר  בבית חיל ראשונים 

בהרצליה  

הכנה לשרות משמעותי  



ל שיעסוק בהדרכה והכנה  "סים בהקמת מרכז הכנה לצה"מעורבות במתנ•
.גיבושים ומילוי שאלון העדפות, הכנה לצו ראשון, לקראת מיונים

מורה חיילית מלווה את  -נועה

תלמידי תיכון דור ותלמידי  

ן בכל הקשור  "מפת-ארז

ל פעמיים בשבוע"להכנה לצה

9קבלת -ל"חיילי נח

ל "חיילי גרעין נח

לתיכונים בהרצליה  



חיילים בודדים  

.בודדיםחיילים 150-בהרצליה מתגוררים קרוב ל•

וכן  . לבתי החייליםהובלת ציוד + לכביסה ללא עלות דואגת צעירים ' מח•
.  מנות בפוריםחמים ומשלוח בגדים חלוקת 

שיתוף פעולה עם* 

התנדבות  מחלקת 

בחיילים בודדיםבטיפול 
,  מים, ארנונה: שלבנושאים 

חשמל  



ל לתלמידי התיכוניים  "הכנה לצה

אינטרנטיותערכות + הכנה לצו גיוס ראשון •

ב"כיתות יסדנאות לקראת שירות לתלמידי •

שירות ושירות לאומישנת , חשיפה למכינות צבאיות•

השומר  -בתלמייצג חילות בלשכת הגיוס •

סיורים מטעם משרד הביטחון  -בעקבות לוחמים •

מפגשי נציגי לשכת הגיוס ומשרד הביטחון בערבי הורים•

.ב"י, א "לתלמידי יוכנסים 



:רעיונות לתוכניות בתחום ההכנה לשירות משמעותי•

.סדנאות לקראת שירות•

.הורים למתגייסים לקראת השירותמפגשים עם •

.הרצאות של מנהיגים ומורשת קרב•

.אימוץ חיילות•

.כנס מתגייסים עירוני•

.הסברה בבתי הספר•

.ביקור ביד לבנים ובמרכזים משמעותיים•

.יום מיצג חילות•

.  יום בעקבות לוחמים ברמת הגולן ובגוש עציון•

.'חיילים מצטיינים ועוד-בניית סיפורי הצלחה ופרסומם בעיתונות המקומית•

.  מערכת מסרונים לצעירים ובניית אתר אינטרנט•



ל בקרב "בהערכת פעילות הכנה לצה–החינוך עם אגף פ "הגברת שת•
.ב"י-א "כיתות יתלמידי 

.קרבימובחרות ולשירות ליחידות , אחוז המתגייסים לקצונה•

.מסיימים בהצלחהמספר -שרידות בשירות המשמעותי •

.השוואה לרשויות אחרות בסדר גודל דומה•


