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צפי תש”ףתשע”ט בפועלצפי לתשע”טמרכיב

500615650חיילים

ליווי חיילים חסרי עורף 
145145145משפחתי

1721דירות חסרי עורף
25

 )10 בדיור שלנו,
15 בקהילה(

75110בוגרים בלימודי תעודה

בוגרים בתקופת מעבר
250300 70)ליווי אישי(

205300350אקדמיה וקדם אקדמי

כניסה לעולם 
4476100התעסוקה

91112731325סה”כ

השתתפות בפעילויות 
10351500רשת בוגרים

קהל היעד- במספרים
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ליווי אישי
מטרה: ליווי בגובה העיניים- למוביליות אישית.

בוגרים/ות  כ-300  האישי  בתהליך  לוו  הקודמת   בשנה 
חיילים ובתקופות מעבר. השנה הרחבנו את המענה מתוך 
העוגנים  אחד  הוא  לצעירים/ות  האישי  הליווי  כי  תפיסה 
המרכזיים בעבודת רכזי/ות הבוגרים. ליווי אישי נותן מענה 
העומדות  האפשרויות  בבדיקת  והתלבטות,  שאלה  בכל 
בפני הבוגר ובעיקר בעידוד לפרואקטיביות, להזזת חסמים 
משולבים  שאינם  לבוגרים  ניתן  זה  ליווי  החלטות.  וקבלת 

בשאר תכניות  ארגון הבוגרים. 

השנה לוו 865 בוגרים!  

250 צעירות וצעירים בתקופת מעבר ו 615 )לפי הספירה 
החדשה( חיילים וחיילות. 

שלוקח  מי  כל  גם  מלווים  הבוגרים  ארגון  תכניות  במסגרת 
חלק באחת התכניות- סה"כ 324 בוגרים בתכניות השונות. 

מכינת גל
26%

ש"ש
51%

אחווה
1%

נעורים
4%

דורוב
8%

מכינות
אופק
9%

המכינה 
 למנהיגות
בדואית 

 בגליל
1%

Back Up - מערך פרט בארגון הבוגרים
בשנה החולפת נבנתה תשתית לליווי צעירים חסרי עורף משפחתי. מטרת התכנית קידום מוביליות אישית בקרב 

צעירים אלו על ידי חיזוק יכולות אישיות וחיבור למענים בקהילה.  

במהלך העבודה ניתן מענה ל150 לפי הצורך. 	 

ליווי מקצועי לאנשי צוות במעשה. 	 

מתן הכשרות בתחומים רלוונטים. 	 

ועדות בוגרים -השתתפות בועדות בוגרים לאיתור ומעבר חלק בין תכניות ההתנדבות לתכניות הבוגרים. 

בשנת ההתנדבות:

1. ליווי מתנדבים במיצוי זכויות מול ביטוח לאומי )230 אש"ח הועברו ישירות לבוגרים מבטל"א(.

2.  מתן מענה מקצועי לצוות וצעירים במקרי קצה. 
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ליווי בצבא 
מטרה: שירות צבאי משמעותי כפלטפורמה למוביליות אישית וחברתית

מפגשי הכנה לשירות הצבאי בכל אחת מהתכניות – התקיימו סה"כ 15 מפגשים.

 40 כ-  סה"כ  קצינים(  סוף  כומתה,  מסע  סוף  מכים,  קורס  סיומי  גיוסים,  )השבעות,  ובסיסים  ביקור בטקסים 
ביקורים של צוות התכנית וצוות הבוגרים.

שבתות ואירועי בוגרים: התקיימו כ-16 אירועי בוגרים ביניהם שבתות, סמינרים ואירועי בוגרים לחיילים בהם 
השתתפו למעלה מ400 חיילים/ות.

סה"כ חיילים מלווים בתשע"ט – 572. )תשע"ח – סה"כ לוו 412 חיילים וחיילות(. 

לימודים על תיכוניים
מטרה: השכלה גבוהה ככלי למוביליות אישית

טובה  יותר  לכניסה  ורלבנטיים  ,פרקטיים  משמעותיים  כלים  שמעניקה  תוכנית   הינה  לאקדמיה'  שלי  'הדרך 
לאקדמיה לבנות צעירות  מהמגזר הערבי - מתנדבות ובוגרות שירות לאומי אזרחי מתוכנית דורוב .

יום לימודים ארוך אחד  התוכנית  פועלת בשתי מכללות – מכללת אורנים ומכללת אורט בראודה  במתכונת 
בשבוע בשתי מכללות.

מטרות התכנית - הכנה לקראת הכניסה לעולם האקדמי באמצעות הקניית ידע וכלים נדרשים והרחבת אופקים 
וחשיפה למקצועות שונים ומגוונים.

סה"כ סיימו את  התכנית 27 צעירות. 

חיילים בצבא

המכינה 
 למנהיגות
 בדואית

9%

* 18% מקרב בוגרי המכינות הקדם צבאיות 
יוצאים לקצונה, פי שניים מהממוצע בצה"ל.

ש"ש
32%

מכינות
אופק
13%

מכינת גל
46%

פירוט תפקידים בצבא

קרבי
37%

כללי
11%

קצונה 
ופיקוד
26%

יתר איכות
26%
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לקראת תעסוקה

מטרה: כניסה לתעסוקה מקדמת, תואמת תחום לימודים:

תכנית המועדפת 
חיים  לצד  מועדפת,  עבודה  של  הזכות  למיצוי  פלטפורמה  לבוגרים  לייצר  במטרה  הוקמה  'המועדפת'  תכנית 
בקיבוץ  מתקיימת  התכנית  הבוגרים.  ארגון  מעני  דרך  נוסף  אישי  לפיתוח  והזדמנות  נוספים  בוגרים  בחברת 
בית העמק בליווי של רכזת בוגרי ש"ש. הבוגרים מתגוררים ועובדים בקיבוץ, מקבלים ליווי ממשפחות מארחות 
ומשתלבים בחיי הקהילה. התכנית יועדה לכ-12 בוגרים/ות, ובמהלך השנה היו בתכנית 9 משתתפים )גם בשל 
חוסר במקומות עבודה(, חמישה מתוכם ממשיכים לשנה ב' כאשר בשנה ג' תפתח להם האפשרות להיקלט 

בקיבוץ בתכנית בנים חוזרים. 

סייעות שיניים
זה.  בתחום  עובדות  כבר  המשתתפות  כל  בפברואר,  ההכשרה  את  לסיים  שעתידות   11 נוכחי   מחזור 

לאחר סיום מחזור זה, תכנית זו תפסק ולא יפתח מחזור נוסף.

מנטורינג מחזור ד' - 
30 משתתפים שהחלו את התכנית, 24 סיימו את התכנית בהצלחה:

3 התמקדו בכניסה לאקדמיה )הרשמה למשפטים, החלטה על פסיכומטרי, הרשמה ללימודי הנדסת סביבה בניו יורק(
16 נכנסו לתעסוקה מקדמת או התפתחו במקום עבודתם הקיים

5 תהליכים התמקדו בתהליכי העצמה אישית ובירור צרכים, רצונות וחלומות להמשך

בוגרי תכנית המנטורינג מכלל השנים: 

סה"כ 83 בוגרות ובוגרי מעשה השתתפו עד היום בתכנית המנטורינג.

מתוכם:
60% נכנסו למסלולי קידום בתחומי השכלה ותעסוקה

12% נשרו

אקדמיה לחיים

אנו  השנה  רוטשילד-קיסריה.  קרן  עם  בשותפות  וותיקה  תכנית 
את  סיימו  ד'  במחזור  ג-ד.  מחזורים,  בשני  דורוב  בוגרות  מלווים 
ראשונה(,  )שנה  בוגרות בלימודים   11 מתוכן  צעירות,   20 השנה 
יירשמו ביולי/ 2 בנות   , 7 בנות נרשמו ללימודים לשנה הקרובה 
 14 עם  כרגע  ג'  מחזור  ביולי(.  ויע"ל  פסיכומטרי  )יעשו  אוגוסט 

צעירות הנמצאות במסלולי לימוד מגוונים. 

– מכינה להנדסאים: שיתוף פעולה חדש למכינה  אורט ביאליק 
הבדואית, השנה יתחילו ללמוד 2 בוגרים של המכינה. מתוכנן כנס 

חשיפה בספטבר, ותכנית מעבר מהצבא למכינה לכלל המחזור.

16 מלגות קציר שחולקו השנה לבוגרים. מודל  מלגות מעשה – 
במעשה.  הליבה  בתכניות  מלגאים  שילוב  על  התבסס  ההפעלה 
אופי  בשל  בשטח  קשיים  מעט  בלא  שנתקל  מורכב  מודל  זהו 
העבודה הדינמי במעשה אל מול לו"ז ושגרת חיים סטודנטיאליים. 
זה  מודל  כן  ועל  משמעותיות  הצלחות  השנה  נחוו  כן  זאת  עם 
 יימשך )לאחר חידוד ודיוק( בשנה הבאה. לוו ע"י רכזת בוגרי ש"ש.

יש ליווי אישי באקדמיה של למעלה מ90 בוגרים.

נעורים.  לבוגרות  מלגות   112 ניתנו  השנה   – נעורים  מלגות 
המלגאיות הובילו את מרכזי הלמידה במרכזי נעורים בישובים. לוו 

ע"י רכזת בוגרות נעורים. 

אביחי.  מקרן  גל  לבוגרי  מלגות   16 ניתנו  השנה   – גל  מלגות 
מועצת  כתוך  וכן  מחזורים  כמלווי  בעיקר  תפקדו  המלגאים 

הבוגרים. המלגאים מלווים ע"י רכז בוגרי גל. 

השכלה גבוהה

מה הבוגרים שלנו לומדים?

 קדם אקדמי
15%

 אקדמיה 
85%

 הנדסה
16%

 רפואה
 ובריאות

9%

 חינוך
מדעי 21%

 החברה
 והרוח
51%

 מדעי החיים
3%
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שיתוף פעולה עם גבהים
משתתפים,   18 השתתפו  בו  אחד  קורס  התקיים 
יעוץ אישי לקראת תעסוקה  12 עברו תהליך  מתוכם 

ולימודים גבוהים.

תכנית יסוד اساس
תכנית יסוד اساس  יצאה לדרך בפעם הראשונה בחודש 
נובמבר 2018. מטרת התכנית הנה שילוב אוכלוסייה 
בשירות  מפתח  בתפקידי  מהפריפריה  תרבותית  רב 
הציבורי ברחבי הארץ, באמצעות הכשרת צעירים/ות 
ציבורי  לשירות  הצבאי/לאומי/אזרחי  שירותם  לאחר 
הן ברמת היכולת, המוטיבציה ופיתוח תפיסה חברתית 
התחילו  התכנית  את  הציבורי.  השירות  סביב  ערכית 
 4 מתוכן  וצעירים,  צעירות   19 וסיימו  משתתפים   23
בתהליכי  נמצאים  הבוגרים  מתוך   8 מעשה.  בוגרות 

מיון לתכניות צוערים.
מנטרינג מועדפת גבהים יסוד

 מיונים לעתודות,
 כניסה למשרות במגזר

השלישי והציבורי

19

24

12

9

 הרשמה ללימודים,
 כניסה למשרות

מקדמות

 ייעוץ אישי לבחירת
מסלול המשך

 המשך
לשנה ב'

קהילות
מטרה: הכוונת הצעירים/ות לאקטיביזם ומעורבות 

בקהילה ובחברה

חדודיק אלסמא – השמיים הם הגבול
התחילה  הדרוזית,  בחברה  בהדרה  לצעירות  תכנית 
קשיים  בעקבות  השנה  ובמהלך  ישובים  בשלושה 
הוחלט על הפסקת פעילות בכסרא. היום פועלים בשני 
ישובים  -בית ג'אן וחורפיש ונכנסים בימי אלו לראמה. 
מטרת התכנית לייצר קהילה פעילה ואקטיבית וחיבור 

של הצעירות לתוך הקהילה, 

בתכנית  צעירות.   60 בתכנית  פעילות  היו  השנה 
התקיימו מספר אירועים קהילתיים גדולים וכן פעילויות 

גיבוש בין הקהילות לבין עצמן. 

מועצות בוגרים  
מכינות אופק – עד כה 9 פגישות של מועצת הבוגרים 
עבודה  תכנית  בנתה  המועצה  אופק.  מכינות  של 
היה  בעבודה  כשהשיא  חלקית,  בצורה  בה  ועמדה 
שאת שבת הבוגרים ביוני הם הובילו – מבחינת תכנון 
הרציונל. זאת  על  וחשיבה  הלוז, העברת הפעילויות, 

הייתה שנת הקמה מוצלחת במיוחד

שנת שירות
 80 נכחו  בשבת  בהיסטוריה.  ראשונה  בוגרים  שבת 

בוגרים.

מכינת גל
מועצת  ענק.  אחד  עשור  ואירוע  מחזוריות  שבתות 
הבוגרים מונה 10 בוגרים אשר נפגשים אחת לחודש 
בו  העשור,  אירוע  את  הובילה  הבוגרים  מועצת  וחצי. 
בשבתות  מחזורים.  ממגוון  בוגרים   250 חלק  לקחו 

בוגרים נכחו  סה"כ 275 בוגרים.

קהילות

נעורים
13%

 חדודק 
אלסמא

6%

דורוב
17%

מכינת גל
29%

מכינת גל
26%

ש״ש
9%


