
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר
2016

סמינר ירוק•

פברואר  
2016

סמינר כחול•

!!החתימה לנחל מתחילה פה•

מרץ 
2016

סמינר לבן•

מאי
2016

יצירה-סמינר אדום•

יוני
2016

מיונים לתפקידי חינוך•

אמצע  
'ספט

מסיימים את שנת השירות בבני המושבים•

תחילת  
'אוק

מתחילים את המכינה•

עבודה: 1שלב 

פותחים חשבון בנק •
משותף לניהול הכסף 

של הגרעין 
שתשמשו בו גם  )

(.בפרק משימה

.עובדים שבועים•

בית מדרש: 2שלב 

,  שבועיים של לימודים•
, גרים ביחד, הרצאות

מבשלים ביחד  
!ועושים מלא כיף

ז "על חלק מהזמן בלו•
המדריכים וערן  

אחראיים ועל החלק  
השני שלו בני 

הגרעינים אחראים  
(.ברמת התוכן)

סיכום המכינה: 3שלב 

.שלושה ימים•

הגרעין מחליט איך •
ברצונו לסכם את  

. המכינה

בסוף המכינה הכרזת  •
שמות הגרעינים 

.שנבחרו

דצמבר  -נובמבר
2016

תחילת הפרק הצבאי  •
.שירות של כשנה ושמונה חודשים

(82-97מיועד לבנים עם פרופיל )50גדוד 
.ומעלה72מיועד לבנים ובנות עם פרופיל )ל"קרק

ד"ות הו/קי"מש
(ע"גדנ)ות בסיס /נים"מד

ל"כ טירונים במערך מג"מ

(אימון גופני ועוד, מודיעין, קליעה)תפקידי הדרכה 
(שלישות ועוד, פ"פ, שית"פקל)תפקידי פקידות 

(קשר ועוד, אפסנאות, נשקייה, אופטיקה)תפקידים טכניים 

 תפקידי

 לוחמה

 חיל 

 החינוך

 תפקידי

 מעטפת

קיץ 
2017

סמינר אחוזים•
חשוב לנו לקחת חלק גם במשימה החינוכית של  , ל והצבא"כחלק מהאחריות שאנחנו לוקחים על מסלול הנח•

(אחד מחמישה)מהבנים 20%-ו( אחת משש)מהבנות 15%לשם כך מחויב כל גרעין להקצות . הפיקוד

אוגוסט
2018

משימהפרק•
בחודש אוגוסט הגרעין יוצא לפרק המשימה הלאומית למשך  •

.שנה

חיים ביחד ומקיימים שגרת חיים משותפת הכוללת יום גרעין  •
.וסמינירים

ש משלבים חיים משותפים ועבודה חינוכית קהילתית  "בפרקמ•
.במסגרות שונות במועצה

כ נהוג בבני המושבים שהגרעין לוקח חלק בבניית  "בד•
.המשימות של המועצה ומקיים משימה גרעינית לבחירתו

המשימות מתחלקות למשימות בוקר במסגרות החינוך  •
צ במושבים ובמסגרות  "ומסגרות אחה, הפורמלי וקידום נוער

.בלתי פורמליות אחרות

הגרעין יקח חלק גם במשימות תנועתיות שונות  , מעבר לכך•
.'מפעלים שונים וכו, ב"תהליך י, כמו סמינרי הקיץ

משתחררות  
לאחר כשנתיים 

-וחצי
!!משמעות

בנות

ביטחון שוטף בבסיס  יוצאים ל
4מטחים שבדימונה למשך 

!חודשים ובסופם משתחררים
יכול להיות שיהיו פה שינויים  )

בהתאם לקיצור השירות  
(לגברים

בנים


