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 הגדלת מכסות לבוגרי המועצות האזוריות -שנת שירות :הנדון

ו/או    לצה"לשנת השירות היא שנת התנדבות משמעותית המוצעת לבוגרי מערכת החינוך לפני הגיוס  
לאומי.ל המתק  שרות  עם  בלבוגרים  להכרות  היתר,  בין  הזדמנות  ניתנת  שרות   לשנת  לים 

בתחום  תההתיישבו והשתלבות בחיי הקהילה.  בענפי משק, התנסות בבתי ספר כפריים,  , עבודה 
החינוך מתנדבים הש"שינים בכפרי נוער שהם מוסד פנימייתי אשר אליו מגיעים ילדים ובני נוער  

שונה לרוב  .  מרקע  אשר  נוער  ולטיפוח  בני  בלימודים  לסיוע  וזקוקים  הש"שינים  תרבותיאישי   .
 והופכים להיות חלק מהחיים במרחב הכפרי.  במשק חי ובמשק חקלאי, הבפנימיי  מתנדבים

שנת   שנה  שרות  בוגרי  היא  זו  שנה  כי  היוצרים  של  משמעותית  מספרים  עומק  עצמאות  תהליכי 
שותפות   קהילה,  בחיי  והתנסות  חוויות  צבירת  של  שנה  תלמידים    ,בצוותועבודה  ובגרות.  ליווי 

אותם להשתלב  מכינים    בהם מתנסים הבוגרים    כליםה  והיכרות עם הפריפריה.    כאחים בוגרים
ביח  מיטבי  בצבאיבאופן  עלית  בחברה    ,דות  ומעורבים  תורמים  כאזרחים  מכן   במדינה.וולאחר 

 
צעירים   הקולטת  הקהילה  כן,  כשהם  כמו  שירות,  בשנת  מוטיבציה  אלה  להתנדב  וחדורי  באים 

לצעירים המחזקים את הפריפריה ולעיתים רבות  זוכה  ,  ולהשפיע בתחומי חינוך, התיישבות וקהילה
 משפחתיים.  אישיים והאף תוקעים יתד ונשארים לגור בה לאורך חייהם ה

לדחות את    המעוניינים  האזוריותהתלמידים במועצות    פראנו עדים לכך כי מס בשנים האחרונות  
עוברים תהליך  הם    ,  שנה  גדל מידי ולהתנדב לשנת השרות  גיוסם על מנת לתרום למדינה ולחברה  

  5-כארוך בנפש חפצה אך לצערנו עומדים מול שוקת שבורה לנוכח מס המקומות המועט. כיום   
   .מתמודדים על מקום אחדבוגרים 

התוצאה ממספר מוגבל זה היא צעירים מתוסכלים המגיעים בתחושת דחייה ותסכול לצבא וכל  
 ד גדול לצעירים וליישובים כאחד. זהו הפס שרצו הוא לתרום ולהתנדב ובכך לחזק את הפריפריה.

יוגדל לאלתר מס כי  ומבקשים  לך  קוראים  לשנת שרות מהמועצות    פראנו  המקומות למתנדבים 
 והציונות גם יחד.   ההאזוריות ובכלל,  על מנת לתת מענה ערכי לבוגרים, לחזק את הפריפרי 

 נשמח להיפגש איתך בזמן הקרוב ולהציג נתונים עדכניים בנושא. 
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 העתק:
 השלטון האזורי בישראל וראש המועצה האזורית מרחבים  מרכזשי חג'ג', יו"ר 

 ראשי המועצות האזוריות 
 ד"ר אסנת אייל, מנהלת אגף חינוך, רווחה וקהילה במש"א

  
 


