
אסטרטגית השירות הלאומי אזרחי
פ"התשחנוכה -מכון אהרון 



ציבור כלליגברים ונשים
חילונים  , דתיים

וחרדים

:בני מיעוטים
,  בדואים, ערבים
, רקסים'צ, דרוזים

נוצרים, מוסלמים

אוכלוסיות נוער בסיכון
מיוחדות

פסיפס ישראלי  



עובדות  
ומספרים

דתיותבנות 
חרדיםפטוריםובעלי 

שירות אזרחי
אוכלוסיות 

מיוחדות נוער בסיכוןערבים
חלק מאוכלוסיות  )

(מיוחדות

10,2891,3184,8251,727588



עובדות  
ומספרים

900-כ
ח"מיליון ש

תקציב השירות 
הלאומי

רשות 
עצמאית

18,189-כ
מתנדבים  
אזרחי-בשירות הלאומי

1,000-כ
מקומות שירות



אז איך זה
?עובד



הרשות לשירות 
לאומי אזרחי

גופים מוכרים

גופים מפעילים

מקומות שירות מקומות שירות

מבנה  
ארגוני

א"ת, א"מדכפר שיקומי עלה נגב אופקים ש "בית חולים סורוקה במוקד פסגות פרוייקט דולב אולפנת עפרה לבנות 
עיריית דימונהס "כ, כפר הילדים עלומיםסעד , גרעין תורני שדות נגבש "משרד המשפטים בכפר שיקומי עלה נגב אופקים 

יבנה, (מ"משרד רוה)המרכז למחקר גרעיני שורק כסיפה , בית ספר יסודי אל ירמוקש חמיס אלקרנאוי "בית ספר יסודי  ברהט ע
רמלה, שירות בתי הסוהרכרמיאל , פתחון לבמכסור -אהלינא ביר אלעפולה , בית חולים העמקמזכרת בתיה , מדרשה למורשת הציונות

נתיבות, והדרתכפר יעבץ , גרעין משימתי לב השרוןחספין , מרכז לזהות יהודיתטמרה , הנוער העובד והלומדקיבוץ שדה אליהו משטרת לוד 
בית שמש, רטורנודל שמס 'עיוני מגאולפנת קרית בחינוך שעלבים כפר קאסם , קופת חולים כלליתשדרות , עמותת גווניםאשקלון , ביטוח לאומי

מוזיאון מדעטק חיפהת "פ, בית משפט השלוםבני ברק , אולפנת נווה שרה הרצוגם -י, הקרן למורשת הכותלאבן שמואל , משפחתון אמונה נווה לנדי



אסטרטגיה



מגזריתהתמחות 

מגזר חרדיהחברה הערביתמגזר כללי



מה צופן  מה הצעירים רוצים
שוק התעסוקה העתידי

מה המדינה צריכה 
"(סדרי עדיפות לאומיים)"במהלך השירות 

משולש הערכים של השירות הלאומי



הערבית והדרוזיתהחברה 



השנה
מתנדבות  5,000

ומתנדבים

הערביתהחברה 

:מחזור ראשון
מתנדבות  300

ומתנדבים



הערביתהחברה 
1אתגר מספר 

גיוון תעסוקתי במהלך השירות  
עתיד תעסוקתי בפריון גבוה



הערביתהחברה 

מהנשים  75%
משרתות 

בכפרים שלהן
:הגדלת מספר המתנדבות מחוץ לכפר

הידוק הקשר עם החברה הישראלית
חיבור ליעדים האסטרטגיים של המשק הישראלי

אפשרויות תעסוקה גבוהות

2אתגר מספר 
אתגר תרבותי



הערביתהחברה 
3אתגר מספר 

אתגר השפה
(לימודי עברית)



הערביתהחברה 

בניין  
האישיות

הכנה  
לחיים

4אתגר מספר 
שירות משמעותי

הכשרות לתפקיד ולאזרחות



رؤية تأثير تموج
(אפקט האדווהחזון)

5000
מתנדבים  
ומתנדבות

100,000
(אקדמאים50%)

500,000
(כולל בני משפחה)

היום שנה20עוד 
+



חרדימגזר 



היום
מתנדבים1,318

חרדימגזר 

מחזור ראשון
מתנדבים15



חרדימגזר 

פתיחת 
מסלול  

"ציבורי"

התנדבות  
באוריינטציה 

תעסוקתית

מסלולי סייבר  
ותכנות במשרדי  

הממשלה

שירות במשטרה
(מסלול בטחוני)

א"מסלול במד
(מסלול בטחוני)

1אתגר מספר 
מוכוון תעסוקהשירות 

צרכי השוק    הכוון     מכינה     הכשרה לתפקיד     שירות  
הכשרה לתעסוקה  

שיתופי פעולה



חרדימגזר 

השתלבות בשוק 
העבודה השירות הלאומי אזרחיישיבה

(בסביבה חרדית או מותאמת לחרדים)

2אתגר מספר 
גשר לחיים



חרדימגזר 
, 464, חברתי

35%

,  562, ציבורי
43%

,  בטחוני
292 ,22%

מסלולים מצב קיים

+ בטחוני 
ציבורי 

65%

מרכז רפואי שערי צדק,המרכז הרפואי מעייני הישועהמשרד הבריאות: נמצאים הגופים הבאים" ציבורי"תחת 1.
משרד לביטחון פנים ,משרד לשוויון חברתי,משרד לשירותי דתאגף לרישוי מקצועות רפואיים-, משרד הבריאות

.הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,

א  "זקמ"משרד רוה-שבס -משטרה --כיבוי אש , -א "מד,א "זק,איחוד הצלה : תחת בטחוני נמצאים הגופים הבאים2.
בטחוני-תא 

נמצאות העמותותתחת חברתי 3.



אתגרים מרכזיים
כללימגזר 



כללימגזר 
1אתגר מספר 

גידול משמעותי במתנדבים •
בעלי פטור בציבור הכללי

בניית מערך תומך לציבור שאינו דתי•



כללי  מגזר 
2אתגר מספר 

שיפור מערך המידע והמיונים  
לקראת השירות הלאומי

שאלון הכוון 
מפורט

תוצאות  
מגוונות 
לגופים  
השונים

אתר מידע  
מרכזי

להוסיף  

צילום  

עדכני

שימור  
התחרות

בין הגופים



כללימגזר 
3אתגר מספר 

שיפור תדמית השירות  
וקיבועו בתודעה כשירות  

משמעותי ומשפיע



מיוחדותאוכלוסיות 



מיוחדותאוכלוסיות 

מאמינים שהזכות  
להתנדב שייכת 

לכולם

קבלה ופיתוח של 
,  כלים לחיי חברה
פרנסה וזוגיות

הזדמנות  
להשתלב בחברה  

הישראלית 
ולתרגל חיים  

עצמאיים

ליווי צמוד של  
אנשי מקצוע 

ומעטפת מטפלת 
ומלווה



נוער בסיכון

מסגרת שמסייעת  
לסלול דרך עצמאית  

ולמנוע התדרדרות
דגש על גופים מנוסים  

ובעלי ידע מקצועי

מיוחדותאוכלוסיות 



לסיכום



האני מאמין שלנו
הידברות ולא כפייה

דיאלוג מתמיד ושוטף כדי להגיע להבנות והסכמות  

ראשי הקהילה  
החרדית

ראשי הקהילה  
הערבית



קביעת סדרי עדיפויות לאומיים בשירות

שיח מתמיד עם יעדי התעסוקה של המשק

התמחות מגזרית והתאמת השירות



תודה
רבה


