
 

 

 שיבוליםכנית ועניין בתתדף מידע למ

 ות צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיותתתפכנית להשוהת

 

כנית שיבולים. המידע שמובא בהמשך יסייע לכם בתחילת הדרך אל  ו אנו שמחים ומברכים על התעניינותכם בת

 כנית. והת

 

  כנית ועל הת

משרדי ממשלה, ביטוח לאומי   5,  ישראל כנית מופעלת על ידי מועצת המכינות הקדם צבאיות, ובשותפות ג'וינטוהת

כנית שיבולים קמה במטרה  והארץ. ת רחבימכינות הפזורות בכל   55  וקרנות פרטיות. עולם המכינות כולל כיום

ת פרטנית  וכנית פועלת להשתלבולאפשר זכות שווה לצעירים עם ובלי מוגבלות לקחת חלק בעולם המכינות. הת

למאפייני  ו כה/ךים האישיים של החנילמאפיינ  בהתאם ה באחת מהמכינות, עם מעטפת של מענים/של צעיר

 המכינה. 

ת מגוונות לאורך כל שנת המכינה ואחריה, וממוקדת במענים פרטניים להם  כנית מספקת תמיכוומעטפת הת

 במכינה:  ף/פתה המשתת/ה הצעיר /זקוק

 תהליך מיון מותאם ומונגש המשתלב בתהליכי המיון במכינות השונות  ✓

. התכנית פורטת את  בניית תכנית אישית בה נלקחות בחשבון החוזקות והכישורים לצד האתגרים האישיים  ✓

על ידי    ץביצוע התאמות נגישות, אספקת ציוד להנגשה, טכנולוגיה מסייעת, יעותחומי החיים במכינה תוך 

 . אנשי מקצוע מהתחום הרלוונטי וליווי

 סיוע במיצוי זכויות אל מול גופים ממשלתיים וציבוריים  ✓

 צבא. לכולל עבודה משותפת עם עמותות הליווי בצה"ל  משמעותיסיוע בהכוונה וליווי לשירות   ✓

 הצטרפות לתוכנית

 

 : הלך חודש אוקטוברבמ יםמתחילוהקליטה המיון  כיתהלי

 חוות דעת ומסמכים רלוונטיים כנית בטופס מקוון )אינטרנטי( והעברת והרשמה לת ✓

        ראיון אישי במסגרת יום ראיונות מרוכז ✓

 שיבוץ במכינה         ראיון ומיון במכינות ✓

 התקבלו למכינה והוריהם שכנית לחניכים וערב הכרות עם הת ✓

 ההשתתפות חובה!  -יום הכנה לחניכים ✓

 החניכים.   כל: התשלום עבור שנת מכינה משתנה ונקבע על ידי המכינה עבור לתשומת לבכם

על מנת להתקבל  עם זאת,  בעבור מעטפת התוכנית. מעבר לכךהמשתתפים בתוכנית שיבולים לא משלמים 

 חובה לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים: לתוכנית, 

 רותים החברתיים יהכרה במנהל מוגבלויות במשרד הרווחה והש .1

 זכאות לסל שיקום במשרד הבריאות  .2

 

 mechinot.org.ilמוזמנים ללמוד עוד על עולם המכינות באתר מועצת המכינות בכתובת:   

  mmechinot.org.il/jcm/projects/shiboliכנית באתר מועצת המכינות:        ועל הת

 
 052-2259035   רכזת בוגרים וגיוסים -נועה כהןלמידע ופרטים נוספים: 

https://mechinot.org.il/jcm/projects/shibolim

