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 maayanm30@gmail.comובדוא"ל   dani@mechinot.org.ilבדוא"ל 

 איותמניעת העסקת עברייני מין במכינות הקדם צב הנדון:

 דני שלום,

כפר שמי אּורי לוין, בשנתיים האחרונות אני מלמד פילוסופיה יהודית במכינה הקדם צבאית "אחד משלנו" ב
טק, -יזם בתחום ההייות בשנים האחרונובהכשרתי אני עורך דין . בהתנדבות ינאי הנוער הדסה נעורים בבית

ד מג" –סא"ל במיל' בשירות הצבאי שרתתי בסיירת צנחנים, כיום בפתח תקווה.  KCSכיום סמנכ"ל חברת 
הקשר שלי לפילוסופיה יהודית הוא תואר ראשון ושני שעשיתי בחוג למחשבת ישראל . 98באוגדה  551גדס"ר 

, ום הוא להשלים דוקטורט אחרי שיפרוץ השלום או כשאצא לפנסיהשנים )החל 10באונ' העברית לפני כמעט 
 שיבוא קודם...(מה 

 : שלשמו אני פונה אליך אגש לענייןאחרי ההקדמה הארוכה 

העבודה הנושא של קריטריונים ודרישות סף ממרצים, מחנכים ומדריכים במכינות הקדם צבאיות די פרוץ. 
וברוב המקרים המכינות נשענות  ראה או הכשרה פורמאליתתעודת הומחייבת לא )גם בהתנדבות( במכינות 

 להקוסמת שחלק מהיחודיות  ואףכל זה טוב ויפה על איכות האנשים, המוטיבציה שלהם ורוח ההתנדבות. 
ויפה שעה אחת  יש נושא אחד שבו הפרצה הזו מסוכנת ונדרש לסתום אותהינות הקדם צבאיות. אך המכ

  כוונתי היא למניעת העסקת עברייני מין במכינות הקדם צבאיות. .קודם

על תיקוניו השונים חל בין  1"2001, תשס"א עברייני מין במוסדות מסוימים תחוק למניעת העסקהחוק "
מטרת החוק היא  חל על המכינות הקדם צבאיות.החוק לא  אבל ככל שאני מביןהשאר על מוסדות חינוך 

הטענה הפשוטה  מפני עברייני מין בשל הפגיעּות היתרה של אוכלוסייה זו.להעניק הגנה מיוחדת לקטינים 
מתלמדי בית ספר קטינים מהטעמים פגיעּות זו יותר חשופים לחניכי המכינות הקדם צבאיות ששלי היא 

 הבאים:

 לחניכים רבים זו היא הפעם הראשונה שהם נמצאים בתנאי פנימייה .1
 חניכי המכינות לא פוגשים את הוריהם בסוף יום הלימודים –בניגוד לתלמידי בית ספר קטינים  .2
 ח לקראת הגיוס הצבאי, לחץ חברתי וצורך להוכיח ולהגיע להישגיםהחניכים מצויים במת .3
 גיבוש זהותם ועיצובה :להעריץ דמויות מעצבות כחלק ממטרת שנת המכינההחניכים נוטים  .4
 מטיים, ועודמדריכים כריזמחנכים וחניכי המכינה נחשפים באופן אינטינסיבי ל .5
ם בדרך קבע קטינים )תלמידי י"ב הבוחנים את המכינה, חברים של חניכים, תלמידים במכינה שוהי .6

 יות על אלו חלה על המנהלי המכינההאחרו שקפצו כיתה וכד'(

מנכ"ל משרד החינוך לאור כל זאת, פניתי לאחרונה לסגל המכינה ושאלתי לגבי האפשרות של החלת חוזר 
 .2חינוך כיצד ליישם את החוקמוסדות המנחה את  כ"לנגם על המכינות הקדם צבאיות. חוזר המ 65-3.7

חוק כבר מיושם משום שהמכינה ממוקמת , ה"אחד משלנו"לשמחתי התברר שלי שבמכינה שאני מלמד, 
רק להקפיד על מילוי כל שנותר היה . בעקבות פנייתי (שבו שוהים קטינים)וך כפר הנוער הדסה נעורים בת

 ההנחיות ולוודא שאף המרצים המתנדבים נכנסים לעבודה רק לאחר הצגת אישור מתאים מטעם המשטרה.

ניתן בתשלום.  ךכרוואינו  בודדותדקות  ךראוביותר,  פשוט הינובקשה לאישור העסקה אגב, תהליך הגשת 
המוסד  .להצגת צילום תעודת זהות ואישור מהמוסד מתחנות משטרת ישראל בכפוףלבצע אותו בכל אחת 

 .לקבל את האישורים במרוכז לכלל המחנכים והמדריכיםייפוי כוח יכול לרכז את הבקשות ובכפוף ל

ה שלא תתקבל החלטה במועצת המכינות הקדם צבאיות להחיל את כל סיב בשורה התחתונה, אני לא רואה
 הוראת החוק על כלל המכינות הקדם צבאיות ולאכוף את ביצועו בהתאם לחוזר מנכ"ל האמור.

  במידת הצורך אשמח לבוא לפרט את חשיבות העניין בפגישה פנים אל פנים,

 בברכה,

לוין        אורי  

8014368-054  

                                                           
 .כאן. לעיון בחוק לחצו 2001-חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 1
 כאן.. לעיון בחוזר מנכ"ל לחצו ליישום החוק למניעת ההעסקה של עברייני מין במוסד החינוךהנחיות  2
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