
   תשע"ט -למכינות  גיוס המשותףההנחיות 

(, אנו מרעננים 19-20לקראת תחילת תהליך גיוס ומיון המועמדים למכינות לשנה"ל תש"פ )

ומעדכנים את ההנחיות והנהלים להשתתפות בגיוס המשותף במכינות הקד"צ בשנת הפעילות 

 הקרובה )תשע"ט(. 

אנשי הצוות וחניכי המכינות המעורבים  קראו את ההנחיות בעיון והקפידו לתדרך בהתאם את

בתהליך. הקפדה של כולם על כלל הנהלים תאפשר את הצלחת תהליך השיבוץ ומיון המועמדים 

 באופן מסודר וברור, למועמדים ולצוותי המכינות.

 בהצלחה!

 

 הרשמת מועמדים למכינות:

 reg.mechinot.org.il, בקישור: 1.9נפתחה למועמדים בתאריך המקוונת הרשמה מערכת ה ❖

רת שם ולשנות את העדפותיו בעז ללא הגבלה מכינותהירשם למיון בכל מועמד יוכל ל ❖

 .16.12.2018, עד לתאריך משתמש וסיסמא שיקבל מהאתר

כל מועמד המעוניין להשתבץ למכינה מחויב להירשם דרך טופס הרישום. לא יתאפשר  ❖

 שיבוץ של מועמד שאינו רשום במאגר.

 כינה ליצור קשר עם כלל המועמדים הנרשמים אליה.באחריות המ ❖

הגישה לרשימת המועמדים דרך מסוף באתר ההרשמה. כל מכינה תמנה איש קשר שיקבל  ❖

 גישה לרשימת המועמדים שלה.

 שלושה שבועות יסגר טופס ההרשמה ותינתן תקופה של יבתום תקופת ההרשמה,  ❖

 עדפותיהם.כינות ולמועמדים לדירוג הלמ (1-21/1/19)

ולמועמדים ביום א',  ,31.1.19, ישלחו שיבוצי המועמדים למכינות ביום ה' לאחר מכן ❖

3.2.19. 

 

 הודעות למועמדים למכינות:

ע מהגעתו ליום פתוח/ראיון במכינה, מתוך הודעה בכתב עד שבו ת/יש לשלוח לכל מועמד ❖

  האופציות הבאות:

 ,ל__________ שלום רב .1
 

 .המאמץ והרצון להשתלב במכינהאנו מודים לך על 
 שנמצאת מתאימ/ה במיוחד למכינה שלנו לשנת הלימודים הבאה.  אנו שמחים להודיעך 

בעקבות כנס הגיוס בו השתתפת ולאחר דיון בצוות המכינה, הוחלט כי אנו מעוניינים 
בקבלתך למכינה, ומתחייבים לשמור עבורך מקום בתהליך השיבוץ הממוחשב. יש 

להדגיש שהתחייבות זו שלנו אינה דורשת ממך תשובה או התחייבות בשלב זה, ועד לשלב 
 חשב. הכנסת הדירוגים שלך למערכת השיבוץ הממו

שיבוצך למכינה מובטח כל עוד תסמנ/י אותנו במקום כלשהו בדירוג שאת/ה מזינ/ה 
למערכת השיבוץ. למעט, כמובן, אם תשובץ/י למכינה שאותה תדרג/י בעדיפות גבוהה 

 יותר. 



 
 ,ל__________ שלום רב. 2 

 .אנו מודים לך על המאמץ והרצון להשתלב במכינה
גיוס בו נטלת חלק ודיון בצוות המכינה, נמצאת  אנו מבקשים להודיעך שלאחר כנס

  .מתאים/ה למכינה
  מפאת מספר המועמדים הרב, לצערנו איננו יכולים עדיין להתחייב על קבלתך למכינה.

בזמן השיבוץ הממוחשב ותלויה במספרי מועמדים  הקבלה למכינות תקבע סופית רק
   ובמכסות קבלה.

שאת/ה מזינ/ה למערכת השיבוץ  גבוה בדרוגאנו נשמח אם תשבץ/י אותנו במקום 
 הממוחשב, אך מזכירים שמועצת המכינות ממליצה לכל המועמדים לבחון גם מכינות

 .נוספות
 

 

 ,ל__________ שלום רב. 2.1
 

 .אנו מודים לך על המאמץ והרצון להשתלב במכינה
נמצאת אנו מבקשים להודיעך שלאחר כנס גיוס בו נטלת חלק ודיון בצוות המכינה, 

 .מתאים/ה למכינה
אליו מוזמנים מי  כידוע לך, בשל מספר המועמדים הרב אנו מבצעים שלב מיונים נוסף

כמי  שנמצאו מתאימים בשלב המיון הראשון. אנו שמחים להזמינך לכנס שלב שני ואחרון
 .שנמצא מתאים/ה בשלב המיון הראשון

חר השתתפותך ביום המיון לא  ,שני נא צור קשר עם המכינה לתיאום ההשתתפות בשלב
 .הנוסף נשלח לך הודעה מסכמת

 
 

 ,ל__________ שלום רב. 3
 

 .אנו מודים לך על המאמץ והרצון להשתלב במכינה
אנו מבקשים להודיעך כי מפאת מספר המועמדים הרב, לצערנו אין באפשרותנו להמשיך 

 .את תהליך המועמדות למכינה בשנה הנוכחית
לקבוע כי אינך מתאים למכינה, ואנו ממליצים לך להמשיך לבחון הודעה זו אינה באה 

 .מכינות נוספות
 !בהצלחה בהמשך הדרך

 

בלחיצת נוסח ההודעות יופיע במסוף לרכזי המועמדים וניתן יהיה לשלוח אותה למועמד/ת  ❖

 כפתור.

י למועמדים יובהר כי רק ההודעה בכתב מחייבת ואין להסתמך על הודעות בעל פה. מצד שנ ❖

 הודעה בכתב מחייבת את המכינה!!

 

 תשלום מהמועמדים למכינה:

למועמדים תישלח עם הודעת הקבלה הבהרה כי השלמת ההרשמה לאור הודעת הקבלה היא על ידי 

 ₪(.  500של סכום שקבעה המכינה. )הסכום אינו יכול לעלות על  9.2.19תשלום עד 

 

 גיוסים בבתי ספר: 

 .2018 מאמצע ספטמבר ועד לסוף דצמבר החלהגיוסים בבתי הספר יתקיימו  ❖



כפי שנקבע בסוף השנה  ,אין חובה על שליחה של אחראי גיוס לימי החשיפה השונים ❖

 . שעברה

כל נשלחה ל אשר טבלת "גיוסים תשע"ט"רשימת ימי החשיפה בבתי הספר נמצא ב ❖

על המכינות  לימי הגיוס השונים. חניכיםלהתעדכן בה בקביעות ולשבץ המכינות. יש 

 להירשם עד שבוע לפני יום החשיפה. 

שני חניכים מהמכינה, עם חולצות מכינה  יש לשלוח אליו המכינה נרשמה לכל יום חשיפה ❖

 . ייריםופל

על המכינות להגיע לכל ימי החשיפות אליהם נרשמו. במקרה של ביטול יש להודיע לאחראי  ❖

 הגיוס עד שבוע לפני יום החשיפה. 

הגיוס שהגיעו   , ועליהם להודיע לרכזיכים שאין הרשמה עצמאית בדוכןהחניש לתדרך את  ❖

להפנות את התלמידים אל הגייס המאייש את העמדה  על החניכים. ולנהוג לפי הנחיותיו

. מכינות שיבצעו גיוס עצמאי במקום ולא כמתואר לעיל יגיעו מטעם מועצת המכינות

 לשימוע בפני יו"ר ומנכ"ל המועצה שיקבעו המשך טיפול במכינה. 

 

 מערכת השיבוצים: 

לא יהיה צורך בהרשמה לשני  .השנה דרך אתר ההרשמה החדש תפעלמערכת השיבוצים  ❖

 אתרים נפרדים. 

למכינה דרך אתר ההרשמה הרשמי של לא ניתן יהיה לשבץ מועמד אם הוא לא נרשם  ❖

 מועצת המכינות. על כן, יש להפנות את כלל המועמדים לאתר זה. 

וכן להבטיח למועמדים קבלה למכינה  ,חל איסור לשאול את המועמדים על העדפותיהם ❖

 . על ידי המכינה אם הם לא סומנו במקום הראשון

. יש 21.1.19, ועד לתאריך 1.1.19-הדירוגים למכינות באתר השיבוצים ייעשו החל מה ❖

 לתזכר את כל המועמדים לדרג את המכינות בתאריכים הללו. 

 . 3.2.19-ולמועמדים עד ה 30.1.19-יינתנו למכינות עד ה השיבוצים ❖

 

 

 : ון הגיוס המשותףתאריכ

 תר ההרשמה למכינות. א תפתיח - 1.9.18 ▪

 דצמבר: גיוסים למכינות בבתי הספר. -ספטמבר ▪

 סגירת אתר ההרשמה למועמדים. – 1.1.19 ▪

 . על ידי המועמדים דירוג המכינות באתר - 1-21.1.2019 ▪

 תוצאות השיבוץ למכינות. שליחת - 31.1.2019 ▪

 תוצאות השיבוץ לכלל המועמדים. שליחת - 3.2.2019 ▪

 .שקלים 500על  יעלהקדמה מהמועמדים בסכום אשר לא גביית דמי מ - 9.2.2019 ▪



   למשרד הבטחון. הגשת דח"שים -17.2.2019 ▪

 

 

 לשאלות ופרטים נוספים אנא פנו ליערה שור:

050-2577525 

giusmechinot@gmail.com 

 

mailto:giusmechinot@gmail.com

