
 

 .הקד"צ המכינות מנהליוראשי לכבוד: 

 רות להקים גרעין חיילים עוד בשנת המכינהוהטמעת האפשעם תופעת גרעיני החיילים הנדון: הכרות 

"בארצנו רואה בקהילות הצעירים ככוח המניע להתיישבות בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל. 

לאור זאת, בארצנו תתמוך ותסייע לקהילות צעירות ממגוון הקשת החברתית, הדתית והתרבותית 

 בארצנו( חזוןשפועלות ברחבי הארץ." )מתוך 

, מתוך רצונם הצורך בשטחגרעיני חיילים באזור עוטף עזה וערד, גרעינים אלו קמו מתוך  4כיום קיימים 

פעולה משמעותית גם לאחר סיום המכינה. צעירים אלו רואים  לעשותשל צעירים, בוגרי מכינות, להמשיך 

התה את תופעה זו . בארצנו זיותרומה לחיזוק הקהילות וההתיישבות בפריפריה חברתיתבמעשם שליחות 

והקמה של גרעינים  של גרעינים אלוהחליטה להקצות משאבים לטובת פיתוח מתוך רצון להעצימה ו

. מתוך הבנה זו הוחלט לפתוח תקן לרכזת נוספים שיעלו לקרקע בנגב ובגליל, בישובים עירוניים וכפריים

לפי הצורך שלהם, להקים גרעינים קהילות צעירות, שכל תפקידה הוא ללוות את הגרעינים הקיימים, 

ולהפיץ את התופעה בקרב צעירים נוספים, בוגרי מכינות וחניכי מכינות, שהיו רוצים לקחת חלק נוספים 

 בגרעין שכזה.

אני בוגרת מחזור ב' של מכינת תבור, שירתי בחיל החינוך וסיימתי שמי ספיר לוי, כאן אני נכנסת לתמונה, 

במדים. לאחר שסיימתי את שירותי הצבאי עבדתי במסגרות את שירותי כקצינת ניהול של יחידת עדים 

שונות ומגוונות בתחום החינוך הבלתי פורמאלי. בימים אלו אני מתחילה את תפקידי כרכזת קהילות 

 צעירות בעמותת בארצנו.

לדרך. קיימת חשיבות רבה לכך שחניכי המכינות,  טבעייםמנהלי המכינות, שותפים ראשי ואני רואה בכם, 

ת בהם תחושת השליחות והבנת החשיבות של פיתוח אזורי הפריפריה, יכירו את תופעת גרעיני בועראשר 

סיום שנת מיד עם  האידיאולוגית והחברתית החיילים ויראו בגרעינים אלו כאחת האופציות להמשך דרכם

 המכינה.

לקביעת פגישת הכרות איתי ועם התפקיד, על מנת להכיר ולראות  ,אןכ אני מזמינה אתכם להשאיר פרטים

כמו כן, אני מזמינה  היכן אנחנו יכולים לשתף פעולה לטובת פיתוח גרעינים עתידיים של בוגרי מכינות.

ליווי תהליך החשיפה לגרעיני החיילים בפני חניכי המכינות, כולל מפגש עם צעירים אתכם להיעזר בי ל

 ק בגרעין חיילים וכבר לוקחים בו חלק כיום.שהחליטו לקחת חל

 

 ףסמוזמנים לפנות אלי לשאלות ומידע נו

 בברכה, 

 ספיר לוי

 רכזת קהילות צעירות

 ובארצנ

 0524576139 -טלפון

 sapir6087214@gmail.com -מייל

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_lZnZDyakL9vR7AO0M5QxJKqXIIqU5nNjbdZhJ0R3kiowxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_lZnZDyakL9vR7AO0M5QxJKqXIIqU5nNjbdZhJ0R3kiowxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_lZnZDyakL9vR7AO0M5QxJKqXIIqU5nNjbdZhJ0R3kiowxA/viewform?usp=sf_link

