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 אופקים למדע

 אופקים : מיקום דרום  אזור כללית  מכינה

 -  שלוחות: 29 מספר החניכים: שנתיים  :ותק

 המכינה אודות 

מדעית, הראשונה והיחידה מסוגה בארץ.  -אופקים למדע הינה מכינה מדעית קדם צבאית

והעיר  למדע  ויצמן  מכון  בשיתוף  מדעי,  לחינוך  דוידסון  מכון  של  יוזמה  היא  המכינה 

אופקים. מטרת העל של המכינה הינה להנגיש ולחזק ידע וערכים מדעיים בפריפריה, וכן 

גי המדע בישראל. חניכי המכינה מתנדבים בבתי ספר לתרום לפיתוח דור העתיד של מנהי 

בעיר אופקים ותורמים ללימודי מדע פעילים וחווייתים. בנוסף, החניכים יוזמים ומובילים  

יוזמות קהילתיות וחברתיות שונות, בשיתוף עם מוסדות העיר אופקים. בנוסף, כמקובל  

ומגוונת,   עשירה  לימודים  תוכנית  קיימת  לחניכים  סמינרים, במכינות,  מתקיימים  וכן 

 טיולים ומערכי הכנה לצ.ה.ל.

 מועד תחילת העסקה: מלאה היקף המשרה: 2  מספר משרות ההדרכה:

1.9.2021 

 הגדרת תפקיד: 

 מדריך.ה  חברתי.ת  חינוכי.ת 

 מידע נוסף רלוונטי: תנאים נוספים:  הכשרת צוות: 

מתקיימת אוריינטציה 

לתפקיד לפני תחילת שנת  

המכינה וכן ניתנת הכשרה 

 מתמשכת לאורך השנה. 

מגורים וכלכלה. בנוסף, 

קיים רכב למכינה שניתן  

 להיעזר בו בהתאם לצורך.

מכינה חדשה יחסית, קיים 

בה שפע מרחב ליוזמה  

ולפיתוח פרוייקטים 

ויוזמות. כמו כן, אנו נהנים  

משיתוף פעולה וסיוע  

מטעם מוסדות העיר 

אופקים, בה המכינה 

 פועלת.

 פרטי קשר 

 מנהלת גיוס ותפעול  תפקיד: חגית דולגין איש הקשר:

 Shagit.dolgin@weizmann.ac.il אימייל: 0523992336 טלפון:
 

  



 

 

 באר אורה 

 באר אורה : מיקום דרום אזור  כללית  מכינה

 אין שלוחות: 42 מספר החניכים: שנים  6 ותק:

 המכינה אודות 

קמ צפונית לאילת. תחומי עיסוק ועניין: מנהיגות, יהדות,   15מכינה חילונית, נמצאת כ

 מדבר, סביבה ועוד.

יולי  מועד תחילת העסקה: 100% היקף המשרה: 2  מספר משרות ההדרכה:

21 

 הגדרת תפקיד: 

 ליווי והדרכה, העברת תכנים פרונטליים לחניכים, ליווי סדרות שטח,

 מידע נוסף רלוונטי: תנאים נוספים:  הכשרת צוות: 

  מגורים וכלכלה בחודש יולי

 פרטי קשר 

 מנהלת מכינה תפקיד: שרית גורן איש הקשר:

 sating.m.b.a@gmail.com אימייל: 050-3313721 טלפון:

 
  



 

 

 בארי 

 בית ברלמיקום:   אזור המרכז והשרון  כללית  מכינה

 אין שלוחות: 50 מספר החניכים: שנים  5 ותק:

 המכינהאודות 

מכינת בארי היא מכינה שנתית אשר ממוקמת בבית ברל וקרויה על שמו של ברל כצנלסון ממנהיגי  

 תנועת העבודה.

ישראלית, הפועלת לקידומם של שיח דמוקרטי ושוויוני -המכינה מהווה בית להכשרת מנהיגות, כלל

 ישראלית המבוססת על ערכים הומניים.-ציונית-יהודית ולעיצובה של תרבות 

המכינה מורכבת מחבר'ה צעירים, חילונים ומסורתיים, לפני שירותם הצבאי, המגיעים מרקעים שונים 

 ובעלי תחושת אחריות ומחויבות גבוהה לחברה הישראלית.

ה לצבא ושבועות  שנת המכינה משלבת בין לימוד בית מדרשי, חיי קבוצה, עשייה למען החברה, הכנ 

 עבודה. 

 1/08/21 מועד תחילת העסקה: מלאה  היקף המשרה: 2 מספר משרות ההדרכה:

 הגדרת תפקיד:

 אחראי/ת על הובלת התהליך הקבוצתי והאישי אשר עוברים כל חניך וחניכה במכינה 

 חינוכי:  -הדרכתי

ה ילווה/תלווה כל חניך וחניכה בקבוצתו/ה, בשלל ההיבטים: אישי, משפחתי, לימודי,  / המדריכ

 קבוצתי, חברתי, צבאי, ועוד. 

המדריכ/ה ישמש/תשמש כגורם מלווה ומכווין לתהליך ההכנה לשירות צבאי משמעותי אשר עובר 

 ועוברת כל חניך וחניכה בקבוצתו/ה. 

 יות לדוגמא לחניכים.המדריכ/ה יהווה/תהווה דוגמא אישית ואיש

משיחות   -המדריכ/ה ישמש/תשמש כאחראי/ת לתהליך ההתפתחות האישית של כל חניך/ה 

 אישיות, הצבת מטרות ויעדים לשנה דרך לקיחת אחריות במכינה ומישוב קבוע. 

שיקוף מצב הקבוצה ונתינת   -המדריכ/ה ישמש/תשמש כאחראי/ת לתהליך ההתפתחות הקבוצתי

התהליכים הקבוצתיים, הבנת הדינאמיקה הקבוצתית ומעורבות בה תוך  דגשים, ליווי והנעת 

 התייעצות עם הצוות המוביל של המכינה )ראש המכינה, מנהלת, רכזת( וקבלת החלטות עצמאית.

 אחריות על שיבוץ מוביל מכינה שבועי )ממ"ש( וליווי הממ"ש לאורך שבוע ההתנסות 

 בהתאמה לתכנית החינוכית של המכינה -תו  המדריכ/ה ישמש/תשמש כמורה של תחום לפי בחיר

המדריכ/ה ישמש/תשמש כמלווה של שניים מצוותי הניהול המשותף )ליווי צוות קבוצה, ליווי צוות 

 אימון גופני, ליווי צוות עבודה בשכר, שבת, תרבות(.

המדריכ/ה ישמש/תשמש כמלווה של שניים מצוותי העשייה הקהילתית במכינה, ובתוך כך  

 סיף לחנוך וללוות את קבוצתו/ה.יוסיף/תו

 מידע נוסף רלוונטי:  תנאים נוספים: הכשרת צוות: 

מגורים בבית ברל, בעלות   במהלך חודש אוגוסט 

 שח לחודש 700מסובסדת של 

- 

 פרטי קשר 

יואב זנאתי   איש הקשר:

 לביא 

 ראש המכינה תפקיד:

 yoavyz10@gmail.com אימייל: 050-7831251  טלפון:

 
  



 

 דרך ארץ

 ערד, כמהין, ניצנה ואשלים: מיקום דרום אזור  כללית  מכינה

מחזור נוכחי ב,  -ערד ותק:

מחזור נוכחי י,  -ניצנה

מחזור נוכחי ו,   -כמהין

 מחזור נוכחי ד -אשלים

 מכינה שנתית בערד  שלוחות: 200 מספר החניכים:

 מכינה חצי שנתית בניצנה 

 שנתית בכמהיןמכינה חצי 

 מכינה חצי שנתית באשלים

 המכינה אודות 

תוכנית המכינות הקדם צבאית של עמותת 'דרך ארץ' מאפשרת לבני נוער מסורתיים, חילוניים 

 ודתיים, מכלל החברה הישראלית להשתתף בתוכנית מעמיקה ומשמעותית.  

בניצנה, כמהין ואשלים. מכינות חצי שנתיות  3-מכינת 'דרך ארץ' מפעילה מכינה שנתית בערד ו

 מטרת המכינה שכל חניך יעבור תהליך אישי כהכנה לחיים הבוגרים.

במכינה תעברו תהליך העצמה אישי קבוצתי שיכין אתכם לתחילת חייכם כאנשים בוגרים, תוך 

על   ולהשפיע  להוביל  ויכולות  כלים  ומתן  משמעותי  צבאי  לשרות  והכנה  הכוונה  על  התמקדות 

 והחברה בה הם חיים. הקהילה 

המכינה עוסקת במגוון תחומים, כגון: הכרת הארץ והחברה הישראלית באמצעות מסעות שטח  

והמנטאלי,   הפיזי  בפן  לצבא  הכנה  שיח,  ואנשי  מקומות  עם  מרתקים  ומפגשים  עשייה  רבים 

 חברתית, לימודים, חיי קבוצה ועוד.

חת חלק בחוויה בין הכי משמעותיות שיהיו אנו מחפשים חבר'ה עם רצינות ורצון לעבור תהליך ולק

 https://derecheretz.org.ilלכם בחיים! 

 סוף יולי  מועד תחילת העסקה: מלאה היקף המשרה: 12  מספר משרות ההדרכה:

 הגדרת תפקיד: 

משרה   -בשלוחה השנתית.  משרה מלאה החל מסוף יולי עד תחילת מרץ  -בשלוחות החצי שנתיות

 יולי עד סוף יוני מלאה החל מסוף 

 ניסיון בהדרכה ועבודה עם בני נוער,  מוכנות לעבודה אינטנסיבית כולל שבתות,  מגורים במכינה

 ניסיון בטיילות ובהדרכת טיולים   -יתרון, שירות משמעותי )צבאי או אזרחי(

 

 https://forms.gle/W3N6Eu36Mo8dS7dq5זה הטופס הרשמה: 

 

 ההדרכה במכינות היא הרפתקה עוצמתית ואינטנסיבית יחדיו משתי סיבות עיקריות: 

. החוויה והתהליך שאנו מצליחים להוביל בהם את החניכים בתקופת זמן קצרה של חצי שנה  1

 ם החניכים. בלבד, כאשר הצוות מהווה גורם מכריע ומשמעותי בעיצוב תהליכים אלו יחד ע

הישראלית  2 חלקי החברה  ממגוון  אלינו  מגיעים  הנוער  בני  שכן    -.  לכשלעצמו,  מורכב  אתגר 

המדריך והצוות עמלים יום יום בסוגיות חינוכיות ומשמעתיות שהן חלק בלתי נפרד מתהליך בניית  

 הפרט והקבוצה. 

 

ו יש לך הזכות והיכולת הדרכה במכינות 'דרך ארץ' הינה הזדמנות של פעם בחיים להיכנס למסע ב 

להיות זה/זו שמשנה ומעצב תפיסות חיים ומשפיע על בחירות הכי חשובות בחיים של החניכים 

ובנוסף, לעבור תהליך אישי עוצמתי בעצמך, מתוך אמונה כי היכולת לשנות ולהשפיע מותנית 

 ברצון וביכולת שלנו כצוות להשתנות.  



 

מרגיש כמשפחה לכל דבר, בתוך תהליך חינוכי אישי החיים בלב מדבר, לצד צוות עמיתים רחב ש

ואינטנסיבי שעוברים החניכים, בתוספת שבועות שטח רבים ומעצימים הופכים את 'דרך ארץ' 

 למקום ייחודי לאנשים שמחפשים להיות שותפים בהרפתקאות חינוכיות מעצבות ועוצמתיות.

 תנאים נוספים:  הכשרת צוות: 

כישורים נדרשים:  ראש גדול ולב  באוגוסט. כן, חודש שלם 

פתוח, מסירות והשקעה, יצירתיות,  

כושר מנהיגות, יכולת ביטוי, יכול 

התמודדות עם מצבי לחץ וחוש  

 הומור משובח!

 פרטי קשר 

 רכזת גיוסים  תפקיד: עדן ניסן  איש הקשר:

 giusim@derecheretz.org.il m אימייל: 0549055850 טלפון:
 

  



 

 

 יונתן

 קיבוץ עלומים : מיקום דרום אזור  תורנית  מכינה

 אין שלוחות: 43 מספר החניכים: שנים 10 ותק:

 המכינה אודות 

 מכינת יונתן על שם יוני נתניהו.

 מכינת לבנים ובנות רק לציבור הדתי לאומי.

 יושבים בקיבוץ עלומים בעוטף עזה.

 שדוגלת בשלושת עמודיי העולם:מכינה 

 תורה, עבודה וגמילות חסדים.

 מכינה שלומדים עובדים ומתנדבים.

 מועד תחילת העסקה: 100% היקף המשרה: 2  מספר משרות ההדרכה:

1.8.21 

 הגדרת תפקיד: 

 מדריך/ה דתיים. 

 יכולות הדרכה.

 יחס אישי

 העברת תהליכים

 עבודת צוות 

 נוספים: תנאים  הכשרת צוות: 

 מגורים במקום כן בחודש אוגוסט 

 פרטי קשר 

 ראש מכינה  תפקיד: איציק יבלונסקי איש הקשר:

 mechinat.yonatan@gmail.com אימייל: 0547756111 טלפון:
 
 
 

  



 

 

 לפידות 

מצפה דני ומעלה : מיקום ירושלים והסביבה אזור  תורנית  מכינה

 אדומים

  -מעלה אדומים שלוחות: 36 החניכים:מספר  שנים  6 ותק:

 שלוחה חדשה אי"ה 

 המכינה אודות 

לימוד אינטנסיבי תורני בבית המדרש, לימודי ציונות -המכינה במצפה דני הינה תורנית

ואקטואליה. התנדבויות וסדרות להיכרות עם החברה הישראלית, טיולים בימי ו' וסדרת 

בנות דתיות ומסורתיות. עשיה -לבוגרות מקיפיםשטח. בשלוחה במעלה אדומים מותאמת  

 חברתית ומעט לימוד. סדרות טיולים. דגש על העצמה אישית והכנה לצבא

 2  מספר משרות ההדרכה:

 2מדריכות במצפה דני ו

 במעלה אדומים

מלאה,  היקף המשרה:

 אפשר גם חלקית 

 מועד תחילת העסקה:

1.9.21 

 הגדרת תפקיד: 

חני, יכולת הובלה והדרכה, ניסיון פיקודי הדרכתי. לשלוחה:  למצפה דני: בעלת עומק רו

 יכולת פיקוד והדרכה, יכולת יצירת קשר עם בנות מרקע מגוון. 

 הכשרת צוות: 

בשבוע האחרון של חודש אוגוסט מתקיימת העשרת צוות + הכשרות נוספות על פי הנדרש 

 )טיולים, אימון גופני(

ב   אי"ה  תפתח  אדומים  במעלה  בעלת 1.9.21השלוחה  חלוצה  להיות  צריכה  המדריכה   .

 יכולת להוביל ולבנות פרויקט חדש

 פרטי קשר 

 ראשת המכינה תפקיד: ניצנית ריקלין איש הקשר:

 mechinatlapidot@gmail.comm אימייל: 0524222645 טלפון:

 
  



 

 

 מגדלור

בית ברל ) ליד כפר : מיקום המרכז והשרוןאזור  כללית  מכינה

 סבא( 

 אין שלוחות: 40 מספר החניכים: שנים 4 ותק:

 המכינה אודות 

מכינת "מגדלור" ע"ש קציני צה"ל ברק ועמיחי איטקיס ז״ל הינה מכינה קדם צבאית  

לנוער מכלל הקשת החברתית השוכנת בבית ברל ומשלבת פעילות הכנה לשירות 

 ת. משמעותי בצבא באמצעות סדרות שטח וניווטים לצד פעילות ימית מאתגר

 מועד תחילת העסקה: 100% היקף המשרה: 4  מספר משרות ההדרכה:

10/8/2021 

 הגדרת תפקיד: 

 תיאור התפקיד: 

 . ליווי והכוונת תהליכים אישיים וקבוצתיים  1

 .  אחריות על סדר יום וארגון שוטף2

 . העברת שיעורים קבועים ופעילויות לחניכים3

 שנתיים במכינה  . אחריות על פרוייקטים4

 . השתתפות בהכשרה מקצועית, הדרכה וישיבות צוות5

 

 דרישות התפקיד 

 לפחות 24. גיל 1

 . ניסיון בחינוך ובהדרכה2

 . יכולת הכלה רגשית ותמיכה יחד עם הצבת גבולות3

 . שירות צבאי משמעותי, עם עדיפות לתפקידי פיקוד והדרכה 4

 יתרון -.ידע בימאות 5

 מגורים במקום )בית ברל (. משרה מלאה + 6

 מידע נוסף רלוונטי: תנאים נוספים:  הכשרת צוות: 

  3מתקיימת הכשרה של 

 שבועות

מגורים במקום על חשבון  

 המכינה

- 

 פרטי קשר 

 ראש המכינה תפקיד: יותם לוי  איש הקשר:

 siryotam@gmail.com אימייל:  טלפון:
 
 

  



 

 מיצר

 מושב מיצר : מיקום הצפוןאזור  כללית  מכינה

 אין שלוחות: 80 מספר החניכים: 1998 ותק:

 המכינה אודות 

ע"י מ.א. גולן ותושבים מראשי ההתיישבות ברמת הגולן אשר שמו    1998מכינת מיצר הוקמה בשנת  

להם למטרה לכונן גוף בעל ערכים של ציונות, מנהיגות ואחריות חברתית, אשר מהווים המשך טבעי  

החינוך   החברה,  בתחומי  העוסקים  ציבור  אנשי  עומדים  העמותה  בראש  הגולן.  ותיקי  של  לדרכם 

 שייה. כל חברי הנהלת העמותה הינם מתנדבים. והתע

חניכי המכינה הינם צעירים וצעירות בוגרי יב' מכל הארץ, אשר בוחרים לדחות את גיוסם לצה"ל על  

מנת לפתח כלים אשר יסייעו בעדם בגיבוש זהותם הישראלית והיהודית ויכינו אותם לחיים בעלי 

          אופי של שליחות.                           

חודשים(   10צעירים וצעירות כל שנה מכל רחבי הארץ. במהלך תקופת המכינה )  90-אנו קולטים כ

הצעירים משתתפים בהרצאות וסדנאות בנושאי יהדות, זהות והחברה בישראל. מושם דגש על חינוך  

.  יום  לאחריות ומחויבות אזרחית פעילה, העצמה אישית, פיתוח כישורי מנהיגות וערכי דמוקרטיה

סיוע   נזקקים,  תלמידים  של  חונכים  כגון:  בקהילה  התנדבותית  לפעילות  יוצאים  הצעירים  בשבוע 

לניצולי שואה, קשישים והדרכה חברתית של ילדים ונוער עם מוגבלויות. פעילים בגנים ובבתי ספר  

ת  ואף מסייעים בשיפוץ מבנים של קשישים שידם אינה משגת. הפעילות ההתנדבותית נעשית ברמ

עומק   לסדרות  יוצאים  הצעירים  בנוסף,  הרווחה.  מחלקת  מול  רציף  קשר  וישנו  ובטבריה  הגולן 

וח"כים,  תקשורת  אנשי  המקומית,  האוכלוסיה  את  פוגשים  הארץ  רחבי  בכל  וחברתיות  חינוכיות 

 שומעים ופוגשים את הקשיים והקונפליקטים.  בתום המכינה, הצעירים והצעירות מתגייסים לצה"ל.

בוגרים אשר מגשימים הלכה למעשה את ערכי המכינה ע"י פעילות חברתית   1000-מעל ל  למכינה

ענפה במגוון תחומים, חלק גדול מהבוגרים מאיישים תפקידים משמעותיים בצה"ל ובמנהיגות החברה 

 הצעירה בישראל. 

 8/21 מועד תחילת העסקה: 100% היקף המשרה: 4  מספר משרות ההדרכה:

 תפקיד: הגדרת 

 מדריך/ה 

המדריכים נוכחים במרחב המכינה ומובילים את העשייה החינוכית במכינה, הן במפגש היום יומי  

עם החניכים והן ברמה התפעולית. כל מדריך הוא "מבוגר משמעותי" פוטנציאלי עבור כלל  

החניכים ומהווה דוגמה אישית עבורם. לצד זאת, כל מדריך  אחראי על החניכים בקבוצתו  

 טחונם ועד ליווי ומעקב אחר מהבטחת שלומם ובי 

כן כל מדריך מוביל את קבוצתו: יוצר בתוכה תרבות  -התהליך החינוכי שהם עוברים במכינה. כמו

ונורמות לפי ערכיו, מטפח רגישות חברתית, סולידאריות ואינטימיות בין חברי הקבוצה ומעודד את  

צה מציבה. פעולות המדריך החניכים לשקף זה לזה באופן אמפתי ולצמוח מתוך ה"מראות" שהקבו

שונות ומגוונות: הובלה, ליווי, אתגור, הכלה, שיקוף, הצבת גבול, הנחיית קבוצה, חשיבה חינוכית 

צוותית, בניית מערכי שעור והוראה. תפקיד המדריך משתנה לאורך השנה מחניכה צמודה יותר 

ויה בתגובת המדריך לייעוץ בשעת צורך, על מנת לסייע לקבוצה לפתח עצמאות ולא להיות תל

ובנוכחותו. מעבר לכך, מצופה מכל מדריך לעבוד בשותפות מלאה עם המדריכים האחרים ועם צוות  

 המכינה, לשתף, לעזור ולהעזר בדמויות השונות.

 מרכיבי התפקיד: 

 קיום שיחה אישית עם כל חניכיו לפי הצורך ושיחת שיקוף וקביעת יעדים לפחות אחת לשליש.



 

חניכים וחניכות(: יצירת היכרות מעמיקה, יחסי אמון,   23-ל קבוצה קטנה )כבנייה והנחייה ש

אווירה של שיתוף ושיקוף, סולידאריות, תמיכה ועזרה הדדית, על מנת שהקבוצה תסייע לכל חניך  

לעבד תהליכים ולשפר את עצמו, וכן תשפר את המודעות הסביבתית והרגישות החברתית שלו.  

ה היא משבצת "מעגלים" אבל היא נוצרת באופן לא פורמאלי גם  הכלי המרכזי ליצירת הקבוצ

כתוצאה מתגובות המדריך  בשעורי חניך/שעורי הוועדות/פתח"ש/סכמ"ש/תדרוח/שיחות אישיות  

 וקבוצתיות וכן בשעורים.

יצירת נורמות של התנהגות מכבדת ומקצועית ומשמעת עצמית בהתנהלות השוטפת של החניכים 

 וביחסם אחד לשני.

ווי וועדה : הובלת הלמידה של תחום התוכן עליו אחראית הועדה, הקניית כלים לתכנון קדימה, לי 

עמידה ביעדים, וירידה לפרטים, טיפוח עבודת צוות, למידה מהצלחות וטעויות והעצמת היו"ר.  

 מומלץ להעזר בשאר הצוות במתן חומרי למידה ורעיונות,  פתרון בעיות והנעת החניכים.

קיום קשר שוטף עם נציגי ועדת קבוצה בקבוצתך, מישובם לאחר מליאות והתייעצות עמם לקראת 

מעגלים. בשליש הראשון נוכחות המדריך במהלך דיון המליאה בקבוצה הקטנה חשוב, אך 

בעיקר  -השתתפותו צריכה להיות מועטה על מנת לאפשר לועדת קבוצה להוביל את המשבצת 

שלא עלו בדיון, לשמור על סביבה בטוחה ומאפשרת, ולמשב את הועדה להדגיש נקודות והיבטים  

 אחרי כן. 

 הוראת שעורי "הכנה לצה"ל" לפי מערכי השעור הקיימים. 

הכשרת המעורבות בקהילה באשכולות ההתנדבות )להביא בכל פעם תכנים רלוונטיים לתחום בו  

 מתנדבים( ושיתוף החויות מהעשייה בקהילה בקבוצות השטנות.

ור כל היעדרות מלו"ז ויציאה הביתה )למעט בימי התנדבות( עד לכינון מנגנון העברת איש

 האחריות לקבוצה  בשליש ב '.

 ליווי המק"ש ומישובו, סיוע לו בבקרה אחר נוכחות בלו"ז.

 ליווי החניכים בבניית שעור חניך ומישובו.

הובלת  -ך, בשליש ב' הובלת תהליך ההכנה לסדרת הגשמה בקבוצה הקטנה בקבוצת -בשליש א' 

 תהליך המחקר לגיחה האישית. 

בין אם   -הובלת "זמן מדריך" אליו אפשר להביא תוכן/פעילות/ זמן קבוצתי לפי הצורך שמזהים  

בהובלת המדריך או חניך מהקבוצה )מק"ש/חניך מועדת קבוצה/אחר(  שהוא נותן לו את 

 המשימה.

 כים וככל שמשימותיו מאפשרות. השתתפות בלו"ז המכינה בהתאם לחלוקה בין המדרי 

 שיתוף ולמידה צוותית, עזרה למדריכים האחרים ובקשת עזרה וייעוץ מאנשי הצוות. 

 מידע נוסף רלוונטי: תנאים נוספים:  הכשרת צוות: 

-כן, תחילת הכנת צוות ב 

ולאורך כל  1/8/2021

 החודש.

ארוחות ביום  3-מגורים ו

 בחדר האוכל 

- 

 פרטי קשר 

 מנהל חינוכי  תפקיד: יותם יוסף  הקשר:איש 

 yotam.yosef@meitzar.org.il אימייל: 054-9732711 טלפון:
 

  



 

 

 מלח הארץ 

  -מכינת בנים : מיקום דרום אזור  כללית  מכינה

מצפה שלם, מכינת בנות  

 עין גדי -המדבר

  12 -מכינת הבנים ותק:

 6 -שנה, בנות המדבר

 שנים 

 -מלח הארץ שלוחות: 78 מספר החניכים:

מצפה שלם, בנות המדבר 

 עין גדי 

 המכינה אודות 

מכינת מלח הארץ היא מכינה אינטגרטיבית, המבקשת לשלב בני נוער מרקעים שונים  

לבעלי יכולות שונות לכדי קבוצה אחת מתפקדת ומתפתחת התמודדת עם אתגרים שונים.  

השהות במכינה כוללת אתגרים חברתיים, אינטלקטואלים ופיסיים לא פשוטים, שנועדו  

ומתוך כך להש כי  להוביל להתפתחותם האישית  פיע לטובה על סביבתם. אנו מאמינים 

התוכן החינוכי וההתנסותי אותו חווים החניכים הינו מדרגה חשובה בדרך להיותם בני 

לידע  גבוה,לצד חשיפה  מוסרי  בדרך  לפעול  הפנימית  שניתן.השאיפה  ככל  טובים  אדם 

 נרחב והתנסויות מגוונות,תוביל בהכרח לחברה ישראלית טובה יותר. 

 מועד תחילת העסקה: 100% היקף המשרה: 7  משרות ההדרכה:מספר 

 2021אוגוסט 

 הגדרת תפקיד: 

הזדמנות מרתקת לצמיחה והתפתחות אישית למעוניינים בעבודה חינוכית עם נוער מכל  

על סדר היום, ניהול  שכבות האוכלוסיה.העבודה כוללת ליווי אישי וקבוצתי,אחריות

 והפקת פרוייקטים, העברת שיעורים והשתתפות בהגדרות. 

, נסיון בחינוך והדרכה,שירות צבאי משמעותי,נכונות  23דרישות התפקיד: מעל גיל 

 לתהליך פנימי משמעותי 

 תנאים נוספים:  הכשרת צוות: 

הכשרת צוות מתקיימת במהלך חודש אוגוסט ומחולקת 

להכשרת צוות ארגונית ושלוחתית.כמו כן,אחת לחודש 

מתקיימת הכשרת צוות קבועה והדרכרות קבועות אחת 

 לשבוע.

 מגורים במקום.

 פרטי קשר 

 רכזת חינוכית  תפקיד: סיון הראל  איש הקשר:

 sivanhar@gmail.com אימייל: 0525054116 טלפון:
 
 

  



 

 נחשון

 בנגב הצפוני : מיקום דרום  אזור כללית  מכינה

 24מה לפני קהמכינה  ותק:

 שנים. היום אנחנו במחזור כ"ד 

ישנן שלוש   שלוחות: 60 מספר החניכים:

בקיבוץ גלאון,  -קבוצות

 בקיבוץ שובל ובשדרות 

 המכינה אודות 

שבמדרשות למנהיגות חברתית, יצרה סוג חדש של מכינה הקדם צבאית נחשון, החלוצה  

בוגריה   הישראלית.  בחברה  צעירה  המגיעים    -מנהיגות  ודתיים,  חילונים  ובנים,  בנות 

יוצאים מהתהליך החינוכי כשהם חדורי   -מהשכבות והמגזרים השונים בחברה הישראלית  

ליב  נטיות  פי  על  איש  איש  בחברה,  השפעה  עמדות  ותופסים  וערכים  ו.  שליחות 

עשייה  הדרכה,  בצה"ל,  פיקוד  הוראה,  ספר,  בתי  ניהול  כמו  השונים,  בתפקידיהם 

פוליטית, איכות סביבה, פעילות רווחה ויצירה אומנותית, בוגרי נחשון פועלים, כל אחת 

ואחד בדרכם, לשפר את מצב הדברים בסביבתם. הם מביאים לידי ביטוי את הדרך של  

 ריות וגישה ערכית. נחשון, תוך "הגדלת ראש", לקיחת אח

 

קיבוץ גלאון, קיבוץ שובל ובקהילה העירונית המיוחדת    -אנו פועלים בשלושה מוקדים  

 שדרות. -

 מועד תחילת העסקה: מלאה   היקף המשרה: 12  מספר משרות ההדרכה:

 2021תחילת אוגוסט 

 הגדרת תפקיד: 

לחנך ולהוביל דור חדש של   אם אתם/ן אנשי/נשות חינוך בנשמה, שמעוניינים/ות

 מקומכם/ן איתנו! -מנהיגות צעירה ואיכפתית 

 הצטרפו אלינו לאחת משלושת קבוצות המכינה בצפון הנגב!

 

 תיאור התפקיד: 

ליווי, הדרכה והנחיה )הן חינוכית והן ערכית( של חניכי המכינה, לאורך שנה  

אינטנסיבית של למידה )במסגרת המכינתית ומחוצה לה(, סיורים חינוכיים ועשייה 

 קהילתית 

 

 דרישות התפקיד:  

ניסיון בהדרכה, שירות צבאי/לאומי מלא, רשיון נהיגה, תחושת שליחות ואחריות כלפי  

 ית החברה הישראל

 תנאים נוספים:  הכשרת צוות: 

הכנת הצוות מתחילה בתחילת אוגוסט, וכחלק מההכשרה 

מתקיימות הכשרות פנימיות והכשרות של מועצת 

 המכינות.

 מגורים במקום.

 פרטי קשר 

 רכזת קבוצת נחשון בשדרות תפקיד: גנור  -עומר חרמוני  איש הקשר:

 Omerganor95@gmail.com אימייל: 0547224353 טלפון:
 

  



 

 עמיחי 

 קיבוץ כרמים: מיקום דרום אזור  כללית  מכינה

 -  שלוחות: 65 מספר החניכים: שנים 20 ותק:

 המכינה אודות 

כמו סוציולוגיה,   - מכינת עמיחי זו מכינה שמשלבת בתוכה לימודים תורניים, לימודי חול

 פילוסופיה ועוד. 

בנים, בנות, דתיים וחילוניים. במסגרת המכינה החניכים    -המכינה היא מכינה מעורבת

באר שבע, מועצה איזורית בני    -יוצאים להתנדב פעם בשבוע בקהילות הקרובות לקיבוץ

 בקיבוץ עצמו.  שמעון וגם

לימודיות  סדרות  שלה.  השנתית  מהתוכנית  כחלק  חוץ  שבועות  הרבה  משלבת  המכינה 

 מסע נגב, מסע מצדה ועוד.   -לדוגמא  -ברחבי הארץ ומסעות פיזיים

המכינה מחנכת לעצמאות, להגדלת ראש ולעשייה. העשייה במכינה מתבצעת בצורה של  

אחראיים לבצע את כל תחומי האחריות של וועדות. בכל וועדה יש מספר חניכים, והם ה

צוות   בליווי  השנה,  במהלך  בהדרגה  חניכיה  של  העצמאות  את  בונה  המכינה  הוועדה. 

 המקום. 

  מספר משרות ההדרכה:

 ארבעה מדריכים 

 שלושה אנשי מטה  

 מנהלתנית

 מועד תחילת העסקה: 100% היקף המשרה:

 2021 אוגוסט

 הגדרת תפקיד: 

במשרה מלאה. ליווי צמוד של החניכים ועבודה משותפת עם שאר  מדריכה במכינה 

 המדריכים וראשי המכינה.

 תנאים נוספים:  הכשרת צוות: 

 מקבלים מגורים בקיבוץ.  מתקיימת הכשרת צוות. כחודש. מתחלה בקיץ, באוגוסט 

 פרטי קשר 

 מדריכה  תפקיד: שני כץ  איש הקשר:

 shaniz3600@gmail.com אימייל: 0504071206 טלפון:
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 רוח נכון

ירושלים, שכונת  : מיקום ירושלים והסביבה אזור  כללית  מכינה

 עין כרם 

 אין שלוחות: 50 מספר החניכים: שנים  7 ותק:

 המכינה אודות 

מכינת רוח נכון היא מכינה מעורבת )דתיים וחילונים( אשר מתמקדת במנהיגות, רוח 

 ויצירה. 

הלימודים כוללים בין היתר: חברה ישראלית )כלכלה, סכסוך, היסטוריה תכני 

ופוליטיקה, ציונות, חלוציות וקהילה, יזמות חברתית(, פילוסופיה ויהדות, ושיעורים 

 שמתעסקים ביצירה )רישום, קולנוע חברתי, יצירה, כתיבה יוצרת, מוזיקה...(.

דת שדגל ביצירת חיבורים; בין איש   - המכינה הוקמה ברוחו של הרב מנחם פרומן ז"ל

 ערבים ליהודים, חילונים ודתיים, ימין ושמאל.

המכינה ממוקמת בשכונת עין כרם בירושלים, שכונה בפאתי העיר אשר קרובה וקשורה 

 לטבע ולאדמה, ובעלת קהילה חזקה בה המכינה פועלת.

 מועד תחילת העסקה: 100% היקף המשרה: 2  מספר משרות ההדרכה:

1/8/21 

 הגדרת תפקיד: 

 תפקיד ההדרכה כולל:

 . ליווי והנחיית קבוצה במכינה.  1

 . ליווי אישי של חניכי הקבוצה 2

 צוותים במכינה )לדוגמא שטח, אורחות חיים, לימודים, מליאה וכו'( 2. ליווי 3

. הובלת משבצות קבוצתיות )דינמיקה קבוצתית, שיחת קבוצה( ומשבצת מדריך 4

 לימודית. 

 

 דרישות התפקיד: 

 משרה מלאה

 מגורים בקרבת המכינה

 זמינות 

 רקע בהדרכה וחינוך 

 רצוי -רקע פיקודי 

 יכולת דרישה והכלה -יחסי אנוש

 הכשרת צוות: 

ימים של הכשרה בחנתון ע"י   4כן, חודש אוגוסט מוקדש להכשרת צוות פנימית, מתוכו 

 בית יגאל אלון עם מדריכים ממכינות נוספות. 

 פרטי קשר 

 מנהל חינוכי  תפקיד: אסף בר יוסף  איש הקשר:

 Asafbar2011@gmail.com אימייל: 0525028800 טלפון:
 

  



 

 

 רקיע

 חריש: מיקום הצפוןאזור  כללית  מכינה

 אין שלוחות: 30 מספר החניכים: שנה ראשונה ותק:

 המכינה אודות 

רקיע הינה מדרשה למנהיגות חברתית שהוקמה על ידי טייסי חייל האוויר בעיר חריש. 

ערכי המכינה הם : אחריות, מצויינות ואהבת ישראל. המכינה נועדה לטפח תחושת 

אחריות והובלה אצל צעירים עם פוטנציאל יוצא דופן שמגיעים ממגוון רחב של  

 אוכלוסיות בחברה הישראלית. 

משרה   היקף המשרה: 2  משרות ההדרכה:מספר 

 מלאה

 מועד תחילת העסקה:

 2021 אוגוסט

 הגדרת תפקיד: 

למשרת המדריך במכינת רקיע דרושים אנשי חינוך עם רצון להיות חלק מבניית מכינה 

חדשה, יצירתיות, ראש פתוח ורצון ליזום וליצור. אנו מאמינים בחינוך למצוינות, 

מדריכים שערכים אלה מלווים אותם בחייהם, אוהבי  אחריות ואהבת הארץ ומחפשים

טיולים ושטח. מדריכי המכינה מלווים את חניכי המכינה בכל פעילויות המכינה 

)הרצאות, אימוני כושר, סיורי חוץ, סדרות שטח, התנדבויות ועוד(. חשובה לנו יכולת  

 העבודה בצוות, תקשורת בינאישית ברמה גבוהה מאוד ואחריות אישית. 

 תנאים נוספים:  הכשרת צוות: 

במהלך חודש אוגוסט בין 

 שבועיים לשלושה

חדרים חדשה בעיר  5שני המדריכים מתגוררים בדירת 

 חריש 

 פרטי קשר 

 מנהלת חינוכית תפקיד: קרן קסל וקנין איש הקשר:

 keren@rakia.org.il אימייל: 0545404735 טלפון:
 

  



 

 תל"ם 

 וש דןמיקום: ג והשרון אזור המרכז   כללית מכינה

 יפו, חולון שלוחות: 80 מספר החניכים: שנים 18 ותק:

 המכינהאודות 

ישראל ליברלי הבא של עם    -)ביפו וחולון( אנו פועלים להכשיר את דור המנהיגות היהודי  במכינת תל"ם 

ומתפתחים, כל והחברה הישראלית. אנו שואפים לראות את בוגרינו מובילים בשירות משמעותי בצה"ל  

לפעילות   קהילות מתחדשות,  להנהגת  בצה"ל,  וקצונה  פיקוד  לתפקידי  בדרכו,  הציבורי, אחד  במרחב 

 חברתי. מנהיגות חברתית וחינוכית ולהובלת פרויקטים חברתיים של תיקון עולם וצדק ל

מהמסורת   עמוקות  היונקת  רפורמית  יהודית  תפיסה  מתוך  זו  למטרה  ניגשים  אנו  היהודית, במכינתנו 

אנו   מאידך.  והומניסטית  דמוקרטית  עולם  ומתפיסת  מחד  שלנו  הספרים  וארון  מאמינים ששני התורה 

מעודד את הצעירים לחיבור ת הערכיים הללו אינם סותרים אלא מזינים זה את זה. השילוב ביניהם  המקורו

ותיקון העולם. כמאמר שמעון הצדיק ומחויבות לעם היהודי והחברה בארץ ולחיפוש אחר צדק חברתי  

במובנה לימוד מעמיק של תורת ישראל    -התורהבמסכת אבות, המכינה ביפו עומדת על שלשה דברים: על  

פילוסופיה, ציונות, החברה בישראל, סוגיות מוסריות ועוד..(  הרחב )תנ"ך, ספרות חז"ל, הוגי דעות,  

עבודה שבלב, חוויה קהילתית הנוגעת בחוויות טקסיות מעולם    -ושאיפה לקיומה בחיינו, על העבודה

עבודת ההתנדבות   -דיםמעמדים, חגים ואורח חיים יהודי( ועל גמילות חס הרוח היהודי )קבלות שבת,  

 וחולון. המשמעותית שלנו ביפו 

 1/8/21 מועד תחילת העסקה: 100% היקף המשרה: 5 מספר משרות ההדרכה:

 הגדרת תפקיד: 

 הגדרת התפקיד: 

 ליווי חינוכי לחניכי המכינה.  • 

 העברת תכנים, שיעורים וטקסים במכינה.  • 

 הובלת פרויקטים וועדות במכינה.  • 

 תמיכה בניהול החיים השוטפים של חניכי המכינה.  • 

 שותפות בצוות המקצועי של המכינה.  • 

 חינוכי.  \פרופיל מנהיגותי • 

 ניסיון בהדרכה וחינוך בלתי פורמאלי.  • 

ות מכינה קדם \שירות צבאי מלא ומשמעותי )יתרון לשירות פיקודי וקצונה(. עדיפות לבוגרי • 

 שירות. צבאית או שנות 

 זיקה חזקה לתכנים יהודיים.  • 

היכרות וקרבה רעיונית לערכי התנועה הרפורמית )התנועה ליהדות מתקדמת( בישראל  • 

 התנועה(. ות \)עדיפות לבוגרי

 התחייבות לשנתיים.  • 

 . 25 -22גיל:  • 

 מידע נוסף רלוונטי:  תנאים נוספים:  הכשרת צוות:

כל אוגוסט+  ךהכנת צוות לאור

 -ימי הכשרה לאורך השנה )יום

 יומיים בחודש(

שכר+ מגורים בדירת 

 מדריכים 

עבודה אינטנסיבית מאתגרת ומרתקת. 

מכינה רפורמית, עירונית, אקטיביסטית  

 ומתנדבת!! 

 פרטי קשר 

שמעון )שמקו(   איש הקשר:

 אל עמי 

 ראש המכינה  תפקיד:

 shimkue@reform.org.il אימייל: 0547791146 טלפון:
 



 

 

 מכינות ארז 

מבשרת ציון, לוד, אור יהודה, כפר  -באר שבע, ירושליםמיקום:  חצי שנתית  מכינה

 יונה, שלומי

 50  מספר החניכים: שנים 6 ותק:

 המכינהאודות 

שנתית מעורבת )מתחילים באוגוסט, מתגייסים במרץ(, ממוקמים ברחבי הארץ:  -מכינת ארז, מכינה חצי

 אבני יסוד משמעותיות:   5באר שבע, ירושלים, לוד, שלומי, אור יהודה וכפר יונה. במכינות שלנו יש 

 . חיי קבוצה1

 . הכנה לשירות צבאי משמעותי 2

 . אחריות חברתית 3

 . בירור זהות 4

 . העצמה אישית 5

 25.7.21 מועד תחילת העסקה: 100% היקף המשרה: 4 מספר משרות ההדרכה:

 הגדרת תפקיד: 

 תיאור התפקיד:

 . ליווי תהליך קבוצתי של חניכי וחניכות המכינה 1

 . הובלת תהליכי עומק אישיים2

 . העברת תכנים מקצועיים ומתן כלים3

 אירועים ושבועות שיא. ניהול והפקת 4

 . הכנת החניכים.ות לשירות צבאי ומעורבות חברתית 5

 

 דרישות התפקיד:

 . עבודה אינטנסיבית בשעות לא שגרתיות 1

 . שירות משמעותי בצה"ל 2

 . רקע הדרכתי ופיקודי 3

 . יכולות ביצוע ועבודה תחת לחץ 4

 יתרון - . בוגרי ובוגרות מכינות/ש"ש/תנועות נוער 5

 מידע נוסף רלוונטי:  צוות:הכשרת 

שלושה שבועות הכשרה, 

מתוכם יהיה קורס רשתי 

 -משותף. תחילת ההכשרה 

25.7.21 

 

 תנאים נוספים: 

דירת מדריכים בחינם והחזרי 

 נסיעות 

 מכינות ארז נוצרו בשיתוף של אחריי! והסוכנות היהודית. 

מכינות, ולכל  7רשת מכינות ארז הנה רשת גדולה המכילה בתוכה 

 מכינה אופי ייחודי משלה.  

 הרשת מהווה מעטפת גדולה ורחבה לכלל המכינות. 

במכינות ארז תפגשו את כלל החברה הישראלית! נערים ונערות  

המגיעים מהפריפריות השונות של החברה הישראלית, עם דגש מרכזי 

ינות ישנו דגש על העושר התרבותי והמסורתי של לגיוון ולמגוון. במכ

 הבתים מהם מגיעים המכיניסטים והמכיניסטיות. 

 פרטי קשר 

 מנהלת חינוכית רשת מכינות ארז תפקיד: סתיו בן יעקב   איש הקשר:

 stav.erezjoin@gmail.com אימייל: 050-3000085 טלפון:
 
 
 


