
 

 

 קריאה לפעולה! זוהי    – ראשי המכינות התורניות 

 

שמהווים את הבסיס היסודי והראשוני    ,ג, יג'  " אלו הם דברי המשנה ב"אבות . "חביב אדם שנברא בצלם"

 להצבת האדם במרכז הבריאה.

 

צבאיות, פועלת לקראת  -המאפשרת השתתפות של חניכים עם מוגבלויות במכינות הקדם " שיבולים" תכנית

 פתיחת השנה החמישית.  

 

במכינות   4, מתוכם רק תכניתחניכים במכינות השונות דרך ה 44משתתפים הנוכחית, בשנת תשפ"א, 

 התעניינו בתורניות.  7, רק תכניתנרשמים לשנת תשפ"ב במסגרת ה 70ומתוך   .רניות והת

 לא מייצגים את אחוז הצעירים עם מוגבלות בחברה.  אשר אלו מספרים לא נוחים  

 

ואחת מהמסקנות היא שהמכינות התורניות   , מספר פורומים לחשיבה תכניתבשבועות האחרונים קיים צוות ה

 .  " שיבולים" אולם לא דרך תכנית  – מקבלות לשורותיהן פעמים רבות חניכים עם מוגבלות 

 

בעזרת   "שיבולים" מספקת מעטפת רחבה הכוללת סיוע, ייעוץ ותמיכה עבור המכינה ועבור החניך.  תכנית

 מנוסה ועוטפת.   תוכלו לקלוט חניכים עם מוגבלות בצורה מקצועית,  תכניתה

 

 ? תכניתרוצים לדעת עוד על ה

והוקמה מתוך אמונה   , מיועדת לצעירים עם מוגבלויות שרוצים להיות חלק מעולם המכינות תכניתה

  צבאית היא זכות שווה לחיות חיים מלאים בקהילה ולמימוש פוטנציאל אישי. - שההשתתפות במכינה קדם

ת וכישורים חברתיים, הרחבת המעגלים החברתיים,  ההשתתפות במכינה מאפשרת פיתוח כישורי עצמאו 

בניית מעגלי תמיכה מגוונים וכן התנסויות שיסייעו בהשתתפות מיטיבה בשירות הצבאי, במגורים עצמאיים  

 ובשוק העבודה בעתיד. 

 

 מי החניכים המתאימים? 

מכה קוגניטיבית  צעירים עם מוגבלות פיזית, תקשורתית )הרצף האוטיסטי(, כבדות שמיעה, לקות ראייה, הנ

   .ומוגבלות נפשית 

 

 מציעה?  תכניתאז מה ה

   .תהליך מיון והכנה מותאם  •

איש מקצוע אשר מלווה את צוות המכינה ואת החניך משלב טרום הכניסה    –לכל חניך צמוד   מנהל תיק •

למכינה ועד תום השנה. הליווי כולל גם הכשרה לצוות ובניית תכנית אישית אשר מתייחסת לכוחות  

 ולאתגרים איתם מתמודד החניך בתחומי החיים השונים במכינה.

   .הכשרות מרוכזות לכל הצוותים בארץ •

 . פרטני לפי הצורך מאנשי מקצוע ץ ייעו •

 . חונכות •

 בחיים האזרחיים.  , ולאחר מכן  ,ליווי בתהליך הגיוס והתנדבות לתפקידים משמעותיים בצבא •

שנה חברה בו אנשים עם מוגבלות מגיעים לתפקידי  אנחנו קוראים למכינות התורניות להצטרף למהלך מ 

 מפתח והשפעה. יש להם את היכולת וזו זכותם להיות שם! 

 

 אם יש לכם מועמד לשנה הבאה עם מוגבלות או שיש חשד למוגבלות, 

 זה הזמן לדבר איתנו!  - מתלבטים ורוצים לדעת עוד אם אתם  אם אתם מגייסים חניכים לשנה הבאה, 

 פנו אלינו:  . ישמח לסייע לכם ולשתף פעולה תכניתצוות ה

 052-4578999 , תכניתמנהל ה  -  זאב סלע|   052-225-9035 ,רכזת בוגרים וגיוסים -  נועה כהן


