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 ראשי ומנהלי המכינות הקדם צבאיות :לכבוד

 שלום רב, 

 תכניתבהנדון: קול קורא להשתתפות 

 לשילוב אנשים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיות

 רציונל ורקע כללי

ונתמכות ע"י משרד הביטחון  המכינות הקדם צבאיותהמכינות הקדם צבאיות פועלות על פי חוק 

הן חלק אינטגרלי במרקם החינוכי חברתי במדינת ישראל ומושתתות על ערכים של  ומשרד החינוך.

חינוך למנהיגות ואחריות חברתית מטרת המכינות היא  שוויון הזדמנויות, סולידריות וסובלנות.

תוך לקיחת פעילה ת וואזרחומשמעותי בצה"ל מלא צבאי הכנת החניכים לשירות וציבורית, לרבות 

 .גם בהמשך הדרך אחריות ומנהיגות

החניכים במכינות מגיעים מכל שכבות החברה בישראל וההשתתפות במכינות מאפשרת להם 

ולפתח זהות עמוקה, מבוססת וחזקה תוך מעורבות  ,סנגורו לרכוש כלים של מנהיגות, ניהול עצמאי

 חברתית משמעותית.

 במערך המכינות הקדם צבאיותעל פי רוב נעדרים את ההזדמנות להשתלב  ים עם מוגבלותצעיר

וליהנות מתהליכי התפתחות אישית, מעורבות חברתית, הכנה לצבא, מעגלי תמיכה מגוונים, 

לחיות עבורם היא קודם כל זכות שווה  מגורים עצמאיים ומיצוב חברתי גבוה. השתלבות במכינות

כמובן כשאר האנשים ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם על אף מגבלותיהם.  חיים מלאים בקהילה

שהשתתפות כזו תשפיע לטובה על מוכנותם לחיים עצמאיים כבוגרים ועל השתלבותם העתידית 

בעולם העבודה. התהליך יביא את הצעירים עם המוגבלות ממקום של הדרה וסיכון למקום של 

 עצמאות, מנהיגות והשפעה.

 חברה האזרחית תפקידי מפתח ומנהיגות בצבא ובב משתלבים ראה שבוגרי המכינותהניסיון מ

הזדמנויות והכרות קרובה שלהם עם אדם עם מוגבלות במסגרת שהמסר המרכזי בה הוא שיוויון 

על יכולתם של אנשים עם מוגבלות להשתלב לאורך זמן בשדות אמורה להשפיע ת ויכולודגש על ה

ובד בבד תאפשר למנהיגות בקרב אנשים עם מוגבלויות לקבל אפשרות  בהם הם פועלים ומשפיעים

 .ממשית להשתלב ברשת החברתית החיונית להשתלבותם ולמיצוי יכולותיהם

בהנהגת , מוגבלות במכינות הקדם צבאיות עם אנשים לשילוב מוקמת התכנית לאור האמור לעיל, 

הקרן מועצת המכינות ובשותפות של הפדרציה היהודית בניו יורק,  משרד הביטחון, משרד החינוך, 

אשלים, תורמים וקרנות  -משרדי ממשלה נוספים, ג'וינטלנכים בביטוח הלאומי,  םלפיתוח שירותי

 פרטיות נוספות.
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 חזון

 שוויונית בצורה בהן להשתלב מוגבלות עם לצעירים ויאפשרו נגישות יהיו צבאיות הקדם המכינות

 .הכללית בחברה משולבים כבוגרים עתידם על להשפיע ובכך, חבריהם כשאר

 מטרות התכנית

הכנה של צעירים עם מוגבלות לעצמאות והבטחת השתלבותם המיטבית בצבא ובחברה  .1

 כבוגרים 

 מוגבלות עם צעירים בקרב מנהיגות הצמחת .2

  עתידיים החלטות מקבלימשמעותיים בחברה ואזרחים כ המכינות חניכי כלל על השפעה .3

 

 היעד אוכלוסיית
 

  שעומדים 11-22צעירים עם מוגבלות בוגרי י"ב או מערכת החינוך המיוחד בגילאי ,

בדרישות הקבלה של המכינה לאחר קבלת ההתאמות הנדרשות ומתגייסים או מתנדבים 

 לצבא 

 כלל חניכי המכינות 

 אנשי צוות במכינות 

הפיתוח נפעל לבחון את האפשרות להרחיב את קהל היעד ולשלב גם את מי שמתנדבים לשרות במהלך תקופת 

לאומי אזרחי ואת מי שאינם עומדים בדרישות הקבלה הרגילות של המכינות גם לאחר ההתאמות וזקוקים 

 לתכנית השתלבות מיוחדת.

 תיאור התכנית

בסדר היום  הכלה באמצעות FULL INCLUSION מלא שילוב היא שנבחרה ההתערבות גישת

 והפעילות של המכינה.

 בתקופת הפיילוט ייבחנו שני מודלים של השתלבות:

 שילוב של חניך עם מוגבלות בקרב הקבוצה הכללית של החניכים. -שילוב פרטני במכינה 

 התמחות"ו הלקות של שווים קבוצת יצירת שתאפשר זהה מוגבלות עם חניכים קבוצת שילוב "

 מוגבלות אותה של ספציפיים צרכים מוכוונת מיטבית היערכות תוך המכינה של
 

 התכנית

ליווי במסגרת התכנית תוקם תשתית שתתמוך בפעילות המכינות ותכלול הקצאת משאבים, 

קידום מדיניות ובניית מודל פעולה שיאפשר לצמצם את האתגרים בשילוב צעירים עם מקצועי, 

 מוגבלות במכינה ולסייע בהתמודדות עימם:
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 הדרכה וליווי מקצועי של רכז התכנית 

  הכשרות וליווי מקצועי בהיקפים משתנים לבעלי תפקידים שונים )ברמה הארצית, צוות
 המכינה, בעלי תפקידים מסויימים במכינות וכו'(

 יום -כתיבת מודל עבודה שיכלול ידע וכלים מגוונים להנגשת המרכיבים השונים בחיי היום
 במכינה

 ת לאיתור, גיוס, מיון וקליטה של חניכים עם מוגבלותיצירת תשתית מותאמ 

 לימודית, חברתית ופעילות קהילתית , תכניתפיזית, בינוי והצטיידות הנגשת המכינה:סיוע ב 

  הקצאת תקנים נוספים למכינה עבור חניכים עם מוגבלות 

 פעולות לשינוי עמדות וגיוס שיתופי פעולה נרחבים לקידום מטרות התכנית 
 

 קריטריונים להשתתפות המכינה בתכנית

 .מכינה מוכרת ומתוקצבת על פי חוק המכינות 

 .'הקצאת איש מקצוע המלווה את הצוות מתחום העו"ס, החינוך, השיקום, הפסיכולוגיה וכו 

 רפרנט קבוע מקרב צוות המכינה שייקח חלק בהכשרות ארציות, ילווה תהליכי  הקצאת

 פיתוח ויטמיע את הידע והמודל במכינה, וכן יהיה אחראי לשילוב בפועל.

 .נכונות לקחת חלק בתהליכי הכשרה וליווי לאורך השנה, וכן בצוותי ביצוע של התכנית 

 .השתייכות למועצת המכינות ותשלום דמי החבר 

 ת לפעול לגיוס משאבים עבור שילוב צעירים עם מוגבלות במכינה )בנוסף למשאבים נכונו

 שיתקבלו מהתכנית(.
 

 הגשת מועמדות להצטרפות לשנה הראשונה של התכניתתהליכי 

מכינות. במהלך שנה זו יצא קול  3-2חניכים ב  11-11של התכנית ישולבו (  2112 ) בשנה הראשונה

 נוספות לתכנית החל מהשנה השניה.קורא נוסף להצטרפות מכינות 

הרצ"ב  הראשונה מתבקשים למלא את הטופסהחל מהשנה להצטרף לתכנית  המעוניינים

ולהעבירו באמצעות מייל לגיא פינקלשטיין, רכז התכנית במועצת המכינות 

  guyfink@bezeqint.net  6365563-260. כמו כן ניתן לקבל פרטים נוספים בטלפון  

 13.17.תאריך אחרון להגשה: 
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 מכינות 1-11 תבחר המכינות מועצת בהובלת לתכנית השותפים את הכוללת ועדה .1

 .המכינה של המוביל הצוות עם פגישה ותתקיים סיור ייערך שבהן

 29.1.12-החלטה על המכינות המשתתפות תפורסם ב .2

 ביום העיון בנושא מיון וקליטה של חניכים עם מוגבלות למכינותהשתתפות  .3

 במהלך חודש פברואר.
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