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 סוגי המכינות

54 
מכינות  
קדם  

 צבאיות

 

דתיות 
19 

 דרוזית 

1 

 חרדית

1 

בנים  
ובנות  
 דתיות

בנות  1
 דתיות

2 

 כלליות

27 

בני העדה  
האתיופית  

 ע"וחמ

1 

יהדות  
 מתקדמת

  2 

 חברתי-האגף הביטחוני -מסלולים ייחודיים ותורניים , החטיבה לגיוס



 גברים -נתוני לחימה ופיקוד זוטר

שיעור מיצוי  בוגרי המכינות  בעלי 

ל  "מכלל צהללחימה גבוהה יותר 

 ובאופן מובהק במכינות

 מיצוי ללחימה

שיעור מיצוי בוגרי המכינות בעלי 

מכלל לפיקוד זוטר גבוהה יותר 

 ל ובאופן מובהק במכינות"צה

 פיקוד זוטר

 חברתי-האגף הביטחוני -מסלולים ייחודיים ותורניים , החטיבה לגיוס



 גברים ונשים -מיצוי לקצונה

 סרן, סגן, ם"ות שהוסמכו לדרגת קצונה סג/הגרף מתייחס לאחוז החיילים* 

 גברים נשים

שיעור מיצוי לקצונה  בוגרי המכינות בעלי 

 גבוהה יותר
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 היקף גידול כלל החניכים במכינות הקדם צבאיות בשנים האחרונות

 חברתי-האגף הביטחוני -מסלולים ייחודיים ותורניים , החטיבה לגיוס

וכולל את כלל התלמידים                    , א"מול אכ" ההתחשבנות"מועד  –הנתון מתייחס לחודש דצמבר בכל שנה •

 (הליכים וכדומה, כגון פטור ג"דחגם את אלו שאינם בסטטוס )

 2016מוצגים נתונים נכון לחודש נובמבר  2016/17בשנת  •
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 א"ג המתואמת עם אכ"תכנית התפתחות מכסות דח

 חברתי-האגף הביטחוני -מסלולים ייחודיים ותורניים , החטיבה לגיוס

 גידול אחוזי גידול כמותית כ"סה גידול נשים גידול גברים שנת לימודים במכינה

15-16 3042 11% 2300 11% 5342 542 11% 

16-17 3270 8% 2433 7% 5703 431 8% 

17-18 3441 5% 2547 5% 5988 285 5% 

18-19 3620 5% 2667 5% 6287 299 5% 

19-20 3809 5% 2792 5% 6601 314 5% 

 בלבד ולשנת שירות' המכסות מיועדות למכינות קדם צבאיות שנה א•
 הינה דחייה במסגרת השנתון ולכן אינה תחת מכסה' שנה ב•
 ארוכה מתנהלת בתכנית מכסות נפרדת' שנה ב•



 סוגיות ורישום

 חברתי-האגף הביטחוני -מסלולים ייחודיים ותורניים , החטיבה לגיוס

הרישום  
למכינות דתיות  
יעשה ישירות  

ב "י המלש"ע
מול מיטב עד 

-לתאריך ה
31.3.2017  .

תלמיד הדוחה 
למכינה דתית 
בלבד לא יוכל  

ללמוד בתחילת 
השנה במסלול  

 .ישיבתי

הרישום  
למכינות 

הכלליות ולשנה 
יבוצע עד ' ב

לתאריך 
מול  31.3.2017

האגף הביטחוני  
 .חברתי

תנוהל רזרבת  
רישום של עד  

מעל   20%
המכסה  

 המאושרת

חובת העברת 
טפסי הצטרפות  
למסלול במייל 

או על דיסק צרוב  
כחלק מהשלמת  
הליך הרישום  

 מול מיטב

 –סוגיית תקצוב 
על כל מכינה 

להזין את 
החניכים בזהה  
לרשימות האגף  

הביטחוני חברתי  
תקצוב נעשה  –

י המכסות "ע
י  "שהוקצו ע

 .האגף
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 דגשים נוספים

החתמת חריגים  

מצטרפים לאחר )

על  ( הרישום המרוכז

הצהרת בקשה  

חריגה וכמו כן 

להחתימם על הצהרה  

שאישורם מותנה  

 .במכסות פנויות

חניכים בהליכים יש 

לוודא שיבצעו את  

הזימונים בלשכת 

הגיוס יש לעדכן את 

האגף הביטחוני  

חברתי לצורך 

אישורם מחדש מול 

 מיטב

אי ) 12טיפול בצווי 

שיתוף פעולה עם  

יש   –( לשכת גיוס

להסדיר מעמד 

ולסיים הליכים טרם 

פתיחת המכינה על  

 .מנת שיאושרו
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 .חריגים בכלל המסלולים 1076ז עד כה הוגשו "תשע – 2017בשנת 

 מגמות חריגים במסלולים

 חברתי-האגף הביטחוני -מסלולים ייחודיים ותורניים , החטיבה לגיוס

 י המכינות לאחר מועד הרישום המרוכז"חריגים הוגשו ע 912 

9 

סה"כ חריגיםפברוארינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילרישום מרוכז - מרץ 15

8187355304229285817263925958211619

פברוארינוארדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילרישום מרוכז - מרץ 15שם מסלול

34912412864161465372369אופק

915202513767854297מכינות - שנה ב'

1287283319179262מכינות דתיות

2428110624967403412251081418מכינות כלליות

3208101891033921251026192911473שנת שירות

8187355304229129817263925958211619סכום כולל

תשע"ו - 2016

סה"כ חריגים - 1619 )16.5% חריגים(

156



 מיוני סיירות

ליחידות התנדבות  גיבושחניך שעבר 

, צוללות, חובלים, שלדג, ל"מטכ, טייס)

'  לא יאושר לשנה ב(  13שייטת , 669

 (קצרה בלבד' יכול לבצע שנה ב)ארוכה 

יחידות המתגייסות פעם בשנה או טרם  * 

במהלך שנה   יגוייסוקצרה ' סיום שנה ב

 (בדצמבר 669/טייס בינואר ושלדג -' ב

שדה /חניך מכינה זכאי ליום סיירות

במידה ונכשל ביום ' נוסף במהלך שנה א

על מנת  –ב "שדה בכיתה י/הסיירות

למדור עליו לפנות לקבל יום סיירות נוסף 

סיירות מיטב בבקשה לביצוע יום  

 שדה נוסף/סיירות
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 מעברים בין מסלולים

 'של שנה א 01/03עד ' מעברים מקרב שנה א

 'של שנה ב 15/12עד '  מעברים מקרב שנה ב

 . מכסות לכלל המכינות אשר מחולקות באופן יחסי 100* 

 .חניכים 5ארוכה הינה ' המינימום לפתיחת כיתה של שנה ב* 

 .מכסות עבור ישיבת הסדר לכלל המכינות 30-מכסות עבור ישיבה ציונית גבוהה ו 30* 

 .לגיוס לשירות מלא 90%-מכסת מעבר תינתן למכינות אשר עומדות ב* 

 .'בהתאם להחלטת שר הביטחון לא ידחה גיוס לטובת שנה ג
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' שנה ב
 ארוכה

לוח  
 זמנים

מסלולים  
 תורניים

 'שנה ג



 צ"שילוב בני העדה האתיופית במכינות הקד

 12 חברתי-האגף הביטחוני -מסלולים ייחודיים ותורניים , החטיבה לגיוס

הגידול בא לידי ביטוי בעיקר 
במכינות המיועדות לאוכלוסיות 

 :  פריפריה/חלשות
,  מכינת גל, ימין אורד , אחד משלנו

מכינת יפתח ושלוחת  , מכינת עין גדי
 בני ציון

239 

157 

 2016שנת 

 2015שנת 



 

שנת   2009תקציב 
לימודים    

 ע"תש –ט "תשס

 

       76,139,277  ₪  

הערכת  
תקציב  

2016 

 33,000,000  ₪ 

 תקציב המכינות
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