
 

 

  



 

 

 :מבוא         

 לתמוךל "צבאיות במסגרת ההחלטה האסטרטגית של הנהלת קק-מאמצת את המכינות הקדםל "קק      

 ,  צבאיות-הקדםובראשם המכינות , פורמאליהבלתי בחינוך       

 .את הבוגרים בחזון ההתיישבות בפריפריה של הארגוןל מבקשת לשלב "קק      

     לאורך כל מתבצע באמצעות הקשר עם המרחבים החינוכיים ל עם המכינות "של קקחטיבת החינוך הפעולה של שיתוף       

        –" אמץ אתר"בתכנית , ל"פעילויות חינוכיות ערכיות שהחניכים נחשפים אליהן במרכזי השדה והיער של קקהשנה במגוון       

 לרשות    ל מעמידה "בכלים וחומרי הדרכה שקק, עליו ולטפח אותו דרך קבעללמוד , לבחור אתר בסביבתםהמאפשרת להם       

 .בתכנים ספציפיים שמותאמים לכל מכינה לאחר היכרות עם הצרכים שלהואף , חניכי המכינות בפעילותם בקהילה      

 



 

 
 :מרחב חינוכי דרום

 9/2016הניקיון  יום 
 .  למכינות רבות באזורראשונה משמעותית הניקיון הבינלאומי היווה נקודת פעילות יום  

 :הפעילויות כללו. ל בקהילות בהן הם פעילים"הובילו פעילויות רבות ולמעשה הפכו לשגרירי קקהחניכים 

 (  שלוחת עין צורים) י"צהלממכינת הדרכות בבתי ספר בקרית מלאכי על ידי חניכות המכינה 

 .  מכינת נחשון -ניקיון אזור מצודת יואב 

 .אביהנווה מכינת  -ניקיון עירוני בעיר ערד 

 .חי-מכינת עמי -ניקיון הקיבוץ והדרכות הנוער בקיבוץ כרמים 

 .מכינת עז שלמה –מבצע ניקיון באזור המכינה ובשלולית החורף 

  



 

 

 מכינת עוז שלמה

 
 :פעילות תורמת סביבתית

 
 ח"גבעת קרבות תש –אימוץ גבעת התאנים •

 משואות יצחק –חורשת גרשון וחורשת תמר •
 

 



 

 

 פעילות חינוכית
 

 .ל"לינות במרכזי השדה של קק, הדרכות, סיורים, טיולים•

 ציונות עם משמעות   -תכנית חינוכית •

 



 

 

 

 ל"בקקיום עבודה מאומץ בשיתוף אזור נגב צפוני  -לי  "מכינת צה  –אימוץ אתר 

החורשה   -שפיר א.במבחורשה שנמצאת  22.9.2016-לי ממשואות יצחק  התקיים ב"אזור נגב צפוני ומכינת צה, ל"משותף לחינוך קקמבצע  
ל מהנגב הצפוני הגיעו עם כלים מכניים והרבה  "עובדי קק: שלא  טופלה מזה מספר שנים סבלה מהזנחה ומצימוח נמוך שהקשה על עבירות

בסופה של פעילות ניתן לראות הבדל  . אספו זבל ועברו הדרכה חינוכית, פינו גזם, חמושות בכפפות, בנות המכינה. מרץ וטיפלו בצמחייה
 ..  משמעותי

  

 



 

 

 

 לחברהשדרות כנס 
ל לצעירים סביבו התקיימה פעילות  "ל הוביל מתחם אוהל קק"אגף החינוך של קק.  התקיים כנס שדרות לחברה בתחומי מכללת ספיר, 29.11.16ב  

 רינופאנל רחב משתתפים בהנחיית : תכנית היום כללה. שהתמקדה באתגרי החינוך הבלתי פורמלי בתחומי הפריפריה במדינת ישראל, משמעותית חינוכית
שלומי קסטרו  , ל מועצת המכינות הקדם צבאיות"מנכ –דני זמיר , ראש מועצת מרחבים' שי חגג, סווידכ רויטל "ח,  ל מר דני עטר"ר קק"בראשו עמד יו, צרור 

   .צבאיותהופעת להקות , בהמשך היום התקיימו מעגלי שיח. ר מועצת התלמידים הארצי"יו, ר ארגוני הנוער"יו

 .  בנות מכינת מלח הארץ ועוד, חניכי מכינת כרמים,  י"צהלזה הגיעו בנות מכינת ליום 

כמנוע   –החינוך הבלתי פורמלי : "הובילו חניכי המכינות מעגלי שיח בנושא , בנוסף. חניכי המכינות היו פעילים בפאנל ושאלו שאלות ענייניות את חברי הפאנל
 .בפריפריהלצמיחה 



 

 

 

 ל"יום הצעדה לפצועי צה –על שביל ישראל צועדים 
  

 12.12-בל שהתקיים "השתתפה ביום הוקרה לפצועי צהמכינת באר אורה 



 

 

 :הגבורהמרוץ 
  

שהפך למסורת למכינת עצם  " הגבורהמרוץ "התקיים , חלק משיתוף הפעולה עם מכינת עצם בישוב נווה שבמועצה האזורית אשכולבמסגרת 
 .ומנציח את זכר בני המכינה שנפלו במערכות ישראל ובפיגועי איבה

שהצטרפו למרוץ רצו מסלול סובב הישוב נווה אליו גם הצטרפו  ( ל "בשילוב לוגו קק) ל  לבושים בחולצות המרוץ "חניכי המכינה וחיילי צה
ל והעשייה של מרחב דרום בתחומי  "בטקס הסיום הוזכר שתוף הפעולה החינוכי עם קק. משפחות הנופלים ומשפחות מיישובי החלוציות

 .המכינה בפרט והחלוציות בכלל



 

 ו בשבט"ט
 

 .ל נגב צפוני בפלוגות בהנחיית מפעיל מוזיקלי"ו בשבט חגיגי במרכז קק"נערך סדר ט 8.02 בתאריך

 .בית גוברין ונחל עוז, אליאב: לכיש וחניכי המכינות צ"הקדמנהלי המכינה , ל"אנשי אזור נגב צפוני קק, בהשתתפות אגף החינוך

מפגש עם רכזת  –בהנחיית צפר מקצועי , ל ביער להב הכוללת פעילות צפרות"המכינות החלו את היום בפעילות ממוקדת סביב מפעלי קק
סיור ביער להב ובחרבת רימון ומפגש עם מנהל הקהילה של , ו אלון'ג,  חרבת אבו חוף –קהילה ויער שהדריכה את החניכים בשביל הזהב 

 .כוכבי המדבר

ו בשבט סביב שולחנות ערוכים בכיבוד עשיר ופעילות חינוכית העוסקת בתכני החג  "בסיום הסיור הגיעו המכינות לפלוגות לחגוג את סדר ט
 .ובמורשת היהודית

 .חניכי המכינה התרגשו מאוד בהגיעם למתחם הפעילות ושיתפו פעולה באווירה שמחה וחגיגית

  



  

 

 

 גובריןבוסתן ונטיעות חדשות בנחל שיקום 
 

תורמת של חניכי מכינת בית גוברין בשילוב ילדי חוגי הסיירות של המועצה האזורית יואב התקיימה בבוסתן נחל גוברין עבודה 
לפעילות זו הצטרפו בשעות . וכללה הכנת בורות לנטיעת עצים נוספים וטיפול בעצים הקיימים 10.02הצמוד לקיבוץ  בתאריך 

 .הצהרים משפחות מקהילת הקיבוץ



 

 

 

 

 

 ושובלמצודת יואב  –מהובלת הפיילוט של ציונות עם משמעות שתפנו פעולה עם שתיים משלוחותיה של מכינת נחשון כחלק 

 .  ל"ימי פעילות מרוכזים עם קק" חובק"ששילבו במסע המסכם השנתי שלהם  

  . בנושאיםהטיול החניכים עברו פעילות במכינה בה הרחיבו ידיעותיהם טרם 

 ציונות עם משמעות 



 

מתחברים לארץ ולטבע  -ס לסיירות "ביה 

 במדברבשבוע שטח 

 
הארץ משתתפים מדי שנה בסדנאות שטח לפיתוח  מהמכינות הקדם צבאיות ברחבי חניכים אלפי 

,  ל"בשיתוף אגף החינוך בקק, ל"המופעלות על ידי בית הספר לסיירות של קק, מנהיגות צעירה

, המשתתפים מתנתקים מהחיים המודרניים למשך שבוע. פורמאלי-במסגרת קידום החינוך הבלתי

 .מתחברים לטבע ולומדים להתמודד עם האתגרים שהוא מזמן להם

 

 



 

 

  
 :מרחב חינוכי מרכז

 
 :כינת אדרתמ

ו בשבט באזור שפלת יהודה מדור מרכז מימן  "התקיים טיול לכבוד ט, 06/01/17בתאריך 

 זהל ליום "אוטובוס ומדריך קק
 

 :משלנומכינת אחד 
חניכי המכינה  , התקיים הטיול הראשון עם המכינה לכבוד יום ירושלים 05/06/17בתאריך 

 .ל"קקסיירו בהר הרצל תוך הדרכתם של מדריכי 



 

 

  

 :המכינה הירושלמית
 

הגיעו צוות הבוגרים של המכינה לאירוח בבקתות בנס הרים תוך שימוש   16-17/06/17בתאריך 

 .  בכיתות הלימוד להרצאות שאותם קיימו אצלנו מתוקף שיתוף הפעולה

לינת שטח והדרכה של , הגיעו חניכי המכינה ללביא ליומיים של גיבוש וסיכום שנה, 22-23/06/17

.  מוצלחת ועבודה תורמת ביער לביאמאוד   ODTהחניכים עברו פעילות , שלנול "קקמדריכי 

 .  הפעילות הייתה מאוד מוצלחת

 

  



 

 

  
 :אורותמכינת 

 
,  לביא י"במש, לחניכי המכינה( מעין סיכום שנה)התקיים יום גיבוש, 25-24/04/17בתאריך 

ל  "ועבודה תורמת ביער לביא עם מדרך קק OTDהחניכים לנו לינת שטח וקיבלו פעילויות של 

ראש המכינה התקשר באופן אישי להודות לי שזה היה פעילות הגיבוש הטובה  , (חיים כץ)

סיפר כי מדובר בחניכים שספציפית השנה היה להם מאוד  , לו במכינה עד כה שהיתהביותר 

זה היה הדבר הכי מוצלח  -קשה איתם והפעילות בהדרכתו של חיים כץ שינתה את כל התמונה

י  "אהרון ומש סימו, התודה נשלח לשלומימכתב  -! שקרה למכינה השנה עם החניכים הללו

  .  לביא

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  
 :סיור בעקבות לוחמים

 

, התקיים סיור לכבוד יום הזיכרון שהתחיל מגוש עציון והמשיך להר הרצל, 01/05/17בתאריך 

 .סיור בעקבות לוחמים ממלחמת העצמאות

 .תוך השתתפות בטקס בהר הרצל. סיור מאוד מוצלח ומרגש

 

 

 



 

 

  

 :הלבנוןמכינת ארזי 
 

ל לבית העצמאות עם  "מבית קק סמארטפוניםהתקיים פיילוט של סיור , 26/06/17בתאריך 

הסיור היה מוצלח מאוד  . בתחילה ר אריה בן"תוך הדרכתו המרתקת של ד, מכינת ארזי הלבנון
 .והיו מרוצים מאוד המשוביםחניכי מהכינה ענו על , (למעט נקודות לשיפור מצד בית העצמאות)



 

 

 :מרחב חינוכי צפון  

 סדנת ניווט

בשלושת הימים הראשונים שהו החניכים  מתל תאומים השתתפו בסדרת הניווט  מכינת העמק

, א"לקרוא תצ –הן בכיתה הממוחשבת והן בשטח  –שם הם למדו , והיער ציפוריבמרכז השדה 

,  לבנות סיפורי דרך וכל מה שצריך כדי לנווט בשטח במקצועיות, צ.להוציא נ, אזימוטיםלקחת 

,  והחברה יצאו עם המדריכים –ביום השלישי הגיע הרגע ליישם בשטח . קטנותכולל גיחות 

הרי  : לסדרת ניווטים מתגלגלים באזורניווט לשטח חמושים בציוד על הגב ובציוד , בחוליות קטנות

 (.אלכסנדר זייד)אבריק ' עד הסיום המרגש בשייח, נחל ציפורי –גבעות אלונים  –נצרת 



 

 

 .סדרות הניווט עם מכינות גליל עליון ומכינת בית ישראל
 
 ,  ניווטו בהצלחה, עם של ניווט ושטח, שני לילות ראשונים במרכז שדה ציפורי

כולל עבודה תורמת ביום הראשון  . ותרגילי ניווט בסביבת המרכז, שיעורים בכיתות ומחוץ להן 

 .ואזור גבעות אלונים, חמישי ניווטים באגן נחל ציפורי-ימים שלישי. בתוך מרכז השדה
  



 

 

 פעילות עבודה –מכינת כרמי חיל בית רימון 

 
.  ל"חניכי המכינה עבדו במרכז שדה לביא בפריצת השביל שבין מרכז השדה למשתלת קק

הם עשו זאת בשתי פעימות בחודש מרץ . הסדרתו ועיצוב התוואי שלו, ניקיון השביל

למידה במרכז  , ניווט יער, נהנו מפעילות אאוט דור, בתום העבודה התורמת. ובחודש מאי

 .בסימן תרמו ונתרמו. החינוכי ועוד
  הקירבה. צוות מרכז השדה היה מרוצה ומסופק מאוד מההספק המרשים וממראה השביל

 !יישר כוח. הגאוגרפית של המכינה למרכז השדה מזמנת גם לשנים הבאות המשכיות
  



 

 

 :הנשיאכפר מכינה קדם צבאית 
 

לפני  . חוו יום סיור בדרום רמת הגולן שכלל סיור על שביל הגולן ורחצה בעין שוקוחניכי המכינה 

הסיור הם קיבלו יחידת הדרכה במצפה סרן עומרי טל שנמצא על שביל הגולן בסמוך לכפר 

האתר  . הוא היה חניך המכינה הקדם צבאית כפר הנשיא. עמרי נפל במבצע צוק איתן . חרוב

אימוץ של המכינה ומורשתו תלווה את  / ל ובהמשך יהיה חלק מתוכנית הפעילות"הוקם על ידי קק

 .החניכים החדשים
  



 

 

 :טקס על משמרות
 

  מגיניחניכי מכינות גליל עליון יחד עם ארגון אחריי ונוער דרוזי השתתפו בטקס השנה לזכר  

כמו כן . בהשתתפות המשפחות הזכרוןבטקס השנה נחנך אתר . המושבה משמר הירדן

  60שנהרג בשנות ה, עזי סיאחהשתתפה בפעם הראשונה משפחתו של  החייל הדרוזי סמל 

 .במשמר הירדן ובנו ריגש את הנוכחים בדברים שנשא

 

 :מכינה קדם צבאית מיצר
 

עבדו חניכי , ימים במרכז שדה נס הרים 3במסגרת סמינר בן חניכי המכינה פעלו בעבודה תורמת 

 ...ניקו את המעיין ועוד, בסטףהמכינה 

 

 



 

 

 פעילויות ברמה הארצית
ראשי המכינות הקדם צבאיות כנס   

  
חינוך , אסטרטגייםפעולה הכנס כלל הרצאות בנושא מדיניות ותכנון , בנס הרים 26-27.3.17הכנס נערך בתאריך 

. ל דני עטר"ר קק"ל המשטרה ובהשתתפות יו"שיחה פתוחה עם מפכ, ל"חשיפה לתכנית הליבה של קק, לדמוקרטיה  

 

 
 



 

 

 פעילויות ברמה הארצית
:פרויקט בית מדרש לומד לראשי המכינות  

 מטרת הפרויקט הינה לקדם את, ל לבין מועצת המכינות"כחלק מהשותפות האסטרטגית בין קק
 ,ערכית ציונית ויהודית, באמצעות הכשרה אינטלקטואלית, ערכית המשותפת-התפיסה החינוכית

 ציונית-זאת על מנת לקדם שפה ערכית. בסוגיות מעולם התוכן הציוני היהודי הישראלי והחברתי
 .משותפת בקרב מובילי הדעה במכינות

 .מפגשים לימודיים 9הפרויקט כלל , מכינותראשי  24עד כה השתתפו בפרויקט 
  

 
 



 

 
 כנס חניכי המכינות הקדם צבאיות השנתי  

בבנייני האומה בהשתתפות נשיא המדינה   29.5-הכנס נערך ב

ראש  , ל דני עטר"ר קק"יו, אייזנקוטל גד "הרמטכ, ראובן ריבלין

הרב , ברביבאיהאלופה במילואים אונה , ברקטעיריית ירושלים ניר 

חניכי המכינות   3,000-ל אייל קרים ולמעלה מ"הראשי הצבאי תא

אחד הנושאים המרכזיים בכנס  . מכל רחבי הארץ ובוגריהן צ"הקד

ל לתמוך במכינות הנמצאות באזורי הפריפריה של  "היה החלטת קק

תלמידי המכינות ובוגריהן השתתפו במעגלי שיח שדנו  . המדינה

בשאלה מה יש לעשות בימינו להשלמת המשימה הציונית של יישוב  

 .הארץ ומה תפקידם במימוש החזון בחייהם

 

 

 

 

ל במתחם הכנס דוכן בנושא  "לרגל כנס המכינות העמידה קק

שבו ציידה את משתתפי הכנס במידע עשיר על אתרים  , ירושלים

זרעים של " –וחילקה להם שי צנוע , ומסלולי טיול בירושלים

.ערכת זריעה של צמחי תבלין ונוי –" אהבה  
.  צבאיות-פעילויות נערכות לאורך כל השנה למען המכינות הקדם

ל ויבינו  "חשוב לנו שחניכי המכינות יכירו את התכנים של קק

.שהכול עומד לשימושם  



 

 

 ישראלמחלקת  –פעילויות שנתי מכינות קדם צבאיות סיכום 

משתתפים  'מס פעילות

 מרחב דרום

 משתתפים' מס

 מרחב מרכז

משתתפים ' מס

 מרחב צפון

 כ"סה

נס   –כנס ראשי מכינות 

 הרים

 70 ארצי -ראשי ומנהלי מכינות  70

בית מדרש לומד לראשי  

 מכינות

 240 ראשי מכינות 30 –בכל מפגש כ  –מפגשים  9

 500 150 350 יום הניקיון

 1410 438 419 553 ניווט סדרות שטח

 1222 420 346 456 פעילות תורמת ביערות

פעילות חברתית תורמת  

הפריפריה בימי   בישובי

 ל"שיא עם קק

תלמידי   2000 –כ 

 מוסדות חינוך

תלמידי  3000 –כ 

 מוסדות חינוך

   

תלמידי מוסדות   2000-כ 

 חינוך

תלמידי מוסדות   7000 -כ

 חינוך

 60 23 18 19 כנס בוגרים של הגשמה

 437 163 117 157 חלוקת מלגות לחניכים



 

 

 מחלקת ישראל –סיכום פעילויות שנתי מכינות קדם צבאיות   

 

משתתפים  'מס פעילות

 מרחב דרום

 משתתפים' מס

 מרחב מרכז

משתתפים ' מס

 מרחב צפון

 כ"סה

 504 318 186 לינה בציפורי

 452 290 52 110 לינה בלביא

 151 131 20 לינה בנס הרים

 842 110 824 לינה ביתיר

 482 92 190 200 ציונות עם משמעות

 3176 931 1281 964 כנסים ואירועים מיוחדים

 353 150 203 חודש שבט


