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 חזון המכינה -"אני מאמין ערכי וחינוכי"

מכינת אליאל, המכינה לפיתוח מנהיגות ישראליות, המכינה הראשונה מסוגה 
בישראל לנשים חילוניות ודתיות לפני שירות, שמה לה למטרה להעצים ולפתח נשים 

 . כל זאת,לתרומה משמעותית בשירות הצבאי בפרט ובחברה בישראל בכללצעירות 
גיבוש זהות לברורולתחומי, הענקת כלים -תוך לימוד והקניית ידע מעמיק ורב

יהודית, מפגש בין מגזרי הלכה למעשה, התנדבות משמעותית בקהילה -ישראלית
ת השיח הנשי שנת המכינה מעניקה הזדמנות להעמקולימודי יהדות ורוח מגוונים. 

 נשית במעגלי הקהילה והחברה.-מתוך העצמה אישית

הכרה תוך  בית המדרש הייחודי של המכינה מפגיש את הלומדות עם תכנים מגוונים
העמקה ועיון , ספרות ושירההגות מעמיקה של החברה הישראלית לצד עיסוק ב

ישי. הא-במקורות ארון הספרים היהודי, התמודדות עם סוגיות מהעולם הפנימי
 בתחומי התוכןוהתבוננות חוצה שיטת הלימוד מקנה ללומדת כלים ללימוד עצמי 

 השונים.

המכינה שואבת את השראתה וחזונה מסרן )מיל'( אליאל בן יהודה ז"ל, לוחם 
אדם ערכי,  -פלס"ר גולני שנפל במלחמת לבנון השנייה בעת חילוץ פצועים. אליאל 

יה. איש שהאמין בטוב האדם ונתן לו סיכוי איש חינוך, אוהב הארץ ומכיר את יושב
אמיתי. סיכוי שווה בין שווים, ללא הבדל מין, גיל ודת. במנהיגותו היוזמת, המעזה 

הראה לנו אליאל את  –לשאול שאלות, השואפת לקבל תשובות של עומק ומשמעות 
 הדרך.

 צירי תוכן -צירי אורך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

צבאי/ שירות 
 לאומי

 רוח וחברה
)תרבות, מנהיגות, 

חברה בישראל, 
 (פילוסופיה, כלכלה

 יהדות

 הנגב והקהילה

 חיי קבוצה
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 יעדים חינוכיים

 מטרות המכינה

לקראת שירותן הצבאי. הכוונתן  הצמחת מכיניסטיות –משמעותי  הכנה לשירות צבאי .א
 לתפקידים משמעותיים בעלי יכולת השפעה רחבה לפיקוד ולקצונה.

שילוב של מכיניסטיות  .שילוב בין פריפריה למרכז הלכה למעשה -אינטגרציה חברתית .ב
 דתיות וחילוניות.

עם גוונים שונים בחברה הישראלית כמצע לבניית  והעמקההענקת כלים להכרות  .ג
 ישראלית-יתהזהות היהוד

פיתוח תפיסת אחריות קבוצתית ואישית לגבי השירות הצבאיולגבי והמציאות  .ד
 החברתית בישראל.

המזהות הזדמנויות שנקרות בדרכן ומאמינות  -טיפוח נשים צעירות מחויבות חברתית  .ה
 ביכולתן לחולל שינוי. 

 


