
מכינהלמהאבל במשגבולמה , ...?ולמה במשגב , למה מכינה..?



,וכשישאלו אותנו נכדינו

?איפה הייתם אתם כשמסביב המה הסער 
...?ומה אתם עשיתם בשביל מדינה 



כשתהליכים דמוגרפיים ותרבותיים מעצבים 
מחדש ומשנים את פניה של החברה  

הישראלית בעשורים האחרונים

ושסעים ומתחים מאיימים על חוסנה           
ועל מרקם החיים המשותף שלנו

חששות  , דעות קדומות, מחסומים מנטאליים
,  ופחדים מונעים קרבה ומניעים הסתגרות

התנגדות ואלימות לסוגיה, דחייה



,  בעצמנו, מעבר לעיסוק ברווחתנו
,  שלנו כאן במשגב”well-being“-וב
?...הזנחנו את  מחוייבותנו לכלל ישראלהאם 

?...ואיפה אנחנו



...?אבל מה זאת בעצם מכינה

פיתוח מנהיגות ומחויבות חברתית  מכינה היא תכנית ל
של בני נוער על ידי למידה בית מדרשית של סוגיות  

התנסות אינטנסיבית בחיי קבוצה  , אתיות וחברתיות
ועשייה ומעורבות קהילתית יזמית

המכינה מכוונת את החניכים לחיים של מעורבות  
המתחילים בשירות  , והשפעה בחברה הישראלית

ל"משמעותי ופיקוד בצה



בלב הגליל נמצאים חומרי הגלם בהם נעשה שימוש בבואנו  
.לעצב את התכנית החינוכית

כל החומרים מהם עשוי הסיפור הישראלי נמצאים כאן בלב  
.מיקרוקוסמוס ישראלי במיטבו. הגליל

המורשת  , הטבע ההררי, מגוון האוכלוסיות והתרבויות
רוח  "ההתיישבות לסוגיה ו, ההיסטורית של יהודי וערביי הגליל

.הנושבת ביניהם" משגב
צעירים שהם –במשגב יש בסיס מדהים לגיוס סגל המכינה 

.מעורבים ותורמים, ל"פיקוד בצה, שנות שירות, בוגרי מכינות

"  כי המקום הוא משגב חזק לבני הגליל"
(7פרק , מלחמות היהודים)

?למה כאן במשגב 



בחברה  מעורבת ומשפיעה מועצה אזורית משגב תהיה 
מכינה קדם צבאית  הישראלית באמצעות הקמה והפעלה של 

לבני נוער מכל מגזרי החברה הישראלית המעוניינים בשנה 
תוך  , של לימודים ועשייה חברתית מתוך אהבת האדם והארץ

, ערבות הדדית, הדגשה של חיבור בין כל גווני החברה
.מנהיגות ולקיחת אחריות

במהלך השנה ישתלבו המכיניסטים במארג החברתי המיוחד 
של המועצה תוך עשייה קהילתית ותרבותית לצד חיי קבוצה  

.פעילים ועשירים



יעוד וייחוד המכינה

המכינה תהווה בית גידול למנהיגות הלוקחת אחריות על 
קיומה ושגשוגה של חברה סובלנית המתגברת על השסע 

–והשוני בין קבוצות ומגזרים שונים בחברה הישראלית  
…בה יש מקום לכולם

מכינה מעורבת המשלבת        , תהיה מכינת משגב, לכן
,  ערבים ונוער יהודי מהעולם, דתיים, בני נוער חילוניים

.ל"שמעוניינים לתרום לחברה הישראלית ולשרת בצה



?והנוער

…עשיתי, עשיתי, עשיתי

אוניברסיטה עבודה אבל , ל"טיול בחו, צבא, בגרויות
?  ...מה בעולם שיניתי 

שנת המכינה נועדה לנערות ונערים המעוניינים  
לגעת בדברים שֵמֵעֶבר לחיי השגרה ומסלול החיים 

המבקשים גדלות של חיים , הרגיל המשותף השגרתי
,  לשאול, המעוניינים רגע לפני השרות הצבאי

,  לעשות, ללמוד להתפתח, להקשיב, לברר, להתלבט
...להשפיע,לפעול, ליצור



? איך זה יעבוד 

העשרה , לימוד לשם לימודהלימוד במכינה יבוסס על 
מבחנים  , נטול שיעורי בית, באופן סדנאי"( לשם שמים)"והנאה

אקדמיה למיניהן/ויעדי בגרויות

עידוד הסקרנות וההצלחה בהקניית אהבה ללמידה על 
יניעו את  ( שלא כמו מסגרת בית ספרית)המשתתפים 

זהות והשקפת  , יזמות,המכיניסטים לפיתוח סקרנות
ערכיתעולם

דינמי  , תוך שיתוף פעולה פורהניהול עצמי הם יעשו זאת ב
כך תבנה המשמעת העצמית של החניכים ותמממש  . ומעורב

אחריותם האישית והחברתית באופן מלא ואמיתי  



כ איל בן ראובן"ח
כמפקד הגיס הצפוני  , שמש כמפקד המכללות, 64בן . אלוף במילואים, תושב יודפת

ל "מונה למנכ2007באוקטובר . וכסגן אלוף פיקוד הצפון במלחמת לבנון השניה
.  ל השבויים והנעדרים"להשבת חיילי צה2012שפעלה עד , "לחופש נולד"עמותת 

.      בשדרות' המכון למנהיגות העתיד'במקביל הצטרף להנהלה ולסגל האקדמי של 
יזם חוקים חברתיים וקדם תחומים חברתיים  " . התנועה"כ בכנסת מטעם "מכהן כח

..  הטבות במס ועוד, איל פועל רבות לטובת יישובי הצפון והגליל בנושאי מיגון. רבים
יהיה בהנהלת העמותה ויהיה אחראי על גיוס משאבים

גדעון טרן
.  אוגדה. מ.ס-וכשמש כמפקד חטיבה . אלוף משנה במילואים, 65בן , תושב עצמון

העמק "ס "בין היתר היה מנהל חטיבת הביניים בביה. רוב חייו עוסק בחינוך
ס  "בביהפגדגוגיהל "מנהל החטיבה העליונה ובהמשך הסמנכ, ביפעת" המערבי

כיום משמש כראש היחידה לקידום ההוראה במכללה  . הריאלי העברי בחיפה
.האקדמית צפת וכיועץ למערכות חינוך ביישום חדשנות פדגוגית

חבר באגודת הידידים של מכינת בית  , חבר בחבר הנאמנים של מועצת המכינות
.מילדיו בוגרי מכינות3.  בעכו" גל"מורה לאורך שנים במכינת . ישראל

מיועד להיות ראש המכינה ואחראי על הקמת המכינה

...?ומי בראש 



״להיות אדם פירושו לקבל אחריות״

דה סנט־אכזופריאנטואן -הנסיך הקטן 



על המכינות  רקע
הקדם צבאיות

בעלי  " בני דוד"מכינת , הראשונההמכינה הקדם צבאית 
1988הוקמה בשנת 

הוסדרה פעולתן של המכינות בחוק המכינות  2008בשנת 
2008–ח "התשס, צבאיות-הקדם

,  צ               מוכרות"מכינות קד57פועלות ח"תשעבשנת
..(מכיניסטים3,000-כשבהן לומדים 



של מכינהוהכרההקמה

"  מכינה בהקמה"מכינה חדשה תוכל להיפתח לאחר קבלת המעמד של 
.לתקופת ניסיון שלא תפחת משנתיים ולא תעלה על שלוש שנים

שמטרותיו ינומקו  (רשום אצל רשם העמותות )המכינה תפעל על ידי תאגיד 
:עדיפות להקמת תינתן. בהתאם לתקנות המכינות

במקום בו קיימות  , צ"למכינה אשר קמה במקום בו לא פועלת מכינה קד
.חברתיות וביטחוניות, בעיות דמוגרפיות

.למכינה המציבה יעדים חינוכיים וחברתיים ייחודיים בתכנית החינוכית

למכינה לאוכלוסיות שטרם זכו למענה על ידי המכינות

.הקיימות

למכינה המעודדת אינטגרציה חברתית של קבוצות שונות  

.באופיין

ערכי, מרחב הנושא מסר חינוכי/למכינה שממוקמת באתר

.או לאומי מיוחד והיא מעמידה מסר זה במוקד פעילותה



תוגש בקשה  ,שנתיים מלאות לאחר
ח"משה/ט"במשהבלועדת המכינות 

"  מכינה קבועה"להכרה כ

מכינות שהוכרו על ידי ועדהרק
משותפת של משרדי החינוך 

והביטחון זכאיות להיקרא מכינת
בכפוף לעמידתן בתנאי  , צ"קד

הרגולציה הקבועים בחוק



תקציב נדרש להקמה  
ותפעול המכינה

₪ 1,350.000במהלך השנתיים הראשונות המימון הוא עצמי בגובה של 
.  על התאגיד להציג התחיבות לעמידה בסכום-לשנה 

, 25–בשנה השנייה , חניכים15-בשנה הראשונה גודל הקבוצה  
.30-ובשלישית  

.לחודש לחניך₪ 1,200ניתן לגבות תשלום עד גובה של 

₪ 40,000-45,000–עלות שנתית ממוצעת לחניך 

המכינה מקבלת תקציב ( והכרת קבע)לאחר שנתיים 

לחניך  ₪ 24.000פ חוק המכינות בגובה של "ע

(.720,000₪= חניכים 30)



ותשתיותמיקום

(ואילותגליל עליון )ז "מכינות של מוא2ישנן 

המכינות ממוקמות או בתוך ערים או בקיבוצים ובישובים 
קהילתיים

:תשתית פיסית בסיסית 

,  (בחדר4עד  )חדרי מגורים -

א"מטבח וחד-

כתות לימוד3-4-

מועדון וספרייה-

משרדים  -

פ"על כל המבנים להיות מאושרים ובפיקוח ע

.תקנות משרד הביטחון ומשרד החינוך



בסיסיהקמהגאנט

11.2.19הנהלת המועצה וועדת החינוך מאשרים הבאה לאישור מליאה

28.2.19מליאת המועצה מאשרת הקמה והשתתפות הישובים והמועצה במימון

בחירת מיקום באחד מישובי המועצה

הקמת תאגיד רשום ואיושו

בחירת ראש מכינה ומנהל מכינה

גיוס משאבים משלימים מתורמים

העברת מסמכים למשהב"ט

נוב-19אוק-19ספט-19אוג-19יול-19יונ-19מאי-19אפר-19מרץ-19פבר-19

קבלת אישור ממשהב"ט

הכנת תכנית לימודים,

גיוס סגל והכנת סגל

פתיחת מחזור א'

ספט-20אוג-20יול-20יונ-20מאי-20אפר-20מרץ-20פבר-20ינו-20דצמ-19



והיה בעת ההיא

,לא רק ילמדו כתיבה

...אלא יכתבו את שעל ליבם

,לא רק ילמדו חשבון

...אלא יעסקו גם בחשבון נפש

,לא רק ילמדו שפות זרות

–אלא ירצו לפגוש את הזר 

...את השונה

,לא רק ילמדו איך

...אלא לשם מה

שישולא נשאל עוד רק שאלות 

...להן תשובות

.גואלובא לחינוך 

שרית קוזניר



...כאןהשביל הזה מתחיל 



ההחלטה המבוקשת  
...ממליאת משגב

מכינה קדם צבאית  –" מכינת משגב"את מתכוונת להקים מועצה אזורית משגב 
,  בדואים ונוער יהודי מהעולם, דתיים, המשלבת בני נוער חילונייםמעורבת 

.ל"שמעוניינים לתרום לחברה הישראלית ולשרת בצה

.המכינה תוקם באחד מישובי המועצה

תלמידי המכינה ישולבו בפעילות התנדבותית בישובים ובמערכת החינוך של  
.המועצה

סגל הניהול וההוראה של המכינה יתבסס על תושבי משגב

המועצה והישובים יהיו שותפים במימון שתי שנות הקמת המכינה במודל  
מועצה תמשיך להיות שותפה במימון הפעלת המכינה  . שיוסכם על כל הצדדים

החל מהשנה  )בשנות הפעלתה לאחר שתוכר כמכינה במימון משרד הביטחון 
(.השלישית והלאה

המליאה מאשרת את המשך קידום תהליך ההקמה והתקצוב והבאת הצעה  
.ואת אופן התיאגוד והמימון, תקציב, שתכלול מיקום מוצע, מפורטת לאישור


