
תכנית 'שיבולים'- להשתלבות צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיות

המקום שלך אצלנו!
מעוניינ/ת להשתלב במכינה קדם צבאית אך 

זקוק/ה להנגשה והתאמה עקב מוגבלות? 

מה כוללת שנת מכינה?

התמיכות הניתנות במסגרת התכנית:
 תהליכי מיון מותאמים ומונגשים

 הכשרה וליווי לצוות המכינה

 הנגשה פיזית של שטח המכינה

 מאגר ציוד מונגש- ליום יום וליציאה לטיולים

 סיוע בהכוונה וליווי לשרות משמעותי בצה"ל

לפרטים והרשמה: 
 mechinot.org.il | 054-2199878 | shibolim@mechinot.org.il  אפרת אהרוני, מנהלת התכנית

לימוד בנושאים 
שונים ומגוונים

טיולים ומסעות 
ברחבי הארץ

חיי קבוצה 
ועצמאות

הכנה לשרות התנדבות בקהילה
משמעותי בצבא

למי מיועדת התכנית?
 צעירים עם מוגבלות בני 18-21 בוגרי החינוך 

הרגיל והמיוחד.

 סוגי מוגבלות- פיזית, חושית, קוגנטיבית, 

נפשית, תקשורתית, לקויות למידה מורכבות 

המכינות הקדם צבאיות מחכות לך!
מהן המכינות הקדם צבאיות?
חינוך  היא  המכינות  מטרת 
תוך  ואזרחית  חברתית  למעורבות 
והכנת  ומנהיגות  אחריות  לקיחת 
החניכים לשירות מלא בצבא הגנה 

לישראל. 
מכל  מגיעים  במכינות  החניכים 
בישראל  החברה  שכבות 
מאפשרת  במכינות  וההשתתפות 
מנהיגות,  של  כלים  לרכוש  להם 
זהות  ולפתח  סנגור  עצמאי,  ניהול 
תוך  וחזקה  מבוססת  עמוקה, 
משמעותית.  חברתית  מעורבות 
המכינות  שבוגרי  מראה  הניסיון 
מפתח  בתפקידי  משתלבים 
ומנהיגות בצבא ובחברה האזרחית.

למי מיועדת התכנית?
 צעירים עם מוגבלות בוגרי החינוך 

הרגיל והמיוחד
של  הקבלה  בדרישות  עומדים   

ההתאמות  קבלת  לאחר  המכינה 
הנדרשות 

להתנדב  או  להתגייס  מתעדים   
לצה"ל )במסגרת התכנית יינתן סיוע 

בנושא(.

למי פונים?
לגיא פינקלשטיין רכז התכנית

טל׳: 052-3659-956
 guyfink@bezeqint.net :דוא״ל

קישור לאתר מועצת המכינות 
הקדם צבאיות:

www.mechinot.org.il

מהן ההנגשות הניתנות 
במסגרת התכנית?

 תהליכי מיון מותאמים ומונגשים

 הכשרה לצוות המכינה

 סמינר הכנה

 הנגשה פיזית והצטיידות

 במקרה הצורך הכנה להתנדבות    

  לשירות משמעותי

סיימת את בית הספר 
ואת/ה רוצה לחוות שנה 
מאתגרת ומשמעותית? 

זקוק/ה להנגשה של 
הלימודים עקב מוגבלות?
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