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 תהכלליות והמעורבוהקד"צ פירוט המכינות 
 

 היא מכינה מעורבת )בנים, בנות, חילוניים ודתיים( שמאמינה בחינוך בשמחה    מכינת אדרת
 מתוך תפיסה יהודית וציונית. המכינה פועלת בשתי שלוחות: בכפר הנוער עיינות ובקיבוץ רבדים.

 aderet.2021@gmail.com, 4062297-058איה , 9008625-050אריאל ליצירת קשר: 

 

שוכנת בלב הקיבוץ העירוני בית ישראל בגילה בירושלים. למכינה מגיעים   מכינת בית ישראל
דתיים חילוניים ומסורתיים מכל רחבי הארץ, המבקשים להיות שותפים לדרך   צעירים וצעירות,

 של חיפוש ותרומה לחברה. 
 5227914-054ליצירת קשר: יובל 

 
יכולות אלה   לנערים שהיכולות שלהם ברוח ובכושר טרם התגלו. מיועדתבחצור הגלילית  מכינת "ימין אורד"

ייחודה של המכינה: צוות יציב ובוגר עם ניסיון, יחס אישי וליווי במהלך  מתגשמות במכינה והופכות למציאות.
 . השנה, בצבא ובאזרחות. פיתוח אישי ועמידה מול קהל, הקניית כלים להצלחה בצבא ובאזרחות 

 5266788-050אסמרה ליצירת קשר: 
 

ע"ש ברל כצנלסון אשר ממוקמת בבית ברל, מחנכת את חניכיה לחיי שליחות והגשמה   מכינת בארי 
 ישראלית.-חברת מופת ציונית ושוויונית. המכינה פתוחה לבנים ולבנות והינה כלל ןלשם כינו

 050-7831251ליצירת קשר: יואב 
 

הינה מכינה קדם צבאית הפועלת בערים חיפה, עכו וקרית ביאליק.  -המדרשה להכשרת מנהיגות   מכינת גל
מתוך רצון לפתח   במכינה לוקחים חלק בנים ובנות, חילוניים, דתיים ומסורתיים המגיעים מרקעים מגוונים וזאת 

 שכבת מנהיגות מכלל גווני הקשת של החברה הישראלית. 
 echgal.edu@gmail.comm,  2005896-050ליצירת קשר: 

 

מפעילה שתי קבוצות הממוקמות בשכונות קרית יובל והגבעה  המכינה הירושלמית
 הצרפתית בעיר ירושלים. מכינה פלורליסטית המיועדת לבנים ובנות חילוניים ודתיים.

 5407070-054יובל  ליצירת קשר:
 

מעיין ברוך, כפר  -קבוצות הממוקמות בשלושה קיבוצים במרחבי הגליל העליון  3מפעילה   מכינת גליל עליון
הנשיא וברעם. המכינה מוגדרת כ"מכינה כללית מעורבת" ומטרתה המרכזית היא, לטפח מנהיגות צעירה  

 ופעלתנית, המושתתת על ערכי הדמוקרטיה, החיבור למעגלי הזהות היהודית, הישראלית והציונית. 
 giusmechina@gmail.com,  5058100-058 שחררת קשר: ליצי

 
מ מהעיר אילת בסמיכות לישוב  "ק 15המכינה הדרומית בארץ, נמצאת כ   מכינת באר אורה

 באר אורה. המכינה היא חילונית, פתוחה לבנים ובנות, עוסקת רבות במנהיגות, סביבה ומדבר.
 6891186-050עמית   ,6997902-054נועם  ליצירת קשר:

 
היא מכינה קדם צבאית ציונית למנהיגות חברתית. המכינה פועלת בשתי שלוחות, מכינת האם   מכינת הנגב 

במדרשת שדה בוקר ושלוחת המכינה בקיבוץ חולית. המכינה היא מכינה חילונית הפונה לבנים ובנות מכל 
 הרקעים שרוצים לקחת חלק ביצירת חברת מופת לאור חזונו של דוד בן גוריון.

 3978059-054 (חולית) שרון, 7005092-054 (שדה בוקר) , נועה6532702-08משרד ליצירת קשר: 

 

  למנהיגות אשר שוכנת בקיבוץ כפר רופין, הינה בית מדרש לזהות יהודית וישראלית מכינת העמ"ק
 חברתית עבור דתיים וחילונים, המעוניינים לתרום ולשרת שירות משמעותי בצבא ובחברה הישראלית. 

 4732172-054 דודליצירת קשר: 

 
הינה מכינה כללית חילונית המיועדת לנשים וגברים מכל הזרמים והגוונים הממוקמת   מכינת חביבה רייק

  בגבעת חביבה. המכינה מחנכת למנהיגות הומניסטית על מנת לגדל את דור המנהיגיםות הבא במדינת ישראל.
 8826217-055יובל   ,3664147-050בן ליצירת קשר: 

 
היא מכינה שנתית ברוח התנועה המסורתית, הלוקחת חלק בלב הקהילה שבקיבוץ    מכינת חנתון

וגברים מכל הרצף, תוך שאיפה ליצירת  -וחילוניים, נשים -חנתון. המכינה מכילה בתוכה דתיים
 מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, ולאור זה ליצור מדרשה למנהיגות ערכית ופלורליסטית.

 6719038-052 , שירה4667624-053מאיה ליצירת קשר: 
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  המכינה קבוצות ושוכנת בדרום רמת הגולן.  4-בנים ובנות ב 80-הינה מכינה חילונית המונה כ  מכינת מיצר
 של החניכים תוך דיאלוג והעצמת הקבוצה והפרט. הניהול העצמיתהליך ידועה בגישת החינוך ההומניסטי ו

 5583778-052, איילת  6763760-04משרד ליצירת קשר: 
 

פונה לצעירות עם  נמצאת במגדל העמק ו ,להכשרת מנהיגות נשית בפריפריה מכינה ישראלית
 יכולות מנהיגות ועשייה חברתית ולכאלה שטרם מצאו את הדרך להפגין כוחות אלה. 

 זוהי שלוחת הבנות של מכינת "ימין אורד".
 050-3138002ליצירת קשר: ענת 

 
שוכנת בבית ספר שדה חוף הכרמל סמוך לקיבוץ מעגן מיכאל. המסגרת מיועדת לבוגרי  מנשרים קלומכינת 

התפתחות אישית, למידה,   י"ב חילוניים, המוכנים לדחות את גיוסם לצבא בשנה על מנת לחוות חוויה של
 תרומה לקהילה, טיולים, סדנאות מנהיגות וחיי קבוצה שיתופיים ומאתגרים. 

 3332625-050 הדרליצירת קשר: 
 

מכינת בנות המדבר בקיבוץ עין גדי מזמינה אותך לגלות את  ממשפחת  בנות המדברמכינת 
 תרבותי. -הקסם שבך בשקט של המדבר, לחיות עם קבוצת חברות מגוונת ולהיפתח לשפע חברתי

 ! בואי להשתייך ולפעול למען הקהילה במרחבי ים המלח והחברה הישראלית
 2426742-054מרי  ליצירת קשר:

 
מיועדת לדתיים וחילוניים, בנים ובנות, ומתמקדת בלימודי עומק בתחום ההתחדשות    דרשת השילוב נטורמ

רוח לחברה הישראלית. הלמידה נעשית בבית המדרש בתכנית  -היהודית והציונית מתוך מגמה להצמיח אנשי
 חיי קהילה וקבוצה. ,  באופן אישי, בשילוב הכנה לשרות משמעותי, התנדבות תלמידהמותאמת לכל 

 5555927-050אביה   , 6644913-055רון ליצירת קשר: 
 

למנהיגות ציונית חברתית. מכינה מעורבת המרכיבה פסיפס אנושי עשיר של החברה   חי-מכינת עמי
 המכינה ממוקמת בקיבוץ כרמים שבצפון הנגב. בנים ובנות דתיים, מסורתיים וחילוניים.  -הישראלית 

 2202004-050 ליצירת קשר: עידו
 

מכינות חצי שנתיות בניצנה, כמהין ואשלים. מטרת המכינה   3-מפעילה מכינה שנתית בערד ו  מכינת 'דרך ארץ'
ות  שכל חניך יעבור תהליך אישי כהכנה לחיים הבוגרים על ידי הכרת הארץ והחברה הישראלית באמצעות מסע

 ועוד. הכנה לשירות משמעותי, מתן כלים לעשייה חברתית , שטח רבים, חיי קבוצה
 giusim@derecheretz.org.il , 9055850-054עדן ליצירת קשר: 

 
כרמל, מקום שמנציח את   -נמצאת במתחם בית יד לבנים לדרוזים בדליית אל מכינת כרם אל 

 ויהודים. של חללי העדה הדרוזית שנפלו במלחמות ישראל. המכינה מיועדת לנערים דרוזים זכרם
 054-7395826ליצירת קשר: רענן 

 
  המדרשה למנהיגות חברתית מיועדת לבנים ובנות, דתיים וחילוניים מכל רחבי הארץ והמגזרים. עין פרת

תחומי   נופי פרת וקיבוץ סופה שבעוטף עזה, היא שמה כדגש את  ,מכינה שלוש שלוחות בישובים כפר אדומיםל
 הלימוד וגיבוש הזהות הישראלית של היחידים והחברה בישראל.

 052-4424223, עמית )נופי פרת( 054-3339986ומים( עדו )כפר אד ליצירת קשר:

 
 מפעילה שלוש קבוצות: קיבוץ בית גוברין, קיבוץ נחל עוז ואליאב.  מכינת מיתרים לכיש

דתיים וחילוניים כאחד. מטרת המכינה היא לפתח אנשי רוח עם   המכינה מקבלת בנים ובנות
 ליצירת קשר:  אחריות חברתית המחוברים לעולם המעשה.

 050-9500089, רותם )בית גוברין( 058-4400200, כרמל )שקף( 054-3058865ניצן )נחל עוז( 
 

 היא מכינה חילונית למנהיגות חברתית. מהמכינות הכלליות הראשונות בארץ.   המכינה ע"ש רבין
 המכינה מפעילה שלוש שלוחות: בחיפה, באדמית ובמכללת אורנים.

 6397337-052, רום 6243748-053נופר  ליצירת קשר:

 
למנהיגות היא מכינה עירונית, ליברלית ומתנדבת. המכינה מפעילה שתי   מכינת תל"ם

 ביפו ובחולון, והיא מיועדת לבנות ובנים, חילונים, מסורתיים ורפורמים. קבוצות
 8289972-050 (יפו) רוני, 7176989-053 (חולון) נטלי ,6614035-054 נירליצירת קשר: 
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החלוצה שבמדרשות למנהיגות חברתית, מלכדת בתוכה את כלל שכבות האוכלוסייה והמגדרים.    מכינת נחשון
מעבירה את חניכיה תהליך חינוכי קסום המעודד תחושת שליחות וערכים לעשייה משמעותית. אנו פועלים  

 קיבוץ גלאון, קיבוץ שובל ובקהילה העירונית שדרות. -בשלושה מוקדים 
  6697109-054, ליאור )שדרות( 7587434-054( נטע )גלאון ליצירת קשר:

 
היא מכינה ישראלית למנהיגות חברתית הפועלת בשלושה מושבים בערבה   מכינת הערבה

 התיכונה: חצבה, פארן ועין יהב. המכינה מעורבת ומתחנכים בה דתיים, חילוניים ומה שביניהם. 
 4280131-052)חצבה(  איה ,6332224-050: עדי )עין יהב( ליצירת קשר

 
וחילונים,   להתחדשות יהודית ויצירה בירושלים. מכינה מעורבת המשלבת בנות ובנים, דתיים  כינת רוח נכון מ

 עוסקת בהכנה לצה"ל ובלימודי רוח, יצירה, אהבת הארץ ועשיה חברתית בין מגזרית. 
 052-4544768טליה  ליצירת קשר:

 
  בקיבוץ רמת השופטהשנייה ( והר ציוןנוף הגליל )ב , האחת שתי שלוחות מפעילה  מכינת תבור

הכנה לשירות משמעותי בצה"ל וטיפוח מנהיגות המונעת מתחושת   ןה ת המכינהומטר .)מורן(
 שמחה ואהבת ישראל.  ,בישראל, ברוח הערכים מצוינות שליחות עמוקה לעם, לארץ ולחברה

 giyus@tavor.org.il, 5494888-058 ליצירת קשר:
 

ולהתנדב   ללמוד למנהיגות היא מכינה חילונית לבנים ולבנות בדרום תל אביב. בואו לחיות, מכינת בינ"ה
 בדרום תל אביב, לעצב אורח חיים יהודי חילוני עצמאי ולרכוש כלים ליצירה ושינוי חברתי.

 6017766-052 ליצירת קשר:
 

 מצוינות,  אחריות תחושת  לטפח שואפת, האוויר חיל טייסי ידי על ומובלת הוקמה  רקיע  מכינת
.  הישראלית  בחברה אוכלוסיות ממגוון דופן יוצא אנושי פוטנציאל בעלי צעירים אצל והובלה
 . חריש בעיר אלו בימים מוקמת המכינה

 054-6588389עומר  ליצירת קשר:
 

נפש( שפיתח ארגון חמש אצבעות. שיטת  -מנטלית )גוף-פועלת על בסיס שיטה פיזית מכינת חמש אצבעות
האימון מקנה כלים, מיומנויות וערכים כבסיס לצרכים והאתגרים הפוגשים את הנוער בעידן המודרני. המכינה  

 .בתממוקמת בזכרון יעקב ומכוונת לקהל יעד שיש לו זיקה לאימון הגופני אך האוכלוסיה עצמה היא מעור
 050-3322200ליצירת קשר: גל 

 
מדעית היחידה מסוגה בארץ, הפועלת לחיזוק  -היא מכינה קדם צבאית מכינת אופקים למדע

וקידום המדע בעיר אופקים ולפיתוח דור מנהיגי המדע העתידי. המכינה הינה פלורליסטית 
 .ום לקהילהופתוחה לחילוניים ודתיים ולבוגרי מגמות מדעיות עם תשוקה למדע ורצון לתר

 ofakimlamada@gmail.com,  052-3992336חגית ליצירת קשר: 
 

מכילה את כל חלקי וב השומרון  ממוקמת בישוב פדואל במערהמכינה תורנית לבנים  היא   פדואל -מכינת חוסן
חברה  וב זוגיותבהחברה הישראלית ובתוכם גם מבית חילוני. המכינה מחנכת לחיי שירות ושליחות בצבא,  

 . התורה מתוך שמחה ומשפחתיות לימוד ערכי אמצעותבניית החוסן הערכי והאישיותי ב  , ומטרתהישראלית
 052-3291821  עמישי ,052-3598091הרב מאיר כץ  , 054-8315745משה  ליצירת קשר: 

 

 

 המכינות יקיימו ימי מיון למועמדים שנרשמו אליהן.ר דצמב-במהלך החודשים ספטמבר 

 reg.mechinot.org.il, מהרו להבטיח מקומכם: 2020ההרשמה תיסגר בסוף חודש דצמבר 

רישום פרטיכם יועברו למכינות שסימנתם בטופס הרישום שלכם, כך המכינות יוכלו ליצור לאחר ה

אתכם קשר ויזמינו אתכם למפגשי היכרות ומיון. לאחר שהתמיינתם למספר מכינות עליכם לדרג את 

ומי , לאחר תאריך זה מערכת הדירוג תיסגר 24.1-את הדירוג יש להזין עד ההמכינות לפי סדר ההעדפות שלכם, 

שלא דירג עד לשלב זה לא יוכל להשתבץ. ניתן לדרג כמה מכינות שרוצים אך אין טעם לדרג מכינות אליהן לא 

רק לאחר דירוג המכינות יתקבל שיבוץ סופי למכינה כלשהי, בהתאם התמיינתם כי לא תוכלו להשתבץ אליהן. 

 השיבוץ ייקבע בתחילת חודש פברואר. להעדפות המועמדים והמכינות ובהתחשב במספר מועמדים ומכסות קבלה.
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