המכינה הירושלמית – המכינה הקהילתית למנהיגות וחברה בירושלים
מכינה פלורליסטית ,אזרחית וקהילתית ,הנותנת דגש לימודי לחברה הישראלית ולירושלים ,ומעודדת חשיבה
ביקורתית .המכינה תעודד חניכיה לשירות צבאי משמעותי ולחיים אזרחיים פעילים .במכינה משתתפים
חילוניים ומסורתיים כאחד .הגישה החינוכית שמנחה את המכינה היא גישה הומניסטית שמועדדת עצמאות,
אחריות ,עשייה תוך יחס הדדי בין מחנכים לחניכים וגיבוש החניכים להובלה ולפעילות התורמת ומחזירה
לחברה .במכינה לוקחים חלק מוסדות שכונתיים ועירוניים ,לצד תושבים וחברי קהילות צעירים בירושלים.
למכינה  2שלוחות הממוקמות ב 2-שכונות בירושלים ,שלוחת קריית היובל הוותיקה ושלוחת הגבעה
הצרפתית שקמה ב.2019-

ייחודינו:
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ירושלים על ראש שימחתנו  -הנחת המוצא היא כי אין מקום מתאים יותר מירושלים לעיצוב דור
המנהיגות הבא של המדינה .המכינה תתרום לחיזוק ירושלים ,ותביא צעירים איכותיים ומחויבים
לעשייה ולתרומה חזרה לעיר .מוסד המכינה יתרום אף לחיזוק הצביון הפלורליסטי של קריית היובל
והגבעה הצרפתית ויתרום לקהילה בשכונה .ויחד עם זאת תאפשר לנו ירושלים ללמוד על החברה
הישראלית ומורכבויותיה.
קבוצה מגוונת  -אנו משתדלים לייצר במכינה קבוצה מגוונת מבחינת רקע ,דעות ,גישה לדת,
מקומות מגורים ועוד .זאת על מנת לאפשר שיחה ולמידה הדדית תוך יצירת הסכמות וחיים
משותפים.
שכונתיות וקהילתיות עירונית  -המכינה הוקמה ע"י תושבי שכונת קריית יובל המאוגדים בקהילות
צעירים ומנהלים חיים בצורות כאלו ואחרות של שותפות תרבותית ובין אישית .בהתאם המכינה
מדגישה את האלמנטים האלה כשהקבוצה ,העשייה הקהילתית והניהול המשותף הינם חלק גדול
בתוכנית.
התלם הארוך  -המכינה מזמינה את חניכיה לא לשנה של הרפתקה אלא לדרך חיים של שותפות
ועשייה משותפת .בהתאם אנו מתייחסים למכינה כהתחלה של דרך אותה ממשיכים דרך תוכניות
הבוגרים שלנו ,המשך קשר ועשייה משותפת ומתמשכת.

תוכנית המכינה
את שנת המכינה אנחנו מתחילים בעלייה לרגל לירושלים במסע מאתגר ומהנה והכרות מעמיקה עם העיר.
המשך התוכנית השנתית במכינה הירושלמית מבוססת קודם כל על שגרה קבועה המשלבת לימודים ,עשייה
קהילתית וחיי קבוצה שיתופיים אשר נמשכת מאחרי חגי תשרי ועד סוף מאי .שגרה זו מאפשרת העמקה
אמיתית בתכנים ,מקום ליוזמה ויצירתיות והשפעה משמעותית בעשייה הקהילתית בשכונה .השגרה מופרת
מדי פעם ע"י סדרות וטיולים – מספר ימים המוקדשים ללמידה וחקירה של נושא ע"י מפגש עם אנשים בכל
רחבי הארץ וביקורים במקומות שונים.
לימודי יסוד – תוכנית הלימודים כוללת יסודות של "יהדות" (לימוד שיטתי ומעמיק של מקורות יהודיים),
"חברה" (לימוד מעמיק של החברה בישראל ,הכרת החלקים השונים בה ,הבעיות העיקריות והגורמים להן),
"קהילה" (לימוד מעמיק על אפשרויות לעשיה קהילתית ציבורית והשפעה על תהליכים חברתיים) "רוח"
(מחשבה פילוסופית ספרותית ואף התנסות ביצירה בתחומים שונים") .תחום העשייה קהילתית – המכינה
הירושלמית משלבת הלכה ומעשה.

יום וחצי מוקדשים לעשייה בשכונות קריית היובל והגבעה הצרפתית בירושלים .העשייה מתקיימת בצוותים
קטנים במסגרות קיימות בשכונות – בתי ספר ,מועדוני נוער ,מנהלים קהילתיים וכו' .בנוסף מיקום המכינה
בלב השכונות מאפשר חיבור משמעותי ומסייע לאוכלוסייה ,דרך יזום פרויקטים חברתיים וקשר שוטף ובלתי
אמצעי לשכונה .חיי קבוצה – התנסות בפועל של חיים קבוצתיים המאפשרים העצמה של היחיד והתנסות
בעשייה משותפת כמכפיל כוח .המכינאים אחראים על כל תחומי החיים – מהתחומים הארגוניים (אוכל  ,ציוד
וכו') דרך התכנים והמערכת (תאום מרצים ,בחירת נושאים חודשיים ועוד) ועד לאופי החיים האישיים
והקבוצתיים – היחסים ,האהבות והריבים.
לצד הלימודים פועלים המכינאים במשך יום וחצי בשבוע עם אוכלוסיות שונות מגיל גן ועד קשישים
במסגרות קהילתיות מגוונות.

