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   2009 � ע"התש, )צבאית�הכרה במכינה קד�(צבאיות �תקנות המכינות הקד�

  

, )החוק �להל�  (1 �2008ח"התשס, צבאיות� לחוק המכינות הקד��3 ו2בתוק� סמכותי לפי סעיפי� 

  : אני מתקי� תקנות אלה, ובאישורה של ועדת החינו" והתרבות של הכנסת

  

  פרשנות: 'פרק א

 : הגדרות .1

   –בתקנות אלה 

  ; 2שמונתה לפי תקנה , צבאיות�  ועדה מייעצת למנהל הכללי לעניי� המכינות הקד�� " וועדהה"

 ; המנהל הכללי של המשרד�" המנהל הכללי"

 ;   משרד החינו"�" המשרד"

 ; 2 1986 �ו"התשמ, ]נוסח משולב[  חוק שירות ביטחו� �" חוק שירות ביטחו" "

כהגדרתו בחוק שירות , ביטחו� או יוצא צבאמיועד לשירות ,  אזרח מדינת ישראל�" חני$"

 ; ל לצור" לימודיו במכינה"אשר קיבל דחיית גיוס מצה, ביטחו�

  ; החודשי� הראשוני� לשהותו במכינה�10 חני" ב�" 'חני$ במסלול שנה א"

 22 חודשי� ועד �10  חני" הממשי" את לימודיו במכינה מעבר ל�" 'חני$ במסלול שנה ב"

    ; חודשי� לכל היותר

 ; צבאית� מכינה קד�� " מכינה"

  ; לפי תקנות אלה, צבאית אשר קיבלה הכרה מהמשרד� מכינה קד�� " מכינה מוכרת"

 � מי שהמנהל הכללי של המשרד הסמיכו לממונה על המכינות הקד�� " ממונה במשרד"

 ;  מבי� עובדי משרדו, צבאיות במשרד

הביטחו� הסמיכו לממונה על  מי שהמנהל הכללי של משרד � " ממונה במשרד הביטחו""

  ; מבי� עובדי משרדו, צבאיות במשרד הביטחו�� המכינות הקד�

 ; והממונה במשרד הבטחו�,  הממונה במשרד� "ממוני�"

 מספר� כפי שדווח בדי� וחשבו� הערו" לפי הטופס שבתוספת הרביעית � "מספר החניכי�"

  ; ולפי הוראות תקנות אלה

  : כל אחד מאלה�" פעילות פוליטית או מפלגתית"

  ;ארגו� אסיפה פומבית הקשורה למפלגה או לגו� פוליטי אחר )1(

 השתתפות מאורגנת בהפגנה או בתהלוכה הקשורה למפלגה פוליטית או לגו� פוליטי  )2(

 ;אחר

של מפלגה או גו� פוליטי , בכתב או בעל פה, השתתפות מאורגנת בתעמולה פומבית )3(

 ; אחר

 ;  צבא הגנה לישראל�" הצבא", "ל"צה"

לפי ,  לחוק שירות ביטחו�16 או 15שירות סדיר שמשכו כקבוע בסעי�  �" שירות צבאי מלא"

 ;ובלבד שתקופת השירות רצופה, למעט שירות ללא תשלו�, העניי�

                                                           

1 890' עמ, ח"ח התשס"   ס
  

2  107'  עמ, ו"ח התשמ"   ס
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אשר לפי הדי� החל עליו מטרתו העיקרית אינה לפעול , תאגיד שהתאגד בישראל �" תאגיד"

  . לפי העני�, ו או לחבריולכוונת רווח ואינו רשאי לחלק רווחי� לבעלי

  .   כל הלומדי� במכינה לרבות חני" ומי שאינו חני"� "תלמידי�"

  

  

  הוועדה המייעצת: 'פרק ב

  

 ועדה מייעצת  .2

 .   צבאיות�המנהל הכללי ימנה ועדה מייעצת לעניי� המכינות הקד�  )א(

 :הוועדה תכלול שישה נציגי� כדלקמ�)  ב(

 והוא יהיה מרכז הוועדה והיושב � משרד צבאיות ב�הממונה על המכינות הקד� ).1(

 ; ראש שלה

 ;צבאיות במשרד הביטחו��הממונה על המכינות הקד� ).2(

 ;  שני עובדי משרד החינו" ).3(

 ;נציג היוע2 המשפטי של המשרד ).4(

 . נציג חשב המשרד ).5(

, בבקשות לחידוש ההכרה, הוועדה תייע2 למנהל הכללי בבקשות של מכינות להכרה) ג(

ובכל , בפיקוח ובבקרה על המכינות, יה או התנאה של ההכרההתל, בהחלטה  על שלילה

בקשר , שאלה או עניי� אחר שהמנהל הכללי יבקש מהוועדה לגביה� ייעו2 או המלצה

 . צבאיות�למכינות הקד�

 .יהיה ליושב ראש הוועדה קול נוס�, היו הקולות שקולי� בהצבעת חברי הוועדה) ד(

 

   הגשת בקשה להכרה במכינה�' פרק ג

  

  הגשת  בקשה . 3

תגיש בקשה , באמצעות התאגיד המפעיל אותה, המכינה; המכינה תופעל על ידי תאגיד) א(

 ). הבקשה �להל� (הערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה ,  להכרה

  .הבקשה תוגש בשישה עותקי�) ב(

 בחודש פברואר לגבי שנת הלימודי� הבאה שתפתח �1עד ה, הבקשה תוגש לממונה במשרד) ג(

הוועדה רשאית לאשר אורכה להגשת בקשה ; באלול של אותה שנה'  בספטמבר או בא�1ב

 . במקרי� חריגי�

', לבקשה יצורפו מסמכי� המעידי� כי במכינה מתקיימי� התנאי� האמורי� בפרק ד) ד(

   :כמפורט להל�

   :8לעניי� תקנה ) 1(   

שנתיי� הקודמות אודות פעילות המכינה ב,  דעת של הממונה במשרד הביטחו��חוות

 ; לשנה שלגביה מוגשת הבקשה

   :9לעניי� תקנה ) 2(

  ;  תעודה המעידה על רישו� התאגיד אצל רש� העמותות או רש� החברות  )א(

 ;   עותק ממסמכי היסוד של התאגיד  )ב(
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 ; אישור ניהול תקי� מרש� החברות או מרש� העמותות  )ג(

 ;אישור מרואה החשבו� של מפעיל המכינה כי הוא תאגיד  )ד(

  :10עניי� תקנה ל) 3(

כולל המבני� המשמשי� לפעילות , תיאור המיתק� העומד לרשות המכינה) א(

חדרי הצוות , המשרדי�, מגורי החניכי� ומער" ההזנה שלה�, לימודית� החינוכית

  ; וכיוצא באלה

 יצור� נסח רישו� מקרקעי� � א� התאגיד הוא הבעלי� : מעמד התאגיד במבנה  )ב(

בכל מקרה ;  יצור� עותק מהסכ� שכירות עדכני�א� התאגיד הוא שוכר ; עדכני

 ;  יצור� אישור הבעלי� על השימוש�אחר 

 �ט"התש, כמשמעותה בחוק לימוד חובה, דעת של רשות החינו" המקומית�חוות  )ג(

כמשמעותה בחוק התכנו� והבנייה , ושל ועדה מקומית לתכנו� ובנייה, 3 1949

 .  מתייחסת אליהשבתחומ� נמצאת המכינה שהבקשה  4 1965 �ה"התשכ

 ;  דעת של לשכת הבריאות המחוזית אודות תנאי התברואה במקו��חוות  )ד(

כי ביקר במקו� וכי הוא מאשר כי במקו� ,  אישור מיוע2 בטיחות מוסמ"  )ה(

 ;  והכול כפי שיורה המנהל הכללי, מתקיימות דרישות הבטיחות של מוסד חינוכי

  : 11לעניי� תקנה ) 4(

של ראש המכינה ושל כל אחד מאנשי הסגל החינוכי קורות חיי� מפורטי� בכתב   )א(

  ;  בצירו� העתק תעודת הזהות של כל אחד מה�, הקבוע

שירות צבאי וניסיו� , הכשרה, המעידי� על השכלה, תעודות ואישורי� בכתב  )ב(

 ; חינוכי של ראש המכינה ושל כל אחד מאנשי הסגל החינוכי הקבוע

  :12לעניי� תקנה ) 5(

 ; בנוגע לדחיית גיוס של החניכי� במכינהאישור ממשרד הביטחו�  )א(

, עותק מהמסמכי� המיועדי� מאת המכינה לחניכיה המבהירי� את נהלי המכינה  )ב(

 ; חובות החניכי� וזכויותיה�

  ;להנחת דעתו של הממונה במשרד, פוליסת ביטוח תקפה ועדכנית: 14לעניי� תקנה ) 6(               

  :  15לעניי� תקנה  )7(

 ; � על גובה שכר הלימודמסמכי� המעידי  )א(

 . הצעת תקציב שנתית  )ב(

  

 בדיקת הבקשה . 4

התקיימו בבקשה דרישות ; הממונה במשרד יוודא כי הבקשה עומדת בדרישות תקנות אלה

לא התקיימו ;  יעביר הממונה במשרד עותק מהבקשה לכל אחד מחברי הוועדה�התקנות 

 :מבקש ויציי� ישיב הממונה במשרד את הבקשה ל�בבקשה דרישות התקנות 

  ;את הדרוש תיקו� או השלמה) 1(

 ;את מש" הזמ� במהלכו על המבקש להמציא בקשה מתוקנת) 2(

 בקשתו , )2(כי א� לא ימציא המבקש בקשה מתוקנת בפרק הזמ� האמור בפסקה ) 3(

 .      לא תטופל

                                                           

  
 168' עמ,  ט"ח התש"ס3
  307' עמ, ה"ח התשכ"  ס4
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  : טיפול הוועדה בבקשה. 5

  .ועדה בלבדהוועדה תקיי� דיו� ראשוני בבקשה בנוכחות חברי הו) א(

  .לאחר הדיו� הראשוני יוזמנו נציג המכינה ונציג התאגיד המפעיל אותה להופיע בפני הוועדה) ב(

הוועדה רשאית לדרוש מנציג המכינה ומנציג התאגיד המפעיל אותה כל מידע או מסמ" נוס� ) ג(

  .הדרוש לה לש� גיבוש המלצתה

ותעביר המלצתה למנהל , ה בלבדבנוכחות חברי הוועד, הוועדה תגבש המלצתה בבקשה) ד(

לסרב לבקשתה של , הוועדה רשאית להמלי2 למנהל הכללי להעניק למכינה הכרה; הכללי

 .  או להמלי2 על מת� הכרה בתנאי�, המכינה לקבלת הכרה

 .  בחודש אפריל של כל שנה�1הוועדה תעביר המלצותיה לא יאוחר מה) ה(

תעביר , 6כאמור בתקנה , � או השלמת המלצהביקש המנהל הכללי מהוועדה השלמת פרטי) ו(

 ימי� 30תו" , ) המלצה סופית–להל� (הוועדה את השלמת הפרטי� או השלמת ההמלצה 

 .מיו� שנתבקשה לעשות כ�

  

  החלטת המנהל הכללי . 6

באופ� מלא או בצירו� , ורשאי הוא לקבל את המלצת הוועדה, המנהל הכללי יחליט בבקשה) א(

או לבקש מהוועדה השלמת פרטי� או השלמת , לדחותה, המלצהתנאי� או סייגי� ל

 . בנושא מסויי� או באופ� כללי, המלצה

בתו" שלושי� ימי� מיו� , בכתב, המנהל הכללי יודיע למבקש את החלטתו ביחס לבקשה) ב(

 . קבלת ההמלצה הסופית של הוועדה

  

  דרישות להכרה ולפעילות מכינה מוכרת: 'פרק ד

 

  הכרה ובתקופת ההכרה דרישות למת" . 7

  .הכרה תינת� למבקש א� התאגיד והמכינה שהוא מפעיל עומדי� בדרישות פרק זה) א(

  .לעמוד בדרישות פרק זה לכל אור" תקופת ההכרה, על המכינה והתאגיד המפעיל אותה) ב(

  

  פעילות המכינה כתנאי למת" ההכרה. 8

   :פעילותההכרה תינת� למכינה שהתקיימו כל התנאי� שלהל� בנוגע ל

ביחס לפעילות המכינה בשנתיי� שקדמו , נתקבלה חוות דעת מאת הממונה במשרד הבטחו�  )1(

  ;לשנה שביחס אליה מוגשת הבקשה

ביחס לפעילות המכינה בשנתיי� שקדמו , דעת מאת הממונה במשרד החינו"� נתקבלה חוות  )2(

  ; לשנה שביחס אליה מוגשת הבקשה

  –במכינה לא פחת מ '  אמספר החניכי� במסלול שנה)  3( 

 ;25 �בשנת הלימודי� בה מוגשת הבקשה ) א(

  ; 15 � בשנת הלימודי� הקודמת לשנה בה מוגשת הבקשה ) ב(

ייבדק מספר החניכי� בחודש אוקטובר בראשית כל אחת משתי שנות , לעניי� פסקה זו

  .  הקודמות לשנה שביחס אליה מוגשת הבקשה, הלימוד

מחודש אוקטובר עד , 20%הנושרי� בכל שנה לא יעלה על ', ול שנה אהיק� החניכי� במסל ) 4(

הוועדה רשאית ; בשנות הפעילות של המכינה שקדמו למועד הגשת הבקשה, חודש יוני
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על הכרה במכינה ג� א� בפועל היה אחוז גבוה יותר , מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, להמלי2

  ;של נושרי�

, פיקוד, הדרכה, בתפקידי לחימה, ל"סו לשירות מלא בצהמבוגרי המכינה התגיי,  לפחות90% ) 5(

כפי שנקבעו בפקודות הצבא  בהתא� לחוק , קצונה או תפקידי� ומקצועות נדרשי� אחרי�

 שקדמו למועד הגשת בקשת שנות הפעילות של המכינהמהל" כל אחת מב, שירות ביטחו�

לתקופה ,  במכינהכרהעל ה, מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, וועדה רשאית להמלי2ה;  ההכרה

ג� א� בפועל היה אחוז נמו" יותר של חניכי� ששירתו לפי התנאי� האמורי� , קצובה

  .ובתנאי שהמכינה תקיי� דרישה זו במהל" התקופה שנקבעה ,בתקנה זו

 מכלל החניכי� 20%היקפ� אינו עולה על , א� מצויי� במכינה תלמידי� שאינ� בגדר חניכי�) 6(

וכ� בשנה שבה מוגשת , לות של המכינה שקדמו למועד הגשת הבקשהבשנות הפעי, במכינה

  .  הבקשה

  

  התאגדות המבקש ומטרותיו . 9

  .המכינה תופעל על ידי תאגיד) א(

  :מטרותיו של התאגיד יכללו את אלה) ב(

ציונית , לחנ" את חניכי המכינה לנאמנות למדינת ישראל ולהזדהות עימה כמדינה יהודית) 1( 

ולאהבת הע� , משמעה במגילת העצמאות ובחוקי היסוד של מדינת ישראלכ, ודמוקרטית

  ;  והאר2

ביחידות , ל"איכותי ומשמעותי בצה, לחנ" את חניכי המכינה להתגייס לשירות צבאי מלא) 2(

ובהתא� , בהתא� ליכולת� ולכישוריה�, במסלולי פיקוד וקצונה, התנדבותיות ולוחמות

  ;ל"לדרישות צה

  ;ל"לקראת השתלבות כאמור בצה, גופנית ורוחנית, יכי המכינהלהכשיר את חנ) 3(

לבסס ולהעשיר את עולמ� הרוחני של חניכי המכינה וכ� להגביר את ביטחונ� העצמי ואת ) 4(

  ;אמונת� בדרכ�

של חניכי המכינה ובוגריה במהל" שירות� , מעורבות והשפעה חברתית, לטפח מנהיגות צעירה) 5(

  .הצבאי ולאחריו

, וש השני� הקודמות לשנה לגביה מבוקשת ההכרה ובכל התקופה בה פועלת ותפעל המכינהבשל) ג(

ולא , התאגיד המפעיל אותה לא היה ולא יהיה קשור בדר" משפטית או כספית ע� מפלגה פוליטית

  .   יקיי� פעילות פוליטית כהגדרתה בתקנות אלה

התקופה בה פועלת ותפעל המכינה בשלוש השני� הקודמות לשנה לגביה מבוקשת ההכרה ובכל ) ד(

 לא הפעיל �וכל תאגיד קשור , תאגיד אחות, תאגיד בת, לרבות תאגיד א�, התאגיד המפעיל אותה

וכ� לא היה ולא יהיה שות� , ולא יפעיל מסגרת הסותרת במהותה את יעדי המכינה וערכיה

  .  במסגרת כזו

  

  המבנה והציוד . 10

, התברואתיי�, המתאי� מההיבטי� הפיזיי�,  או זמניהתאגיד יפעיל את המכינה במבנה קבע

, חדרי הלימוד: לרבות, לצרכי החניכי� והסגל, המינהלתיי� והארגוניי�, החינוכיי�, הבטיחותיי�

וכ� מתקני� נוספי� במכינה , המטבח וחדרי השירותי�, הספורט, התפילה, הפעילות, המגורי�

פי דיני התכנו� והבנייה ולפי דרישות הבטיחות ל, המשמשי� את החניכי� ואת הסגל באופ� קבוע

  . כפי שיורה המנהל הכללי, והתברואה למוסד חינוכי 
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  בעלי התפקידי� במכינה . 11

ויתקיימו בו תנאי כשירות , ראש המכינה יועסק בתפקידו זה בהיק� של שני שלישי� משרה לפחות) א(

  : אלה

 ; הוא אזרח ותושב ישראל ).1(

 ;  הוא בגיר ).2(

חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש , רשע בעבירה פלילית שמפאת מהותההוא לא הו ).3(

 ; ראש מכינה

 ; ל"הוא סיי� שירות צבאי בצה ).4(

  ;  ל מחייבו בכ""הוא משרת  במילואי� ככל שצה  ). 5  (  

  הוא בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד מוכר כמשמעו בחוק המועצה להשכלה גבוהה  ).  6(  

 �1958 ח" התשי
5
או של מוסד להשכלה גבוהה בחו2 לאר2 שהכיר בו הג� להערכת תארי� , 

, או בעל רישיו� הוראה קבוע, או בעל תעודת הוראה,  אקדמיי� מחו2 לאר2 במשרד החינו"

    :או מי שנתקיימו בו כל אלה

  ;בידו שתי סמיכות לרבנות מרבני� שהכירה בה� לצור" זה הרבנות הראשית בישראל) א(

שש שני� לפחות לאחר הגיעו לגיל , ר שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכוללבידו אישו )ב(

  ;שמונה עשרה

עבר שלוש בחינות לרבנות או לדיינות לכל הפחות מתו" מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות  )ג(

  ;הראשית לישראל

  :הוא בעל ניסיו� מקצועי כמפורט להל�)  7(

  ;  לכל הפחות שנתיי��ניסיו� חינוכי או פיקודי ) א(

  ;  שנה לכל הפחות�ניסיו� ניהולי )  ב(

להתיר לראש מכינה , להמלי2 בכתב למנהל הכללי, מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, הוועדה רשאית  )ב(

 .  לתקנות אלה) 6)(א(11אפילו אינו עומד בדרישות תקנה ,  לכה� ככזה

א� לומדי� ; לפחות, כי� חני20הסגל החינוכי הקבוע במכינה יכלול איש צוות חינוכי אחד לכל   )ג(

 חניכי� ואישה אחת מהצוות 20 איש צוות חינוכי אחד לכל �במכינה חניכי� משני המיני� 

איש סגל חינוכי קבוע במכינה יועסק במכינה בהיק� של ; לפחות,  חניכות20החינוכי לכל 

 .לפחות חמישי� אחוז משרה

  :  איש הסגל החינוכי הקבוע יעמוד בתנאי כשירות אלה  )ד(

 ;   אזרח ותושב ישראלהוא )1(

 ;  הוא בגיר )2(

חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש , הוא לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה )3(

 ; איש סגל חינוכי במכינה

 ;  ל"הוא סיי� שירות צבאי בצה )4(

 ;ל מחייב"הוא מבצע שירות מילואי� ככל שצה )5(

  .  של שנה אחת לכל הפחות, הוא בעל ניסיו� חינוכי או פיקודי )6(

  

  

                                                           

 5 191' עמ, ח"ח התשי"  ס  



 7 

  החניכי� . 12

המתחילה , לכל הפחות,  חודשי לימוד10שאורכה , במכינה ילמד חני" שנת לימודי� שלמה אחת) א(

וזאת לאחר שקיבל אישור לדחיית ,  חודשי��22 ולא יותר מ, או בראש חודש אלול,  בספטמבר�1ב

  .שירותו הצבאי לצור" לימודיו במכינה

ולאחר שהובהר לו כי , חה את הלי" המיו� של אותה מכינהחני" יתקבל למכינה לאחר שעבר בהצל) ב(

הוא חייב להשתת� באופ� מלא בפעילות החינוכית והחברתית של המכינה לאור" כל שנת 

בפעילות שיש בצידה תמורה כספית או ,  בזמ� לימודיו במכינה, וכי אסור לו לעסוק, הלימודי�

   .שאינה חלק מפעילותה החינוכית של המכינה, חומרית

חני" קטי� ימציא לראש המכינה אישור הורי� או אפוטרופסי� חוקיי� בכתב על הצטרפותו )  ג(

  .לתכנית המכינה

לא  בשנה הראשונה לגביה מתבקשת ההכרה ובשני� הבאות', במסלול שנה א, מספר החניכי�) ד(

מכינה הוועדה רשאית להמלי2 מטעמי� מיוחדי� שיירשמו על המש" הכרה ב;  חניכי��35יפחת מ

  . ג� א� בפועל היה מספר נמו" יותר של חניכי�

מחודש אוקטובר , 20%הנושרי� מהמכינה בכל שנה לא יעלה על ' היק� החניכי� במסלול שנה א  )ה(

הוועדה רשאית להמלי2 מטעמי� מיוחדי� שיירשמו על המש" הכרה במכינה ג� ; עד חודש יוני

  . א� בפועל היה אחוז גבוה יותר של נושרי�

, פיקוד, הדרכה, בתפקידי לחימה, ל"מבוגרי המכינה התגייסו לשירות מלא בצה,  לפחות90%   )ו(

כפי שנקבעו בפקודות הצבא  בהתא� לחוק שירות , קצונה או תפקידי� ומקצועות נדרשי� אחרי�

מטעמי� מיוחדי� , וועדה רשאית להמלי2ה; שנות הפעילות של המכינהמהל" כל אחת מב, ביטחו�

ג� א� בפועל היה אחוז נמו" , לתקופה קצובה,  או על חידוש הכרה במכינהעל הכרה, שיירשמו

ובתנאי שהמכינה ,  בשנה מסוימתיותר של חניכי� ששירתו לפי התנאי� האמורי� בתקנה זו

    .תקיי� דרישה זו במהל" התקופה שנקבעה

 מכלל 20%נו עולה על בהיק� שאי, המכינה רשאית לצר� לשורותיה תלמידי� שאינ� בגדר חניכי�) ז(

לרבות , המכינה תעביר דיווח על היק� התלמידי� שאינ� בגדר חניכי� במכינה; החניכי� במכינה

. לממונה במשרד ולממונה במשרד הביטחו� מדי שנה, פרטיה� האישיי� והטע� לשהות� במכינה

  . הדיווח יהיה ערו" לפי  טופס הדיווח השנתי שבתוספת השלישית

  

  לימודית �ינוכיתהתכנית הח. 13

לימודית תכלול בי� �תכניתה החינוכית, 9כמפורט בתקנה , המכינה תחנ" את חניכיה בהתא� למטרותיה

 :היתר

לימודי� הומניסטיי� המיועדי� לתרו� להכשרתו , נושאי� מתחומי הרוח והחברה )1(

, מסורת ומקורות ישראל, ימודי יהדותל: לרבות, הערכית ולעיצוב אישיותו של החני"

חברה ה, היהודי  הע�תחומיסוגיות מרכזיות בעיוני� ב , ואזרחותדמוקרטיה, ונותצי

באית המיועדת למי שאינ� צ��קדכינה מ; ידיעת האר2  וביטחו� לאומי, הישראלית

 ;    מקבילה כתחלי� ללימודי יהדותלימודית� תכנית חינוכיתעבור�  �תקיי �� יהודי

כושר , לקראת השירותשל החניכי�  הנפשיטיפוח החוס� : לרבות, הכנה לשירות הצבאי )2(

מיומנויות , ל"ערכי צה, ידיעת האר2, הכרת האר2, הכרת המערכת הצבאית, ניווט, גופני

 ;קבלת אחריות ומורשת קרב, לטיפוח מנהיגות

לימודית תרומה התנדבותית של החניכי� בתחומי � מכינה רשאית לכלול בתכנית החינוכית  )ב(

; באזור שבו שוכנת המכינה, קהילתיי��א� לצרכי� חברתיי�בהת, החברה והקהילה, החינו"
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לימודית השבועית הכוללת שמקיימת �פעילות זו לא תעלה על חמישית מהיק� התכנית החינוכית

 .המכינה

וכ� לא תקיי� פעילות המנוגדת לערכי , המכינה לא תקיי� פעילות פוליטית או מפלגתית כלשהי  )ג(

  .  ל"מדינת ישראל וצה

 .  מכל סוג שהואאו אקדמית להכשרה מקצועיתינה לא יתקיימו לימודי� במסגרת המכ  )ד(

בכתב , מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, בהתא� לבקשתה, הממונה במשרד רשאי לאשר למכינה  )ה(

בהיק� מוגבל ומצומצ�  במש" שנת ,  אפשרות לימי עבודה מרוכזי� לכלל חניכי המכינה, ומראש

, לימודית� על ידי המכינה כחלק מפעילותה החינוכיתבתנאי שימי העבודה מאורגני�, הלימודי�

  . אלא לצרכי החניכי� כקבוצה, ובתנאי שההכנסות מעבודה זו לא  יועברו לידי החניכי� כפרטי�

היק� ; לימודית במכינה תופעל בצורה סדירה ורצופה לאור" כל שנת הלימודי��התכנית החינוכית) ו(

מה� לא פחות משמונה שעות בשבוע יוקדשו , בשבועהלימודי� לא יפחת מחמישי� שעות לימוד 

וסו� שבוע מלא אחד בכל , וזאת במסגרת של חמישה ימי לימוד בשבוע, להכנה לשירות צבאי

 .חודש

לא  יאוחר , לימודית תוגש לאישור הממונה במשרד לקראת כל שנת לימודי��התכנית החינוכית) ז(

לדרוש מהמכינה לערו" שינויי� בתכנית הממונה במשרד רשאי ; מסו� חודש יולי בכל שנה

  .9לימודית ולהתאימה לאמור בתקנה � החינוכית

לבוגרי מסלול שנה ', לימודית לחניכי� במסלול שנה ב�המכינה רשאית לקיי� ג� תכנית חינוכית) ח(

ותאושר מראש ', התכנית העיונית תהיה שונה מהתכני� העיוניי� המועברי� לחניכי שנה א'; א

תהיה תכנית ' לימודית לתלמידי� במסלול שנה ב� התכנית החינוכית. ונה במשרדעל ידי הממ

כל הוראות תקנה זו יחולו על התכנית .  ייחודית וייעודית לחניכי� במסלול זה, מתקדמת, נפרדת

  . בכפו� לשינויי� המחוייבי�', לימודית לחניכי� במסלול שנה ב� החינוכית

 

  ביטוח. 14

להנחת דעתו של ,  המכינה להחזיק בפוליסת ביטוח חוקית ותקפהעל התאגיד המפעיל את) א(

וכ� , כלשהו' צד ג, הסגל החינוכי והמינהלי במכינה, המבטחת את חניכי המכינה, הממונה במשרד

  .  את המבני� והרכוש שבה� ושבאמצעות� פועלת המכינה

סוג העלול להתרחש היק� הכיסוי הביטוחי בפוליסה יהיה סביר ביחס לארועי� ביטוחיי� מה) ב(

  . צבאית� במוסד חינוכי מסוגה של מכינה קד�

  

  תקציב. 15

על המבקש להוכיח באמצעות הצגת תקציב שנתי כי למכינה יכולת תקציבית לשאת באחריות מלאה 

לגבי כל החניכי� שהיא מתכוננת , לחניכי� ולעמוד בכל דרישות פרק זה לאור" שנת לימודי� מלאה

על , לעניי� זה יכולת תקציבית יכול שתתבסס על השתתפות המדינה; הבאהלקלוט בשנת הלימודי� 

או על , על מקור תקציבי חוקי אחר, על שכר לימוד של חני" או של תלמיד אחר במכינה, תרומות

  .צירו� של כל אלה או חלק�
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  פיקוח ושלילת הכרה , הכרה: 'פרק ה

  הכרה. 16

 .  עלה על חמש שני�הכרה קבועה במכינה תינת� לתקופה שלא ת  )א(

, שתפחת מחמש שני�, לתקופה קצובה אחרת, הוועדה רשאית להמלי2 על הכרה זמנית  )ב(

 . מטעמי� שיירשמו

לקראת תו� חמש שני� ממועד ההכרה או לקראת תו� המועד הקצוב על פי מה שנקצב   )ג(

הערוכה לפי , המכינה רשאית להגיש בקשה לחידוש ההכרה, למכינה במסמ" ההכרה

 . בשינויי� המחוייבי�,  יחולו הוראות תקנות אלהעל בקשה זו ; וספת השנייההטופס שבת

הבקשה תוגש לממונה במשרד לא יאוחר מסו� חודש פברואר של השנה האחרונה שבה   )ד(

 . ותתייחס לחמש שנות הלימודי� הבאות, ההכרה בתוק�

 . בשינויי� המחוייבי�, תקנות אלהעל הלי" חידוש ההכרה יחולו הוראות   )ה(

 

  דיווחי� . 17

  : המכינה תגיש לממוני� את הדיווחי� המפורטי� להל�)  א(

ערוכה לפי הטופס שבתוספת , ובו  רשימת חניכי� הלומדי� בה, בתו� כל חודש � דיווח חודשי) 1(

  ;הרביעית

ביחס לשנת הלימודי� , לא יאוחר מסו� חודש יולי,  בתו� כל שנת לימודי�� דיווח שנתי) 2(

הדיווח יהיה ערו" לפי הטופס ; לתכנו� שנת הלימודי� העתידה לבואשקדמה לו וביחס 

  . שבתוספת השלישית

 .   לפי הצור" ובהתא� לשיקול דעת�, הממוני� יהיו רשאי� לבקש דיווח נוס� או השלמת הדיווח) ב   (

 

  פיקוח  . 18

 יהיו �יד לרבות כל מיתק� המשמש לפעילות המכינה והתאג, המכינה והתאגיד המפעיל אותה) א(

  . נתוני� לפיקוח המשרד ומשרד הביטחו�

כל מסמ" או מידע , המכינה והתאגיד המפעיל אותה יעבירו לכל אחד מהממוני� או לוועדה  ) ב(

  .שיידרש לה� לצור" ביצוע עבודת� ולצור" פיקוח על המכינה

  

  התליה ושלילת הכרה , התניה. 19

מותנית בתנאי� או קצובה , קבועה,  חלקית,הוועדה רשאית להמלי2 על מת� הכרה זמנית) א(

  .    למכינה, בזמני�

 רשאית הוועדה להתכנס בכל עת �היה והמכינה לא עמדה באחד מתנאי החוק או תקנות אלו   )ב(

התליה או שלילה של ההכרה , ולדו� בעניינה לצור" גיבוש המלצה למנהל הכללי בדבר התניה

  . במכינה

  .  תו" פירוט של הטעמי� והנימוקי�, ת ובכתבההמלצות תהיינה מנומקו)   ג(

הזדמנות , או למי מטעמה, תינתנה רק לאחר שניתנה למכינה, המלצות לפי תקנה זו כאמור)  ד(

 . להשמיע טענותיה� בפני הוועדה

, בצירו� תנאי� או סייגי�, המנהל הכללי רשאי לאשר את ההמלצות באופ� מלא או חלקי) ה(

  . דה בבקשה להשלמת הדיו� או ההמלצהלדחות� או להשיב� לווע
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  סיו� פעילותה של המכינה . 20

, תודיע על כ" לממוני� בכתב, מכינה המבקשת להפסיק את פעילותה באופ� זמני או לצמיתות) א(

המתחילה בחודש ספטמבר או בחודש , לא יאוחר מחודש אפריל ביחס לשנת הלימודי� הבאה

  . אלול שלאחר מכ�

,  למש" שנת לימודי� אחת בלבד, באישור מראש ובכתב של הממוני�, קה מלפעולמכינה אשר פס) ב(

 תוכל להגיש בקשה לחידוש הכרה לפי הטופס שבתוספת �וביקשה לשוב ולחדש את פעילותה 

 . השנייה

 תגיש �ומבקשת לשוב ולפעול , מכינה אשר פסקה מלפעול  למעלה משנת לימודי� אחת ברציפות) ג(

 . ת לפי הטופס שבתוספת הראשונהבקשה להכרה מחודש

  

  

  הוראות שונות: 'פרק ו

  

  הצמדה . 21

לפי שיעור , ) יו� העדכו�–להל� ( בספטמבר �1לחוק יעודכ� מדי שנה ב) א(3הסכו� הנקוב בסעי� ) א(

  .השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי

  .י שקל יעוגל כלפי מעלהוסכו� של חצ, יעוגל לשקל החדש השל� הקרוב, סכו� שעודכ� כאמור) ב(

  ).ב(המנהל הכללי יפרס� ברשומות את הסכו� כפי שעודכ� ועוגל לפי תקנת משנה ) ג(

  –בתקנה זו ) ד(

  ; מדד המחירי� לצרכ� שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטאטיסטיקה� " המדד    "

  ;  המדד שפורס� לאחרונה לפני יו� העדכו��" המדד החדש "

, ורס� לאחרונה לפני יו� העדכו� הקוד� ולעניי� יו� העדכו� הראשו� המדד שפ� " המדד היסודי "

  . 2009המדד שפורס� בחודש אוגוסט 

  

  תחילה . 22

  . שלושי� ימי� מיו� פרסומ�, תחילת� של תקנות אלה

  

  הוראת מעבר . 23

 �מכינה אשר ביו� פרסומ� של תקנות אלה היתה מכינה מוכרת ומתוקצבת על ידי משרד החינו" 

ובמהלכה יהיה עליה להשלי� את , ע"� להיות מוכרת ומתוקצבת בשנת הלימודי� התשתוסי

, הוועדה המייעצת רשאית להתיר; א"הדרישות לפי תקנות אלה לקראת שנת הלימודי� התשע

 הלימודי� תבשנלהכרה למכינה ג�  ה להגשת הבקשה חריגהארכ, מטעמי� מיוחדי� שיירשמו

  . א"תשע

   

 
 

 doc).ללא הטפסי�(תקנות המכינות הקד� צבאיות 

 


