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 2021-2020תשפ"א , 'מחזור ג -מכינת ארז שלומי

 

מנהיגות, הכנה שיח בחברה הישראלית, הכרת הארץ,  מעודדתצבאית ארז שלומי  המכינה הקדם

לחיים כאזרחים בוגרים והכנה לשירות משמעותי בצה"ל. ייחודיות המכינה היא בחשיפת חניכיה 

מכינת ארז שלומי הינה פרי שיתוף הפעולה  לעולם התעשייה היצרנית והטכנולוגיה המתפתחת.

 בין תנועת אחריי!, הסוכנות היהודית, אלביט, מכללת ארז ומועצה מקומית שלומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתוכם:, בוגרות ובוגרים 22וסיימו חניכות וחניכים  32החלו את שנת הפעילות תשפ"א 

 בנים 8בנות,  14

 עולה מהולנד( 1-עולה מארה"ב ו 1יוצאי חבר העמים,  2יוצאי אתיופיה,  6עולים או בני עולים. ) 10

 בוגרי פנימיות 4

 לתפקיד משמעותי.הוא מתגייס וכעת  יסוצה"ל לגיהסכמת  בוגר אחד שהגיע עם עבר פלילי וללא

 .שלומיב בחרהלכת ושהרחיקה מפארן  אחתתושבי הצפון ו 11

  

 

 

 

 



 

 

 דיווח שנתי

, אשר לצד הפגיעה הקשה בצילה של מגפת הקורונהתשפ"א התקיימה כולה ות שנת הפעיל

הדגל  פרויקט .הטובית ולעשיית הזדמנויות גדולות למעורבות חברת זימנה בתכנית השנתית, גם

"סוגרים את המדינה פותחים את הלב". פרויקט אשר יזמו המכיניסטים ובו הוציאו של המכינה היה 

פרויקטים קטנים לרווחת תושבי שלומי. במהלך הפרויקט נשארו המכיניסטים במכינה  8לפועל 

נה לקיים המכיבין הסגרים הצליחה  במהלך כל סגר חגי תשרי כדי עשייה חברתית קהילתית.

 מנהיגותית והעצמה שוטפת.חברתית, שבועמיגדר, שבוע תרבויות ופעילות סדרות שטח, 

 

 

ופעלה המרכזי. במהלך השנה לימוד עולם התעשייה והטכנולוגיה היווה עבור המכיניסטים נושא 

עקב אי יכולת  השנה היתה מוגבלת. התכנית תכנית "מרעיון למוצר" בהובלת צוות מכללת ארז

תכנית  קייםל מגבלות ההתקהלות. עם זאת, כן הצלחנוהסגרים וועקב  יםבמפעל לקיים סיורים

. 4.0אלו נושאי הלימוד:  התעשייה בגליל. תעשייה ו ,דגש על תעשיית הפלסטיק נתית ששמהש

הקדמה ליזמות עסקית. אני עוד עשר שנים. תכנון מוצר. מבוא לפלסטיק. פלסטיק וסביבה. תהליך 

 ייצור מוצרי פלסטיק. הדגמה מעשית.

  

מכינת ארז שלומי צפויה שיפתח בחודש אוגוסט,  2021-2022 תשפ"ב ' בשנתלקראת מחזור ד

קבלים מת 68נכון לעכשיו ישנם כבר עקב ביקוש גבוה.  להגדיל את פעילותה באופן משמעותי

 מקבוצות אוכלוסייה מגוונות. על פי הנהוג אצלנו, כינסיטיםמ 70 מעל הואלמכינה והצפי 

גרי גם בו ת ארזמקווים לראות בין הסטודנטים של מכלל ואנוהמכינה ממשיכה ללוות את בוגריה 

 השירות הצבאי.  בתוםראשונים מכינה משנים קודמות שעושים את צעדיהם המקצועיים ה

 



 

 תקציב

רובו ככולו של התקציב אינו מנוהל על ידי מכללת ₪.   1,350,000תקציב השנתי של מכינה הוא 

 גורמים מממנים : ארז אלא על ידי תנועת אחריי!. 

 550,000 תקנת משרד החינוך

 278,000 )בשיתוף הסוכנות היהודית(אחריי! 

 ב קורונהלא התקיים עק עבודה במפעלים

 40,000 תשלומי חניכים

 150,000 מועצה מקומית

 200,000 אלביט

 66,000 מכללת ארז

 66,000 יק"א 

 ₪  1,350,000 סך הכל

 פירוט הוצאות וחשבוניות בתקציב יק"אבנפרד מצורף *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשנת הפעילות הבאה נמשיך  אנחנו מבקשים להודות לקרן יק"א על הליווי והתמיכה בפרויקט. 

 עם סקרנות וחדשנות לתעשייה מתקדמת.ו עם מחזור ד', בשאיפה ללא קורונה את התכנית

 

 

 בכבוד רב,

 חג פסח שמח

 יוסי גימון

 


