תיאור התפתחות מכינת גליל עליון מיום הקמתה ועד היום
השנה

תיאור ההתפתחות

1998

הקמת המכינה במעין ברוך שעל גבול הלבנון עם  20חניכים ,בתכנית שנתית המכוונת למנהיגות
חברתית  -קהילתית ,חינוכית וצבאית .התחברות לקהילה המקומית בתחומי התרבות והחינוך.

1999

הגדלת הקבוצה ל –  30חניכים ,התחברות למוקדי מעורבות ברחבי הגליל ,השתתפות וסיוע בפרויקט
תגלית ,הובלת מיזמים חינוכיים בגליל ,עם אוכלוסיות של קשישים ,ילדים ומתבגרים.

2000

הגדלת הקבוצה ל –  40חניכים ,העמקת המעורבות והסיוע ברווחה וחינוך באזור ,המשך בפרויקט
תגלית ,הוצאת משלחת של  8בוגרי מכינה למחנות הקיץ של הקהילה היהודית ברחבי קנדה.

2001

הגדלת הקבוצה וייצובה על  50חניכים ,פתיחת תכנית המשך  1/2שנתית ל 9 -בוגרי המכינה ,הקמת
מערך בוגרים ,השתלבות במערך השמירה והביטחון של הישוב והאזור ,המשך בכל הפרויקטים
האחרים.

2002

המשך בכל מיזמי העבר ,הקמת מערך בוגרי מכינה ,התגייסות משותפת לפרויקטים בחברה
הישראלית ,יזום  3פרויקטים חינוכיים עם כ –  600תלמידי י"א – י"ב מכל רחבי האץ

2003

פיתוח מיזמים חינוכיים ייחודיים בקרית שמונה וחצור ,במטרה להכשיר מנהיגות קהילתית צעירה.
ביצוע קייטנת קיץ לילדי קריית שמונה .יזום פעילות ערכית חינוכית משותפת עם עולים חדשים.

2004

הגדלת קבוצת השליחים למחנות הקיץ של הקהילה היהודית בקנדה ל –  11בוגרי מכינה שסיימו את
התכנית .יזום  3תכניות מנהיגות עם בתי"ס בארץ ,קיום טקס זיכרון עם  600תלמידים יהודים מקנדה.

2005

פיתוח מערך תמיכה בפעילויות של בוגרי המכינה ,במטרה לסייע להם בעשייה שלהם במהלך
השירות הצבאי ואחריו ,יצירת מיזם עם עולים חדשים ,סדרת מפגשים עם נוער ערבי ודרוזי מאזור
חיפה.

2006

סיוע ליישובי קוו העימות במלחמת לבנון השנייה ,כניסה להדרכת מסגרות מתבגרים ביישובים
הקהילתיים בגליל ,יזום מחנה קיץ לילדים ונוער באזור עמק החולה והגליל העליון.

2007

יזום סמינרים בנושאי דמוקרטיה ,זהות יהודית וציונות עם כ –  500תלמידי י"ב מבתי"ס שונים בכל
רחבי הארץ ,מסע בחברה הישראלית ומפגשי אוכלוסיות במטרה להכיר ,לייצר דיאלוג ולהתחבר.

2008

הקמת קבוצת מכינה נוספת של  40חניכים בכפר הנשיא וייצוב מסגרת של  100חניכים בשני
המוקדים ,כניסה למוקדי התנדבות בחצור הגלילית ,התנדבות חניכי המכינה ביישובי הדרום
במהלך המבצע בעזה .

2009

פתיחת מיזם ערי חינוכי בצפת ,שעניינו הוא טיפוח מנהיגות נוער מקומית ,יזום פרויקט עם תלמידי
תיכון מבי"ס בסן פרנסיסקו ,סיוע לחקלאי הצפון במסיק זיתים ,הקמת בית מדרש משותף עם צעירים
דתיים.

2010

הקמת תכנית המשך משותפת בגליל עם  5מסגרות נוספות ,שתכליתה היא הגשמה בחברה
הישראלית ,בהשתתפות של  20חניכים ,יזום מערך פעילות עם מוזיאון חצר תל חי.

2011

השתלבות במערך השמירה וההגנה על השטחים החקלאים בגליל ,שיתוף פעולה עם מסגרת משמר
הגבול באזור ,יזום פעילות מסייעת למח' הילדים בבית החולים בצפת.

2012

התגייסות לסייע ליישובי הדרום במהלך המבצע בעזה ולאחריו ,בעיקר בקשר עם האוכלוסייה
הבוגרת ,הילדים ומטות הפיקוד השכונתיים ,העמקת הפעילות ההתנדבותית בצפון.

2013

שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית ,במטרה להוציא בוגרי מכינה לשליחות חינוכית למחנות הקיץ
גם לקהילות בארה"ב ,הגדלת המשלחת ל –  13חניכים.

2014

הקמת מנהיגות מכינאים צפונית ,המושתתת על נציגי  10מכינות וקיום תכנית פעולה שנתית
משותפת ,הגדלת משלחת חניכי המכינה לצפון אמריקה ל –  18חניכים ,התגייסות לסייע לתושבי
הדרום.

2015

יזום  3אירועים משותפים ל  6 -מסגרות נוער שונות ובסה"כ כ –  700צעירים ,בנושאי חברה
ודמוקרטיה ,הקמת קבוצת המכינה השלישית בקיבוץ ברעם ,הקמת עמותת בוגרי המכינ בכנס מרכזי
שקיימנו.

2016

כניסה למיזם קליטת חניכים עם מוגבלויות ,כניסה לפרויקט קליטת חניכים מהעדה האתיופית,
כניסה למיזם יהדות פלורליסטית ,מיזם היסטורי משותף עם רשות העתיקות.

תכנון

הקמת מרכז צעירים ומשוחררי צבא .הקמת תכנית מנהיגות חינוכית בכפר גלעדי .הקמת  2מוקדים

2017-2025

עם תכנית לצעירים המשלבת למידה וחקלאות .הקמת בית מדרש לצעירים בגליל.

