
יוצאים לשירות לאומי | צבאי

הקהילה  את  משרתים  לצעירים,  המכינה  חניכי 
והחברה במסגרת השירות הלאומי / צבאי.

חייל  של  והזכויות  החובות  את  כולל  זה  שירות 
בחברה  בהתבגרות  מרכזי  חלק  ומהווה  משוחרר 

הישראלית.
שירות  רכזת  בליווי  נעשה  הלאומי  השירות 
לאומי-אזרחי, המתאימה את מסגרת השירות לכל 

חניך באופן אישי.
השירות הלאומי/צבאי מהווה התנסות ראשונה בחיי 
העבודה ומציב אלטרנטיבה ראויה מאתגרת ומלאת 

סיפוק לצעירים עם נכויות ומסמל את המעבר

ממקבל שירות לנותן שירות!

מכינת "כנפיים"
מכינה לחיים

המכינה מופעלת בשיתוף משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 
אגף השיקום וקרנות ותורמים נוספים.

כוונים:
מספר עמותה: 580410793

כפר הנוער חופים בוסתן הגליל
מען למכתבים: גורדון 14 חיפה 32764

www.kvn.org.il
טלפון: 049917444 פקס: 049917060 

kivunim@kvn.org.il
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חפשו אותנו בפייסבוק: "עמותת כוונים"



למה מכינת כנפיים?
בעשייה  חלק  לקחת  אותך  מזמינה  כנפיים  מכינת 
משמעותית ומאתגרת המשלבת: חיי קבוצה עשירים, 
שירות לאומי/צבאי משמעותי, רכישת כלים מעשיים 
ותרבות.  פנאי  פעילויות  טיולים,  לצד  לעצמאות 
התוכנית מלווה ע"י צוות מקצועי אשר מורכב מאנשי 
עם  רפואי-שיקומי  וצוות  סוציאליים  עובדים  חינוך, 

ניסיון רחב בתחום השיקום.

איפה זה קורה?
במושב בוסתן הגליל הממוקם על שפת הים! 

למי התוכנית מיועדת ?
עם  לצעירים  המיועדות  תוכניות  הן  כנפיים  מכינות 
עם  מתמודדים  אשר  או   חושיות  ו/או  פיזיות  נכויות 
בגילאי     תקינה   קוגניציה  בעלי  כרוניות,  מחלות 
ובעלי  לאומי  לביטוח  המוסד  ע"י  המוכרים   30-18

זכאות ל %40 נכות לפחות.

המאפשרים  כלים  למשתתף,  מעניקות  התוכניות 
המאפשרות  ומיומנויות  מגוונים  בתחומים  התפתחות 
דיור עצמאי והשתלבות בחיי הקהילה, ניהול משק בית 

ותעסוקה.

מכינת כנפיים לצעירים בנויה בשני שלבים:
שנה א': במסגרת קבוצתית (קומונה גדולה) 

              במושב בוסתן הגליל.
שנה ב': בדירות משולבות בקהילה בעיר.

יוצאים לחיים עצמאיים - מהבית לדרך חדשה 

המאפשרת  קבוצתית  במסגרת  לחיים  גילם  בני  כשאר  יוצאים  החניכים 
התנסויות מגוונות, היציאה מהבית, חיי החברה וההתנסויות בניהול עצמי 

וקבוצתי, תורמות לחיזוק הביטחון העצמי ולבניית הזהות האישית.

"יוצאים גדולים"
חניכי המכינה, לאחר סיום המסלול יוצאים אל דרכם העצמאית בתוכנית 

אישית המותאמת להם.

התוכניות כוללות:
• לימודי תעודה, השלמת בגרויות והכנה לתואר אקדמאי.

• ליווי ושילוב בעבודה בשוק החופשי.
• בתום השנתיים, יכולים החניכים להעז ולפרוש כנפיים כבוגרים

   ולנהל את חייהם.

על עמותת כוונים:
צרכים  עם  צעירים  של  בחברה  ושילובם  קידומם  למען  פועלת  כוונים 
ניהול עצמי תוך  יכולות  מיוחדים. באמצעות תכניות חדשניות המפתחות 
ובוגרים עם צרכים מיוחדים לקחת  מעורבות בקהילה, אנו מעוד צעירים 

אחריות על חייהם, להשפיע על מהלכם ולממש חיי עצמאות ועשייה.

בכוונים פועל צוות רב- תחומי הכולל אנשי מקצוע, יועצים מתחומים שונים 
עם  שקומיים  תכנים  משלבות  העמותה  תכניות  מסור.  מתנדבים  וצוות 

תכנים ממסגרות בלתי פורמאליות ישראליות. 

העמותה מפעילה מספר תוכניות:
• מכינת כנפיים לצעירים בגיל 23-18

• מכינת כנפיים לצעירים בוגרים בגילאי 30-23
• מכינת כנפיים לצעירים בוגרים לקויי שמיעה בגילאי 25-22

• כווני דרך  תוכנית ליווי בוגרי מכינות כנפיים 
• כוונים לבוגרים (גילאי 30-21) תוכנית ליווי למסיימי המכינה ובוגרים 

   נוספים בהשתלבות בקהילה.
• אשכולות דיור: מערך דיור תומך בקהילה ( גילאי 55-21).
• מנטוריג: ליווי אישי לצעירים עם מוגבלות (גילאי 35-21).

• מועדונית שקומית לבני נוער לקויי שמיעה.


