
 

 
 

 מכינות קד"צ תשע"ח –פרוייקט ראש בראש 

  :רקע

 

הרצאות ופעילויות בנושאים שונים  ,שיעוריםבשגרה במכינות הקד"צ ברחבי הארץ מתקיימים 

הלו"ז השבועי מורכב משיעורים ופעילויות המועברות על ידי צוות המכינה, ומפעילויות ומגוונים. 

 והרצאות המועברות על ידי מרצים חיצוניים. 

נת הרצאות ופעילויות ממקורות נת שיעורים והעברת תכנים מתאימים על ידי הצוות, כמו גם הזמהכ

 מאמץ רב והשקעה כספית ניכרת.דורשים  חוץ

תכנים ופעילויות ב וכסף ,זמן, מאמץ ים דומים, ומשקיעותמתמודדות עם אתגררבות מכינות ש כיוון

מכינות קיימים אנשי צוות איכותיים, אנשי אחת מהל מתוך הבנה שבכ .ומעניינות ,רלוונטיות ,איכותיות

פרוייקט  נולד הרעיון ליצור פרוייקט שיתוף ידע, פעילויות, שיעורים ותכנים ,חינוך נפלאים וידע רב

 "ראש בראש".

 

 

 מטרות:

 

 כוחנו את שיעורים, פעילויות ותכנים במשותף. המכינות יתמודדו עם האתגר שבהב"

 הפעילויות במכינות.גיוון הרחבת קשת הדעות ו, שיתוף ידע בין המכינות באחדותינו".

 דרך העברת שיעורים ופעילויות מכינות השל צוות האנשי של פיתוח התמקצעות, העשרה ו

בעל פוטנציאל להרחבת אופקים, הצגת הוא במכינות אחרות. המפגש עם קהלים אחרים 

 גוונות וחידוד הנושאים וחשיבותם הן לחניך והן לאיש הצוות.זוויות שונות ומ

  חוץ יוכלו המציא יש מאין, התכנים קיימים ודינמיים, והרצאות הלא צריך ל –חסכון בזמן וכסף

 .להעשות כברטר בין הגופים

 

 יעדים:

 תחילת עבודה לאחר החגים של שנה"ל תשע"ח. -

מאגר ה .ושיעורים גדול ומגוון המבוסס על שיתופיות ושותפות יצירת "בנק" פעילויות, תכנים -

יעד התחלתי ויאפשר למכינות להיחשף לתכנים עשירים ומגוונים. יהיה פתוח לכלל המכינות 

 מכינות משתתפות )נותנות ומקבלות פעילות(. 5-8

 יצירת שיתוף פעולה בין המכינות המשתתפות המבוסס על אמון, שיתוף ופתיחות. -

בהתבסס על אמון,  ע"ב הכללים הקיימים. במינימום פיקוחשל המאגר  עצמאי""תפקוד  -

 תופיות של המסגרות המשתתפות.יות ושיאחר

 

 

 



 

 
 

 ללים:כ

מערך שיעור שנתי, עליכם לתת עבור .  מבוסס על ערבות הדדית. פרוייקט "ראש בראש" .1

 וכן הלאה. מפגשים  10תמורת מפגשים 10הרצאה, תמורת מערך שנתי בתמורה. הרצאה=

אין הכרח שכל מכינה תעבוד מול אותה מכינה ש"נתנה" לה פעילות. ניתן לקבל את התמורה  .2

, ומקבלת מערך שנתי ה ב', נותנת מערך שנתי למכינ ה א'מהמאגר הכללי. לדוגמא: מכינ

 במאגר.אחרת נותנת מערך שנתי למכינה ב' . מכינת ג'ממכינה 

 כינת ידידיה.את המאגר ינהל צורי, רכז ההדרכה של מ 

 ע"מ לקבל תוכן בתמורה, התוכן שהצעתם צריך להיות בשימוש.

 ו'(צוות שלה )נסיעות וכדכל מכינה נושאת בהוצאות של אנשי ה .3

במידה ומכינה מעוניינת בפעילות/הרצאה וכדו' הקיימת במאגר אך אין לה מה לתת  .4

בתמורה. ניתן לפנות ישירות למעביר הפעילות ולבצע התקשרות רגילה בתשלום. 

תהיה ככל קשר בין עובד  כזו התקשרותוכל  התקשרות זו אינה)!( במסגרת הפרוייקט!

 ל שירות. ספק ומקבלמעביד/

סילבוס/תקציר סקירה על נושא הפעילות ותוכנה,  מכינה שנכנסת למאגר מתבקשת לפרסם .5

 היקפו )מספר מפגשים(, מטרתו וכו'. 

 

 רעיון טוב! אז מה לעשות עכשיו?

  )הרישום הוא כניסה למאגר והבעת עניין( ם בלינק המצורףשלהיר .1

 https://goo.gl/forms/u7aZdqGx6QLgsjFm1  -לינק להרשמה 

ללא רישום לפעילות  )מה הפעילות שאתם נותנים( 15.09.17ום לפעילות עד לתאריך שרי .2

 לא תהיו פעילים במאגר.

ור פעילות המתאימה חתקבל את המאגר ע"מ שתוכל לב כל מכינה שתירשם ותכניס פעילות .3

 . שימו לב! ע"מ לקבל פעילות, הפעילות שנתתם צריכה להיות בשימוש.לה ולתאם

 head@gmail.combehead2 –לפרטים ושאלות נוספות 

 0525432210 -או לצורי 

mailto:behead2head@gmail.com

