
               
 לכבוד:

 :המכינות שקיבלו אישור הפעלה החל בשנת תשע"ח
 רוח השדה, מגדלור

 
 המכינות שקיבלו אישור הפעלת שלוחה החל בשנת תשע"ז:

הנגב )חולית(, עז שלמה )אור יהודה(, ארזי לבנון )ליאל(, ערבה )עין יהב(, אדרת )עיינות(, תלם 
 )חולון(.

 
 המכינה שקיבלה תמיכה עבור שלוחה חדשה שנה ראשונה:

  רבין )אדמית( 

 
 שלום רב,

 

 תשע"ח –הזמנה למועמדות לתמיכה במכינה/שלוחה חדשה 
 המטרה:

סיוע ועידוד לשלוחות ומכינות חדשות להתבססותן באזורי פריפריה. משנת תשע"ח גם למכינות 
 המכילות אחוז גבוה של נוער פריפריאלי.

 
 הרכב הועדה:

 הועדה הקבועה של המועצה בצירוף נציגי קק"ל.

 
 מזכירה וטכנית לתיאום והכנה:

 יוליה )רכזת המטה במועצה( ואביבה )המזכירה של שלומי אוליאל קק"ל((.

 
 א. תנאי סף לעמידה בקול קורא:

 . שלוחה מאושרת ע"י משרדי החינוך והביטחון השייכת למכינה קד"צ שנתית1
 ע"י משרדי הביטחון והחינוך או מכינה בהקמה מאושרת ע"י משרדי הביטחון והחינוךמוכרת    
 כננגד בטוחה למקרה שלא תאושר(.    

 .17. השלוחה או המכינה התחילה את שנת הפעילות באוגוסט/ספטמבר 2
 . ממוקמת בגליל או בנגב או באזור עדיפות לאומי אחר, או ביישוב/שכונה עם פריפריה חברתית3
 מהחניכים(.  60%אוכלוסיה מוחלשת(, או שהיא כוללת אוכלוסיה פריפריאלית )מעל    
 . )בנוסח מצורף(1ל  1התחייבות בכתב של הרשות מקומית למאצ'ינג ביחס של . 4

 
 ב. במקרה של צורך בהעדפות בין המתמודדות סדר העדיפויות ייקבע לפי:

 .3. יישוב לפי אחת ההגדרות בסעיף א 1

 עיר/אזור שאין בו פעילות רציפה של מכינות או שזו פעם ראשונה שמכינה נכנסתישוב/ . 2

 .לפעול בו    
 פריפריאליות לפי מדד הפריפריה ו/או סמיכות לגבולות/קו עימות ו/או יישוב /אזור עם ציון . 3

 .נמוך באשכול משרד פנים    
 . גודל היישוב ו/או מצב סוציו אקונומי של היישוב.4

 
 כללי חלוקה:

 לשלוחה/מכינה אחת.₪  135,000. ככלל השאיפה תהיה להקצאה שאינה פחותה מ1
. ההקצאה תינתן שנתיים ברציפות בהיקף זהה )בכפוף להמשך השת"פ בין מועצת המכינות 2

 (.2019-וקק"ל ב
 . במידה ויש מכינות/שלוחות שעמדו בתנאי הסף מעבר לסכום ההקצאה צוות הקק"ל רשאי3
 לקיים שימוע למכינות/שלוחות מועמדות לפני החלטתו. 

 
 תדני, תמר ויוליה בשם מועצת המכינו בברכה,

 



               
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 כתב התחייבות לדוגמה

 

 מאשר בזה ראש הרשות המקומית ______________  -אני ________________________
 ₪ 135,000כי כנגד הקצאת הקק"ל למכינת/שלוחת ____________________ בסך של עד 

סמכתאות להעברת מטעם הרשות לטובת המכינה, וכי נעביר א יוקצה סכום זההלשנת תשע"ח, 
כתנאי להעברת הסכום  1.3.18ליום  הסכום מטעם הרשות כפי שהוצא או אושר עבור המכינה עד 

 לשלוחה/למכינה.
   _________                                 _______________ 

 חתימה                                                  שם+ תפקיד 

 


