
 
 בוגרים תשע"ט –דף פרויקט 

 
 (לעם קק" כפוף להמשך ההתקשרות)ב 2019 שנת הקצאה:

 . ובכפוף לקבלת תשלום מקק"ל תשע"ט על בסיס ביצוע שנתי ,2019סוף : מועד תשלום משוער
 

 לו"ז הרשמה דיווח ותשלום:
 .31.7.18בטופס שיישלח אליכם, עד הרשמה ראשונית  .1
 .31.8.18מילוי פרטים לגבי הפעילות הצפויה בטופס ייעודי שיישלח אליכם, עד  .2
 .2019יוני  –מילוי טופס ביצוע  .3
 . 2019בהתאם לחוזה  –מכתב זכאות, שליחת דוח ביצוע כספי + חוו"ד רו"ח  .4

 
 תיאור כללי: 

בוגרים בשכר המגיע להכשרות  תמיכה במכינות המעסיקות רכז – תכנית מצומצמת .1
 .מועצת המכינות

 ש"ח בשנה. 6,000עד 
רכז ייעודי  במכינות המקיימות פעילות בוגרים מתקדמת כוללתמיכה  –תכנית מורחבת  .2

 .משרה ומעלה 50%
 ש"ח של התכנית המצומצמת. 6,000-ש"ח בשנה )הערכה( בנוסף ל 10,000ממוצע 

 קריטריונים לזכאות:
 והגעתו לפורום רכזים בשכר קיום רכז בוגרים  – תכנית מצומצמת

 .בתפקיד למשך שנה לפחות והישארותו/ה בוגרים בשכר /תקיום רכז .1
 מפגשי פורום רכזים בשנה. 6מתוך  4-ל /תרכזההגעת  .2

מפגשים או  3-משתתפים אשר יגיעו בפועל ל. התשלום הינו החל מהמפגש הרביעי -
 , כולל במקרה של החלפת רכז/ת. פחות לא יהיו זכאים לתשלום

ההרשמה ורישום הנוכחות הינם אישיים )לפי אדם ולא לפי מכינה(.  -אין "מחליפים"  -
 מפגשים. 4-לא יתקבל תשלום אם אותו רכז לא נכח לפחות ב

 .השתתפות במחקרים של מועצת המכינות כולל מאגר מידע בוגרים .3

 (. למכינה ש"ח בשנה 6,000עד )המשתתפים  לכללש"ח החזר הוצאות לכל מפגש  1,000התשלום: 
 

 למכינה שמקיימת פעילות בוגרים מתקדמת – תכנית מורחבת
 תנאי סף

 עמידה בכל תנאי התכנית המצומצמת. .1
 3,710 )כלומר מינימום שכר מעל 40% שכר בסיסבומעלה  50%-העסקת רכז משרה ב .2

 בתפקיד אינוו בוגרים לתחום ייעודי , הרכז(הוצאותהחזר  כולל לא משרה לחצי ח"ש
 .במכינה אחר אדמיניסטרטיבי או חינוכי

 .ניוזלטר חודשי לפחות .3
 .מחזורים אחרונים 3שבת אחת בשנה לכל מחזור  .4
 .כנס בוגרים מכינתי אחד בשנה .5

  שיקולים לגובה תמיכה
 ** טבלת הניקוד המפורטת תיקבע בהנהלה פעילה באישור יו"רים )ושיתוף הועד במקרה הצורך(.

 רכז שנה שניה ומעלה .1
שתורמים הוראת קבע למכינה / )הנמוך מביניהם( מהבוגרים  20% אובוגרים  100לפחות  .2

 .לארגון הבוגרים
 .צוות מלווי מחזורים בשכרקיום  .3
 .כמות בוגרים .4
 תוספת –פריפריה במכינות  .5
 תוספת –מכינות הפונות לנוער פריפריה  .6

 .ש"ח למכינה( 10,000ממוצע הערכה: )ניקוד טבלת התשלום: חלוקת סכום התמיכה לפי 


