
 

 2018 אוגוסט

 טתשע" בוגרים מפגשי רכזי

 

 רכזות ורכזי בוגרים,

אנו בפתחה של שנת פעילות נוספת של פעילות בוגרי המכינות ופורום הרכזים. לקראת החזרה 

 על התכניות לשנה הקרובה. לשגרת הפעילות, רצינו לעדכן אתכם על המפגשים ומעט

 

 מפגשי פורום רכזי בוגרים

, ב'צעירים במרכז' 9:00-16:00בימי ג' בין השעות מפגשי רכזי הבוגרים יתקיימו גם השנה 

 (. המפגשים יתקיימו בתאריכים הבאים:22)רחוב שבטי ישראל  בירושלים

 16/10/2018 – מפגש פתיחה חגיגי 

 13/11/2018 

 11/12/2018 

 22/01/2019 

 19/03/2019 

 21/05/2019 – מפגש מסכם 

המפגשים יתקיימו במקביל לרכזי הבוגרים במכינות הכלליות והתורניות, חלק מהתכנים 

 במשותף וחלק לחוד.

במפגש הפתיחה נעסוק בהיכרות, עדכונים לשנה הקרובה וחשיפה לאפיקי הגשמה משמעותיים. 

קהילת הבוגרים, התייעצות עמיתים לאורך השנה נתמקד בכלים וסדנאות למיומנויות ניהול 

 ודילמות, שיתופי פעולה ועוד. לו"ז מפורט ישלח לפני כל מפגש.

 מפגשים סה"כ. הנוכחות בכל שעות המפגש הינה חובה. 6-כולל צומצם השנה למספר המפגשים ה

 .לאורך השנה מצפים לראותכם

 

 תכנית מצומצמת ומורחבת

 תכניות בתוך הפרויקט: 2רויקט הבוגרים יהיה דרך השנה מודל התמיכה של המועצה במכינות בפ

בה משתתפות כל המכינות שנרשמו לפרויקט, תמיכה במכינות  – תכנית מצומצמת .1

תשומת לבכם לקריטריונים לזכאות בוגרים בשכר המגיע להכשרות.  /תהמעסיקות רכז

 אשר השלמתן מהווה תנאי לקבלת התקצוב בפרויקט:

 שארותו/ה בתפקיד למשך שנה לפחות.קיום רכז/ת בוגרים בשכר והי 

 מפגשי פורום רכזים בשנה. 6מתוך  4-הגעת הרכז/ת ל 



 

 3-משתתפים אשר יגיעו בפועל ל. התשלום הינו החל מהמפגש הרביעי -

 מפגשים או פחות לא יהיו זכאים לתשלום, כולל במקרה של החלפת רכז/ת. 

י אדם ולא ההרשמה ורישום הנוכחות הינם אישיים )לפ -אין "מחליפים"  -

 מפגשים. 4-לפי מכינה(. לא יתקבל תשלום אם אותו רכז לא נכח לפחות ב

 השתתפות במחקרים של מועצת המכינות כולל מאגר מידע בוגרים. 

ש"ח בשנה  6,000ש"ח החזר הוצאות לכל מפגש לכלל המשתתפים )עד  1,000 התשלום:

 למכינה(. 

 למכינה המקיימת פעילות בוגרים מתקדמת. –תכנית מורחבת  .2

בהמשך השנה נפתח את האפשרות למכינות המקיימות פעילות בוגרים מתקדמת להצטרף, 

 . )מצורף( בנוסף, לתכנית המורחבת, בהתאם לקריטריונים בדף הפרויקט

 

 -אנו זמינים לשאלות ומידע נוסף במייל ובטלפון

 assaf.shor@gmail.com|  052-6251559 –אסף שור 

 gilad@mechinot.org.il|  052-3919133 –גלעד זילברשטיין 

 

 מצפים לשנה נוספת של עבודה משותפת,

 אסף, תמר וגלעד

 מועצת המכינות


