דף פרויקט – לימוד התיישבות במכינות תשע"ט
שנת הקצאה2018 :
מועד תשלום משוער :סוף  ,2019על בסיס ביצוע בתשע"ט ,ובכפוף לחתימת חוזה עם קק"ל ל.2018
לו"ז הרשמה דיווח ותשלום:
 .1הרשמה ראשונית בטופס שיישלח אליכם כולל תכנית הפעילות הצפויה (ראשי פרקים
לתכנית לימודים ,מרצה ,סיורים והרצאות אורח) בטופס שיישלח אליכם עד .31.7.18
 .2מילוי טופס ביצוע – יוני .2019
 .3מכתב זכאות ,שליחת דוח ביצוע כספי  +חוו"ד רו"ח – בסוף .2019
תיאור כללי:
פרויקט ההתיישבות הוא ליבת השותפות האסטרטגית בין הקק"ל למועצת המכינות שמטרתה
יצירת תהליך ארוך טווח שיביא להתיישבות מנהיגותית של בוגרי מכינות בנגב ,בגליל ובירושלים.
משימה זו תוכל להצליח רק אם היא תהיה תוצר של תהליך עקבי ,מכונן ואינטנסיבי שיתחיל
בחשיפה ,חינוך והטמעת הנושא בשנת א ' של המכינה .תהליך זה דורש ליווי והכוונה של חניכי
וצוותי המכינות ואיתגורם בנוגע להשגת היעד של פריסת צעירים וקהילות בוגרים ברחבי הארץ.
מועצת המכינות הקד"צ ותנועת בארצנו מעוניינות לסייע למכינות להטמיע תכנית חינוכית שנתית
בנושא התיישבות משימתית במכינה.
מכינות שיעמדו בקריטריונים להלן ,יזכו לסבסוד תכנית הלימודים ,בכפוף לביצוע.
קריטריונים לזכאות:
 .1שיעור שבועי לחניכים (לכל הפחות  10שיעורים בשנה) שיעסוק בנושאים הבאים :התיישבות
משימתית ,פריפריה גיאוגרפית וחברתית ,קהילות וקהילתיות.
 כל מכינה תצטרך להגיש תכנית לימודים לאישור ועדת ההיגוי ,שתכלול את
הנושאים שהוצגו בסעיף  .1תפותח מקראה שתוכל לשמש ככלי עזר לשיעורים.
 הסיורים והשיעורים יעסקו בסוגיות בתחום ההתיישבות וקהילות ,למעט סוגיית
מיקום ההתיישבות ,ויתמקדו בהתיישבות כערך וכמשימה.
 יש להוכיח ניסיון קודם (אקדמי/ניסיון בשדה) של המרצה/ים בהעברת תכנים
בנושא.
 עדיפות לשילוב בתכנית של בוגרי מכינות העוסקים בהתיישבות ואנשי קהילות
ותיקים -אשר יוכלו להוות מודל להשראה לחניכים.
 .2יום סיור אחד לפחות ,בגליל או בנגב( ,בהיקף של  6ש' לפחות) לחניכים ,בנוסף לשיעורים.
 2 .3הרצאות אורח לפחות ( 2ש' אקדמיות כל אחת) ,בנוסף לשיעורים.
 .4השתתפות ביום הכשרה ייעודי למרצים שינחו את השיעורים ,שיעסוק בתכני המקראה ויתר
מרכיבי התכנית .יום ההכשרה ייערך ב 14.10.18במרכז הארץ.
 .5העברת שיחה לחניכים ע"י ראש המכינה או דמות חינוכית מובילה אחרת ,בנושא חשיבות
נושא ההתיישבות בפריפריה ,ברבעון הראשון של השנה.
 .6אזכור נושא ההתיישבות ביום הורים כיעד לבוגרים בנושא בפתיחת השנה ,או דוכן בנושא.
 .7השתתפות צוות המכינה בסיורים שתערוך המועצה ביחד עם בארצנו במסגרת התכנית
 .8השתתפות  80%מחניכי המכינה במחקר מלווה ,במידה ויתקיים.
כללי חלוקה ותעדוף :יתפרסמו בהמשך .הסכום הכללי המוקצה לחלוקה הינו  ,₪ 450,000בכפוף
לאישור תקציב תשע"ט.
לשאלות ניתן לפנות לגלעד זילברשטייןGilad@mechinot.org.il | 052-3919133 :

