
 

 תשע"ט - תנועת בוגרי המכינות בצפון אמריקה -קול קורא 
 

 :מטרה
מועצת המכינות מבקשת לחזק את הקשר עם בוגרי המכינות הקדם צבאיות בצפון אמריקה על 

לשמירה על קשר ותיאום פעילות משותפת בין המכינות הקדם צבאיות  ארגון שיפעלהקמת ידי 
 .בתקופת לימודיהם הגבוהים והמועצה לבוגרים בזמן שהותם בצפון אמריקה

מועצת המכינות פונה למכינות קדם צבאיות החברות במועצה ושותפות בפרויקט 'יחד', 
בכפיפות לרכזת בור המועצה עהמעוניינות להקים ולהפעיל את תנועת הבוגרים בצפון אמריקה 

 הפרויקט במועצת המכינות )'יחד'( ולמנכ"ל המועצה.
 

 תנאי סף:
ושותפה בתכנית יחד מתחילת שנת  מכינה קדם צבאית מוכרת החברה במועצת המכינות .1

  .(.18עבודה זו. )ספטמבר 
שנים נכון למועד פרסום הקול הקורא )החל משנת  3שותפה בפרויקט 'יחד' לפחות  .2

או בעלת נסיון בתכניות דומות מקבילות במשך  לפחות( 2015ספטמבר  -עילות תשע"והפ
 .1בכפוף לתנאי הסף בסעיף שנים לפחות, ו 3

משרה, כולל אפשרות למימון  20%הוכחת יכולת למימון איש/אשת צוות לתפקיד בהיקף  .3
 ש"ח בשנה 35,000-של כ ייעודי חייב להקצות תקציבהמכינה תתנסיעות לחו"ל.  3

. העובד יהיה מחויב בדיווח ישירה ע"י המועצה בחלקיות המשרה הנדרשת להעסקה
 . עבודה לפי חלקיות משרתוובכל תנאי ה שבועי כמקובל אצל עובדי המועצה

 להפעלת המיזםנית מצד המכינה רועקהצגת תכנית עבודה  .4
 איש/אשת צוות בעלי ניסיון ורקע רלוונטיים מטעם המכינה לריכוז המיזם. .5

 
 מנגנון התמיכה:

תיבחר עי צוות הכולל את רכזת פרוייקט יחד, גלעד להפעלת המיזם  תהמכינה הנבחר .1
 אולשטיין )מרכז מתנדב של הפרוייקט(,  יוחנן בן יעקב )נציג ציבור(. 

, הקמת בסיס נתונים והשתתפות כספית בסכום של IAC-המועצה תסייע בקשר עם ה .2
 משו כתקציב לתפעול המיזם.שבשנה לפחות, שי 5,000$

למשך חמש שנים, בהתאם לעמידה ביעדים / שביעות המכינה הנבחרת תפעיל את המיזם  .3
 רצון.

הפרויקט מטעם מועצת המכינות  שלרכז/ת המיזם יעבור את אישור הצוות המרכז  .4
 )מנכ"ל, סמנכ"ל ורכזת 'יחד'(.

ע"י הצוות המרכז של הפרוייקט בהרכב הגדרת מטרות המיזם ותכנית העבודה יאושרו  .5
 .4המפורט בסעיף 

היזמה מטעמה. כל היזמה וההפעלה תהי תחת אחריות יחד המכינה לא תפרסם את  .6
 .ותחת לוגו המועצה

 
 הגשת מועמדות

 בקישור הבא 2019/31/3עד התאריך 
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