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דגשים כלליים–פרויקטים

"מידע ארגוני"בתוך –אזור פרויקטים באתר המועצה •

mechinot.org.il/info/projects2020

:  בכל פרויקט•

מילים50-כ-תקציר 

סגורה/ פתוחה: סטאטוס הרשמה

-XX/XX/XX: ההרשמה עד תאריך

קישור לקול הקורא

קישור לטופס ההרשמה

https://mechinot.org.il/info/projects2020


שימו לב )16.7', עד יום ההרשמה לכל הפרויקטים :לוחות זמנים•

(לחריגים

.באתר מועצת המכינות–קולות קוראים וטפסי הרשמה •

.טפסי ההגשה שמילאתם ישלחו אליכם למייל•

/  קבלת מכתבי אישור השתתפות :המשך תהליך ההשתתפות בפרויקט•

.התייחסות

.לוחות זמנים מפורטים בכל קול הקורא! עמידה בלוחות הזמנים להגשה•

.קראו היטב את הקריטריונים להשתתפות בפרויקטים ולוחות הזמנים•

דגשים כלליים–פרויקטים



לא מנהלי  –מול המועצה הפרוייקטיםאיש צוות ייעודי לעבודה על •

.שלוחות או מדריכים

חות הביצוע  "והשתתפות עצמית מצד המכינות בדוינג'מאצהצגת •

וידוא עם מעיין–

--

השפעת הקורונה•

...קולות קוראים נוספים עשויים להתווסף במהלך השנה•

דגשים כלליים–פרויקטים



פרויקטים

א"תשפ-פ"תש



א"תשפ–פרויקטים 

: ל"פרויקטים קק
פ"תשעבודה קהילתית -
פ"תשמלגות -
2020ל "מרחבי קק-
א"בוגרים תשפ-
א"שלוחה חדשה תשפ-
א"סיירות תשפ-

ל עם  "פרויקטים משותפים קק
:  א"תשפ' בארצנו'
חינוך להתיישבות–' בקו האופק'-
.כפרי סטודנטים-

:פרויקטים פילנתרופיה ואחרים
-מכינות כלליות" חיבורים"-

!(חדש)תורניות 
עתודות  –' משפיעים מבפנים'-

לישראל
יהודיתעמיות-
מגדר-
"שמיים"-

:ימי עיון והכשרות
בית מדרש ראשי מכינות-
ם"רמי/הכשרות מדריכים-
מועצת חניכים-



פ"תש-עבודה קהילתית
-(פירוט בקול הקורא)ט"לתשעקריטריונים ודיווחים זהים ▪

.הגשת דיווח על הפעילות בשנה שהסתיימה

.  שווה להגיש–סכומים משמעותיים ▪

תמיכה נוספת שתחולק באופן שוויוני בין  –" קרן קורונה"▪
מכינות בהם כל הצוות החינוכי הועסק באופן מלא בשכר  

(.2020יוני -כולל בין החודשים מרץ)לאורך כל שנת הפעילות 

:תאריכי הרשמה ותשלום▪
.16/7עד –הגשת דיווח מילולי מסכם בטופס מקוון שישלח ▪

.2020ספטמבר -דיווח כספי אוגוסט▪

יתרה לאחר קבלת  –31.12.20מסכום ההקצבה עד 50%תשלום עד ▪
(.31.5.21צפי עד )ל"מהקקהתשלום 



פ"תש–ל "קקמלגות 
25.6-ההגשה לפרויקט עד ה•

.  פ פורמט"ע–הגשת טבלת חניכים מקבלי מלגות במכינה –' שלב א•

.המשך התהליך החשבוני למכינות העומדות בקריטריונים

פ  "מקבלי מלגה במחזור תשחניכים 5מינימום –שינוי בקריטריון הסף •

ממספר החניכים  10%או , לפי החלטת ועדת מלגות של המכינה( 'שנה א)

(.קול קורא' ר. )מביניהםלפי הנמוך , במכינה( 'שנה א)פ "במחזור תש

את כל המסמכים  איספו!  חשוב–היערכות מוקדמת לבדיקה המדגמית •

!מהחניכים לקראת ההגשה לפרויקט

:רמות הכנסה הנחשבות הכנסה נמוכה2הוגדרו 
סוג מלגההכנסה ממוצעת לנפש

מלגה בסיסיתח"ש2,000-2,500

1.5מלגה מוגדלת פי ח"ש2,000עד 



פ"תש–ל "מלגות קק
מסמכים נדרשים

:יש להמציא מסמכים תומכים המעידים על גובה השכר
טופס אוז של אחד ההורים כולל ספח .צילום ת: נפשות' אסמכתא למס•

. הצהרה חתום של ההורים הכולל את שמות הילדים וגילם
. חודשים3עבור –כל הכנסה אחרת / תלושי שכר •
.מורשה חתימה/ י ראש מכינה "אישור ועדת מלגות של המכינה חתום ע•

במקרה ואין הכנסה או מצבים מיוחדים יש לכלול את הניירת הרלוונטית  ** 
.'וכוביטוח לאומי /מהרווחה

!אין לכלול בדוחות נתונים שאינם מגובים במסמכים
.הימצאות הטפסים והמסמכים תיבדק בבדיקה מדגמית שתערוך המועצה•

:ז"לו
.25.6הרשמה ודיווח הכנסות עד 

!שימו לב–9.7-בדיקה מדגמית עד ה
.  1.8דוח אקסל מלא כולל גביה עד 

2020ספטמבר –השלמת הדיווח החשבוני אוגוסט 



–פ "תש–ל "קקמלגות 
בדיקה מדגמית

:הכנות

הכינו מראש את כל המסמכים •
והאישורים נא לא לכלול  

באקסל נתוני הכנסה שלא  
.  יעברו את הבדיקה המדגמית

:מהלך הבדיקה

יש לשלוח מסמכים לבדיקה  •
בצירוף טופס מלווה  מדגמית 

(.משמאל' ר)ממולא באקסל 

:לאחר הבדיקה

מכינות שלא יעברו את  •
הבדיקה זכאותם בפרויקט  

.תיבחן



ל"מרחבי קק
בכלללהשתתףהמבקשתמכינהכלא"תשפהפעילותבשנת•

אחתתבצעל"והקקהמכינותמועצתשלהמשותפיםהפרויקטים
:הבאותמהפעילויות

1-3בין-ל"קקשלהשדהממרכזיבאחדלינה.1
המכינהלהקצבתבהתאםל"קקמרחביתקציבחשבוןעל,לילות

.במרחבים

מולבתיאוםתורמתעבודהאוחינוכיתתוכנית.2
,הדרכה,תוכןהמשלבתמשותפתפעילות–ל"הקקמרחבי
.ל"קקמרחביתקציבחשבוןעלולינההיסעים

אצלמדויקיםמספרים)לחניךח"ש110-כ:לפעילותהסכום•
.(במרחבהקשראיש

מרחבאחראיעםהפעילותאתמראשולתכנןלתאםחשוב•
!המכינהנמצאתבול"קק



ל"קק-בוגרים 
–פ "תש•

זכאות על בסיס השתתפות בפורום רכזים ומילוי טופס דיווח •
30.6עד –מסכם 

הנחיות לדיווח חשבונאי יישלחו למכינות הזכאיות  + מכתב זכאות 
(.2020סוף : תשלום משוער, 2020: תקופת דיווח)

מתכונת זהה  –בטופס המקוון 16.7-הרשמה עד ה–א "תשפ•
.פ"לתש

–תכנית מצומצמת •
מפגשי  6מתוך 4-קיום רכז בוגרים בשכר למשך שנה שלמה והגעתו ל‐

.פורום רכזים
.השתתפות במחקרי מועצת המכינות כולל מאגר מידע בוגרים‐
(.ח בשנה"ש6,000עד )ח למפגש "ש1,000: תשלום‐
תשלום נוסף למכינות המקיימות פעילות בוגרים –תכנית מורחבת •

ייעודית מתקדמת



שלוחה חדשה  / תמיכה במכינה 
ל"קק-א "תשפ

שנפתחוחדשותושלוחותבמכינותתמיכה-ראשוניתהרשמה•
יוזמנופ"בתששנפתחושלוחות/למכינותשניהשנהותמיכהא"בתשפ
.(ל"הקקעםההתקשרותלהמשךבכפוף)מועמדותלהגיש

:הגשת מועמדות תכלול בין השאר
.ח"ממשהאישור הפעלה 

.תקציב שנתי
.  תנאי סף–מהרשות המקומית 1-ל1ינג'מאצאישור 

פ הגדרת  "השלוחה ממוקמת בנגב או בגליל או באזור עדיפות לאומי ע
.ל"קק

.ל"וקקהמכינותמועצתשלהציבוריתבועדהתיבחןהמועמדות•

.2021בחוזהל"קקמולשייקבעולתנאיםבהתאםוסכומיםחלוקהכללי•



סיירות

.18/6עד ההרשמה להשתתפות בפרויקט •

לפי בסיס קבוצה  )קבוצות ' עלות מסובסדת למכינה לפי מס•
הכשרות צוות בסבסוד מלא(. חניכים30של עד 

.מתקיימת במהלך אוגוסטהכשרת הצוות •

סדרת סיירותהכשרת צוות
סדרת חוסן 

או 
מיומנויות שטח ועצמאות

סדרת ניווט
סדרת ניווט   

או 
(וניווט)טיילות עצמאית 



חינוך  ' בקו האופק'
להתיישבות במכינות

–הנחיות לדיווח החשבוני נשלחו למכינות הזכאיות –פ "תש•
10.6-הגשה עד ה

.20קיץ : מועד תשלום. ב מפתח החלוקה הבא"הקצבה למכינות ע•

כללי חלוקהמרכיב
50לקבוצה של ₪ 4,000שיעורים במכינה10לפחות 

100לקבוצה של עד ₪ 8,000
חניכים100-ליותר מ₪ 12,000

50לקבוצה של ₪ 4,000עד סיורים במכינות
100לקבוצה של עד ₪ 8,000עד 
חניכים100-ליותר מ₪ 12,000עד 



חינוך  ' בקו האופק'
להתיישבות במכינות

.בטופס המקוון16.7-הרשמה לפרויקט עד ה: א"תשפ•
שיעור שבועי לחניכים בנושאים הרלוונטיים תוך )קריטריונים זהים •

(לפחות יום סיור אחד, הרצאות אורח2לפחות ;שימוש במקראה

2( + נגב או גליל)ימי סיור 2מתוך 1-באיש צוות קבוע השתתפות •
(בקיץ וסוף השנה)מפגשי הכשרה קצרים 

28/7–יום עיון כחלק מהכשרות הקיץ •

דגש על שילוב בוגרים העוסקים בהתיישבות בצורות שונות בתכנית  •
.כמודל השראה לחניכים( 'בסיורים וכו, כמרצים)

2020:שנת הקצאה•

על בסיס ביצוע שנתי  , 2021קיץ :מועד תשלום משוער•
א"תשפ

.מפתח חלוקה יפורסם למכינות המשתתפות:תמיכה למכינה•



כפרי סטודנטים
–הנחיות יישלחו למכינות הזכאיות בכפוף להגשת דיווח מסכם +מכתב זכאות –פ "תש

.2020אוגוסט -יולי

:א"תשפ

עמותת המכינה או עמותת הבוגרים  / י המכינה"ים ע/י הסטודנטים מנוהל/כפר
ג"המלפ קריטריונים של "סטודנטים ע;הרשמית של המכינה

.פ"לתשדומים -קריטריונים להשתתפות בפרויקט

2021:שנת הקצאה

.  א"על בסיס ביצוע שנתי תשפ, 2021סוף :מועד תשלום משוער

.לסטודנט מאושר750-1,000₪-מוערך כ:מענק למכינה

:ז הרשמה דיווח ותשלום"לו

(.פתיחת שנת הלימודים האקדמית)15.10.20הרשמה בטופס עד 

(.2021רבעון ראשון )ב ועדה ציבורית "קבלה לפרויקט ע

.  2021אוגוסט -יולי–דיווח מסכם מילולי וחשבוני 



-מכינות כלליות" חיבורים"
!חדש-א "תשפ-תורניות 

לתורניותכלליותמכינותביןושיחלימודמפגשי–חדשפרויקט•
.א"בתשפ

:להשתתפותקריטריונים•

.תורניתאחתומכינהכלליתאחתמכינהמינימום•

.(הקוראבקולותוכןהיקף)א"בתשפמפגשים2לפחות•

.למפגשיםהסעותעלהוצאותהחזרתממןהמועצה•

16/7-העדבטופסהרשמה•

חיצוניתהנחייהתיאוםאולפרויקטנוספתמכינהעםבחיבורלעזרה•
אסףעםקשרצרו"(גשר"ארגוןדרך)מוזלתבעלותלמפגשים



עתודות  " משפיעים מבפנים"
א"לשירות המדינה תשפ

"לישראלעתודות"עםפעולהשיתוף•

:להשתתפותקריטריונים•

15-בנושאקורס)רלוונטיניסיוןעםמרצהשללחניכיםשבועישיעור•
.אורחהרצאות2כולל–(הקוראבקול'לדוגסילבוסעלמבוססשיעורים

(לאומירפרויקטאתר/ממשלהבמשרדי)נוסףסיוריום•

קיץבהכשרותראשון)עיוןבימיבמכינההתוכניתמובילהשתתפות•
–27/7)

בקריטריוניםשיעמדובמכינותלתמיכההמוקצההכלליהסכום•
ח"ש70,000–לזכאות

16/7-העדבטופסהרשמה•

(אדרת)הופמןמתן–התכניתרכז•



יהודיתעמיות
.למכינותנשלחוזכאותמכתבי-פ"תש

א"תשפ

מרכיבילכללמלאההתחייבותכוללתהמכינההשתתפות.מרכיבים4יכלולהפרויקט•
.הפרויקט

:להשתתפותקריטריונים•
(.2021עד פברואר )במהלך חצי השנה הראשונה שיעורים מובנים במכינה15.

o3 (.ט"שב)שיעורים אותם יעבירו בוגרי שליחות הסוכנות היהודית
o2שיעורים אותם יעביר צוות המכינה על בסיס מערכים.

(.א"ת)בירושלים ובבית התפוצות ( סמינר)ימי עיון מובנים 2-השתתפות המכינה ב2.

/ ת מכינה /ת מכינה או מנהל/ברמת ראשימי הכשרת צוותים 2-השתתפות ב3.
.יהודית והטמעת הנושא במכינהעמיותבנושא , שלוחה

מופעים שנתיים של פעילות משותפת של המכינה עם נוער מהעולם בתוכנית  43.
Gap מרץ  -ינואר)במהלך המחצית השנייה –בישראל או עם קהילה יהודית בתפוצות

2021.)

מפתח החלוקה על בסיס גודל מכינה . החזר לכל יום עיון כנגד הוצאות הסעה: התשלום•
.ותוספת יחסית למכינות המגיעות מהפריפריה

16/7-הרשמה בטופס עד ה•



מגדר

פ"תש

-העדמסכםפעילותדיווחוהגשתהיגויצוותבמפגשינוכחותפיעלזכאות
10.6.

.יולי-יוניבמהלךחשבונידיווח

א"תשפ

מחקר,עיוןימי2,במכינהשנתיקורס)זההבמתכונתממשיךהפרויקט
.מובטחמימוןמקורללאכרגע.(מלווה

.16/7-העדבטופסהרשמה•



"שמיים"

:להשתתפותקריטריונים

.בקיץהצוותמהכשרותהחל–א"תשפבשנתמפגשים20-ככוללתהתוכנית•

."שמיים"מחברתמלמדורביבגרנותרםי"עמובלהתהליך•

.עמותהית/ל"מנכאומכינהת/ראשברמתלפרוייקטמובילצוותאישהגדרת•

.העבודהבתהליךהחינוכיהצוותכלהשתתפות•

.החינוכיוהצוותהמכינהשלהניהולצוותמצדגבוההמחויבותדורשתהתוכנית•

לפחותבתפקידשנים3המכינהראשבהםמכינותלהשתתפותעדיפות•
פעילות;א"בתשפחניכים30מינימום;(לפחותשניהשנהשלוחותראשי)

.המכינהבתוכניתמשמעותימרכיבהםוחוץהשטח

15,000₪–אחתשלוחהעםמכינות-א"תשפלמכינהמסובסדתעלות

30,000₪‐שלוחות3בהםמכינות|24,000₪–שלוחות2בהםמכינות

.ההיגויועדתלהחלטתבכפוףהשתתפותאישור.16/7-העדבטופסהרשמה•

בטיחותשלארגוניתתרבותפיתוח:הפרויקטמטרת
.המכינהצוותעםמובנהתהליךבאמצעותלמידהותהליכי



שאלות-א "תשפ–פרויקטים 

: ל"פרויקטים קק
פ"עבודה קהילתית תש-
פ"מלגות תש-
2020ל "מרחבי קק-
א"בוגרים תשפ-
א"שלוחה חדשה תשפ-
א"סיירות תשפ-

ל עם  "פרויקטים משותפים קק
:  א"תשפ' בארצנו'
חינוך להתיישבות–' בקו האופק'-
.כפרי סטודנטים-

:פרויקטים פילנתרופיה ואחרים
-מכינות כלליות" חיבורים"-

תורניות
עתודות  –' משפיעים מבפנים'-

לישראל
יהודיתעמיות-
מגדר-
"שמיים"-

:ימי עיון והכשרות
בית מדרש ראשי מכינות-
ם"רמי/הכשרות מדריכים-
מועצת חניכים-



ימי עיון והכשרות



.נציגים למכינה2–מפגשים שנתיים 6•

מועצת חניכים

.מפגשים שנתיים במרכז5•

הכשרת מדריכים

.סיורים2+ מפגשים שנתיים 4•

פורום רכזי בוגרים

בית מדרש–מפגשים שנתיים 5•

ראשי מכינות

סיורים2+ ימי עיון 2–' בקו האופק'•

ימי עיון לצוותים2–' מגדר', 'יהודיתעמיות', 'משפיעים מבפנים'•

ימי עיון והכשרות ייעודיות

.כנס נס הרים לראשי ומנהלי המכינות•

2021מאי –לצוותי המכינות –כנס שנתי •

כנסים שנתיים



.נציגים למכינה2–מפגשים שנתיים 6•

מועצת חניכים

.מפגשים שנתיים במרכז5•

הכשרת מדריכים

.סיורים2+ מפגשים שנתיים 4•

פורום רכזי בוגרים

בית מדרש–מפגשים שנתיים 5•

ראשי מכינות

סיורים2+ ימי עיון 2–' בקו האופק'•

ימי עיון לצוותים2–' מגדר', 'יהודיתעמיות', 'משפיעים מבפנים'•

ימי עיון והכשרות ייעודיות

.כנס נס הרים לראשי ומנהלי המכינות•

2021מאי –לצוותי המכינות –כנס שנתי •

כנסים שנתיים

הרשמה עד  
16/7

הרשמה עד  
16/7

הרשמה בספטמבר



בית מדרש ראשי מכינות
מפגשי שיח ולימוד  5-לא"בתשפבית מדרש ראשי המכינות יתכנס ▪

.בנושאי עומק
מלגת השתתפות בכפוף לגיוס  . מפגשים כל חודש בין נובמבר לפברואר▪

.  משאבים ייעודי
.2021באביב 4-כנס נס הרים ה▪

מים"ורמפגשי הכשרות מדריכים 
במכינות הכלליות  מים"ר/ מפגשי הכשרה למדריכים 5המועצה תקיים ▪

(.לחוד)והתורניות 
2021מרץ -2020בין החודשים נובמבר , המפגשים ייערכו אחת לחודש וחצי▪

.במרכז למשך יום שלם
התחייבות המכינה להשתתפות מלאה של כלל צוות : תנאי להשתתפות ▪

למשך כל יום , מפגשים לפחות5מתוך 4-במים"ר/ המדריכים 
.ההכשרה

.אסף שור: תורניותמים"ר(. גליל עליון)בהובלת עודד שטיין : מדריכים כלליות▪



ליוליהמיילכתבו–דיגיטליוביומןקשיח–שנתיז"לו•

ימי עיון והכשרות



מידע על  , כולל אירועים קרובים–עדכון שבועי לצוותי המכינות •

.הצעות למכינות ועדכונים חשובים, ימי עיון והכשרות, פרויקטים

כתבו  –הוספת כל אירועי המועצה ליומן הדיגיטלי –לוח שנה •

.ליוליה

המאפשר לנו  , דרך טופס מקוון–עדכון פרטי קשר של הצוות •

להוסיף אתכם לרשימות ולהיות בקשר עם הפרטים המלאים  

.והמעודכנים

.להצטרפות לכל התפוצות צרו קשר עם יוליה•

ערוצי תקשורת



.16/7'היוםעד–לפרויקטיםהרשמה•

יומיים–(תמוזד"כ-ג"כ)15-16/7'ה-'דימים–אסטרטגיודיוןמכינותראשיכנס•

לשניםהמכינותמועצתיעדיעלאסטרטגידיון,הקורנהתקופתסיכום:מלאים

.ועודפ"תשלזוכי'הבוגרפרס'חלוקת,אלדרמיוספרידה,כלליתאסיפה,הקרובות

במכינהחייםואורחותשגרהבטיחות–(אב'א)22/7'דיום–בטיחותעיוןיום•

.במכינההבטיחותתחוםלרכז(אשכיבוי,מגורים,מטבח,חשמלהיתרבין)

–(באב'ז-'ו)27-28/7'ג-'בימים–לפרויקטיםמרוכזותקיץהכשרות•

.א"תשפלישראלעתודות+שיבוליםשילוברכזי:26/7'ביום

פ"תשסיכוםמשותףגיוס+א"תשפלהתיישבותחינוך'האופקבקו'–27/7'גיום

(באב'ז)28/7'ג–חדשיםושלוחותמכינותלראשיוהיכרותעיוןיום•

אירועים קרובים



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

מטה מועצת המכינות

?שאלות



סיירות

.18/6עד ההרשמה להשתתפות בפרויקט •

לפי בסיס קבוצה  )קבוצות ' עלות מסובסדת למכינה לפי מס•
הכשרות צוות בסבסוד מלא(. חניכים30של עד 

.מתקיימת במהלך אוגוסטהכשרת הצוות •

סדרת סיירותהכשרת צוות
סדרת חוסן 

או 
מיומנויות שטח ועצמאות

סדרת ניווט
סדרת ניווט   

או 
(וניווט)טיילות עצמאית 



.18/6/20עד ההרשמה בטופס -שימו לב •

מספר המקומות המסובסדים  )ב מקום פנוי "ע–מכינות שיירשמו לאחר מכן •
(.מוגבל

.שיבוצים בתחילת יולי•

הקבוצות המשתתפות במהלך  ' פ כולל התחייבות סופית למס"חתימת חוזה שת•
(.תקבלו הנחיות)הקיץ 

(.תאריכים בטופס)מתקיימת במהלך אוגוסט הכשרת הצוות •

,  חניכים30לפי בסיס קבוצה של עד -תמחור הסדרות לפי גודל הקבוצה •
בהתאם למספר הסדרות שהמכינה מעוניינת לבצע במהלך השנה

עלות סדרה שניהעלות סדרה אחתהמכינהגודל 

6,000₪8,250₪חניכים30עד -1קבוצה 

12,000₪16,500₪חניכים60עד -קבוצות 2

18,000₪24,750₪חניכים90עד -קבוצות 3

24,000₪33,000₪חניכים120עד -קבוצות 4

סיירות


