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מועצת המכינות הקדם צבאיות



אסיפה כללית11:00

אישור תקציב ודוחות כספיים ומילוליים  -

שינוים בתקנון מועצת המכינות  -

נושאים לדיון-

יום פרויקטים12:30

הכשרות בטיחות-

םצהרייארוחת14:00

סדר יום



ב"יום פרויקטים תשפ
3/6/2021

מועצת המכינות הקדם צבאיות



תהליך העבודה ולוחות זמנים1.

ב"תשפ-א"תשפ–פרויקטים 2.

ימי עיון והכשרות3.

הכשרות בטיחות4.

סדר יום



תהליך העבודה 

ולוחות זמנים



דגשים כלליים–פרויקטים

–קולות קוראים 
קריטריונים  
להשתתפות  
בפרויקטים

טופס מקוון–הרשמה 

15/7עד 

קבלת מכתב אישור 
טרם )השתתפות 

-או–( תחילת השנה
הערות על ההגשה  
בהתאם לקריטריונים

ביצוע הפעילות לאורך  
השנה

:הגשת דיווח מסכם
מילולי וחשבוני

תמיכה לסבסוד  
הפעילות

:תהליך העבודה ולוחות זמנים
2021אוגוסט -יולי2021יולי -יוני2021יוני 

31.12.2022עד 2022ספטמבר -יוני2022מאי -2021ספטמבר 



דגשים כלליים–פרויקטים

"מידע ארגוני"בתוך –אזור פרויקטים באתר המועצה •

mechinot.org.il/info/projects2021

:  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
https://mechinot.org.il/info/projects2021


שימו לב )15.7', 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

דרך האתר–ב "עדכון פרטי אנשי צוות תשפ•

חות הביצוע  "והשתתפות עצמית מצד המכינות בדוינג'מאצהצגת •

וידוא עם מעיין–

...קולות קוראים נוספים עשויים להתווסף במהלך השנה•

דגשים כלליים–פרויקטים



פרויקטים

ב"תשפ-א"תשפ



ב"תשפ–פרויקטים 

: ל"פרויקטים קק
א"תשפעבודה קהילתית -
א"תשפמלגות -
ב"בוגרים תשפ-
ב"סיירות תשפ-
2021ל "מרחבי קק-

ל עם  "פרויקטים משותפים קק
: ב"תשפ' בארצנו'
חינוך להתיישבות–' בקו האופק'-

:פרויקטים פילנתרופיה ואחרים
יהודיתעמיות-

:ימי עיון והכשרות
בית מדרש ראשי מכינות-
קול קורא הכשרות מדריכים-



א"תשפ-עבודה קהילתית
הגשת  -(פירוט בקול הקורא)פ"לתשקריטריונים ודיווחים זהים ▪

.דיווח על הפעילות בשנה שהסתיימה

.  שווה להגיש–סכומים משמעותיים ▪

:תאריכי הרשמה ותשלום▪
.15/7עד –הגשת דיווח מילולי מסכם בטופס מקוון שישלח ▪

.2021דצמבר -דיווח כספי אוקטובר▪

יתרה לאחר קבלת  –31.12.21מסכום ההקצבה עד 50%תשלום עד ▪
(.31.5.22צפי עד )ל"מהקקהתשלום 



א"תשפ–ל "קקמלגות 
20.6-ההגשה לפרויקט עד ה•

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

.המשך התהליך החשבוני למכינות העומדות בקריטריונים

שנה  )א "מקבלי מלגה במחזור תשפחניכים 5מינימום –קריטריון סף •

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

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

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 



א"תשפ–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
.20.6עד הרשמה ודיווח הכנסות 

!שימו לב–20.7-בדיקה מדגמית עד ה
.  15/10דוח אקסל מלא כולל גביה עד 

2021דצמבר -נובמבר–השלמת הדיווח החשבוני 



–א "תשפ–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
בכלללהשתתףהמבקשתמכינהכלב"תשפהפעילותבשנת•

אחתתבצעל"והקקהמכינותמועצתשלהמשותפיםהפרויקטים
:הבאותמהפעילויות

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

.במרחבים

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

אצלמדויקיםמספרים)לחניךח"ש125-כ:לפעילותהסכום•
.(במרחבהקשראיש

מרחבאחראיעםהפעילותאתמראשולתכנןלתאםחשוב•
!המכינהנמצאתבול"קק

מרחבשם
דרוםחגית אוחנה
מרכזהדר אברהמי

צפוןפדידהדני 



ל"קק-בוגרים 
–א "תשפ•

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

הנחיות לדיווח חשבונאי יישלחו למכינות הזכאיות  + מכתב זכאות 
(.2021סוף : תשלום משוער, 2021: תקופת דיווח)

מתכונת זהה  –בטופס המקוון 15.7-הרשמה עד ה–ב "תשפ•
.א"לתשפ

–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‐



סיירות

.30/6עד 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 ישלחו למכינות הזכאיות  –א "תשפ•
15.7-הגשה עד ה–

.21קיץ : מועד תשלום. ב מפתח החלוקה הבא"הקצבה למכינות ע•

.שולמה( למכינה2,000)מקדמה •

21יולי -יוני–( הסעות)דיווח חשבוני מסכם •

כללי חלוקהמרכיב
שיעורים במכינה  10לפחות 

סיורים במכינות+ 
50לקבוצה של ₪ 5,000
100לקבוצה של עד ₪ 8,000

חניכים100-ליותר מ₪ 12,000



חינוך  ' בקו האופק'
להתיישבות במכינות

.בטופס המקוון15.7-הרשמה לפרויקט עד ה: ב"תשפ•
שיעור שבועי לחניכים בנושאים הרלוונטיים תוך )קריטריונים זהים •

(לפחות יום סיור אחד, הרצאות אורח2לפחות ;שימוש במקראה

.השתתפות במפגשי הכשרה במהלך השנה•

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

2022:שנת הקצאה•

ב"על בסיס ביצוע שנתי תשפ, 2022קיץ :מועד תשלום משוער•

.מפתח חלוקה יפורסם למכינות המשתתפות:תמיכה למכינה•



ב"קול קורא הכשרת מדריכים תשפ

אחרים/('עמדה')אלוןיגאלבית-אזורייםלמוקדיםחזרה•

בקרבה)לפחותמכינות4משתתפותהכשרהמוקדבכל•
.(למכינהנחשבתאינהשלוחה).(רעיוניתאוגיאוגרפית

פתוחהותהיההמכינותלכללתוצעההכשרהבמפגשיההשתתפות•
.השנתיותצבאיותהקדםהמכינותכלללהשתתפותבפועל

.ב"תשפהפעילותבשנתהכשרהמפגשי5לפחות•

.משתתפיםות/מדריכים15לפחותמוקדבכל•

מועצתמטעםתכניםישולבוהפעילותשנתבמהלךבמפגשים•
.המכינותלכללהמשותפיםבנושאיםהמכינות

בתשלום(שנתי)למדריך400₪שלבעלותהמכינההשתתפות•
אתהמפעילבגוףתתמוךהמכינותמועצת.המכינותלמועצת

.1:1שלביחסינג'במאצההכשרה



נוספים
ב"תשפיהודיתעמיות-

ב"תשפלישראלעתודות–"מבפניםמשפיעים"-

-בהמשךיעודכנו-



שאלות-ב "תשפ–פרויקטים 

: ל"פרויקטים קק
ב"תשפעבודה קהילתית -
ב"תשפמלגות -
ב"בוגרים תשפ-
ב"סיירות תשפ-
2021ל "מרחבי קק-

ל עם  "פרויקטים משותפים קק
: ב"תשפ' בארצנו'
חינוך להתיישבות–' בקו האופק'-

:פרויקטים פילנתרופיה ואחרים
יהודיתעמיות-

:ימי עיון והכשרות
בית מדרש ראשי מכינות-
קול קורא הכשרות מדריכים-



ימי עיון והכשרות



.מפגשים שנתיים במרכז8•

(לחוד)מים"ורהכשרת מדריכים 

.סיורים2+ מפגשים שנתיים 4•

פורום רכזי בוגרים

בית מדרש–מפגשים שנתיים 5•

ראשי מכינות

סיורים2+ ימי עיון 2–' בקו האופק'•

ימי עיון לצוותים–'יהודיתעמיות'•

ימי עיון והכשרות ייעודיות

(.22מרץ )כנס נס הרים לראשי ומנהלי המכינות •

2022מאי–לצוותי המכינות –כנס שנתי •

כנסים שנתיים

הרשמה  
15/7עד 



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

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

.  משאבים ייעודי
.2022כנס נס הרים באביב ▪

מים"ורמפגשי הכשרות מדריכים 
במכינות הכלליות  מים"ר/ מפגשי הכשרה למדריכים 8המועצה תקיים ▪

(.לחוד)והתורניות 
2022מרץ -2021בין החודשים נובמבר , המפגשים ייערכו אחת לחודש וחצי▪

(לא חובה)הכשרת קיץ . במרכז למשך יום שלם
התחייבות המכינה להשתתפות מלאה של כלל צוות : תנאי להשתתפות ▪

.המדריכים למשך כל יום ההכשרה
(.  אודי תמיר)של בית יגאל אלון ' עמדה'יחד עם תכנית : מדריכים כלליות▪

.אסף שור: תורניותמים"ר



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



.15/7'היוםעד–לפרויקטיםהרשמה•

,המטהעבודת-(תמוזז"כ)7/7'ד–חדשיםושלוחותמכינותלראשיוהיכרותעיוןיום•

.מכינותראשיפאנל,ההתיישבותומשרדהבטחוןמשרד,פרויקטים,בטיחות

בין)במכינהחייםואורחותשגרהבטיחות–(תמוזז"כ)7/07'דיום–בטיחותעיוןיום•

.במכינההבטיחותתחוםלרכז(אשכיבוי,מגורים,מטבח,חשמלהיתר

(תמוזד"כ)8/07'היום–המכינותלראשיחובהבטיחותהכשרת•

–(באב'ה',ג-'ב)11-12,14/7'ד'ב-'אימים–לפרויקטיםמרוכזותקיץהכשרות•

מיניותהטרדותממונה:11/7'איום

.(ואלכוהולסמים,אכילההפרעות,התאבדויותמניעת)סיכוניותהתנהגויות:12/7'ביום

שיבוליםשילוברכזיהכשרת–14/7'דיום

יחד+(חובה)שנהפתיחתמפגש-משותףגיוס-15/8'איום

אירועים קרובים

בנס  
הרים



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

מטה מועצת המכינות

?שאלות



סיירות

.30/6עד 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 



.30/06/21עד 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 סדרההמכינהגודל 

8,250₪חניכים30עד -1קבוצה 

16,500₪חניכים60עד -קבוצות 2

24,750₪חניכים90עד -קבוצות 3

33,000₪חניכים120עד -קבוצות 4

סיירות


