
  

 2021ל  "פעולה חינוכית עם מרחבי קקדף פרויקט 
 

 2021 שנת הקצאה:
 

 תיאור כללי: 
 

כל מכינה המבקשת להשתתף בכלל הפרויקטים המשותפים של מועצת    בפ"בשנת הפעילות תש
 אחת מהפעילויות הבאות:  המכינות והקק"ל תבצע

קק"ל  ,  לילות  3-1  בין  -  ל"קק  של  השדה   ממרכזי  באחד  לינה  .1 מרחבי  תקציב  חשבון  על 
עצמאית או סדרה   .במרחבים  המכינה   להקצבת  בהתאם כל מכינה תוכל לקיים פעילות 

  בקו'   בפרויקט  המשתתפות  למכינות  ייעודית בשיתוף מחלקת החינוך והפדגוגיה של קק"ל.
  התכנית   ושיעורי  הנדרשים  הסיורים  תכני  את  לשלב  מומלץ'  להתיישבות  חינוך  –  האופק
 . מהסדרה כחלק

  המשלבת פעילות משותפת    –  ל"הקק  מרחבי   מול   תיאוםתוכנית חינוכית או עבודה תורמת ב .2
חשבון  היסעים   הדרכה, ,  תוכן על  מרחבי  ולינה  לפעילויות:    .קק"ל  תקציב  דוגמאות 

  שיא   אירועי,  ל"קק  מדריכי  עם  סיורים ,  הניקיון  יוםהצטרפות ל"נפגשים בשביל ישראל,  
 ועוד.   ילדים  עם ועבודה הדרכה על  לחניכים הכשרות'(, וכו בשבט ו" ט) חגים לכבוד

ש"ח לחניך לפעילות עבור כל תקן של חניך    125-כ למימוש הפעילות כל מכינה זכאית לסכום של  
עם   מכינה  )לדוגמא  זכאית  היא  לו  החינוך  ממשרד  א'  לפעילות(.    6,250  –תקנים    50שנה  ש"ח 

 .החישוב יועבר ע"י המועצה ישירות למרחבים והם יידעו את המכינות לכמה הן זכאיות
 

 קריטריונים להשתתפות המכינות: 
 ל בו נמצאת המכינה: "פעילות עם אחראי מרחב קקה תיאום  .1

 מייל  משרד נייד  מרחב שם
 hagito@kkl.org.il 08-9986131 050-7497035 דרום חגית אוחנה 

 Hadara@kkl.org.il 03-5261155 054-6223577 מרכז הדר אברהמי 
 דני פדידה 

 
 danif@kkl.org.il 04-8470387 050-7489913 צפון 

 הפעילות המשותפת.  הסדרה ומ שליחת תמונות מ .2

 הרשמה:
 הרשמה ישירות אצל מנהלי המרחבים 

 
 דרישות חשבונאיות: 

 ללא הנחיות מיוחדות  
הסכום אינו עובר דרך תקציב מועצת  –** שימו לב התשלום מבוצע ישירות באמצעות המרחבים 

 המכינות ולכן לא יתקבלו כל תביעות כספיות לתשלומים מהמועצה הקשורים לפרויקט זה. 
בשנת   ▪ מינואר    "אתשפפעילויות  החל  בפועל  בוצעו  זה    2021אשר  תקציב  חשבון  על  יירשמו 

בינואר   בשבט  לט"ו  פעילות  שעשתה  מכינה  שבוצעה  2021)לדוגמא:  הפעילות  סכום    יופחת , 
 מהסכום לו היא זכאית(.  

בין   ▪ יחולק  תקציבן  המרחבים,  מול  פעילויות  יקבעו  ולא  תקציבן  את  ינצלו  לא  אשר  מכינות 
 המכינות האחרות.   

 לו"ז דוחות שנתי: 
 אין דוחות  -

 
 :  תשלומים שנתילו"ז 

 אין תשלומים. 
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