
 

 תשע"ומכינות בבוגרים ב עבור תחוםתקצוב 

 לתקצוב(: םיעדי מינימום )תנאיכללי: 

  לפחות שנה. והישארותו בתפקיד בוגרים מטעם המכינה,תחום השתתפות בהכשרה של רכז  .1

העבודה בתחום  מעולם קבוע מחליף או )רכז רכזים במפגשי המכינה של קבועה נציגות .2

 .ת ראש מכינה/מדריך/ר"מ ותיק(רמהבוגרים ב

 .שולמו למכינהחודשים שבהם היה מפגש ולא נכח נציג מהמכינה לא י* המשמעות: 

 .שנים מקסימום( 3אחרון בטווח של  )עדכון מאגר פרטי קשר מעודכן .3

 בשנה. 2לפחות  –ים במכינה אירועי בוגר .4

 מחזורים אחרונים. 3-לפחות מפגש אחד בשנה ל –מפגשי מחזורים  .5

 לפחות פעם בחודש. –ניוזלטר להפצת הודעות  .6

 .בתחום הבוגרים השתתפות במחקרים של מחלקת המחקר והפיתוח של המועצה .7

 בר.אוקטותכנית עבודה מאושרת ב .8

 מאי. דוח מסכם ב .9

 )כלומר ממחזור ג' ומעלה(.לפחות שני מחזורי בוגרים  .11

  

 תשלום לעומדים בתנאי הסף

 מרכיבי התשלום: -כללי 

 לחודש. ₪ 511  רכיב קבוע -

 :יתרת התשלום לפי רכיב תלוי מספר בוגרים -

 

 
 

 2115דצמבר  תשלום ראשון

 התשלום יהיה בהתאם לעמידה בתנאים הבאים:

 ספטמבר: 

 רכז שעבר הכשרה. -

 .26.8נציג מהמכינה בהשתלמות רכזי בוגרים השתתפות  -

 .17.9השתתפות נציג מהמכינה במפגש רכזים  -

 אוקטובר:

 מילוי טופס דוח מסכם תשע"ה. -

 מילוי טופס תכנית שנתית תשע"ו. -

 33מס' בוגרי המכינה עד גיל  Xתשלום למכינה = תשלום לבוגר 

 

 יתרת התקציב לאחר התשלום הקבוע  

 תשלום לבוגר = __________________________

בכל המכינות  33סך כל הבוגרים עד גיל   

 יות הזכא



 

  נובמבר:

 .2.11השתתפות במפגש רכזים  -

יודיעו לרכזים ( תורניותל , אסף שורכלליותל )דן קידררכזי הבוגרים של המועצה  בחודש נובמבר

 511בחישוב של ) בתנאי הזכאותשל כל המכינות את סכום התשלום המגיע למכינה על פי עמידה 

 . (₪ 1-2111בין כלומר  – לכל חודש שבו עמדו בתנאים ₪

במייל:  דרישת תשלום למועצה תגיש כל מכינה בסוף נובמברבהתאם לכך 

gilbert@hamidrasha.org.il . 

 .דצמברהתשלום יתקבל ב

 

 2116מאי תשלום שני 

 התשלום יהיה בהתאם לתנאים הבאים:

 השתתפות בכל הישיבות הקבועות בדצמבר, פברואר ואפריל. -

 * המשמעות: חודשים שבהם היה מפגש ולא נכח נציג מהמכינה לא ישולמו למכינה.

 .שנים מקסימום( 3אחרון בטווח של  )עדכון מאגר פרטי קשר מעודכן -

 בשנה. 2לפחות  –אירועי בוגרים במכינה  -

 מחזורים אחרונים. 3-לפחות מפגש אחד בשנה ל –מפגשי מחזורים  -

 לפחות פעם בחודש. –ניוזלטר להפצת הודעות  -

 .בתחום הבוגרים השתתפות במחקרים של מחלקת המחקר והפיתוח של המועצה -

 .)יישלח במייל( מאידוח מסכם בהגשת  -

בחודש מאי רכזי הבוגרים של המועצה יודיעו לכל רכזי הבוגרים במכינות את סכום הזכאות. 

 בהתאם לכך תגיש המכינה דרישת תשלום למועצת המכינות.

 

 ערעורים

, והוא יכנס במקרה של ערעור על הזכאות לתשלום או על הסכום המכינה תפנה למנכ"ל המועצה

 חבר ועדת כספים.צוות ערעורים שיכלול את היו"רים ו


