אוגוסט 2016

תכנית השותפות האסטרטגית בין מועצת המכינות לקק"ל
בעקבות מהלך ארוך של תכנון והכנה סיכמו מועצת המכינות הקדם צבאיות וקק"ל על כניסה לשותפות
אסטרטגית שמטרתה השפעה על מציאות החיים ביישובי הגליל  ,הנגב וירושלים באמצעות הגשמה
ציונית מעשית כמפורט להלן.
הגדרת החזון ומטרת העל של שיתוף הפעולה:

הקרן הקיימת לישראל ומועצת המכינות הקדם צבאיות יפעלו במשותף החל משנת 2016
לקידום תכנית רחבת היקף שתביא לשינוי חברתי מהותי בחברה הישראלית.
התכנית מכוונת להביא לשינוי עומק בחברה האזרחית בישראל ע"י הפיכתה למחוברת
באופן הדוק לזהותה הציונית לאהבת הארץ ולמחויבות לקיום חברה צודקת הוגנת וראויה
ברוח הכרזת העצמאות ומורשת נביאי ישראל כראוי למדינה יהודית ודמוקרטית.
על מנת להביא למימוש יעד זה המחייב השקעה בשינויים תרבותיים וארגוניים נרחבים יפעלו
השותפים כמפורט להלן:
הנחת יסוד:
 .1המכינות מצליחות לאורך זמן לגדל דורות של מנהיגות שמגשימים ומשפיעים בצה"ל.
 .2מיצוי ההגשמה של הבוגרים בעמדות מנהיגות והשפעה בחברה האזרחית רחוק מאופטימיזציה
בשל היעדר הגדרת יעדים משותפים ופעולה מאוחדת ומשותפת.
 .3עבודה משותפת תחת מטריה אחת תאפשר השגת תוצאות מיטביות בעזרת בוגרי המכינות
ע"י תהליך מנוהל ומרוכז.
יעדים אופרטיביים של השותפות:
 .1הרחבה וגיוון משתתפי המכינות( .מוצא ויישובים)
 .2הרחבת עיסוק המכינות בפעילות שטח וקיימות.
 .3עידוד ,תמרוץ וייזום פעילות בוגרי המכינות בהגשמת מנהיגות אזרחית בחייהם הבוגרים
בתחומים:
השירות הציבורי
המערכת המוניציפלי
מערכת החינוך
המגזר השלישי
פעילות וולונטרית
 .4הרחבת פיזור המכינות ובוגרי המכינות לפעולה ומגורי קבע בשכונות ויישובים שיוגדרו
כיישובי "צורך לאומי" בעיקר במגזר העירוני ,בגליל ,נגב ,ירושלים.
הכוונה לחבר לשותפות אסטרטגית זו גם את  JNFולפעול במשותף ,ובהמשך גם בעזרת
ה" "Seed Moneyלצרף גם את משרדי הממשלה הרלבנטיים.
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מסלול שיתוף הפעולה נבנה בארבעת שלבים:
א.
ב.
ג.
ד.

טרום מכינה (ט-י"א)
מיון למכינות  +מכינה +צבא (י"ב ,שנה א' ,שנה ב' ,צבא סדיר וקבע).
משוחררים וסטודנטים (מסיום השירות הצבאי עד סיום האקדמיה).
התבססות מקצועית  /התיישבות והגשמה( .סיום האקדמיה ותחילת השתלבות מקצועית).

שלב א  -טרום מכינה
המטרה :הקמת ובניית קבוצות נוער כפוטנציאל הגשמה.
א .בוגרי מכינות וחבריהם ,סטודנטים (כמדריכים או כחונכי המכינאים).
ב .השתתפות כחניכים בחוגי סיירות.
ג .השתתפות בפעילות במרכזי קיימות והתחדשות עירונית של המועצה וקק"ל).
(היעד :יציאת  50%מבני הנוער (בתוכה  100%מהמובילים) לשנת י"ג (מכינות ,ש"ש,
תנועות נוער)

שלב ב – מיון למכינה עד סיום הצבא
המטרה :חינוך להגשמה ציונית והטמעת החזון
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

שת"פ הדוק עם ביה"ס לסיירות של חוגי הסיירות של קק"ל לכל המכינות שנים א' ,ב'.
הקמת מכינות קק"ל ביישובים מוגדרים כצורך לאומי .
פעילות בבתי קק"ל בקהילה ובחינוך הלא-פורמאלי כחלק מהמשימה הקהילתית של חניכי
המכינות.
מרכזי שדה של הקק"ל בשת"פ מכינות (סדרות שטח ,שת"פ עם בי"ס לסיירות ,יערנות ,שת"פ
סדרות היסטוריות ציונות מעשית)
ציונות מעשית -פעילות מעשית של בניית הארץ (ייעור ,בניית טראסות וכדו' המשתלבת
בשבועות הניווט עם ביה"ס לסיירות של חוגי הסיירות).
מלגות קק"ל שכר לימוד לחניכים נזקקים מהפריפריה.
סיוע בתכנית ומימון תכנית הבוגרים לשמירת הקשר עם רעיונות ההגשמה בשירות הצבאי.

שלב ג – משוחררים וסטודנטים
המטרה :הכנת התשתית להתיישבות והגשמה
א .סיוע במימון והפקת תכניות משתחררים ,כחלק מהחינוך להגשמה ,לרבות תכניות בשת"פ
ביה"ס לסיירות של חוגי הסיירות קק"ל .
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מלגות לסטודנטים בתכניות השונות בשלבים השונים.
סיוע בפעילות ובמימון הקמת קבוצות הגשמת מנהיגות אזרחית.
שילוב בוגרים כמדריכים :במרכזי השדה (תכניות תו תקן/מורי דרך) ,יערות קק"ל (כעבודה
מועדפת) ,הדרכות אגף חו"ל ,שליחות
אירוח ושימוש במרכזי השדה לפעילות הבוגרים לשם שימור.
הקמת חבורות וגרעינים מתיישבים.
שילוב עם כפרי סטודנטים ואתרי התיישבות באזורי עדיפות לאומית

שלב ד
התיישבות והגשמה ציונית
א.
ב.
ג.
ד.

הכנת תשתית יישובית לאשכולות גרעינים וקבוצות משותפות שתוקם ע"י המכינות עם קק"ל
ושותפים נוספים שיעלו מאות משפחות לקרקע.
סיוע במימון שכד דיור קבוצות מתיישבות ובדיור בר השגה ביישובים המוגדרים כפריפריה
וצורך לאומי.
מימון תכניות ומשימות בוגרים ,במסגרת היעדים שהוגדרו (לרבות מרכזי קיימות והתחדשות
עירוניים).
הקמת תשתית יזמית ליצירת תעשיית הייטק פיננסים חינוך ואופציה כתשתית למתיישבים .

מימון והיגוי הפרוייקט:
א.
ב.
ג.
ד.

צוות היגוי :קק"ל עם מועצת המכינות.
צפי והערכת מימון :כל גוף (כולל שותפים ישקיע סכום של כ  10מיליון דולר לטווח של 5
שנים.
צירוף גופים נוספים שפועלים בשטח.
צירוף משרדי הממשלה להרחבת הפעולה.

ביצוע בפועל:
קק"ל אישרה השקעת  $815,000בטווח המיידי למימון הפעילות ובהתנעת הפרוייקט בשלב
ראשון עד דצמבר  ,2016המכינות צפויות להשקיע בפרוייקט בתקופה זו כ  1.5מיליון דולר.
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