
               
 לכבוד:

 המכינות שקיבלו אישור הפעלה החל בשנת תשע"ז: בארי, חביבה
 המכינות שקיבלו אישור הפעלת שלוחה החל בשנת תשע"ז: אחד משלנו, עין פרת, רבין

 

 
 שלום רב,

 

 למועמדות לתמיכה במכינה/שלוחה חדשה הזמנה

 

 המטרה:
 חדשות להתבססותן באזורי פריפריה. ומכינות סיוע ועידוד לשלוחות

 
 :הועדההרכב 

 .ק' המועצהריבדנציג ציבור  ,שלומי אוליאל, חגית אוחנה, יוחנן בן יעקב )מועצת המכינות
 

 ה וטכנית לתיאום והכנה:רימזכ
 מעיין לביב )רכזת המטה במועצה( ואביבה )המזכירה של שלומי(.

 
 תנאי סף לעמידה בקול קורא:א. 

 מאושרת ע"י משרדי החינוך והביטחון ושייכת למכינה קד"צ שנתית מוכרת ע"י  . שלוחה1
 .או מכינה בהקמה )כנגד בטוחה למקרה שלא תאושר( משרדי הביטחון והחינוך     

 .11תחילה את שנת הפעילות באוגוסט/ספטמבר השלוחה . ה2
 פריפריה חברתית בגליל או בנגב או באזור עדיפות לאומי אחר, או ביישוב עם  וקמתמ. מ3

 )אוכלוסיה מוחלשת(.     
 
 העדפות ייקבעו לפי:ב. 

 .3לפי אחת ההגדרות בסעיף א ישוב . י1
 שאין בו פעילות רציפה של מכינות או שזו פעם ראשונה שמכינה נכנסת  /אזורישוב/עיר . 2

 .לפעול בו     

 .ו/או יישוב /אזור עם ציון נמוך באשכול משרד פנים לגבולות/קו עימות. סמיכות 3
 )נוסח מצורף( .1ל  1ביחס של למאצ'ינג הרשות מקומית . התחייבות בכתב של 4
 . גודל היישוב ו/או מצב סוציו אקונומי ו/או גיל ממוצע של התושבים.5

 
 כללי חלוקה:

 לשלוחה/מכינה אחת. ₪ 151,111השאיפה תהיה להקצאה שאינה פחותה מ. ככלל 1
  . ההקצאה תינתן שנתיים ברציפות בהיקף זהה.2
 רשאי . במידה ויש מכינות/שלוחות שעמדו בתנאי הסף מעבר לסכום ההקצאה צוות הקק"ל 3

 .לפני החלטתו שימוע למכינות/מועמדות קייםל    

 

 



               
 

 הגשת מועמדותמסמך 

 

קד"צ החליטה  הקק"ל להקצות החלטת הקק"ל לשותפות עם מועצת המכינות ה במסגרת 
אחת או למכינה חדשה המועצה לשלוחה מועצת המכינות שיועבר דרך ₪  135,111סכום של 

 חדשה אחת, בהקמה.
כדי למנוע חששות לניגוד עניינים או מעורבות של ראשי מכינות, הוחלט בהסכמה של ועד 

מורכבת משני אנשי קבע את זהות הנתמכות  תהיה תהנהלת המועצה ושל קק"ל כי הועדה ש
רוייקטים עם המועצה רפרנטית הפ -קק"ל )שלומי אוליאל מנהל מרכזי החינוך, וחגית אוחנה

 הציבור של המועצה יוחנן בן יעקב. בקקל( ומנציג
 

 תנאי הסף להגשת הבקשה  
 מאושרת ע"י משרדי החינוך והביטחון ושייכת למכינה קד"צ שנתית מוכרת ע"י  . שלוחה1

 או מכינה בהקמה שתפקיד בטוחה/ערבות  בהיקף זהה לתמכיה  הביטחון והחינוךמשרדי      
 .למקרה שלא תאושר(      

 .11באוגוסט/ספטמבר הראשונה שלה תחילה את שנת הפעילות שלוחה/המכינה ה. ה2
 בגליל או בנגב או באזור עדיפות לאומי אחר, או ביישוב עם  וקמתממ שלוחה/המכינה. ה3

 ברתית )אוכלוסיה מוחלשת(.פריפריה ח     
 
 

ות בתנאי הסף מתבקשות להגיש הבקשה באימייל למעיין דמשלוחות או מכינות הרואות עצמן עו
 -ולצרף הפרטים הבאים:

 
 א.  שם השלוחה/מכינה, כתובתה ופרטי  ראש המכינה.

 ב.   אישור הפעלת השלוחה/המכינה.
 קורא או לנימוקים אחרים.ג.    מיקום המכינה ונימוקי הבקשה בהתייחס לקול ה

 ד.   תקציב שנתי מאושר ע"י רו"ח. 
 .1ל  1ה.  התחייבות הרשות המקומית למאצ'ינג 

 
 14.12.11על הבקשה בצירוף המסמכים להגיע למעיין עד ולא יאוחר 

הועדה תזמן להופעה בפניה במהלך דצמבר את כל המכינות/השלוחות שיגישו בקשה עם כל 
 ושעמדה בתנאי הסף לעיל, ותחליט.הטפסים והפרטים 

 
 

 בברכה,
 מעיין בשם מועצת המכינותתמר ו

 
 
 
 
 
 

 



               
 
 
 

 יו"ר הרשות המקומית ______________  מאשר בזה  -אני ________________________
 
 
 

 ₪  151,111כי כנגד הקצאת הקק"ל למכינת/שלוחת ____________________ בסך של עד 
 
 
 
 

 טעם הרשות לטובת המכינה.לשנת תשע"ז, יוקצה סכום זהה מ
 
 
 

 _______________                                  _________ 
 שם+ תפקיד                                                   חתימה


