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ימי עיון והכשרות3.
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סדר יום



תהליך העבודה 

ולוחות זמנים



דגשים כלליים–פרויקטים

–קולות קוראים 
קריטריונים  
להשתתפות  
בפרויקטים

טופס מקוון–הרשמה 

14/7עד 

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
2022אוגוסט -יולי2022יולי -יוני2022יוני 

31.12.2023עד 2023ספטמבר -יוני2023מאי -2022ספטמבר 



דגשים כלליים–פרויקטים

"מידע ארגוני"בתוך –אזור פרויקטים באתר המועצה •

mechinot.org.il/info/projects2022

:  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/projects2022


שימו לב )14.7', 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  –איש צוות ייעודי לעבודה על הפרויקטים מול המועצה •

.שלוחות או מדריכים

דרך האתר–ג "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

ג"תשפ-ב"תשפ



ג"תשפ–פרויקטים 

: ל"פרויקטים קק
ב"תשפעבודה קהילתית -
ב"תשפמלגות -
ג"בוגרים תשפ-
ג"סיירות תשפ-
2022ל "מרחבי קק-

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

:פרויקטים נוספים
ג"יהודית תשפעמיות-
ג-ב"נפגשים בארץ אחת תשפ-
מנהיגים למקצועיות ובטיחות  -

ד-ג"תשפ

:ימי עיון והכשרות
בית מדרש ראשי מכינות-



ב"תשפ-עבודה קהילתית
פעילותכולל–במכינההתנדבותיתתורמתבפעילותתמיכה▪

,החברתיתאוהגיאוגרפיתבפריפריהמכינותשלייעודית
או/ונשיםמשתתפותבהןומכינותהמעורבותבעריםמכינות
/מכינהת/ראש)בכירניהוליבתפקידינשיםי"עמובלות
.(שלוחה

.אחדהקצבהמכתבתקבלהמכינה–מרכזבטופסהגשה▪

.   שווה להגיש-₪' מ1.5-כ–סכומים משמעותיים ▪

:תאריכי הרשמה ותשלום▪
.14/7עד –הגשת דיווח מילולי מסכם בטופס המקוון ▪

.2022נובמבר -דיווח כספי ספטמבר▪

יתרה לאחר קבלת  –31.12.22מסכום ההקצבה עד 50%תשלום עד ▪
(.31.5.23צפי עד )ל"מהקקהתשלום 



ב"תשפ–ל "קקמלגות 
23.6-עד הההגשה לפרויקט •

.  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)ב "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 



ב"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•
(או אסמכתא אחרת)תעודת זהות של החניך –ה עולה חדש /במידה והחניך•

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
.23.6עד הרשמה ודיווח הכנסות 

!שימו לב–21.7-בדיקה מדגמית עד ה
.  15/09דוח אקסל מלא כולל גביה עד 

2022דצמבר -נובמבר–השלמת הדיווח החשבוני 



–ב "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"קק-בוגרים 
–ב "תשפ•

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

הנחיות לדיווח חשבונאי יישלחו למכינות הזכאיות  + מכתב זכאות 
(.2022סוף : תשלום משוער, 2022: תקופת דיווח)

מתכונת זהה  –בטופס המקוון 14.7-הרשמה עד ה–ב "תשפ•
.ב"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‐



ל"מרחבי קק
בכלללהשתתףהמבקשתמכינהכלג"תשפהפעילותבשנת•

אחתתבצעל"והקקהמכינותמועצתשלהמשותפיםהפרויקטים
:הבאותמהפעילויות

על,לילות1-3בין-ל"קקשלהשדהממרכזיבאחדלינה.1
.במרחביםהמכינהלהקצבתבהתאםל"קקמרחביתקציבחשבון

או(וגלילנגב)התיישבותבנושאייומייםחדסיורים.2
הדרכה,תוכןהמשלבל"קקבהדרכתסיור–מעורבותערים

.ל"קקמרחביתקציבחשבוןעל,והיסעים
דוגמת-סביבהואיכותקיימותלקידוםפעילות.3

ביקור,המכינהבסביבתטבעבאתריתורמתסביבתיתהתנדבות
.ועודא"בתוהאקליםהטבעבמוזיאון

–מורשתאואנדרטאות,הנצחהאתראימוץ.4
הדרכהאווניקיוןתחזוקה,התנדבותיתלפעילות

מרחבימולבתיאוםתורמתעבודהאוחינוכיתתוכנית.5
עלולינההיסעים,הדרכה,תוכןהמשלבתמשותפתפעילות–ל"הקק

.ל"קקמרחביתקציבחשבון



ל"מרחבי קק

מדויקיםמספרים)לחניךח"ש175-כ:לפעילותהסכום•
.(במרחבהקשראישאצל

מרחבאחראיעםהפעילותאתמראשולתכנןלתאםחשוב•
!המכינהנמצאתבול"קק

:המכינהנמצאתבול"קקמרחבאחראיעםהפעילותתיאום•

מיילניידמרחבשם
050-9519445KineretY@kkl.org.ilדרוםכנרת ישורון

050-7489917ShlomiU@kkl.org.ilמרכזשלומי אוליאל

שירלי בר  
מוחא

050-7497403shirlyB@kkl.org.ilצפון

file:///C:/Users/gilad/Documents/עבודה/מועצת המכינות/פרויקטים תשפג/דפי פרויקט/KineretY@kkl.org.il
file:///C:/Users/gilad/Documents/עבודה/מועצת המכינות/פרויקטים תשפג/דפי פרויקט/ShlomiU@kkl.org.il
file:///C:/Users/gilad/Documents/עבודה/מועצת המכינות/פרויקטים תשפג/דפי פרויקט/shirlyB@kkl.org.il


סיירות

.28/6עד 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 



ג"שינויים תשפ–סיירות 
בסדרההמשתתפותהקבוצותמספרלפיהסדרותתמחור-•

.בקבוצהחניכים30שלבסיספיעל,מהמכינה

קיימתקרןי"עמשמעותיבהיקףמסובסדתהסדרותעלות•
היאקבוצהלכלהפעילותעלות.המכינותומועצתלישראל
י"עמסובסדים11,050₪מתוכםכאשר,לסדרה20,050₪
המכינהבתשלוםלקבוצה9,000₪‐ול"וקקהמכינותמועצת
.סיירותלחוגיישירות

בעלות,החניכהיחסלהגדלתנוספיםמדריכיםלהוסיףיהיהניתן•
.סיירותחוגימולישירותבתיאום–לקבוצה5,400₪של

עלות הסדרה למכינהגודל המכינה

₪(1קבוצה )חניכים 30עד  9,000 

₪(קבוצות2)חניכים 60עד  18,000 

₪(קבוצות3)חניכים 90עד  27,000 

₪(קבוצות4)חניכים 120עד  36,000 



ג"שינויים תשפ–סיירות 
מחדלעקבאוהמכינההחלטתעקבסדרהביטול•

מדיניותלפי–לסדרהבהערכותהמכינהבהתנהלות
.הקיימתהביטולים

הסדרהוקיוםמקורימועדביטול)סדרהדחייתאו,סדרהביטול•
העלויותפיעליתבצעועליוןכחשלנסיבותעקב(אחרבמועד
:הבאות

(לפני או תוך כדי הסדרה)כח עליון -ביטול 

מהלך הסדרהלפני הסדרה

3-5יום 1-2יום יום לפני הפעילות7במהלך יום פני הפעילות14במהלך 

3,000₪₪בעבור הסדרה המבוטלת 11,000 ₪15,000 20,050  ₪

₪₪  -ח המכינה"מתוך זה ע 5,000 6,750  ₪9,000  ₪

ח מועצת  "מתוך זה ע

₪₪  3,000(ל"סבסוד קק)המכינות  6,000 8,250  ₪11,050₪



ג"שינויים תשפ–סיירות 
מחדלעקבאוהמכינההחלטתעקבסדרהביטול•

מדיניותלפי–לסדרהבהערכותהמכינהבהתנהלות
.הקיימתהביטולים

הסדרהוקיוםמקורימועדביטול)סדרהדחייתאו,סדרהביטול•
העלויותפיעליתבצעועליוןכחשלנסיבותעקב(אחרבמועד
:הבאות

(ובנוסף סדרה מלאה במועד חדש, לפני או תוך כדי הסדרה, ביטול מועד מקורי)כח עליון -דחיה 

מהלך הסדרהלפני הסדרה

3-5יום 1-2יום ימים לפני הפעילות7-במהלך השבוע לפני 

לפי תמחור הסדרות השנתיבעבור הסדרה החדשה

ח "ע-בעבור הסדרה המבוטלת 

₪(ל"סבסוד קק)מועצת המכינות  5,000 ₪ 8,000 ₪ 13,000 



חינוך  ' בקו האופק'
להתיישבות במכינות

30.6עד –מילוי טופס דיווח מסכם –ב "תשפ•

22יולי -יוני–( הסעות)דיווח חשבוני מסכם •

.בטופס המקוון14.7-הרשמה לפרויקט עד ה: ג"תשפ•
שיעור שבועי לחניכים בנושאים הרלוונטיים תוך שימוש  )קריטריונים זהים •

(לפחות יום סיור אחד, הרצאות אורח2לפחות ;במקראה

.השתתפות במפגשי הכשרה במהלך השנה•

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

.מפתח חלוקה יפורסם למכינות המשתתפות:תמיכה למכינה•



יהודיתעמיות
30.6עד –מילוי טופס דיווח מסכם –ב "תשפ•

22יולי –דיווח חשבוני מסכם •

ג"תשפ•

תכניותיצוותו צמדים של , הפועל זו השנה השנייה, במסגרת המיזם•
GAP אשר יעברו יחד תהליך שנתי  , למכינות קדם צבאיות' מסע'ב

בשנת  .  ישראל/ ל "המשלב ידע ומפגש חווייתי עם צעירים מחו
מתכניתכאשר כל צמד מורכב , צמדים20-ג יתקבלו כ"תשפ

.ומכינה' מסע'

צמדים5" מפגש"מסלול |צמדים 15-"מיזם החיבור"מסלול •



יהודיתעמיות
תכנית  )מכינות 5–מסלול מפגש ג"תשפ•

(מצומצמת
מכינות15-מיזם החיבור

(תכנית מלאה) ג"תשפ
'  מסע'לתכניתבין כל מכינה מפגשים 2
(סדרה/ שבת –כולל מפגש באורך יומיים )

'  מסע'לתכניתבין כל מכינה מפגשים 4
(סדרה/ שבת –כולל מפגש באורך יומיים )

תהליך שנתי המחבר בין חניכי  
של  GAPהמכינה למשתתפי תכנית 

'מסע'

מתוך סל תכנים  ' יהודיתעמיות'בנושאי סדנאות  במכינה / הרצאות 2שילוב 
' מסע'בנוסף למפגשים עם צמד , ייעודיים שיוצע למכינה

יהודית  עמיותשילוב תכנים בנושא 
בשנת המכינה

סמינר פתיחה-
הכשרת צוותהשתתפות במפגש -

(אוגוסט)סמינר פתיחה -
מפגשי הכשרת צוות2-השתתפות ב-

אשת צוות מוביל פרויקט  /איש
והשתתפות בימי הכשרת צוות בנושא  

יהודית והטמעת הנושא עמיות
במכינה

מצוות המכינה80%לפחות -יהודיתעמיותיום הכשרת צוות בנושא  הכשרת מדריכים

בפעילות נוספת כחלק משבוע  ' מסע'השתתפות המכינה יחד עם תכנית 
מיזם משותף בהובלת , דוגמת טיול–19-23/3/2023שיתקיים בתאריכים התפוצות 

.יום עיון ייעודי או מפגש, החניכים
.לפעילות זו( לחניך200₪-ס כ"ע)ייתכן תקצוב נוסף 

השתתפות המכינה בשבוע התפוצות

ח"ש13,000-כ 32,000₪-כ תקציב לפעילות



נפגשים בארץ אחת
סדרת מפגשים שנתית בין המכינה לבין תכנית מנהיגות  •

.המיועדת לצעירים ערבים בגיל המקביל למשתתפי המכינה

התכנית מיועדת לפעילות מכינות לפי הקריטריונים •
מכינות בשנת  4עבור עד -2022המפורטים במהלך שנת 

(.  9-12/22)ג "ומכינה אחת בשנת תשפ( 1-6/22)ב "תשפ

מפגשים  2כולל , (לפחות חצי יום)מפגשים שנתיים 6סדרה של •
.מפגשים ולפחות סמינר אחד משותפים3לפחות , חד מגזריים

(תוצר/ תרומה לקהילה / התנדבות/ מפגש שיא )הפעלת מיזם •

.הכנת צוות•

200,000₪-כ-הסכום לחלוקה•



מנהיגים למקצועיות ובטיחות
שלוחה להטמעת תהליכי למידה / תכנית ליווי לראש מכינה •

.ומקצועיות בבטיחות בפעילות המכינה

תרבות ארגונית של מקצועיות בנושאי  התכנית מיועדת לקדם •
פעילויות החוץ  , בשטחוהתחקיר בפעילות המכינות הבטיחות 

.  בכלל תחומי הפעילות במכינהוכן אורחות החיים בשגרה 

ברכישת כלים  , המתמקד בלימודשנתי -תהליך עבודה מובנה דו•
ובהטמעת השינוי ברמת הצוות הניהולי והחינוכי המוביל של  

.המבוסס על ליווי פרטני המשתלב בשגרת כל מכינה, המכינה

ההרשמה למכינות לשנות –שנתי -התכנית כוללת תהליך דו•
בהמשך לפיילוט  (. 2022-2024)ד "תשפ-ג"הפעילות תשפ

,  המוצלח שבוצע במספר מכינות בשלושת השנים האחרונות
התכנית מתוכננת לפעול במהלך שלושת השנים הקרובות  

ומיועדת להשתתפות כלל המכינות הקדם ( ה"תשפ-ג"תשפ)
.  צבאיות השנתיות



מנהיגים למקצועיות ובטיחות
בשנה  15-מפגשים למכינה בשנה הראשונה וכ25-כ•

(.במכינה ובשטח)שעות ליווי שנתיות 125-כ-השנייה

אוגוסט  / ביולי התחלת תוכנית המפגשים בהכשרות הצוות •
(.כולל יום הכשרת צוות מלא)

אחראי על  , התכנית בהובלת מועצת המכינות ושמוליק שאול•
רם  : את המפגשים במכינות מלווים. תחום השטח והטיולים

.גרנות וערן זהר

ת מכינה או /בדרגת ראש-הגדרת איש צוות מוביל לפרויקט •
.עמותהית/ל"מנכ

השתתפות כלל הצוות החינוכי במפגשים ותהליך הליווי  •
.בתוכנית

התוכנית דורשת מחויבות גבוהה מצד צוות הניהול של  •
. המכינה והצוות החינוכי



מנהיגים למקצועיות ובטיחות
:תשלום•

עלות . י מועצת המכינות"התוכנית מסובסדת בהיקף נרחב ע•
כשליש מעלות )מסובסדת למכינה להשתתפות בפרויקט 

(הליווי

בין החודשים , תשלומים מדי שנה4על פני יפרסהתשלום •
.דצמבר-ספטמבר

לשנתייםכ"סהשניהשנהראשונהשנה

₪חניכים50עדשלוחה/מכינה 12,000 ₪ 8,000 ₪20,000 

50-100ביןשלוחה/מכינה

חניכים

₪20,000 ₪ 14,000 ₪34,000 

₪ ₪28,000חניכים100מעלשלוחה/מכינה 18,000 ₪46,000 



פוטנציאלים-נוספים 
הסביבהלאיכותהמשרד-

קיימותבנושא(אורחיםמרצים,סיור,מפגשים10)שנתיקורסשילוב▪
.וסביבה

אירועים4–(תחזוקה,הדרכה)למכינהסמוךטבעאתראימוץ▪
שנתיים

"ירוקתקןתו"–במכינהמקייםחייםאורחהטמעת▪

במכינהקיימותצוות▪

חברתילשוויוןהמשרד-

אצלבשבועוחצייוםלפחות–ברשותקשישיםעםשנתיתהתנדבות▪
.קשישים3-4-כ

ולמתנדביםהמלווהלצוות(בשנה3)שנתיותהכשרות▪

חגים'לדוג–שנתייםשיאאירועי▪



שאלות-ג "תשפ–פרויקטים 

: ל"פרויקטים קק
ב"תשפעבודה קהילתית -
ב"תשפמלגות -
ג"בוגרים תשפ-
ג"סיירות תשפ-
2022ל "מרחבי קק-

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

:פרויקטים נוספים
ג"יהודית תשפעמיות-
ג-ב"נפגשים בארץ אחת תשפ-
מנהיגים למקצועיות ובטיחות  -

ד-ג"תשפ

:ימי עיון והכשרות
בית מדרש ראשי מכינות-

.14/7' עד יום ה–הרשמה לפרויקטים 



ימי עיון והכשרות



'שיח שלום'בית מדרש –מפגשים שנתיים 5•

בית מדרש ראשי מכינות

.סיורים2+ מפגשים שנתיים 4•

פורום רכזי בוגרים

.מפגשים שנתיים במרכז4•

וראשי מכינות תורניותמים"רמפגשי 

סיורים2+ ימי עיון 2–' בקו האופק'•

ז בקול הקורא"לו–ימי עיון לצוותים –'יהודיתעמיות'•

ימי עיון והכשרות ייעודיות

22דצמבר –ל "כנס שנתי עם קק•
15-16/03/2023כנס נס הרים לראשי ומנהלי המכינות •

14/05/2023–לצוותי המכינות –כנס שנתי •

כנסים שנתיים

הרשמה  
עד  
14/7



בית מדרש ראשי מכינות

מפגשי שיח  5-לג"בתשפבית מדרש ראשי המכינות יתכנס ▪

.ולימוד בנושאי עומק

מלגת השתתפות בכפוף לגיוס . מפגשים כל חודש בין נובמבר למרץ▪

.  משאבים ייעודי

ותיקים וצוותים בדרג  מים"ר, ראשות מכינה/בית המדרש פונה לראשי▪

אנו מזמינים השנה ראשי  . הניהולי הבכיר והוותיק של המכינה

.  ותיקים להצטרף למפגשיםמים"ורמנהלים חינוכיים , שלוחות

.2023כנס נס הרים באביב ▪

14/07הרשמה עד -תאריכים מדויקים בלוח השנה▪



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



.14/7'היוםעד–לפרויקטיםהרשמה•

'ח)7/7'ה–חדשיםושלוחותמכינותלראשיוהיכרותעיוןיום•

ומשרדהבטחוןמשרד,פרויקטים,בטיחות,המטהעבודת-(תמוז

.מכינותראשיפאנל,ההתיישבות

(באבט"י)16/08'גיום–לפרויקטיםמרוכזותקיץהכשרות

לרכזיםחובהשנהפתיחתהכשרתיחד:4/08'היום

(חובה)שנהפתיחתמפגש-משותףגיוס:25/8'היום

(שנהפתיחת)שיבוליםמדריכיםהכשרת–30/8'גיום

אירועים קרובים



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

מטה מועצת המכינות

?שאלות



סיירות

.28/6עד 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 



.28/06/22עד 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 

₪חניכים30עד -1קבוצה  9,000 

₪חניכים60עד -קבוצות 2 18,000 

₪חניכים90עד -קבוצות 3 27,000 

₪חניכים120עד -קבוצות 4 36,000 

סיירות


