פרויקט עמיות יהודית תשפ"ב  -מיזם החיבור לעם גלובלי במכינות השנתיות ותכניות 'מסע'
תיאור כללי:
מועצת המכינות בשיתוף עם הסוכנות היהודית ,עמ"י )מנהלת קשרי ישראלים לתפוצות) וארגון 'מסע'
פועלות להשיק מיזם אסטרטגי ייעודי לחיבור מקיף ומעמיק בין שכבת המנהיגות הבאה של העם
היהודי .הפרויקט קורא לחיבור בין חלקי העולם היהודי וקידום הבנה אחד של השני ,יצירת מחויבות
הדדית וקידום תרבות מקומית שרואה בעמיות וחיבור כלל יהודי חלק מהזהות היהודית ושואבת
השראה מהדיאלוג עם יהודים מרחבי העולם .
במסגרת המיזם יצוותו צמדים של תכניות  GAPב'מסע' למכינות קדם צבאיות ,אשר יעברו יחד
תהליך הוליסטי לאורך השנה המשלב ידע ומפגש חווייתי עם צעירים מחו"ל  /ישראל.
בפיילוט בשנה הראשונה יתקבלו כ 10-צמדים ,כאשר כל צמד מורכב מתכנית 'מסע' (של עד 50
משתתפים) ומכינה (עם עד  50משתתפים).
מטרות המיזם:
 .1חיזוק תחושת השייכות לעם היהודי על בסיס הקניית מודעות וידע אשר יובילו למעורבות ועשייה
של משתתפי התכנית.
 .2הצמחת מנהיגות יהודית צעירה אשר פועלת למען חיזוק העם היהודי תוך עיסוק בסוגיות יסוד
של העם היהודי בישראל ובתפוצות.
 .3יצירת קשרים אישיים וחברויות בין צעירים מכל רחבי העולם היהודי.
 .4צעירים מישראל – היכרות עמוקה עם יהדות התפוצות | צעירים מחו"ל – היכרות עמוקה עם
החברה הישראלית.
מבנה המיזם:
המיזם יפעל בשני מישורים ,אשר לשניהם תמיכה חינוכית ותקציבית מהסוכנות היהודית ועמ"י:
 .1חניכים ומשתתפי תכניות – יקחו חלק במפגשים משותפים ,ילמדו יחד ,יצרו קשרים ויבנו
פרוייקט משותף.
 .2צוות מוביל – כל מכינה ותכנית  GAPתמנה איש צוות אשר יוביל את המיזם ויקבל כלים
מנהיגותיים ופרקטיים להעצמה והובלה .מובילי התכנית של כל צמד יבנו ויובילו יחד את
התכנית המשותפת.
בשנת תשפ"ב הפרויקט יכלול  4מרכיבים ,לפי הפירוט הבא.
השתתפות המכינה כוללת התחייבות מלאה לכלל מרכיבי הפרויקט.
קריטריונים לזכאות:
 .1תהליך שנתי המחבר בין חניכי המכינה למשתתפי תכנית  GAPשל 'מסע' הכולל כ4-5-
מפגשים ואירוע שיא:
 4-5 oמפגשי עומק בין כל מכינה לתכנית 'מסע' .המפגשים יכללו רכיבי תוכן (לימוד,
שיחה ,הרצאה) ,פעילות (עשייה ,התנדבות ,טיול ,שבת או חג) ופעילויות חוץ.
מבנה מפגשים מוצע:
א .יום עיון פותח משותף (מובנה כולל הרצאות וסדנאות)
ב .אירוח ומפגש במכינה
ג .אירוח ומפגש בתכנית 'מסע'
ד .מפגש התנדבות  /עשייה
ה .קבלת שבת  /חג  /ציון הימים הלאומיים
ו .מפגש חיצוני חוויתי מסכם (לדוג' טיול ,פעילות אתגרית).
 oהשתתפות באירוע שיא שנתי לכלל משתתפי הפרויקט ב.12.05.2022-
 .2איש/אשת צוות מוביל פרויקט והשתתפות בימי הכשרת צוות בנושא עמיות יהודית
והטמעת הנושא במכינה.
 "סמינר התנעה מרוכז"  -סמינר פתיחה שנשען על שיטת עיצוב ( )design labלגיבוש סופיוהתנעת התוכנית השנתית (יומיים כולל לינה) בתאריכים  20-21/10/2021בשעות 9:00
בבוקר עד  18:00למחרת
 השתתפות במפגשי הכשרת צוות לכלל מובילי הפרויקט לאורך השנה: 9:00-17:00 | 10/01/2022 .1פיזית
 15:00-20:00 | 01/03/2022 .2פיזית
 19:00-21:00 | 30/03/2022 .3בזום

 השתתפות ב 4-מפגשי ליווי ותכנון משותפים בין הצמדים -מוביל הפרויקט במכינהלמוביל תכנית מסע יחד עם צוות הסוכנות היהודית – אחת לחודש וחצי (בזום או פנים
אל פנים).
 שיח שוטף עם מוביל תכנית הצמד לצורך בנייה והוצאה לפועל של תכנית המפגשיםופרויקטים אותם יובילו המשתתפים לאורך השנה.
 .3יצירת פרויקט משותף בהובלת חניכים  -הצעירים המשתתפים בתוכניות יקבלו הכשרה
ועידוד ליצירת יוזמה היוצרת חיבור גלובלי או מביאה את הקול של יהדות העולם לישראל.
אנו רואים בעידוד יזמות ,אפשרות ללקיחת אחריות ופיתוח מנהיגות צעירה חשיבות גדולה,
ותקציב ייחודי גובש לצורך עידוד ומימון יוזמות בעלות פוטנציאל יישום גבוה.
דוגמאות אפשריות לפרויקטים -יצירת טקס או פעילות בעלם תוכן משותף בנושא זהות
יהודית (שבת  /חג  /ימים לאומיים) ,הרחבה של המפגשים לאוכלוסיות נוספות דרך מפגשים
בין דוריים ,מערך פעילות התנדבותי וכו.
 oהובלת היוזמות משותפת לחניכי המכינות ותוכניות מסע החל מתהליך יצירת הפרויקט
והובלת הפעילות.
 oתכנון הפרויקט כחלק ממפגשי הליווי המשותפים לאורך השנה.
 .4הערכה  -השתתפות לפחות  80%מחניכי המכינה  /התכנית והצוות במחקר מלווה ,במידה
ויתקיים.
*השפעת הקורונה :שימו לב כי השלמת ההשתתפות בפרויקט וקבלת התקצוב מותנים בביצוע
התוכנית החינוכית המלאה (השלמת השיעורים ,הרצאות האורח והסיורים ככל הניתן) ,עם התאמות
תוכנית העבודה לאור מגבלות הפעילות במידה ויהיו.
התשלום:
כל מכינה המשתתפת בפרויקט תהיה זכאית לתמיכה התקציבית עד הסכומים המפורטים ,בכפוף
לביצוע ועמידה מלאה בקריטריונים להשתתפות:
 .1מענק על סך  ₪ 4,000לטובת מעורבות ומחויבות של איש צוות בכיר בהובלת המיזם ,כולל
הפירוט בסעיף .2
 .2השתתפות בהוצאות המפגשים ,כולל נסיעות ,אוכל ,הדרכה ואבטחה.
 .3השתתפות ללא עלות נוספת בסמינר מסכם איכותי ומעשיר לכלל משתתפים המיזם.
הסכום לחלוקה :כ₪ 260,000-
שנת הקצאה( 2022 :בכפוף להקצבת הסוכנות היהודית)
מועד תשלום משוער :סוף תשפ"ב ,על בסיס ביצוע שנתי תשפ"ב ובכפוף לקבלת תשלום מהסוכנות
היהודית.
דרישות חשבונאיות:
התשלום מותנה בהגשת דוח ביצוע מהנהלת חשבונות לפי הפורמט שיישלח אליכם.
בנוסף לסבסוד הפעילות במכינה בסכומים המפורטים ,המכינות המשתתפות בפרויקט יקבלו על
חשבון התכנית מרכיבי הוצאה נוספים ,ביניהם ימי עיון (כולל אוטובוסים ,ארוחות ,תוכן) ועלויות
ההכשרה ,הליווי ובניית התוכן .קיימת גמישות בביצוע הסעיפים ,לפי גודל המכינה ותוכנית העבודה
של כל צמד .המיזם בנוי מתוך סטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר על מנת לספק ערך מוסף
משמעותי לכלל המשתתפים ולהוות עוגן של פיתוח מקצועי משמעותי עבור הצוותים המובילים.
תקציב מיזם החיבור
סעיפי ניהול – לכל מכינה (קבוצה של עד  50משתתפים)
מענק לטובת מעורבות ומחוייבות של איש צוות בכיר עבור הובלת המיזם
והשתתפות בהכשרות
תקצוב עבור פרוייקט (ישנה אפשרות לקבלת מיני גראנטים גבוהים יותר
לפרוייקטים נבחרים .כמו כן ,לאורך השנה ,לאור הצרכים וההתקדמות,
תבדק אפשרות לתקצוב ותמיכה נוספת ביזמות של הצוות המוביל אשר
מכוונת להטמעת נושאים אלו במכינות ותוכניות מסע בשנים הבאות).

₪ 4000

₪ 2000

מפגשים ואירוח הדדי  -עבור כל צד בצמד ל 3-4-מפגשים
אוטובוסים

₪ 7,200

אוכל

₪ 10,000

תקציב נוסף לניהול משותף של הצמד
תוכן ייעודי

₪ 1000

הדרכה בשטח

₪ 1000

אבטחה

₪ 800

על חשבון התכנית
פדגוגיה ייחודית של מפגש כולל מערכים ועזרים לשימוש המכינה  /התכנית
ליווי אישי בתהליך בניית תכנית העבודה והפרוייקטים להעצמת הצוות
והתשתית הארגונית

על חשבון התכנית
על חשבון התכנית
על חשבון התכנית

הכשרה מקצועית ייחודית לצוות המוביל
סמינר שיא עבור כל משתתפי התכנית  -כולל אוטובוסים ,ארוחות ,תוכן
וכו'.

על חשבון התכנית

סה"כ למכינה

26,000

*ניתן גם ליצור תוכניות מותאמות וייחודיות לצמד המותאמות למטרות התכנית  -כולל אפשרות של
איחוד ימים מרוכזים למפגש מעמיק או שינוי של אחד המרכיבים.
**התקציב הוא פר ביצוע.
***שימו לב :ההשתתפות בהוצאות לא יכולה להיות על רכיבים שמשולמים כבר על ידי גורמים
ממשלתיים ו/או אחרים.

קריטריונים לקבלה לפרויקט:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

יכולת להתחייב לביצוע כל רכיבי הפרויקט.
מכינה אשר יכולה להקצות איש צוות איכותי לטובת הובלת המיזם (ראש/ת מכינה /
מנהל/ת חינוכי/ת  /מדריך/ה ותיק/ה)
מכינה עם יכולת להטמיע בלו"ז המכינה מיזם בסדר גודל כזה וגמישות לשילוב הפרויקט
ויצירת תכנית עבודה עמיותית כבר בשנת תשפ"ב.
ייצוג ומגוון בין המכינות השונות ובין התוכניות השונות.
רמת אנגלית בסיסית לחניכים ולצוות.
אפשרות לציוות מתאים בין מכינה ותכנית 'מסע' בעלות פרופיל דומה.

לו"ז הרשמה דיווח ותשלום:
 .1הרשמה בטופס שיישלח אליכם ,עד .23.08.2021
 .2אישור השתתפות ושיבוץ לימי העיון  -ספטמבר .2021
 .3ביצוע הפעילות – אוקטובר -2021יוני .2022
 .4מכתב זכאות ,שליחת דיווח חשבוני – קיץ .2022
הרשמה:
הרשמה בטופס בקישור הבא – עד 23.08.21
o
o
o

למועצה תהיה הזכות לבצע בדיקות וביקורת מעת לעת אצל הנתמכים .סירוב לביצוע בדיקות
ו/או ביקורת עלול למנוע העברת כספי התמיכה או חלקם לנתמך.
ביטול השתתפות עד  14יום מיום הפעילות יגרור קנס ע"ס  ₪ 2,500למכינה.
ביטול השתתפות עד  14יום ממפגש הכשרה יגרור קנס ע"ס  ₪ 1,000למכינה.

לשאלות ניתן לפנות לגלעד זילברשטייןgilad@mechinot.org.il | 052-3919133 :

