דף פרויקט פעולה חינוכית עם מרחבי קק"ל 2022
שנת הקצאה2022 :
תיאור כללי:
בשנת הפעילות תשפ"ג כל מכינה המבקשת להשתתף בכלל הפרויקטים המשותפים של מועצת
המכינות והקק"ל תבצע אחת מהפעילויות הבאות:
 .1לינה באחד ממרכזי השדה של קק"ל  -בין  1-3לילות ,על חשבון תקציב מרחבי קק"ל בהתאם
להקצבת המכינה במרחבים .כל מכינה תוכל לקיים פעילות עצמאית או סדרה ייעודית בשיתוף
מחלקת החינוך והפדגוגיה של קק"ל .למכינות המשתתפות בפרויקט 'בקו האופק – חינוך
להתיישבות' מומלץ לשלב את תכני הסיורים הנדרשים ושיעורי התכנית כחלק מהסדרה.
 .2סיורים חד יומיים בנושאי התיישבות (נגב וגליל) או ערים מעורבות – סיור בהדרכת קק"ל
המשלב תוכן ,הדרכה והיסעים ,על חשבון תקציב מרחבי קק"ל.
 .3פעילות לקידום קיימות ואיכות סביבה  -דוגמת התנדבות סביבתית תורמת באתרי טבע
בסביבת המכינה ,ביקור במוזיאון הטבע והאקלים בת"א ועוד.
 .4אימוץ אתר הנצחה ,אנדרטאות או מורשת – לפעילות התנדבותית ,תחזוקה וניקיון או הדרכה.
 .5תוכנית חינוכית או עבודה תורמת בתיאום מול מרחבי הקק"ל – פעילות משותפת המשלבת
תוכן ,הדרכה ,היסעים ולינה על חשבון תקציב מרחבי קק"ל .דוגמאות לפעילויות :הצטרפות
ל"נפגשים בשביל ישראל' ,יום הניקיון ,סיורים עם מדריכי קק"ל ,אירועי שיא לכבוד חגים
(ט"ו בשבט וכו') ,הכשרות לחניכים על הדרכה ועבודה עם ילדים ועוד.
למימוש הפעילות כל מכינה זכאית לסכום של כ 175-ש"ח לחניך לפעילות עבור כל תקן של חניך שנה א'
ממשרד החינוך לו היא זכאית (לדוגמא מכינה עם  50תקנים –  8,750ש"ח לפעילות) .החישוב יועבר ע"י
המועצה ישירות למרחבים והם יידעו את המכינות לכמה הן זכאיות.
קריטריונים להשתתפות המכינות:
 .1תיאום הפעילות עם אחראי מרחב קק"ל בו נמצאת המכינה:
שם
כנרת ישורון
שלומי אוליאל
שירלי בר מוחא

מרחב
דרום
מרכז
צפון

נייד
050-9519445
050-7489917
050-7497403

משרד
08-9986188
03-5261155
04-8470387

מייל
KineretY@kkl.org.il
ShlomiU@kkl.org.il
shirlyB@kkl.org.il

 .2שליחת תמונות מהסדרה ומהפעילות המשותפת.
הרשמה:
הרשמה ישירות אצל מנהלי המרחבים
דרישות חשבונאיות:
ללא הנחיות מיוחדות
** שימו לב התשלום מבוצע ישירות באמצעות המרחבים – הסכום אינו עובר דרך תקציב מועצת
המכינות ולכן לא יתקבלו כל תביעות כספיות לתשלומים מהמועצה הקשורים לפרויקט זה.
▪ פעילויות בשנת תשפ"ב אשר בוצעו בפועל החל מינואר  2022יירשמו על חשבון תקציב זה (לדוגמא:
מכינה שעשתה פעילות לט"ו בשבט בינואר  ,2022סכום הפעילות שבוצעה יופחת מהסכום לו היא
זכאית).
▪ מכינות אשר לא ינצלו את תקציבן ולא יקבעו פעילויות מול המרחבים ,תקציבן יחולק בין המכינות
האחרות.
לו"ז דוחות שנתי:
 אין דוחותלו"ז תשלומים שנתי:
אין תשלומים.

מידע על אפשרויות שיתוף הפעולה עם מרחבי קק"ל 2022
מידע על מרכזי השדה והעלויות:
מרכז שדה לביא:
לינת גיחה ( שטח )  ,עלות  ₪ 15הכוללת :לינה ,אבטחת לילה ,שימוש במקלחות ובמטבח שדה.
לינת אוהל (  8מיטות ) ,עלות  ₪ 25הכוללת :לינה ,אבטחת לילה ,שימוש במקלחות .שימוש
במטבח שדה בתוספת  ₪ 10למשתתף או לסירוגין הזמנת ארוחות בחדר האוכל.
מרכז שדה ציפורי:
לינת גיחה ( שטח )  ,עלות  ₪ 15הכוללת :לינה ,אבטחת לילה ,שימוש במקלחות ובמטבח שדה .
לינת אוהל (  8מיטות ) ,עלות  ₪ 25הכוללת :לינה ,אבטחת לילה ,שימוש במקלחות .שימוש
במטבח שדה בתוספת  ₪ 10למשתתף או לסירוגין הזמנת ארוחות בחדר האוכל.
מרכז שדה שוני:
לינת גיחה ( שטח )  ,עלות  ₪ 15הכוללת :לינה ,אבטחת לילה ,שימוש במקלחות ובמטבח שדה .
מרכז שדה נס הרים:
לינת גיחה ( שטח )  ,עלות  ₪ 15הכוללת :לינה ,אבטחת לילה ,שימוש במקלחות ובמטבח שדה .
לינת בקתות 6 ( :בבקתה ) עלות  ₪ 25הכוללת :לינה ,אבטחת לילה מקלחות ושירותי .שימוש
במטבח שדה בתוספת  ₪ 10למשתתף או לסירוגין הזמנת ארוחות בחדר האוכל.
מרכז שדה יתיר:
לינת גיחה ( שטח )  ,עלות  ₪ 15הכוללת :לינה ,אבטחת לילה ,שימוש במקלחות ובמטבח שדה .
לינה משותפת באוהל אברהם (  70משתתפים  100 /משתתפים ) ,עלות  ₪ 25הכוללת :לינה,
אבטחת לילה ,שימוש במקלחות .שימוש במטבח שדה בתוספת  ₪ 10למשתתף או לסירוגין
הזמנת ארוחות בחדר האוכל.
*פניות משרדי השדה לאירוח בתיאום מול רכז קק"ל במרחב.
כיתת לימוד  :עלות  ₪ 360ליום .
ללא עלות  -במידה ויתאמו במהלך השהות יום במרכז השדה עם "חלון" פעילות קק"ל של כשעה
וחצי.
תוספת עלויות אבטחה
▪
▪

אבטחת לילה היקפית :בין השעות  16:00עד  8:00למחרת בבוקר .ללא עלות נוספת.
אבטחת יום :בין השעות 08:00-16:00 :באותו היום -עלות  ₪ 7למשתתף.

לינק לצפייה והתרשמות ממרכזי השדה של קק"ל:
http://www.kkl.org.il/youth-and-education/halon-lamechanchim/field-and-forest/centers
קישור למדור המכינות השנתיות באתר קקל חלון ירוק:
http://www.greenwin.kkl.org.il/field_active/poalim/mechina-army/
לא ניתן להכניס אוכל מוכן שאינו מהספק שהקק"ל ומרכז השדה חתומים מולו על חוזה.
ניתן להסדיר את הנושא בכמה דרכים:
א .ניתן לבשל עצמאית במרחבי השדה.
ב .בחלק מהמרכזים ניתן לאכול מחוץ לשער מרכז השדה
למכינות המעוניינות באוכל מבושל ממרכזי השדה ניתן להתייעץ עם אסף לגבי אפשרויות אספקה
ועלויות.
לפרטים ומידע נוסף צרו קשר עם חגית אוחנה.

