פרויקט עמיות יהודית תשפ"ג  -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 במיזם 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 ,הפועל זו השנה השנייה ,יצוותו צמדים של תכניות  GAPב'מסע' למכינות קדם
צבאיות ,אשר יעברו יחד תהליך שנתי המשלב ידע ומפגש חווייתי עם צעירים מחו"ל  /ישראל .בשנה
השנייה יתקבלו כ 20-צמדים ,כאשר כל צמד מורכב מתכנית 'מסע' ומכינה.
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 חינוכי-ניהולי אשר יוביל את המיזם
ויקבל כלים מנהיגותיים ופרקטיים להעצמה והובלה .מובילי התכנית של כל צמד יבנו ויובילו
יחד את התכנית המשותפת.
בשנת תשפ"ג הפרויקט יכלול  5מרכיבים ,לפי הפירוט הבא.
השתתפות המכינה כוללת התחייבות מלאה לכלל מרכיבי הפרויקט.
קריטריונים לזכאות:
מיזם החיבור –  15צמדים (תכנית מלאה)
תהליך שנתי
המחבר בין חניכי
המכינה
למשתתפי תכנית
 GAPשל 'מסע'

 4מפגשי עומק בין כל מכינה לתכנית 'מסע' המפגשים
יכללו רכיבי תוכן (לימוד ,שיחה ,הרצאה) ,פעילות
(עשייה ,התנדבות ,טיול ,שבת או חג) ופעילויות חוץ
 כולל מפגש עומק אחד באורך יומיים לפחות(שבת אירוח  /סדרה משותפת)
 מבנה מפגשים מוצע :מפגש פתיחה באורך חצייום (הכולל הרצאות וסדנאות) במקום חיצוני,
מפגש ואירוח במכינה ,מפגש בתכנית 'מסע',
שבת משותפת  /טיול  /סדרת 'עמיות יהודית' /
פעילות חוץ אתגרית.
 שיעור  /מפגש הכנה לחניכים ולצוות המכינהלפני תחילת סדרת המפגשים עם תכנית 'מסע'

שילוב תכנים
ייעודיים בנושא
'עמיות יהודית'
במהלך שנת
המכינה

-

-

מסלול מפגש –  5צמדים
(תכנית מצומצמת)
 2מפגשי עומק בין כל מכינה
לתכנית 'מסע' המפגשים
יכללו רכיבי תוכן (לימוד,
שיחה ,הרצאה) ,פעילות
(עשייה ,התנדבות ,טיול,
שבת או חג) ופעילויות חוץ
 כולל מפגש פתיחהוהיכרות ומפגש עומק
אחד באורך יומיים
לפחות (דוג' שבת אירוח
 /סדרה משותפת)

שילוב  2הרצאות  /סדנאות במכינה בנושאי 'עמיות יהודית' מתוך סל תכנים
ייעודיים שיוצע למכינה ,בנוסף למפגשים עם צמד 'מסע' (לדוג' מבוא ליהדות
צפון אמריקה ,מודל  3המרחבים לעמיות יהודית ,דמוגרפיה של יהדות העולם,
ציונות בעולם היהודי מחוץ לישראל ועוד)
לצמדים יוצעו מספר אפשרויות לתוכן ייעודי שפותחו בשנה שהסתיימה (שיעורים
והרצאות ,סדנאות ,סיורים ,פעילויות  ,ODTביקור במוזיאון 'אנו' ועוד)
המסובסדים ע"י המיזם.

איש/אשת צוות
מוביל פרויקט
והשתתפות בימי
הכשרת צוות
בנושא עמיות
יהודית והטמעת
הנושא במכינה

הכשרת מדריכים

השתתפות
המכינה בשבוע
התפוצות
שיתקיים
בתאריכים 19-
23/3/2023
הערכה
תקציב לפעילות

 "סמינר התנעה מרוכז"  -סמינר פתיחה -ללמידה וגיבוש התוכנית השנתית (יומיים כולל
לינה) בתאריכים ( 17-18/08/22ימים ד'-ה')
בשעות  9:00בבוקר עד  18:00למחרת
 השתתפות ב 2-מפגשי הכשרת צוות לכללמובילי הפרויקט לאורך השנה:
 9:00-15:00 | 12/12/2022 .1פיזית
 9:00-15:00 | 27/02/2023 .2פיזית
 השתתפות במפגשי ליווי ותכנון משותפים ביןהצמדים -מוביל הפרויקט במכינה למוביל -
תכנית מסע יחד עם צוות הסוכנות היהודית –
אחת לחודש וחצי (בזום או פנים אל פנים).
 שיח שוטף עם מוביל תכנית הצמד מ'מסע'לצורך בנייה והוצאה לפועל של תכנית
יובילו
אותם
ופרויקטים
המפגשים
המשתתפים לאורך השנה.
 איש צוות ניהולי לטובת הובלת המיזם (ראש/ת מכינה  /שלוחה /מנהל/תחינוכי/ת)
 אין "מחליפים"  -ההרשמה ונוכחות איש הצוות הינם אישיים ונדרשת מחויבותלאורך כל תקופת הפרויקט.
 אנשי צוות ממשיכים (שהשתתפו בימי העיון בשנה שהסתיימה) יידרשו להגיעלסמינר הפתיחה ולמפגש הכשרה אחד בלבד.
השתתפות לפחות  80%מצוות מדריכי המכינה ביום הכשרה בנושא 'עמיות יהודית'
הכולל מרכיבי תוכן ,כלים להדרכה ומפגש בין צעירים מישראל לתפוצות.
ימי ההכשרה יתקיימו בתאריכים:
 הכשרת מדריכים  - #1יום ג' 9:00-17:00 – 23/08/22 הכשרת מדריכים  – #2יום ד' 9:00-17:00 – 21/09/22 הכשרת מדריכים  – #3יום ד' 9:00-17:00 – 26/10/22על כל מכינה לבחור יום אחד להכשרת הצוות.
השתתפות המכינה יחד עם תכנית 'מסע' בפעילות נוספת כחלק משבוע התפוצות –
דוגמת טיול ,מיזם משותף בהובלת החניכים ,יום עיון ייעודי או מפגש.
ייתכן תקצוב נוסף (ע"ס כ ₪ 200-לחניך) לפעילות זו.

"סמינר התנעה מרוכז"
פתיחה
סמינר
וגיבוש
ללמידה
השנתית
התוכנית
(יומיים כולל לינה)
17בתאריכים
( 18/08/22ימים ד'-ה')
בשעות  9:00בבוקר עד
 18:00למחרת
במפגש
השתתפות
הכשרת צוות לכלל
מובילי הפרויקט לאורך
בתאריך
השנה:
.9:00-15:00 12/12/20

השתתפות לפחות  80%מחניכי המכינה  /התכנית והצוות במחקר מלווה ,במידה
ויתקיים
כ ₪ 13,000-למהלך השנה
כ ₪ 32,000-למהלך השנה

*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 לטובת מעורבות ומחויבות של איש צוות בכיר בהובלת המיזם ,למשתתפי 'מיזם
החיבור' על סך  ₪ 4,000ולמשתתפי מסלול 'מפגש' ע"ס .₪ 1,500
 .2השתתפות בהוצאות המפגשים ,כולל נסיעות ,אוכל ,הדרכה ואבטחה.
הסכום לחלוקה :כ₪ 550,000-
שנת הקצאה( 2023 :בכפוף להקצבת הסוכנות היהודית)
מועד תשלום משוער :סוף תשפ"ג ,על בסיס ביצוע שנתי תשפ"ג 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.
קריטריונים לקבלה לפרויקט:
 .1יכולת להתחייב לביצוע כל רכיבי הפרויקט.
 .2מכינה אשר יכולה להקצות איש צוות איכותי ומחויב לטובת הובלת המיזם (ראש/ת מכינה /
מנהל/ת חינוכי/ת  /מדריך/ה ותיק/ה)
 .3ייצוג ומגוון בין המכינות השונות ובין התוכניות השונות.
 .4רמת אנגלית בסיסית לחניכים ולצוות.
 .5אפשרות לציוות מתאים בין מכינה ותכנית 'מסע' בעלות פרופיל דומה.

לו"ז הרשמה דיווח ותשלום:
 .1הרשמה בטופס שיישלח אליכם ,עד .14.07.2022
 .2אישור השתתפות ושיבוץ – עד .1.08.2022
 .3ביצוע הפעילות – אוקטובר -2022יוני .2023
 .4מכתב זכאות ,שליחת דיווח חשבוני – קיץ .2023
הרשמה:
הרשמה בטופס בקישור הבא – עד 14.07.22
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 :

