קול קורא  -מנהיגים למקצועיות ובטיחות  -תשפ"ג-תשפ"ד
תכנית ליווי לראש מכינה  /שלוחה להטמעת תהליכי למידה ומקצועיות בפעילות המכינה.
מטרת הפרויקט:
▪ הקניית כלים ומיומנויות למנהלים ,לצוותים ולחניכים לניהול המכינה והוצאת פעילויות בצורה
מקצועית ובטוחה.
▪ מימוש המטרות החינוכיות של המכינה בצורה מקצועית ובטוחה והכשרת החניכים להובלת
תהליכים בשירות הצבאי בצורה מקצועית ובטוחה.
פרויקט "מנהיגים למקצועיות ובטיחות" של מועצת המכינות בשיתוף קרן "מנוף" של הביטוח הלאומי,
מבקש לקדם תרבות ארגונית של מקצועיות בנושאי הבטיחות והתחקיר בכלל תחומי הפעילות במכינה.
הפרויקט כולל תהליך עבודה מובנה דו-שנתי המתמקד בלימוד ,ברכישת כלים ובהטמעת השינוי ברמת
הצוות הניהולי והחינוכי המוביל של המכינה ,ודרכו לחניכי המכינה בשגרת הפעילות .תהליך העומק
מבוסס על ליווי פרטני המשתלב בשגרת כל מכינה ,בהתאם לאופייה וערכיה .התכנית כוללת הכשרת
הצוותים והחניכים להובלת פעילות בצורה איכותית ומקצועית המלווה בסדנאות למידה.
התוכנית כוללת תהליך הטמעה בשני צירים -
• מקצועיות ובטיחות – הקנייה והטמעה של תהליכי תכנון ,אישור ,ביצוע ותחקור בכלל
הפעילויות במכינה ,תוך עמידה בנהלי הרגולטור .הקניית כלים לניהול סיכונים שישמשו את
מנהלי ,מדריכי וחניכי המכינה בכלל הפעילויות במהלך השנה .יישור קו מקצועי ובניית תוכנית
עבודה מותאמת לתחום בטיחות השגרה במכינה.
• למידה ,הפקת לקחים ויישום – הטמעת תרבות למידה מבוססת תחקיר ,ביסוס שגרות למידה
בצוות ,הטמעת מתודולוגיה ושפה ,הכשרת מובילים לתהליך הפנימי ,שיפור תוצאות ותהליכים
בצוות/ארגון.
התכנית כוללת תהליך דו-שנתי – ההרשמה למכינות לשנות הפעילות תשפ"ג-תשפ"ד (.)2022-2024
בהמשך לפיילוט המוצלח שבוצע במספר מכינות בשלושת השנים האחרונות ,התכנית מתוכננת לפעול
במהלך שלושת השנים הקרובות (תשפ"ג-תשפ"ה) ומיועדת להשתתפות כלל המכינות הקדם צבאיות
השנתיות.
קריטריונים להשתתפות:
 .1התכנית השנתית כוללת כ 25-מפגשים למכינה בשנה הראשונה ,וכ 15-מפגשים בשנה השנייה
 הפרוסים על כ 125-שעות ליווי שנתיות.▪ המפגשים כוללים מפגשי למידה וליווי במכינה ובשטח .באחריות המכינה לתכנן את לוח
הזמנים השנתי למפגשים יחד עם צוות התכנית.
▪ מרבית המפגשים משתלבים כחלק מפעילות המכינה השוטפת ,בהכשרות וישיבות הצוות
הקבועות.
▪ התחלת תוכנית המפגשים בהכשרות הצוות ביולי  /אוגוסט (כולל יום הכשרת צוות מלא).
▪ התכנית בהובלת מועצת המכינות ושמוליק שאול ,אחראי על תחום השטח והטיולים .את
המפגשים במכינות מלווים :רם גרנות וערן זהר.
 .2הגדרת איש צוות מוביל לפרויקט  -בדרגת ראש/ת מכינה או מנכ"ל/ית עמותה.
 .3השתתפות כלל הצוות החינוכי במפגשים ותהליך הליווי בתוכנית.
 .4התוכנית דורשת מחויבות גבוהה מצד צוות הניהול של המכינה והצוות החינוכי .ראש/ת
המכינה והצוות נדרשים לעבודה עצמאית במהלך השנה ובין המפגשים (על בסיס מפגשי הליווי)
לתכנון והטמעת התפיסה כחלק מהתרבות הארגונית במכינה ,ויכולת להטמעת תפיסת העבודה
בכלל תחומי עבודת המכינה ,בנוסף לפעילות חוץ.
הרשמה:
הרשמה בטופס בקישור הבא – עד 14.7.22
אישור השתתפות ישלח למכינות העומדות בקריטריונים בכפוף להחלטת ועדת ההיגוי לפרויקט עד
 .01.08.22מספר המקומות מוגבל.
תשלום:
התוכנית מסובסדת בהיקף נרחב ע"י מועצת המכינות וקרן מנוף של הביטוח הלאומי.
עלות מסובסדת למכינה להשתתפות בפרויקט :שנה ראשונה שנה שניה סה"כ לשנתיים
20,000 ₪
8,000 ₪
12,000 ₪
מכינה  /שלוחה עד  50חניכים
34,000 ₪ 14,000 ₪
20,000 ₪
מכינה  /שלוחה בין  50-100חניכים
46,000 ₪ 18,000 ₪
28,000 ₪
מכינה  /שלוחה מעל  100חניכים
התשלום יפרס על פני  4תשלומים מדי שנה ,בין החודשים ספטמבר-דצמבר.
לפרטים וכל מידע נוסף אחר:
שמוליק שאול (מועצת המכינות) –  | 052-4239799 – sh@mechinot.org.ilרם גרנות – 052-9280669
הסבסוד מותנה בקבלת הכספים מקרן מנוף .למועצה תהיה הזכות לבצע בדיקות וביקורת מעת לעת אצל הנתמכים.
סירוב לביצוע בדיקות ו/או ביקורת עלול למנוע העברת כספי התמיכה או חלקם לנתמך .הארגון איננו חייב להחליט על
חלוקה שוויונית של כספי התמיכה .אופן החלוקה נתון לשיקולו הבלעדי של הארגון.

