קול קורא  -נפגשים בארץ אחת  -תשפ"ב-תשפ"ג
מטרת הפרויקט:
ההפרדה הקיימת בין יהודים וערבים במערכת החינוך בישראל ובמקומות המגורים ,מהווה קרקע
פורייה לצמיחה של דעות קדומות וסטריאוטיפים שליליים .מועצת המכינות מבקשת לעודד היכרות בין
חניכי המכינות עם צעירים מקבילים מהחברה הערבית ,חשיפה לאתגרים שלה והטמעת תפיסת עולם
של חברה משותפת המקדמת ערכים של שוויון וצדק בה חיים אזרחי ישראל הערבים והיהודיים כאחד.
לצורך כך המועצה מבקשת לקדם תכנית מפגשים בין צעירים חניכי המכינות הקד"צ וצעירים מהחברה
הערבית.
התכנית מיועדת לפעילות מכינות לפי הקריטריונים המפורטים במהלך שנת  - 2022עבור עד  4מכינות
בשנת תשפ"ב ( )1-6/22ומכינה אחת בשנת תשפ"ג (.)9-12/22
קריטריונים להשתתפות:
 .1סדרה של  6מפגשים שנתיים בהיקף של  6שעות פעילות בכל מפגש לפחות ,בהם משתתפים כלל
חניכי המכינה ,יחד עם תכנית מנהיגות המיועדת לצעירים ערבים המקבילים בגילם למשתתפי
המכינה ,הכוללים את כל המרכיבים הבאים:
א .לפחות  2ימי הכנה חד מגזריים לכל קבוצה – כהכנה ועיבוד למפגשים המשותפים.
ב .לפחות  3מפגשים משותפים מונחים בין המכינה לקבוצת המנהיגות הערבית ,להיכרות ,לימוד
ושיח משותף בנושאי זהות והחברה הישראלית.
ג .לפחות יום סמינר אחד משותף בין המכינה לקבוצת המנהיגות הערבית ,הכולל שיח ומפגש רב
תרבותי עם האחר ,בנושאי זהות ,שייכות והחברה הישראלית (לדוג' סיור ,אירוע שיא).
 .2הפעלת מיזם כחלק מימי הפעילות או בנוסף ,המהווה מפגש שיא ,דוגמת פעילות התנדבותית
משותפת ,תרומה לקהילה או הכנת תוצר ,בהשתתפות כלל החניכים והצעירים מתכנית המנהיגות
הערבית ,העוסק בחיים משותפים.
 .3הכנת צוות (הכשרת מנחים) –  2ימי הכשרת מנחים משותפים לצוות ההנחייה מהמכינה ומתכנית
המנהיגות לצעירים הערבים ,בהיקף של  6שעות פעילות לפחות ,להיכרות ,היערכות ותכנון
המפגשים ,ושיח חינוכי בין הצוותים.
 .4השתתפות  80%מחניכי המכינה במחקר מלווה ,במידה ויתקיים.
כללי חלוקה ותעדוף:
▪ הצגת יכולת המכינה לביצוע מלא של כל מרכיבי הפרויקט בתשפ"ב (ינואר-יוני  )2022או
תשפ"ג (ספטמבר-דצמבר .)2022
▪ ייצוג ומגוון בין המכינות השונות בפרויקט.
▪ עדיפות למכינות שלא משתתפות השנה בפרויקטים חינוכיים אחרים  /מקבילים.
▪ עדיפות למכינות הנמצאות בקרבה גיאוגרפית לקבוצה המקבילה או פרופיל משתתפים דומה.
▪ מימוש הזכאות כנגד הצגת הוצאות המכינה לפרויקט.
הסכום לחלוקה :כ₪ 200,000-
שנת הקצאה( 2022 :בכפוף לקבלת התמיכה מקרן התובענות הייצוגיות)
מועד תשלום משוער :עד מרץ  ,2023על בסיס ביצוע שנתי .2022
דרישות חשבוניות:
התשלום מותנה בהגשת דוח ביצוע מהנהלת החשבונות והצגת הוצאות המכינה לפרויקט לפי הפורמט
שיישלח אליכם.
הרשמה :בטופס בקישור הבא ,עד 14.07.22
לפרטים וכל מידע נוסף אחר:
גלעד זילברשטיין (מועצת המכינות) – 052-3919133 – gilad@mechinot.org.il
התשלום מותנה בקבלת הכספים מקרן התובענות הייצוגיות.
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.

לו"ז הרשמה ודיווח לפרויקט:
 .1הרשמה בטופס ייעודי עד יום ה' .14.07.2022
 .2קבלת אישור השתתפות עד .15.08.2022
 .3ביצוע ימי הפעילות – עד 31.12.22
 .4הגשת דיווח פעילות והגשת דיווח חשבוני -עד .31.01.2023
 .5קבלת התשלום – מרץ .2023

