דף פרויקט  -מנהיגות והייעוד היהודי  -לימוד ברוח כתבי הרב יונתן זקס ז"ל במכינות  -תשפ"ג
תיאור כללי:
מועצת המכינות וקרן מורשת הרב זקס ,פועלות לעודד לימוד בנושא זהות יהודית ,מנהיגות
ושליחות של חניכי וצוותי המכינות הקדם צבאיות כחלק מהעם היהודי ,ברוח כתביו ומורשתו של
הרב יונתן זקס ז"ל .דרך הפרספקטיבה של מעורבות היחיד כחלק מהעולם היהודי ,כתבי הרב זקס
מהווים בסיס ללימוד על זהותו ,על ערכים יהודיים ועל מקומו של היחיד כחלק מהחברה .הלימוד
ברוח הרב זקס קורא לעורר השראה בקרב חניכי המכינות הקדם צבאיות ללקיחת אחריות והנהגה
על החברה הישראלית והעם היהודי ,מתוך חיבור והיכרות אישית עם זהות וערכים.
בשנת תשפ"ג הפרויקט יכלול  4מרכיבים ,לפי הפירוט בקריטריונים להשתתפות.
מכינות שיעמדו בקריטריונים להלן ,יזכו לסבסוד תכנית הלימודים ,בכפוף לביצוע.
בשנת תשפ"ג ישתתפו בפרויקט  10מכינות .השתתפות המכינה כוללת התחייבות מלאה לכלל
מרכיבי הפרויקט.
קריטריונים לזכאות:
 .1לפחות לפחות  5שיעורים מובנים לחניכי המכינה במהלך שנת הפעילות תשפ"ג
המבוססים על כתביו של הרב זקס.
 oמסלול  – 1שיעורים של מרצי חוץ – לימוד  5שיעורים (כל שיעור באורך  2שע'
אקדמיות) לחניכי המכינה ע"י מרצה חיצוני עם ניסיון קודם (אקדמי/ניסיון בשדה)
בהעברת תכנים בנושא.
 oמסלול  – 2שיעורים של צוות המכינה – לימוד  10שיעורים (כל שיעור באורך  2שע'
אקדמיות) לחניכי המכינה ע"י צוות המכינה.
 oכל מכינה תצטרך להגיש סילבוס – תכנית לימודים לאישור ,לפי המסלול שתבחר,
שתכלול את הנושאים שהוצגו בסעיף  ,1תוך הצגת שימוש בכתבי הרב זקס.
 oהשיעורים יכולים לעבור כשיעורים לאורך שנת הפעילות ,או כסמינר מרוכז.
 .2השתתפות מוביל התכנית במכינה (ראש/ת מכינה  /מנהל/ת בכיר) במפגשי ההכשרה
שתערוך המועצה במסגרת התכנית.
 .3השתתפות המכינה ביום עיון משותף לכלל המכינות המשתתפות בפרויקט בתשפ"ג,
באביב ( 2023תאריך יפורסם בהמשך ,במידה ויתקיים).
 .4אפשרות לקבלת כתבי הרב זקס לחניכי המכינה  /ספריית המכינה בעלות מסובסדת (ע"ס
 ₪ 10לספר).
התשלום:
כל מכינה המשתתפת בפרויקט תהיה זכאית לסבסוד הפעילות ע"ס  ₪ 5,000למכינה ,בכפוף לביצוע
ועמידה מלאה בקריטריונים להשתתפות.
הסכום לחלוקה :כ₪ 50,000-
שנת הקצאה( 2023 :בכפוף לקבלת ההקצבה מהקרן)
מועד תשלום משוער :סוף תשפ"ג ,על בסיס ביצוע שנתי תשפ"ג ובכפוף לקבלת התשלום מהקרן.
דרישות חשבונאיות:
התשלום מותנה בהגשת דוח ביצוע מהנהלת חשבונות לפי הפורמט שיישלח אליכם.
קריטריונים לקבלה לפרויקט:
 .1יכולת להתחייב לביצוע כל רכיבי הפרויקט בשנת הפעילות תשפ"ג.
 .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.
 .4עדיפות להצגת ניסיון קודם (אקדמי/ניסיון בשדה) של המרצה/ים בהעברת תכנים בנושא.
הרשמה:
הרשמה בטופס בקישור הבא – עד 8.09.2022

לו"ז הרשמה דיווח ותשלום:
 .1הרשמה בטופס שיישלח אליכם ,עד .31.08.2022
 .2אישור השתתפות  -ספטמבר .2022
 .3ביצוע הפעילות בין אוקטובר  - 2022מאי .2023
 .4מכתב זכאות ,שליחת דיווח חשבוני – יוני .2023
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.

