
 
  מה זה "חאן דרך מיצר"?

 מרכז חינוכי-תרבותי במכינה, שיהווה בית עבור בוגרי

 המכינה ותושבי דרום הגולן.

 

  למה אנחנו בונים את החאן?

 החלטנו שהגיע הזמן לבנות בית אמיתי לבוגרי

 המכינה, מקום  שבו מצד אחד בוגרי המכינה  יוכלו

 להתבחר מחדש לעשייה במכינה, ומצד שני ישמש

  כמרכז לעשייה חינוכית-תרבותית של המכינה.

 

  למה הכסף מיועד?

 הכסף מיועד להקמת החאן, 2 אוהלי אירוח ממוזגים,

  מטבח חוץ, גינה, תשתיות חשמל ומים.

 

   למה המכינה לא יכולה לבנות אותו לבד?

 למכינה אין יתרות תקציביות להקמת פרויקט שכזה,

 רוב התקציב של המכינה מוקדש לתוכנית החינוכית,

  בינוי החדרים ומלגות.

 אנחנו רוצים שהקמת החאן יהיה פרוייקט משותף

 לבוגרי המכינה

 

 אם בוגר רוצה להגיע ל"חאן דרך מיצר"- עם מי הוא

  צריך לדבר?

 כאשר בעזרתך נצליח להקים את החאן מועצת הבוגרים

  תקבע כיצד יהיה ניתן לתאם.

  ההגעה תהיה בתיאום מראש ועל בסיס מקום פנוי.

 

  איזה עוד פעילויות יהיו בחאן?

 סמינרים של המדרשה, שבתות מחזוריות, יום דייויד,

 אירוח ייוזמות של בוגרי המכינה, ובגדול מקום שבוגרי

  המכינה יכולים לשים את הראש.

 

  האם בוגר יצטרך לשלם דמי אחזקה?

 שבתות בוגרים יהיו ללא עלות. אירוח עצמאי של

  הבוגרים יהיה בתשלום סימלי

 

  מה אני מקבל?

 אתם הופכים להיות שותפים, ועוזרים למכינה שלנו

  להרחיב את פעילותה, ולחזק את הקשר עם הבוגרים

 בנוסף, בוגר שתרם מעל 300 ש"ח יוכל להתארח ללא

  מחירי העלות הסמלית בחאן.

 

  של מי החאן? מועצת הבוגרים? המכינה?

 החאן יהיה בבעלות המכינה, מועצת הבוגרים תהיה

  גורם מוביל בקביעת דרכי השימוש והפעילות בחאן

 

  זה מקום למטרות רווח?

 לא,  למעט עלויות אירוח בסיסיות המקום ישמש את

  המכינה רק לטובת פעילויות חינוכיות.

 

 איך החאן ישמש את המכינה?  מה הוא יאפשר לה

 לעשות בנוסף?

 ערבי תרבות בגולן, סמינרים ליחידות הצבא ברמה"ג,

 אירוח תוכניות ועמותות.  אנחנו רוצים שהחאן יהפוך

 בנוסף למקום "חי" בדרום הגולן שמחבר את תושבי

  המקום למכינה.

 

  כמה אנשים יכולים להתארח בחאן?
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  אם לא עמדנו ביעד?

 הכסף יוקדש לחיזוק הקשר של המכינה עם בוגריה,

 ומלגות לחניכים מעוטי יכולת.

 

  איך אני כבוגר/ת המכינה יכול/ה לעזור עוד?

 קח על עצמך יעד גיוס אישי ותהפוך לשגריר של

  הקמפיין.  תדבר עם ההורים, השכנים, החברים שלך

 

  מתי הקמפיין?

  16-17 בפברואר.

  


