
 
 

 

 

 שאלות נפוצות על "נטעים קיץ"
 הטופס נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועד לנשים וגברים כאחד

 
 ש: היכן מתקיימת התכנית? 1.

 ת: במושב מיצר בדרום רמת הגולן.
  

 ש: כמה חברים יש בקבוצה? 2.
 ת: 40-60.

  
 ש: כמה זמן נמשכת התכנית? 3.

 ת: חודש וחצי.
  

 ש: באילו תאריכים נפתחת ומסתיימת התכנית? 4.
 ת: התכנית נפתחת בתאריך 10/7/2019 ומסתיימת בתאריך 26/8/2019.

  
 ש: כמה עולה להשתתף בתכנית? 5.

 ת: התשלום לתכנית כולה הוא ₪1500, וכולל בתוכו מגורים, כלכלה מלאה (3 ארוחות ביום) ותוכן אחת לשבוע.
  

 ש: האם אני יכול להירשם רק לחלק מהתכנית? 6.
 ת: לא. הצטרפות לתכנית משמעותה מחויבות למשך כל התקופה.

   
 ש: מהו תהליך ההצטרפות לתכנית? 7.

 ת: שלב ראשון: הרשמה באתר. בשלב שני תזומן ליום ראיונות במושב מיצר. תוך שלושה ימים תדע אם התקבלת
  לתכנית.

 
 8.  ש: במידה ואתקבל, מה עליי לעשות כדי להבטיח את מקומי בתכנית?

      ת: יש להעביר דמי רצינות בסך ₪500 (הם למעשה חלק מהסכום הכולל: ₪1500)
  

 9.  ש: האם התכנית מוכרת למועדפת?
      ת: העבודה היא חקלאית ומוכרת כימי עבודה מועדפת, אך אינה מכסה את כל התקופה הנדרשת למענק. ניתן

  להמשיך את העבודה המועדפת לאחר מכן במקום אחר.
 

 10. ש: מה הם תנאי המגורים?
       ת: גרים בדירות במושב מיצר. 3-5 שותפים בדירה, ובה 2 חדרי שינה, מטבחון, מקלחת ושרותים.

 
 11. ש: האם התכנית חילונית או דתית?

        ת: התכנית ישראלית ומיועדת לכולם. מבחינת כשרות: המטבח כשר, ללא תעודת כשרות.
  

 12. ש: האם העבודה קשה?
       ת: בהחלט כן. פיזית ומנטאלית. העבודה היא לרוב מונוטונית וסיזיפית, 8 שעות ביום, שישה ימים בשבוע,

 משעות הבוקר המוקדמות (05:00-05:30) ועד הצהריים לפחות (13:00-14:00).
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 13. ש: מה עושים חוץ מהעבודה:
  ת: חיים ביחד ברמת הגולן.

 התכנית מציעה תוכן אחת לשבוע בנושאים:
 * סדנת קו"ח והכנה לראיון עבודה

 * סדנת "כלכקלות": התנהלות כלכלית נכונה
 * פילוסופיה מעשית וחינוך
 * דילמות אנושיות במקרא

  * 2 סיורים ברמת הגולן
 בשאר הזמן מטיילים בגולן, הולכים למעיינות ומה שרוצים.

  
 14. ש: האם התכנית מתאימה לחבר'ה לפני צבא?

  ת: בהחלט כן. התכנית מתאימה לכל מי שמעוניין בה, לפני צבא, משוחררים וסטודנטים.
  

 15. ש: מה שכר העבודה?
  ת: שכר שעתי (₪32 לשעה) + תמריצים במהלך התקופה.

 
 16. ש: ורק עוד שאלה אחת.. יש הטבות?

 ת : בהחלט! בוגרי "נטעים קיץ" הם חלק מבוגרי מדרשת מיצר וזכאים ל..
 * אפשרות להצטרף ל"נטעים חורף": מגורים ברמת הגולן וקורס פסיכומטרי לקבוצה בלבד (דצמבר 2019 ועד

 אפריל 2020).
 * סטודנטים? 10% הנחה לכל שנת לימוד במכללת תל חי + זיכוי דמי רישום
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