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 7102/פברואר ז"תשעשבט 
 

  י מכינות ובוגריםזמבמי נוהל, פרמטרים וריכוז בקשות לתמיכת מועצה 
 

 כללי: .0
 מכינות ובוגרים להציע יוזמות שניתן יהיה לשקול תמיכה בהן.ומעודדת וראת המועצה ק

שלהלן, פרמטרים הבקשות תישקלנה ותועדפנה על פי הות של מכינות. זזל זה יתייחס ליוהנו
 ונוהל בחירתן והפעלתן יהיה לפי הכללים שלהלן.

 

 החלטות תנוהל קבל .7

 .₪ 06,666 -ז "המוקצה כלל המיזמים לשנת תשע הסכום .7.0

    .1.3.97ום ליעד ת כלל ההצעות יש להגיש א .7.7

 סחבי  90.3ט עד ילותחיוס תומר אושרי תתכנס  יוחנן, ת בהרכבירהציבוהועדה  .7.2
 לבקשות.

 :כתנאי סף ולתיעדוף רמטרים פ .3

 מכינות קדם צבאיות,  3מיזם של מספר מכינות )ארצי או איזורי( הכולל לפחות  .3.9
 והמכיל בתוכו רכיבים של למידה או פעילות ערכית משותפת.

 .חות של המכינותפמיזם הכולל מספר רב של מכינות יועדף על מיזם הכולל מספר  .3.3

 פעילות חד פעמית.יועדף על יזם מתמשך לאורך השנה מ .3.3

 .שנתית -על פעילות חד תועדף פעילות רב שנתית .3.3

של מדינת ו/או החברתית תינתן עדיפות לפרויקטים שמתקיימים בפריפריה הגיאוגרפית  .3.3
 ישראל.

תינתן עדיפות לפרויקטים שמּוָבלים, ארגונית ותכנית, על ידי אנשי הצוותים הקבועים  .3.0
 של המקד"צ, או שאנשים מקרב הצוותים הקבועים מהווים מרכיב משמעותי בפרויקט.

 .תינתן עדיפות לפרויקטים חדשניים, מקוריים ופורצי דרך .3.7

 

  כללים ונהלים לביצוע: .3

לתמיכה בפעילויות שלא יעמדו בפרמטרים הנ"ל בקשות מיזמים או יידונו מראש לא  .3.9
 הנ"ל. ושלא יוגשו במועד

המכינות  משלשות קלצ שהיא ח"או מקדמקד"צ תנאי סף להתייחסות לבקשה מטעם  .3.3
 בחובותיה כלפי המועצהעמידתה 

תמיכת המועצה בפעילות או במיזם מסוים, לא תעלה על חצי מהעלות הכללית של ביצוע  .3.3
 ומקורות תמיכה אחרים.המיזם, כשהמקורות האחרים יבואו מהמשתתפים במיזם 



 

2 

 

תמיכת המועצה במיזם מסוים בשנה מסוימת, לא מבטיחה רצף תמיכה בשנים שלאחר  .3.3
 מכן.

רבות לא למימון רכיב שהיא לתקציב המועצה לא יינתן להפעלה שוטפת של המקד"צ, ו .3.3
 במסגרת התכנית הבסיסית שלה.חייבת בקיומו 

 ( חד פעמי או כגישור."Seed money"פרוייקטים של בוגרים יקבלו רק סכום התנעה ) .3.0

 ף.נאי הסהעומדות בת תה בקשוכל ות ליענח לההכראין  .3.7

של הנהלה ה עדים לוערי המערג עתוגש ותוצה ככל שתהיהועדה  ל החלטתעערערו  .3.4
ת החלט ולשנות רורעו לקבל העש בסמכותר אך יול הערעבלק יבונו מחהועד אי .ועצההמ

 יה.ל אחד מרכיבלכיחס בת .הציבוריהועדה 

 

 !חהבהצל


