
 

 קול קורא לתמיכה בכפרי סטודנטים בהפעלת מכינות קד"צ לשנה"ל תשע"ח
 

 רקע
)החמ"ל( היא תנועת ההתיישבות מייסודה של מועצת המכינות הקדם  משימות לאומיות-החלוץ

בכדי לעודד התיישבות של  2016צבאיות. החמ"ל נוסדה בתמיכה של הקרן הקיימת לישראל בשנת 

 חברתית בישראל. -צעירים בפריפריה הגיאו

 

, החמ"ל תומכת בקבוצות וקהילות צעירים בפריפריה כחלק מהמאמץ של החמ"ל לעודד התיישבות
. מודל כפר הסטודנטים מאפשר לצעירים קד"צ בוגרי מכינות כוללצעירים, שהגרעין המוביל בהן 

תוך  ,להתנסות בחוויית חיים קהילתיים שמבוססים על קבוצת שייכות משמעותית בין חברי הכפר
ים מהוו ,בטווח הארוך .לימודים האקדמייםבתקופה הקצובה של ה העצמת מעורבותם החברתית

לאור זאת, החמ"ל מעוניינת לעודד בסיס איתן ליצירת קהילות מקיימות ברחבי הארץ.  כפרים אלו
 הקמתם של כפרי סטודנטים שמופעלים על ידי מכינות קד"צ:

 

מפעילים כפרי סטודנטים ינות וארגוני בוגרים של מכינות המכ מזמינהמשימות לאומיות -החלוץ
  .תשע"חשנת ל לקבלת סיוע במימון עלויות כפרי הסטודנטיםלהגיש מועמדות 
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 תנאי סף

 תנאי סף לארגון המגיש:

  של סטודנטיםקבוצה אחת או יותר בשנת הפעילות הנוכחית לארגון 

 או עמותת הבוגרים הרשמית של  / עמותת המכינהכפרי הסטודנטים מנוהלים תחת מכינה

 מכינהה

  לפחות שהם סטודנטים  משתתפים 10כפר מונה כל 

 תנאי סף לכפר הסטודנטים:

  רשומים במוסד אקדמי מוכר בשנת תשע"ח הסטודנטים כפרחברי 

 70%  לפחות מתגוררים באותו אזור גאוגרפי ולכל הפחות בכל ישוב הכפרמחברי 

  מחברי הכפר הינם בוגרי מכינות/ש"ש או תכניות מנהיגות אחרות 40%לפחות 

 80% מחברי הכפר הם בוגרי שירות צבאי /שירות לאומי/ שירות אזרחי 

  על בסיס שבועימפגש קבוצתי מקיימים  הכפרחברי 

  140-לא פחות מוחודשים(,  10)* לפחות שעות חודשיות 14בהיקף של תנדב מ כפרכל חבר 

 (שבועות 28-ב לפחות)שעות שנתיות לאורך השנה 

 בסיס להתנדבות שמהווה הכשרה  הסמסטר הראשוןעברו/יעברו עד סוף  כל חברי הכפר

 שעות  24-בהיקף שלא יפחת מ בקהילה

  לכל כפר בהיקף של רבע משרה לפחות ,יהיה רכז בעל ניסיון חינוכי מתאים כפרלכל 

 כאןלחץ הרשמה לקול הקורא ל
 

 רשמה:היש לצרף לטופס ה

  של הארגון חתום על ידי מנהל הכספיםתקציב 

  משתתפים הכוללת את כתובת הכפר ומקום הפעילות החינוכית, ותכלול עבור כל רשימת

, מוסד לימודים, תחום .ז; אימייל; פלאפון; מקום מגורים: שם ושם משפחה; תמשתתף

 לימודים; מסגרת ש"ש/מכינה וכו' )ניתן להשתמש בפורמט המצורף(.

  תכנית הכשרה למפגשי הקבוצה,  תכנון כלליתכנית חינוכית,  שכוללת, עבודה שנתיתתכנית

 .תחומי והיקפי ההתנדבותווליווי הסטודנטים, 

https://goo.gl/forms/c6k4IMI3UCSLX82l1


 

 האותיות הקטנות:

 ורשיאוש הארגוניםם כולל שיתחלק בין כל שנה יוגדר מראש סכו 

  ביטוח צד ג'המפעיל לארגון 

  של פורום כפרי הסטודנטים של שנתי המפגש בישתתפו  חברי הכפרש מתחייב ארגוןכל

 החמ"ל

 ידווח על הפעילות כל חצי שנה על פי המועדים שיקבעו על ידי החמ"ל.כפר  כל 

 יוכלו לשמש את החמ"ל להפצה ברשתות אשר  תמונות וסיפורים מהפעילות ישלח כפר כל

 .החברתיות, באתר האינטרנט ולשליחה לתורמים

 להשתמש בלוגו של החמ"ל והקק"ל בפרסומים של הכפר. הארגון מתחייב 

 Tali@hechalutz.org.il|  052-8204786: ארנולף לטלי לפנות ניתן לשאלות
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