
 

 תשע"טתמיכה בכפרי סטודנטים  –דף פרויקט 
 (לעם קק" כפוף להמשך ההתקשרות)ב 2019 שנת הקצאה:

 . ובכפוף לקבלת תשלום מקק"ל תשע"ט על בסיס ביצוע שנתי ,2019סוף : מועד תשלום משוער
 

 לו"ז הרשמה דיווח ותשלום:
 .31.7.18הרשמה ראשונית בטופס שיישלח אליכם, עד  .1
 .31.8.18מילוי פרטים לגבי הפעילות הצפויה בטופס ייעודי שיישלח אליכם, עד  .2
 .2019יוני  – מילולי מילוי טופס ביצוע .3
 . 2019בסוף  –מכתב זכאות, שליחת דוח ביצוע כספי + חוו"ד רו"ח  .4

 
 תיאור כללי: 

 נוסדה התנועה. צבאיות הקדם המכינות מועצת של מייסודה ההתיישבות תנועת היא בארצנו
 . בישראל חברתית-הגיאו בפריפריה צעירים של התיישבות לעודד בכדי 2016 בשנת קק"ל תבתמיכ

 
 וכחלק מכך, צ"קד מכינות בוגרי כולל בהן המוביל שהגרעין וקהילות בקבוצות תומכת בארצנו

 . בפעילותם ולתמוך מכינות ידי על שמופעלים סטודנטים כפרי של הקמתם לעודד מעוניינת
 על שמבוססים ,קהילתיים חיים בחוויית להתנסות לצעירים מאפשר הסטודנטים כפר מודל

 הלימודים של הקצובה בתקופה החברתית מעורבותם העצמת תוך, משמעותית שייכות קבוצת
 . הארץ ברחבי קהילות ליצירת איתן בסיס אלו כפרים מהווים, הארוך בטווח. האקדמיים

 
 קריטריונים לזכאות:

 עמותת או המכינה עמותת/ מכינהארגון אחד מהבאים: ה תחת ים/מנוהל הסטודנטים י/כפר •
 המכינה של הרשמית הבוגרים

 סטודנטים של יותר או אחת פעילה קבוצה לארגון תשע"ט בשנת •

ללימודים לתואר ט "תשע בשנת רשומים סטודנטים שהם לפחות משתתפים 10 מונה כפר כל •
  על פי המל"ג מוכר אקדמי במוסדראשון, שני או שלישי 

 ישוב באותו הפחות ולכל גאוגרפי אזור באותו מתגוררים לפחות הכפר מחברי 70% •

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

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

 שבועי בסיס על קבוצתי מפגש מקיימים הכפר חברי •

 140-מ פחות ולא(, חודשים 10)* לפחות חודשיות שעות 14 של בהיקף מתנדב כפר חבר כל •
 (שבועות 28-ב לפחות) השנה לאורך שנתיות שעות

 להתנדבות בסיס שמהווה הכשרה הראשון הסמסטר סוף עד יעברו/עברו הכפר חברי כל •
  שעות 24-מ יפחת שלא בהיקף בקהילה

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

 :בהגשת הבקשה הארגון יתבקש להציג
 אקסל בקובץ הארגון של הכספים מנהל ידי על חתוםתכנית  תקציב •

; אימייל; ז.ת; מלא שם: משתתף כל עבור הכוללת אקסל בקובץבכפר  משתתפים רשימת •
  מכינה/ש"ש מסגרת; לימודים תחום, לימודים מוסד, מגורים מקום; פלאפון

 שנתית עבודה תכנית •

עיקרון יוקצה סכום כולל כאבל , 2019: יתפרסמו בהמשך לפי חוזה קק"ל כללי חלוקה ותעדוף
 "ט.עלחלוקה בין המכינות והסכום יחולק בין מכינות לפי מספר הסטודנטים המאושרים בתש
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