
  

 
 ומועצת המכינותישראל )ע"ר( אבי חי  - תש"פ-תשע"ט - מכינותפסיפס דף פרויקט 

 
למיזם שנתרמו בעבר ע"י אבי חי ישראל )ע"ר( אנו שמחים ונרגשים להזמין את המכינות 

, ואשר יבוצע וינוהל מענק ההתאמהקרן שגם מממנת את חלק הפסיפס ייחודי, שיזמה ומובילה 
על ידי המועצה. אנו רואים בכך הזדמנות יוצאת דופן למכינות הזכאיות להסתייע ומודים לקרן 

 על ההזדמנות. אבי חי
 
 

 תיאור כללי:
 אבי חיקרן  ידי על אשר נתמכו בעבר המכינות את ולהמריץ לעודד מבקש" מכינות פסיפס"

 היקף הרחבת באמצעות התפתחותם ולהמשך לשגשוגם ההזדמנויות מעגל את ולהרחיב להגדיל
  .וותיקים חדשים תורמים של התרומות

 
 

 תשלום
 ₪ 120,000 ועד לתורם לפחות ₪ 40,000 של תרומות על 1:1 של ביחס יינתן ההתאמה מענק
. אפשרות להרחבת הבאה בשנה( יותר גדולה או) זהה לתרומה שהתורם מתחייב ובתנאי, בשנה
תיבחן לאחר קבלת כלל ההגשות, למכינות  ₪ 0,00021 של לסךההתאמה למכינה מעבר  מענק

 המציגות התחייבות לתרומה ע"פ הקריטריונים הנ"ל.
 הגבוהה תרומתם את יכפילו שלפחות ותיקים ולתורמים חדשים לתורמים מיועד ההתאמה מענק

 .הקודמת
 
 

 קריטריונים להשתתפות:
 (3.0בפסיפס אלה שיכלו להשתתף  בעבר )למעט: שקיבלו מענק מאבי חי ישראל מכינות 

 (.1מיזם )כמפורט במסמך זה בנספח רשאיות להשתתף ב
 :לשנה, למשך ₪  120,000ועד ₪  40,000התורם בפעם הראשונה סך של לפחות  תורם חדש

 שנתיים רצופות; 
 או

 :ומכפיל )לפחות( את תרומתו השנתית הקודמת הגבוהה  מכינהלשכבר תרם בעבר  תורם ותיק
 40,000-ביותר ומתחייב לתרומה זו למשך שנתיים רצופות. סכום התרומה יהיה לא פחות מ

 לשנה.₪  120,000ועד ₪ 
 

 מענק ההתאמהלגבי ההחלטה הסופית  .מכינהל תאח התאמה מבקשת יותר להגיש ניתן*
תתקבל בהתאם לשיקול דעתה של הקרן ובכפוף לסכום למכינה ₪  120,000של מעבר לסך 

 מטעמה.  ההתאמהשהוקצב למענקי 
 על שומרת( ר"ע) ישראל חי אבי. המכרזים לדיני כפוף ואינו מכרז אינו זה הליך: לב שימו*

 המוחלט דעתה שיקול לפי ההליך את לנהל ובכלל, התנאים את לשנות, מועדים לשנות זכותה
 .והבלעדי

 
 נחיות חשבונאיות: ה

את כל ההגשות והפרטים יש להעביר לגלעד מהמועצה כמפורט להלן. המועצה תטפל גם 
 .המענקבחלוקת 

 (2בנספח  טופס תורם חתום וטופס פרטי ארגון )כמפורט במסמך זההגשת  הגשת בקשה:
 :תתבצע לאחר העברת מענק האתגר

 ת מכתב מענק חתום מהתורם.הגש 
 למכינה.מלוא התרומה כתא בנקאית על העברת סמהגשת א 
  המצורףהגשת אישור רו"ח בפורמט. 

 
 לו"ז:
-9:00בין השעות  29.7.18א' ביום יתקיים מפגש חשיפה והסבר לכל המכינות הזכאיות  -

 השתתפות חובה.– אבי חיבבית  11:00
 15.12.18עד  –( גוןרוטופס פרטי הא )בצירוף טופס התורם החתום /בקשותהגשת הבקשה -
 28.2.19עד  – ההתאמה במענק שיזכו התרומות הכרזת -



  

 12.5.19עד  –תשע"ט לשנת  ההתאמההגשת אסמכתאות לקבלת מענק  -
קבלת אסמכתא על העברת מלוא התרומה ל בכפוף)תשע"ט לשנת  ההתאמההעברת מענק  -

 15.6.19 עד –( למכינהתשע"ט של שנת 
 20.12.19עד  –תש"פ לשנת  ההתאמההגשת אסמכתאות לקבלת מענק  -
תתבצע בשני מועדים אפשריים: מועד העברה ראשון  פ"תשלשנת  ההתאמההעברת מענק  -

 פ"תשוזאת בכפוף לקבלת אסמכתא על העברת מלוא התרומה של שנת  20.1.20עד  –
 .20.12.19עד  כאמור לעיל

וזאת בכפוף לקבלת אסמכתא על העברת מלוא התרומה  30.6.20עד  –מועד העברה שני  -
 .30.5.20למכינה עד  פ"תששל שנת 

 הרשמה:
 15.12.18עד  בטופס בקישור הבא הגשת הבקשה

 
 

 גלעד זילברשטיין )מועצת המכינות( -לפרטים נוספים אודות היוזמה וטפסי הגשת בקשה
gilad@mechinot.org.il 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy5NIAwrmVDwLROp4wfAuSLDQijCG1IQ4-hdyYDTUhGwX-xQ/viewform?usp=sf_link


  

 
 מכינות רשימת המכינות המועמדות לפרויקט פסיפס – 1נספח 

 
 בית ישראל .1
 נחשון .2
 מיצר .3
 גליל עליון .4
 רבין .5
 אדרת .6
 עמיחי .7
 עין פרת .8
 הנגב .9

 לכיש .10
 מעגן מיכאל .11
 תל"ם .12
 בינה .13
 העמק .14
 צהלי .15
 **בני ציון .16
 ***ערבה .17
 ***מלח הארץ .18
 ***תבור .19
 ***רייק חביבה .20

 
ביוזמת  אלו שהיו מועמדות להשתתףתמכה לאורך השנים, למעט אבי חי *רשימת המכינות בהן קרן 

 .3.0פסיפס 
 בתיאום ושת"פ מועצת המכינות**

 , אך לא השתתפו בפועל.3.0***מכינות אשר היו מועמדות להשתתף ביוזמת פסיפס 
  



  

 טפסים להגשת בקשה למענק – 2נספח  
 

 ומועצת המכינותאבי חי קרן  :מכינותפסיפס 
 

כולל , י שוב את תנאי היוזמה/אנא קרא. ביוזמהה מגלה עניין /אנו שמחים על שאת
 :י לבקשתך/וצרף, הקריטריונים להצטרפות

 
 טופס פרטי תורם עם חתימתו המקורית 

 
 . לטופס בקישור המצורףלהעלות יש , המכינהיחד עם מידע על , את טופס התורם

 
 

 .נודיעך על קבלת בקשתך בצירוף המסמכים הנדרשים
 
 

ה', תשובות על אישור הבקשות להשלמת מענק תתפרסמנה לא יאוחר מיום 
28.2.19. 

 
 

 ,לפרטים ומידע נוסף
 
 

 מועצת המכינות, גלעד זילברשטיין
 

  gilad@mechinot.org.il|  052-3919133':טל
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy5NIAwrmVDwLROp4wfAuSLDQijCG1IQ4-hdyYDTUhGwX-xQ/viewform?usp=sf_link


  

 ת/טופס פרטי תורם
 

 _____________________________________ :ת או הקרן/שם התורם
 
 

 : __________ת אזרחות זרה/ת בעל/דרכון לתורם/ביטוח לאומי' ז או מס"ת' מס
 
 

 _____________________________________   :כתובת
 
 

 _____________________________________    :טלפון
 
 

 _____________________________________  :(e-mail)ל "דוא
 
 

 :  ________________________והפרויקט עבורו מיועדת התרומה המכינהשם 
 
 

 ___________________________ /$(:ח"בש)סכום המענק בשנה הראשונה 
 

 ___________________________ /$(:ח"בש)סכום המענק בשנה השנייה 
 
 

 (:נא לסמן את ההיגד המתאים)ה ש /הנני מצהיר
 

 .לארגון זה ₪40,000 מענק זו מהווה את תרומתי הראשונה של לפחות  ___
 

 .את תרומתי הקודמת הגבוהה ביותר לארגון זה( לפחות)מענק זו מכפיל  ___
 ./$ ₪_____ תרומתי הקודמת הגבוהה ביותר עמדה על 

 

 :נא להסביר בקצרה את המניע לתרומה זו ולארגון זה
 

__________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________ 
 
 

 
 ___________________חתימה וחותמת 

 
  



  

Pseifas 3.0 - A Challenge Grant Initiative for AVI CHAI 
Grantee and JCM 

 

Donor Information Form 
 

Donor or Foundation Name:  ________________________________________ 
 
Israeli ID # or Social security #/passport # for foreign national donor:  

 

__________________________________ 
 

Address: _________________________________________________________________ 
 
Telephone: ______________________________________________________ 
 
E-mail:___________________________________________________________ 
 
Mechina name, and project for which the donation is intended: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Amount of donation in first year (NIS/$): _______________________________ 
 
Amount of donation in second year (NIS/$):____________________________ 
 
I hereby declare that (mark the correct statement): 
 
____ This donation is my first donation of at least NIS 40,000 to this 
organization. 
 
______  This donation doubles (at least) my previous largest donation to this 
organization.  My previous largest donation was NIS/$ ________________. 
 
Please explain in short your motivation for making this donation to this 
organization/project: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Signature: _________________________ 
 

Date: ___________________

 


