
 

 תשע"ט -ביוזמות גיוס בוגרי יב מהפריפריה למכינות תמיכה  –קול קורא 
 

  רקע:
חברתיים מוחלשים לבחור לבוא  מועצת המכינות מבקשת לעודד גיוס נוער מאזורים גיאו

למכינות הקדם צבאיות. המהלך הוא תוצר של הבנת תרומתה המכרעת של שנת המכינה 
להצמחת מנהיגות מקומית מובילה באזורים השונים בארץ בקרב אוכלוסיות שונות, ובשל הרצון 

  ת.  להתגבר על מכשולים וחסמים המונעים היקף וייצגו מספק של נוער פריפריאלי במכינו
המנהיגה והמובילה  ההאוכלוסיייבה מוחלשת איננו נוער בסיכון. מדובר על בנדגיש כי נוער מס

 . מימוש היוזמה באזורים אלו. כחלק ממאמץ זה גייסה המועצה סכום המיועד להרחבת הגיוס
 בוגרי מכינות ומכינות כמפורט להלן. בעזרת גופים המגייסים של 

 םהרלבנטיילצרכיי קול קורא זה יעביר משרד החינוך למועצה רשימת בתי הספר והיישובים )
 להגדרת בוגרי בתי ספר אלו ו/או בני היישובים כנוער פריפריאלי(

 
 תנאי סף:

 יוזמה אשר מקורה בבוגרי/ות המכינה ו/או אנשי צוות במכינות בעבר או בהווה. .1
 יוזמה אשר מקדמת את הגיוס בפריפריה. .2
 וזמה קיימת ופעילה כבר שנה אחת לפחות )כלומר זו שנה שנייה של פעילות לפחות(.י .3
הפעילות חורגת מפעילות שוטפת של מכינה, מבחינת כוח אדם, מיקום פיזי, משתתפים  .4

 ותקציב.
 מת.יסת לכלל המכינות ולא למכינה מסוהפעילות מגיי .5
 מכינות שונות. 3-לפחות לחניכים בשנה  10-הצגת הוכחות ליכולת גיוס של למעלה מ .6

 
 

 שיקולים לתמיכה:
יוזמה אשר מספר משמעותי ממוביליה ו/או מבצעיה הינם בוגרי ובוגרות מכינות או  .1

 חניכי המכינות.
עדיפות ליוזמות שתמיכת מועצת המכינות היא משמעותית מבחינה תקציבית עבור השגת  .2

 מטרותיהן החברתיות )תידרש הגשת תקציב(.
 בעלות פוטנציאל גדילה והתרחבות. עדיפות ליוזמות .3

 
 מנגנון התמיכה:

יוזמה מאושרת תקבל סכום כל  – ם כולל אשר ייועד לתמיכה ביוזמותיוגדר מראש סכו .1
, ויתר הסכום יחולק לפי מספר החניכים שיגויסו למכינות בפועל, ₪ 5,000בסיס על סך 

 בחלוקה יחסית.
 ע"י ועדה ציבורית. וייקבעהיוזמות הזוכות  .2
כל יוזמה תתבקש לדווח על הפעילות כל חצי שנה ותשלח תמונות וסיפורים מהפעילות,  .3

ה ברשתות החברתיות, באתר האינטרנט שיוכלו לשמש את מועצת המכינות להפצ
 ולשליחה לתורמים.

 נציגי היוזמה יגיעו לפחות פעם בשנה להצגה בפורומים של מועצת המכינות. .4
 הארגון מתחייב להשתמש בלוגו מועצת המכינות וקק"ל לפרסומי היוזמה. .5

 
 הסכום לתמיכה:

 .ש"ח 30,000
 

 הגשת מועמדות
 20/1/19עד התאריך 

 .בקישור הבאהגשת מועמדות 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF7Q-mDFDnp-s5o5xl6DZPjs-eBZhapyUHmB2RYXmDch6JXQ/viewform?usp=sf_link

