
 

 2019תשע"ט  - תמיכה ביוזמות בוגרים מועצת המכינות -ול קורא ק
 

 בראשית דרכם לתמוך ולסייע בהצמחת מיזמים חברתיים של בוגרי ובוגרות מכינות המטרה:
 . ברחבי הארץ באופן כללי ובירושלים בפרט

 
 (.שיבחרואלף ש"ח )יחולק בין היוזמות  100 עד :התמיכה הכוללסכום 

 ליוזמות הפועלות או מובלות על ידי בוגרים בירושלים.יינתן מענק נוסף  
 

 תנאי סף:
לצורך מכינה  ת/בוגר הגדרת) .המיזם מובל ברובו או כולו ע"י בוגרי/ות מכינות קדם צבאיות .1

שנת מכינה מלאה  ה/השליםצבא או שירות לאומי/אזרחי אשר  ת/בוגרסעיף זה היא כדלקמן: 
קיבלה אישור לפעילותה ממשרד הבטחון; הוועדה תדון בבקשה שהוגשה על ידי קבוצה שבמכינה 

 (אנשים או יותר אשר לפחות שני שלישים מהם הם בוגרי מכינות קדם צבאיות. 3בת 

בשכר או  בעבודה מכינה בוגריחורגת מפעילות שוטפת של במיזם המוצעת  הפעילות .2
 ארגון(, ואינה פעילות של מכינה קדם צבאיתבכולל ) ,התנדבות בארגון חברתי קייםב

 )כולל מכינה(.  חברתי קיים

בוגרי כלל המכינות ו/או לקהל הרחב ולא לפונה בהגדרה ובפועל במיזם המוצעת הפעילות  .3
  בוגרי מכינה ספציפית. חניכי/ל

 מובילי היוזמה ע"י מרכז פיתוח היזמות של מועצת המכינותתהליך ייעוץ של כניסה  ל .4
 הכולל: ירושלים באחריות יערה שוריחד עם מרכז צעירים 

 במרכז הצעירים בירושלים. 12.5.19-השתתפות ביום חשיפה שיתקיים ב ▪

 ( לפיתוח היוזמה.נגמפגשי ליווי )מנטורי בלפחות שניהשתתפות  ▪

 מענק בסיום תהליך הליווי.השתתפות במפגש מסכם וחלוקת מכתבי   ▪

 הגשת דיווחים תקופתיים ומידע אודות היוזמה ע"פ דרישה. ▪

 יקט יכלול למעלה מעשרה משתתפים ולא יוגדר כאירוע חד פעמי. היקף הפרו  .5

הפעילות מתקיימת באחד התחומים הבאים, אשר מהווים ביטוי ליעדי ההגשמה של   .6
  :מועצת המכינות

 קידום המגזר הציבורי הממשלתי / המוניציפלי. -

 גזר שלישי ועשייה חברתיתמ -

 התיישבות וקהילות בפריפריה -

 עסקים חברתיים -

 צעירים בירושלים -

. מיזם בעל ותק של יותר המיזם נמצא בראשית דרכו ובעל פוטנציאל לייצר השפעה .7
  .משנתיים של פעילות לא יחשב מיזם בראשית דרכו

 40%-20% תהיה בין ומרכז צעירים תמיכת מועצת המכינות)למיזם גיוס משאבים עצמאי  .8
 (. מהיקף המשאבים של תקציב הפעילות

 :שיקולים לתמיכה
 עדיפות לפעילות המובלת ו/או מבוצעת בפועל על ידי בוגרים ממספר מכינות.  .1

 עדיפות לפעילות בעלת פוטנציאל המשכיות לאורך זמן. .2

 הישגים והשפעה מוכחת.אשר ביצועה החל והיא בעלת עדיפות לפעילות  .3

 מנגנון התמיכה:
שייבחרו לתמיכה ושיעור התמיכה ייקבע ע"י ועדה חיצונית מטעם מועצת  היוזמות .1

 ומרכז צעירים ירושלים. המכינות

 , מרכז צעירים ירושליםלהשתמש בלוגו מועצת המכינות יםמתחייב יוזמיםה .2
 לפרסומי היוזמה.  ובלוגואים של שותפי המימון

ורים מהפעילות, שיוכלו לדווח על הפעילות ולשלוח תמונות וסיפ היוזמות יתבקשו .3
להפצה ברשתות החברתיות, באתר האינטרנט  השותפיםולשמש את מועצת המכינות 

 ולשליחה לתורמים. 



 

 .קבלת התמיכה בכנס מועצת המכינותיגיעו ל הפעילותנציגי  .4

הכסף יועבר בצורת העברה לעמותה/ ארגון חברתי, ו/או במימון הוצאות היוזמה )לא  .5
 תתבצע העברת כסף לאנשים פרטיים(. 

 
*בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף, לא יעלו לדיון בוועדה וידחו בשלב בדיקת הבקשה על ידי 

לערור על הדחייה הנהלת מועצת המכינות הקדם צבאיות. מבקשים שבקשתם נדחתה יהיו רשאים 
, בפני ועדה אשר תורכב ממנכ"ל מועצת המכינות, נציג מועצת המכינות האחראי על הקול הקורא

והיועץ המשפטי של המועצה. הוועדה תקבל החלטה מנומקת ותעביר אותה  יםנציג מרכז צעיר
 למבקשים. החלטת ועדת הערר תהא סופית ולא ניתן יהיה לערור עליה.

 
ת שיהיו רלוונטיות לירושלים ולא יעברו את תנאי הסף יוכלו לקבל ליווי ע"י מרכז יוזמות חברתיו

 ., בהתאם לשיקול המרכזצעירים ירושלים
 
 

 לחץ/י כאן. 9/05/2019-עד הלהגשת מועמדות 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvcFD7lrFH7pFSPqOsSgGiyehoKikuxx7RE8n-3XDEU_i2_g/viewform?usp=sf_link

