
 

 

 תש"פ ומשוחררים בגרעיני חייליםתמיכה  –דף פרויקט 
 

 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

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

 ךולתמו מכינות ידי על שמופעלים ומשוחררים גרעיני חיילים של הקמתם לעודד מעוניינת
 ,קהילתיים חיים בחוויית להתנסות לצעירים מאפשר גרעיני החיילים מודל. בפעילותם

פת השירות בתקו החברתית מעורבותם העצמת תוך, משמעותית שייכות קבוצת על שמבוססים
  .בפריפריה להשתקעות איתן בסיס אלו גרעינים מהווים, הארוך בטווח. ויהצבאי ולאחר

 
 מסלולי הגשה אפשריים במסגרת הקול הקורא: 2 םישנ

עלו על הקרקע ונמצאים גרעינים שכבר למסלול זה מיועד  -מסלול גרעינים קיימים .א
  במהלך השנתיים הראשונות של מגוריהם המשותפים כגרעין חיילים

גרעינים שנמצאים בשלבי הקמה ועדיין לא למסלול זה מיועד  -מסלול גרעינים בהקמה .ב
 , במועד הגשת הקול הקורא.עלו לקרקע

 
 גרעינים קיימים -מסלול א'

ונמצאים במהלך השנתיים הראשונות של " עלו על הקרקע"גרעינים שכבר למסלול זה מיועד * 
 .מגוריהם המשותפים כגרעין חיילים

 
 קריטריונים לזכאות

 עמותת /מכינה המנהלת העמות /מכינהעל ידי ארגון אחד מהבאים:   י החיילים מלווים.גרעינ •
 עצמאי מלווה על ידי בארצנוגרעין  /מכינות מספרבין פ שת" /המכינה של הרשמית הבוגרים

באפשרויות שהוצגו לעיל רשאים להגיש בקשה לתמיכה  גרעין.יםרק  )להלן: 'הארגון'(.
 במסגרת קול קורא זה, והארגון הוא זה שאליו יועבר המענק שיאושר, במידה ויאושר.

 , שיהיו בקשר שוטף מול הגורם המלווה.מקרב חבריו רכזה לכל גרעין יהי •

שעות חודשיות  10 של בהיקףו, מתאים ניסיון בעלמטעם הארגון  מלווה גרעין יהיה לכל •
 .לפחות

 קרקע"על ה ש"עלהגרעיני חיילים,  של יותר או אחתפעילה  קבוצהתהיה  לארגון, 2020בשנת  •
 .החלה בפעילות התנדבותית בקהילהשו ,במקום המגורים המשותף

ו/או  חיילים בשירות סדיר/ קבע שהם לפחות משתתפים 15 מונהשעלה על הקרקע  גרעין כל •
ואשר אינם לוקחים חלק בתכנית , 25עד גיל לכל המאוחר ) משירות צבאי/לאומי משוחררים

 סטודנטיאלית(.

מפגש  ז"א)חברי הגרעין יתגוררו באותו יישוב וינהלו אורח חיים קהילתי בעל עוגנים ברורים  •
  (., ואירועי שיא משותפיםת משותפתקבוצה שבועי לטובת לימוד/ גיבוש/ פעילות התנדבותי

בתחום החינוך, התרבות ו/או ת )פעילות התנדבותיהגרעין יקיימו  חבריבתוך האמור לעיל,  •
שעות  4, בהיקף של לפחות אחת לחודש , או בסביבת מגוריהם,ביישוב בו הם גרים( הסביבה

 . כל אחד לפחות

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

 .לאומי שירות/ צבאי שירות בוגרי הם הגרעין מחברי 80%לפחות  •

, אשר יותאם לצרכיהם השנהכל רכזי הגרעינים ישתתפו בסמינר הכשרה אחד לפחות במהלך  •
 .רגונים המלוויםוהאויועבר בשיתוף בארצנו שעות,  16בהיקף של 

 



 

 

 
 לו"ז הרשמה דיווח ותשלום:

 .30.12.19עד ל - הרשמה לפרויקטטופס  שליחת .1
 .2020 אוגוסט –וכספימילוי טופס ביצוע מילולי  .2
 . 2020 ברבעון האחרון של –וקבלת התמיכה מכתב זכאות .3

סכום התמיכה שיאושר יהיה מיועד להשתתפות במימון הוצאות ליווי הגרעין והפעילות  •
 ₪.  10,000ין יהיה עהיקף התמיכה המקסימלי שיאושר לגר השוטפת של הגרעין. 

בנוסף, לגרעין יש אפשרות להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט חברתי אחד אותו מקדם הגרעין  •
 כנית שתוצע. ווהת בארצנו בסביבת המגורים. המימון הנוסף יבחן בהתאם לשיקולי תקציב

 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 בקובץ בגרעין משתתפים רשימת •
 מסגרת מקום בצבא, תפקיד בצבא, תאריך שחרור,, מקורי מגורים מקום; פלאפון

 בקובץ ההרשמה(לפי טבלת רשימת המשתתפים המצורפת ) מכינה/ש"ש

 לפעילות חברתית והתנדבותית שנתית עבודה תכנית •

 המשותף לגבי מקום המגורים מידע •

 כאןלחץ  במסלול גרעינים קיימים/גרעינים בהקמה << להרשמה לפרויקט
 
 

 גרעינים בהקמה -'במסלול 
 לא עלו לקרקע ונכון למועד ההגשהגרעינים שנמצאים בשלבי הקמה למסלול זה מיועד  *
 
 

 קריטריונים לזכאות

 עמותת /מכינה ה המנהלתעמות /מכינהעל ידי ארגון אחד מהבאים:   י החיילים מלווים.גרעינ •
 גרעין עצמאי מלווה על ידי בארצנו /מכינות מספרבין שת"פ  /המכינה של הרשמית הבוגרים

. רק גרעין.ים באפשרויות שהוצגו לעיל רשאים להגיש בקשה לתמיכה )להלן: 'הארגון'(
 במסגרת קול קורא זה, והארגון הוא זה שאליו יועבר המענק שיאושר, במידה ויאושר.

 לכל גרעין יהיה רכז מקרב חבריו, שיהיו בקשר שוטף מול הגורם המלווה. •

שעות חודשיות  10 של בהיקףו, מתאים ניסיון בעלמטעם הארגון  ן יהיה מלווהגרעי לכל •
 .לפחות

במקום  אחד ש"עלה על הקרקע" לפחות גרעין חיילים יהיה לארגון 2020 שנת עד סוף •
 בפעילות התנדבותית בקהילה. יגורו יחד בישוב( והחל 80%לפחות )המגורים המשותף 

 ו/או משוחררים חיילים בשירות סדיר/ קבע שהם לפחות משתתפים 15 מונה גרעין כל •
ואשר אינם לוקחים חלק בתכנית , 25עד גיל לכל המאוחר ) משירות צבאי/לאומי

 סטודנטיאלית(.

חברי הגרעין יפגשו על בסיס חודשי לטובת גיבוש  - בתקופת ההקמה ולפני "העליה לקרקע" •
ת והיכרות נושא ההתיישבות וחיבור הגרעין, בניית אורחות החיים והחזון המשותף, למיד

 .ליעד ההתיישבות

ז"א מפגש קבוצה שבועי לטובת ברי הגרעין ינהלו אורח חיים קהילתי בעל עוגנים ברורים )ח •
  לאחר העליה לקרקע. (לימוד/ גיבוש/ פעילות התנדבותית משותפת, ואירועי שיא משותפים

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKcc0cuHKDmzA5CgPHmq1jl8EEdYbqkFLQYhlGIux1gpFhzw/viewform?usp=sf_link


 

 

או בסביבת  ,קהילתית ביישוב בו הם גריםהגרעין יקיימו פעילות  חבריבתוך האמור לעיל,  •
שעות לפחות כל אחד.  4, בהיקף של לפחות אחת לחודש ,ה לקרקע"ילאחר "העלי מגוריהם,

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

 אזרחי שירות /לאומי שירות/ צבאי שירות תוך כדי הם הגרעין מחברי 80%לפחות  •

, השנה אשר יותאם לצרכיהםכל רכזי הגרעינים ישתתפו בסמינר הכשרה אחד לפחות במהלך  •
 .הארגונים המלוויםוויועבר בשיתוף בארצנו שעות,  16בהיקף של 

 לו"ז הרשמה דיווח ותשלום:
 29.2.20-עד ל - טופס הרשמה לפרויקט שליחת .1
 2020 דצמבר –וכספימילוי טופס ביצוע מילולי  .2
 כפי שיפורט להלן –וקבלת התמיכה זכאותמכתב  .3

סכום התמיכה שיאושר יהיה מיועד להשתתפות במימון הוצאות ליווי הגרעין והפעילות  •
 ₪.  10,000היקף התמיכה המקסימלי שיאושר לגרעין יהיה  השוטפת של הגרעין. 

 גוןהאר)לטובת התחייבות  2020מהסכום שיאושר יועבר לארגון ברבעון האחרון של  50%עד  •
יועברו לארגון  הנותרים 50%-להעסקת מלווה מטעמה להקמת וליווי גרעין החיילים(, ו

 .)בכפוף לביצוע ודיווח( 2021 ברבעון הראשון של

 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 בקובץ בגרעין משתתפים רשימת •
 מסגרת מקום בצבא, תפקיד בצבא, תאריך שחרור,, מקורי מגורים מקום; פלאפון

 בקובץ ההרשמה(לפי טבלת רשימת המשתתפים המצורפת ) כינהמ/ש"ש

 לפעילות חברתית והתנדבותית שנתית עבודה תכנית •

 
  כאןלחץ  קיימים/גרעינים בהקמהבמסלול גרעינים  << להרשמה לפרויקט

 
 
 
 

 sapir@Beartzeinu.org.il|   4576139-052 :לספיר לוי  לפנות ניתן לשאלות
 
*גרעינים שנתמכים או יתמכו על ידי תנועות התיישבות אחרות, היקף התמיכה של בארצנו יתכן *

 ויוגבל לגביהן בגלל מגבלות משפטיות. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrzFrZNgfDQV8AM8Pm6DJncEeFtBAWyAV9IBYbUbTFX5eu2A/viewform?usp=sf_link
mailto:sapir@Beartzeinu.org.il

