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 התיישבות ו  י הגשמה איתור וגיוס של בוגרי מכינות קד''צ למפעל – קול קורא 

 

 רקע

חיים של שליחות  קדם צבאיות, בסיוע מועצת המכינות ותנועת בארצנו, שואפות לקדם המכינות ה

מרכזיים   םיעדי  4-בקרב בוגרי המכינות הקדם צבאיות. התמקדותנו הינה ב והגשמת חזון חברתי 

 לבוגרים: 

 ; התיישבות בפריפריה .1

 ; השתלבות בשירות הציבורי ובשירות הביטחון  .2

 ; עבודה בחינוך פורמאלי/בלתי פורמאלי .3

 נטרי משמעותי או באופן מקצועי ופעילות במגזר השלישי באופן וול .4

הקד"צ  מועצת המכינותוכדי להגשים את היעדים האמורים, מבקשות טים לבוגרים קלשם קידום פרויי

רכז בוגרים פעיל, התמקצעות של  יםמכינות, הכוללארגוני בוגרים בלהקים ביחד עם תנועת 'בארצנו' 

 ארגוני הבוגרים ופיתוח מערכת ניהול מידע משוכללת של נתוני הבוגרים.  

 

הסקר נערך בוגרי המכינות הקד"צ.  בקרבסקר מקיף  2017-בכשלב ראשון למהלך זה התקיים 

מרכז הצעירים של ירושלים וצוות חדשנות  –בשיתוף פעולה בין מועצת המכינות, צעירים במרכז 

 בוגרים.  4,600-כעל הסקר ענו  .עירונית ירושלים

 

 ( לכלל המכינות הקד"צCRMפרויקט הקמת מערכת ניהול מידע )

( CRMלהקים מערכת ניהול מידע ) מבקשות מועצת המכינות ו'בארצנו'כדי להשלים את המהלך 

שתשמש ליצירת שיתופי פעולה בין מכינות, פרויקטים משותפים לבוגרים,  מעודכנת עם פרטי הבוגרים,  

המערכת מוקמת על פלטפורמת  יעדי ההגשמה שפורטו לעיל.  4למימוש ו , מיזמי התיישבות ועוד

SALESFORCE  .  המכינהמש גם את המכינות לשכלול פעולתם מול הבוגרים של  שוכל לתהמערכת . 

 

כדי לייצר פרויקטים רלוונטיים לבוגרים, וכדי להבטיח שכמה שיותר בוגרים ישתתפו בפרויקטים, אנחנו  

 תונים של מירב הבוגרים. זקוקים לעזרתכם באיסוף הנ

 

הפרויקט מתאפשר עכשיו בזכות משאבים שהשיגו מועצת המכינות ובעיקר תנועת בארצנו עבור 

 הקמת מאגר המידע, ולכן גם דרישת התשלום והעברת התשלום תתבצע מול בארצנו. 

 

בוגרים במערכת   10,000-של כ  לאגד במערכת לפחות פרטים שלנו לשנה הקרובה הוא להגיע    היעד

 (.  33%, כבוגרים בסה"כ  30,000 -)מתוך כהמידע 
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 והעברתם למועצת המכינות נתוני בוגריםואיסוף כל מכינה )על שלוחותיה( תתוגמל בגין איתור 

התגמול ייעשה לפי   .תוכלנה לממן שעות עבודה עבור הפרוייקט שהמכינותבאופן ובארצנו 

 המפתח המפורט להלן:

 

 . ₪   250גמל המכינה בסך של בוגרים תתו חמישיםשל כל מדויקים נתונים העברת בגין  ✓

 בבונוס, תתוגמל המכינה 25-נם בני למעלה מיבוגרים מבין הבוגרים הנ"ל, שה 50עבור כל  ✓

  25בוגרים בגילאי פחות מ ₪50. )המשמעות:  עבור ריכוז והעברת פרטי  250נוסף של 

ומעלה תתוגמל  25לאי בוגרים בגי 50-ל ₪, עבור פעולה דומה ביחס  250תתגומל המכינה ב

 . ₪(  500המכינה ב

 הגשהטבלת הנתונים למצ''ב  ✓

מכיוון שמסירת מידע ופרטים על הבוגרים דורשת את הסכמת הבוגרים למסירתו, נבקש לשלוח  ✓

כדי לחסוך לכם את ההתעסקות  ,לכל בוגרים הודעה המבקשת את הסכמתםבשם המכינה 

 יצורף למאגר ולא יחשב כבוגר שפרטיו נמסרו כאמור. בוגר שילחץ על לינק סירוב, לא בעניין

כמובן שאם   .)מצ"ב בהמשך המכתב נוסח ההודעה שאנו מבקשים לשלוח באישורכם לבוגרים(

 אתם מעוניינים, אתם יכולים להיות אלו שמבקשים את האישור להעברת הנתונים מהבוגרים. 

 

 מועדי דיווח ותשלום:

 . 0.1.202עד לתאריך  -שליחת הנתונים .1

 (.ת המצורפתהנדרש הטבלהקבלת הנתונים ותקינות המידע )לפי לקבלת דוא"ל אישור  .2

 כחודש לאחר שליחת הנתונים -מכתב זכאות .3

 'בארצנו'שליחת דרישת תשלום ע"י המכינה ליוליה עבור  .4

 דרישת התשלום  ממועד 30 שוטף + –העברת התשלום  .5

 

לצד שלישי ללא ת כי הנתונים שנאספים לא יועברו ומתחייב ותנועת בארצנו מועצת המכינות
 מהמכינה.קבלת אישור בכתב 

 

 

    yuliatipi@gmail.com : רשימת פרטי הבוגריםמשלוח לכתובת 

 

 

 

 בברכה,

 בארצנומועצת המכינות הקד"צ וצוות 
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  נוסח הודעה לשליחה בשם המכינה לבוגריה:

 

 ,רב שלום

  במועצת  חברה ,ישראל במדינת האחרות צבאיות הקדם  המכינות עם יחד , שלנו המכינה, כידוע

 למכינות  םישרלוונטי רוחב מיזמי במספר פעולה משתפים אנו זאת במסגרת. צבאיות הקדם המכינות

 .חברתי חזון והגשמת שליחות של  חיים לקדם  כדי ולבוגריהם

  המכינות  בוגרי של ההתיישבות תנועת)" בארצנו" ו ו מועצת המכינות הקד"צהחל ,זאת לעשות כדי

,  בפריפריה להתיישב, היתר בין, המכינות בוגרי את לעודד שמטרתם במיזמים (צבאיות הקדם

  לפעול  או פורמאלי בלתי או פורמאלי בחינוך לעבוד , הביטחון ובשירות הציבורי בשירות להשתלב

 .האזרחית והחברה השלישי המגזר במסגרת

  של  פרטי הקשר את אליה  להעביר בכוונתנו, בקידום פרויקטים לבוגרי המכינות לעמוד  להן לסייע  כדי

  המיזמים  ברוח ולעודדם להכווינם נהתוכל שהן וכדי בקשר איתם לעמוד נהתוכל שהן כדי הבוגרים

 . לעיל האמורים

 שמועצת המכינות הקד"צ כמובן. כאמור הפרטים למסירת הסכמתכם את מבקשים אנו ,זאת לאור

 . לעיל המפורטים שימושים למעט בפרטים כלשהו שימוש לעשות לאהתחייבו " בארצנו" ו

  יםמודיע םאת בו הבא הלינק על ללחוץ נבקשך, כםפרטי למסירת יםמסרב םשאת וככל, כן על אשר

 . הפרטים להעברת םמימסכי כםשאינ

 

 

 

 

 

 


