
קול קורא - פרויקט לשינוי 
עמדות להשתלבות אנשים

עם מוגבלות בחברה

" תמיד שאלתי את עצמי למה אף אחד לא עושה משהו לגבי זה?
ואז הבנתי שאני הוא האחד הזה " )מקור לא ידוע(

תכנית 'שיבולים' הינה תכנית להשתתפות צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיות. 
'שיבולים' מבקשת לעודד מעורבות של המכינות לשינוי עמדות בנושאי שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית. 

רוח הפרויקט:
פעולה אקטיביסטית או הסברתית לשינוי עמדות ותפיסות בנוגע להשתלבות של אנשים עם מוגבלות בחברה. 

פעולה זו תצא לפועל מטעם חניכי המכינה בליווי המדריכים והמנהלים.

קריטריונים להגשה:
1. מכינה מוכרת שחברה במועצת המכינות. 

2. פעילות שנעשית בשיתוף עם גורמים קהילתיים נוספים כדי למקסם את ההשפעה.

3. יוזמה חדשה לשינוי עמדות שאינה נכללת בפעילות השוטפת של המכינה. 

4. הפעילות תתקיים בשנת הפעילות הנוכחית )תש"פ( ולכל המאוחר עד סוף חודש יוני 2020.

5. הפרויקט נבנה ומבוצע ע"י החניכים במחזור המכינה תש"פ.

6. התחייבות להשתתפות כל חניכי המכינה בשני מפגשי הכנה עם אנשי מקצוע בנושא הפרויקט )במימון תכנית 'שיבולים'(.

7. רכז הפרויקט מטעם המכינה )מדריך או איש צוות אחר( יהיה אחראי על ליווי החניכים, ביצוע הפעילות, הגשת הדיווחים 

והקשר עם צוות 'שיבולים'. 

8. רכז הפרויקט יקיים לפחות שלוש שיחות הדרכה טלפוניות עם נציגת 'שיבולים' במהלך בניית וביצוע הפרויקט.

9. לימוד חומרי הרקע המצורפים בהגשת הפרויקט. 

שיקולים לתמיכה:
בחירת היוזמות הזוכות ושיעור התמיכה ייקבעו ע"י ועדה מטעם שותפי התוכנית. הוועדה תבחן את כל ההצעות ותנקד אותם

על פי הקריטריונים הבאים:  

תקציב:
היוזמות הנבחרות יהיו זכאיות למענק למימון הוצאות הפרויקט בגובה של עד 10,000 ₪. התקציב יכול לשמש להרצאה/ציוד/
פעילות. בסיום הפרויקט המכינה תצטרך להגיש דיווח מילולי ופירוט ההוצאות והחשבוניות. בכפוף לקבלת כל החומר יועבר 

המענק למימון ממועצת המכינות למכינה. לא יינתן מימון עבור עלויות הממומנות באופן שוטף על ידי המכינה .

חומרי רקע:
בטופס ההגשה מצורפים חומרי רקע להבנה והיכרות עם סוגיות בעולם המוגבלויות. 

לוחות זמנים:

ועדת הבחירה שומרת לעצמה את האפשרות לבקש מהמציע תיקונים והבהרות.

כל יוזמה תתבקש לדווח על הפעילות עד ה-10.6.20 ותשלח תמונות וסיפורים מהפעילות, 

שיוכלו לשמש את מועצת המכינות ותכנית שיבולים להפצה ברשתות החברתיות, באתר האינטרנט ולשליחה לתורמים.

הארגון מתחייב להשתמש בלוגו שיבולים ושותפי התכנית לפרסומי היוזמה.

לתכנית תהיה הזכות לבצע בדיקות וביקורת מעת לעת אצל הנתמכים.

סירוב לביצוע בדיקות ו/או ביקורת עלול למנוע העברת כספי התמיכה או חלקם לנתמך.

ועדת הבחירה איננה חייבת להחליט על חלוקה שוויונית של כספי התמיכה. אופן החלוקה נתון לשיקולה הבלעדי של הועדה.

20%עבודה משותפת עם אנשים עם מוגבלות

20%עדיפות לפרויקט שיש לו המשכיות 

10%פרויקט שיש בו קריאה לפעולה

20%מכינה שיש לה ניסיון בנושא השתלבות אנשים עם מוגבלות )שילוב, התנדבות וכו'( 

30%היקף האנשים שיחשפו לנושא במסגרת הפרויקט

מהלך חודש פברוארהתייעצות עם צוות שיבולים לקראת בניית והגשת הפרויקט

01.03.2020תאריך אחרון להגשת הבקשה

05.03.2020הודעה ליוזמות הזוכות

מרץ-אפרילשני מפגשי הכנה - אחד בנושא מוגבלות והשני עם איש מקצוע בנושא הנבחר

מהלך חודש מאיהוצאת הפרויקט לפועל

סוף חודש מאישליחת דיווח, סיכום הוצאות ותמונות

סוף חודש מאיפעילות עיבוד וסיכום

על מנת להגיע להתאמה מקסימלית לדרישות הקול קורא
מומלץ מאוד להתייעץ עם מנהלת תוכנית שיבולים טרם הגשת הבקשה.

אפרת אהרוני - 0542199878          
לטופס ההגשה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTUBQd7ZOhNMm21T6XxMz02reqbBRarWbqbM-1pRrtQcOFLg/viewform

