דף פרויקט עבודה קהילתית קק"ל תשפ"ב
סכום כולל לחלוקה הקצאת  :2021כ 1,500,000-ש"ח

*התשלום על בסיס ביצוע שנתי תשפ"ב ובכפוף לאישור תקציב תשפ"ג.

שנת הקצאה2022 :
שנת דיווח :תשפ"ב
תיאור כללי:
תמיכה של קק"ל בפעילות תורמת התנדבותית במכינה – כולל פעילות ייעודית של מכינות
בפריפריה הגיאוגרפית או החברתית ,מכינות בערים המעורבות ומכינות בהן משתתפות נשים ו/או
מובלות ע"י נשים בתפקידי ניהולי בכיר (ראש/ת מכינה /שלוחה).
לו"ז הרשמה דיווח ותשלום:
 .1הרשמה ומילוי פרטים לגבי הפעילות בטופס עד .14.7.22
 .2מכתב הקצאה כולל סכום ההקצבה יישלח למכינות העומדות בקריטריונים עד .13.10.22
 .3הגשת דוח ביצוע כספי עד .15.11.22
 .4הגשת דוח ביצוע חתום  +חוו"ד רו"ח עד .10.12.22
 .5תשלום עד  50%מסכום ההקצבה  -עד ( 31.12.22מותנה בקבלת הכספים מקק"ל).
 .6תשלום יתרת  50%מסכום ההקצבה  -לאחר קבלת יתרת התשלום מקק"ל (צפי .)5/23
קריטריונים לזכאות:
 .1השתתפות המכינה בפעילות תורמת בהתנדבות ללא שכר (החזר הוצאות אינו נחשב שכר).
 .2היקף העבודה התורמת  80שעות בשנה לחניך/ה לפחות.
 .3עדיפות לעבודה אשר תיעשה עם נוער בשיתוף פעולה עם הקק"ל ,במקום שהקק"ל מציע
ואפשרי למכינה.
 .4יש לשלוח תמונות מהפעילות (עדיפות לתמונות מפעילות משותפת עם קק"ל).
 .5התשלום מותנה בהגשת דוח ביצוע מהנהלת חשבונות  +חוות דעת רו"ח.
 .6השתתפות עצמית של המכינה במימון הפרויקט לפחות ביחס של  1:1לסכום ההקצבה.
*התמיכה לשנת תשפ"ב תחולק בכפוף לאמור לעיל ובאופן יחסי לגודל המכינה.
תיתכן עדיפות בהקצאה עבור:
▪
▪
▪

מכינות הנמצאות בערים המעורבות (חיפה ,ירושלים ,לוד ,מעלות-תרשיחא ,נוף הגליל-נצרת ,עכו,
רמלה ,תל אביב-יפו)
מכינות הממוקמות בפריפריה הגיאוגרפית (ישובים בדירוג  1עד  5לפי מדד הפריפריה של הלמ"ס
משנת  - 2015קישור לבדיקת דירוג היישוב בו נמצאת המכינה) או בפריפריה החברתית לפי הגדרת
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל – קישור לבדיקת היישוב בו נמצאת המכינה
מכינות בהן משתתפות נשים (חניכות) ו/או המובלות ע"י נשים בתפקיד ניהולי בכיר (ראש/ת מכינה
 /שלוחה).

הרשמה:
מילוי פרטים לגבי הפעילות בטופס ייעודי עד  :14.7.22בקישור הבא
▪
▪
▪
▪

התשלום מותנה בקבלת הכספים מקרן קיימת לישראל.
הסכום לחלוקה עשוי להשתנות בהתאם להקצבת קרן קיימת לישראל ותקציב מועצת המכינות.
הארגון איננו חייב להחליט על חלוקה שוויונית של כספי התמיכה .אופן החלוקה נתון לשיקולו
הבלעדי של הארגון.
למועצה תהיה הזכות לבצע בדיקות וביקורת מעת לעת אצל הנתמכים .סירוב לביצוע בדיקות ו/או
ביקורת עלול למנוע העברת כספי התמיכה או חלקם לנתמך.

