
 

 

 למסיימי שירות צבאי/לאומיבתכניות עבודה מועדפת בחקלאות ובחינוך תמיכה  –דף פרויקט 
 תש"פ

 
 תיאור כללי: 

 תבתמיכ  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

 
 מטרת הפרויקט:

 לעודד מעוניינת שמהוות גרעיני התיישבות פוטנציאליים ולכן וקהילות בקבוצות תומכת בארצנו
עמותות המפעילות  ידי על שמופעליםמוקדי פעילות לעבודה מועדפת בחקלאות ובחינוך  של הקמתם
 . מכינות

 והכשרה מעשית, העשרה משלבת לימודיההיא תכנית  בחקלאות ו/או חינוך תכנית עבודה מועדפת
 קבוצתב קהילתיים חיים בחוויית להתנסותשהשלימו שירות צבאי/לאומי  לצעירים תמאפשרו

לבד שהיא באית ו/או אחרת הזכאית להגדרה כעבודה מועדפת, וץה חקלעבוד, משמעותית שייכות
של משתתפי התכנית  החברתית מעורבותה העצמת תוךיתוח מנהיגות ופבפריפריה, מתקיימת 

 . שאחרי סיום השירות בתקופה
  

 דיווח ותשלום: ,לו"ז הרשמה
 .(20אוגוסט '-19לשנת תש"פ )ספטמבר ' ישלח אליכם טופס ההרשמה לפרויקט דצמברחודש ב .1
 3.1.2020-עד ה -המקוון בטופס לתש"פ מילוי פרטים לגבי הפעילות הצפויה .2
 15.1.2020שליחה עד ה -2019וכספי תקופתי עד דצמבר  מילולי טופס ביצועמילוי  .3
 15.5.2020שליחה עד  -2020וכספי תקופתי ינואר עד אפריל  מילולי מילוי טופס ביצוע .4
 15.9.2020שליחה עד ה-2020וכספי תקופתי מאי עד אוגוסט  מילולי מילוי טופס ביצוע .5
 

 קריטריונים לזכאות:
 הבוגרים עמותת או ה המפעילה מכינהעמותארגון אחד מהבאים:  תחתת מנוהל התכנית •

 החברה במועצת המכינות הקד"צ.  המכינה של הרשמית

 או פעילות ימוקדשני  לארגוןהיא שנת הפעילות השנייה לפחות של הפעילות ובה  תש"פ שנת •
  יותר

. )הגדרת חיילים משוחררים הםמ  80%לפחות או יותר, ש משתתפים 10 מונה מוקד פעילות כל •
ממועד  חודשים רצופים ממועד סיומו את שירותו הסדיר, או 24מי שטרם חלפו  ל משוחרר:יחי

 (סיום שירות לאומי אזרחי, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה.

 בפריפריה גיאוגרפית/ חברתית/ ו/או באזור עדיפות לאומית פועלתהתכנית  •

 התכנית הינם צעירים אשר ישלימו את כל תקופת התכניתמשתתפי  •

 חודשים לפחות  6התכנית נמשכת תקופה של  •

בנושאים עיוניים  שעות העשרה חודשיות, 20העיונית תכלול הרצאות בהיקף של התכנית  •
 חינוכיים בתחום ההתיישבות, ציונות, יהדות, חברה ישראלית,, ובנושאים בתחומי החקלאות

  ומנהיגות.

 באותו הפחות ולכל גאוגרפית, בסמיכות מתגורריםבמוקד פעילות מסוים  משתתפי התכניתכל  •
 במשך תקופת התכנית ,ישוב

 שבועי בסיס על קבוצתי מפגש מקיימים משתתפי התכנית •

שעות  150 -מ שעות עבודה חודשיות לפחות ובסה"כ לא פחות 130כל חניך מועסק משך  •
 .ודשים רצופיםח 8חודשים מתוך  6בממוצע, במשך 

  לפחות משרה רבע של בהיקף, מתאים חינוכי ניסיון בעל רכז יהיה מוקד פעילות לכל •

 



 

 

נאפשר קבלת בונוס לתכניות שיציגו  לפרויקט * בהתאם לשיקולים תקציביים וגיוס משאבים נוסף
 באזור בו התקיימה התכנית  משנה וחצילתקופה של למעלה  י התכניתמשתתפשל  הישארות

 
 התמיכה שתאושר מיועדת לסעיפי הפעילות הבאים:

 השתתפות בשכר רכז התכנית ורכזי מוקדי הפעילות •

 לפעילות לפי דיווח ונסיעות רכב הוצאות השתתפות ב •

 השתתפות בשכר מרצים  •

 הכנת חומרי הדרכה והעשרה  •

 פרסום ושיווק במסגרת התכנית •

  המשתתפים והבוגריםאיסוף נתוני  •

 רלוונטיות הכל בכפוף להצגת אסמכתאות וקבלות •

 :הארגון יתבקש להציג הקול הקוראבהגשת 
 אקסל בקובץ הארגון של הכספים מנהל ידי על חתוםתכנית  תקציב •

; אימייל; ז.ת; מלא שם: משתתף כל עבור הכוללת אקסל בקובץבכפר  משתתפים רשימת •
תאריך לידה; תאריך סיום שירות לאומי/אזרחי; כתובת למשלוח ; מגורים מקום; פלאפון
 ()ראה טבלת פרטים מצורפת  מכינה/ש"ש מסגרתהיקף העסקה בתכנית; תחום עיסוק; דואר; 

הכוללת את תכנית הליווי הקבוצתי, התכנים העיוניים, רשימת הקורסים  שנתית עבודה תכנית •
 .במסגרת התכנית יםסיורהתיאור ווהמרצים והיקף השעות של כל קורס, 

 .)בסה"כ לאורך התכנית(לימוד לפחות שעות  15עיסוק בתחום ההתיישבות בהיקף של  •

 מועד לפגישת משתתפי התכנית עם צוות בארצנו •

 :הארגון יתבקש להציג יםים התקופתיבדיווח
 תכנון מול ביצוע של תכנית העבודה •

  מעודכנתרשימת משתתפים  •

  דיווח חשבונאי •

 קבלות ואסמכתאות חשבונאיות להוצאות המפורטות דרישת תשלום יחד עם  •

פליירים ופרסומים במסגרת התכנית עם לוגו בארצנו ולוגואים של שותפי מימון  2לפחות  •
 נוספים

 מהתכנית שיוכלו לשמש את בארצנו לטובת שיווק ופרסוםתמונות  •

: יוקצה סכום כולל לחלוקה בין התכניות והסכום יחולק בין מכינות לפי מספר כללי חלוקה ותעדוף
₪ למשתתף מאושר, לפי  1,500-כ₪, ל 700בין  הסטודנטים המאושרים בתש"פ, בשאיפה להקצות

 שיקולים תקציביים וארגוניים, ובהתאם לתנאי הסף שהוגדרו בקול הקורא. 
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