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 רשת קהילות בני מקום במרכזי הצעירים

 יוצרים סיפור מקומי

 לתמיכה ו הצטרפותקול קורא ל 

 במרכזי הצעירים  מקום  בניורשתות קהילות 
 

 ! מקוםה צעירים וצעירות בני לקידום לעשייה משמעותית  בואו והצטרפו

  הצעירים   ימרכזעם  תוף פעולה  בשי  ות עירים בני מקום הפועלות ורשתות צקול קורא זה מיועד לקהיל 

 שבחרוות  מקומי צעיריםבוצות וקהילות  קלות של פעי לחזק ומטרתו, והגיאוגרפית יתרתבפריפריה החב 

יחדל מקומיים   פעול  לצרכים  מענה  לתת  את  במטרה    ,כדי  החיים  לשפר  הם    מקוםבאיכות  גרים בו 

 משותפים. וקהילה חברה חיי בו ולחיות 

 

  ע:רק

  תהחברתי פריפריהב לתיהיהק במרחב  ייחודיות קהילות הן הצעירים במרכזיקהילות בני מקום 

  קולם השמעת על הוא הדגש בהם ,משמעותיים  יםמשימתי קהילה חיי המקיימות ישראל,ב והגאוגרפית

 והעמוק מיוחדה הקשר ךמתו מחיםצו תהקהילתי והעשייה ההקהיל חברי של החיבור . המקום בני של

  .גדלו בו ישובל המקום יבנ של

 

במטרה   במיזם משותף 2015בשנת חברו   לוינט ישראג' ושח"ף קרן קרן גנדיר,  וושינגטון, פדרציית

מרכזי של  םמתוך אמונה כי בכוחו קהילות צעירים בני מקום במסגרת מרכזי הצעירים סייע בבנייתל

 עירים להוות מנופים לשינוי חברתי בישראל. צ תוצעירים וקהיל

 

 חברים 450 -כן  הב ,הארץ יבבכל רח  קהילות 12 פועלות "מקוםהרשת קהילות בני " במסגרתכיום 

 מידי שנה. מפעילות הקהילותנהנים אלפי תושבים . וחברות
 

בעלת  פעילות הקהילות והרשת ו  קת פוטנציאל להעמ  היא  צעירים להקשר  גדלו י השייכות של  בו  ישוב 

לוזילחו בחירתם  לנעשה    תהקהילופעילות  בו.    רגוק  אחריות  לקיחת  של  פרואקטיבית  גישה  מטפחת 

 .  זורובא ם ביישוביישיפור איכות החמעורבת ופועלות למקומית צעירה ות מצמיחות מנהיגו ,ביישוב
 

 .כחברות ברשת חדשות רשתותו קהילות צרףאנו מבקשים ל

  

 : תמיכהמסלולי ני ש

מענק ת  תמיכחברות ברשת שתכלול  הנו מיי,  תחילת דרכןבקהילות המצויות    -קהילות בהקמה .א

 . ₪ 10,000עד  של

מענק של    תכלול קבלתשחברות ברשת  מ  ייהנו,  ם בסיס מתקד  בעלותקהילות    -תצומחקהילות   .ב

 . ₪  20,000 עד

 

 



 
   

 
 

 

 

  :שת קהילות בני המקום במרכזי הצעיריםר תומטר

בסיוע   .1 הצעירים  מקום    ורשתות  ותלקהיהקמת  למרכזי  בני  החיים  צעירים  איכות  לשיפור 

    . ביישוב

מחוללי  מרכזים כגופים  פיתוח הם ויריעצבמרכזי ה  תותוהרש  קהילותתחום ה  הרחבתחיזוק ו .2

 . ורשתות קהילותשינוי בעלי ידע בייזום, פיתוח וליווי 

 . והחברתיתוהעשייה המקומית בפריפריה הגיאוגרפית   בני המקום ים/ותחיזוק קולם של צעיר .3

 

 : יעדה קהל

יתם  זור את בבא/רואים ביישובה  וצה,כקבם והתארגנות  שיש ביניהם קשרי  18-40בגילאי    ות/צעירים

 .בו החייםולשפר את איכות חיי קהילה  חיות בולמבקשים הו
 

 ? "מקוםה בניהצעירים "מיהם 

  30%ות  לפחאשר  ו  , 18לפני גיל    זורבא/ישוביהתגוררו ב  המחברי  תחצימלפחות  אשר    ת צעירים/ותקבוצ

    שנים.  5מעל  םמקומתגוררים ב ,מהנותרים
 

    :ופעילותה הרשת/הילהקאופי הלדים יע

צעירות  10  /ידיםיח  10לפחות   - ביישובש  משפחות  מענה  שו  גרים  למתן  יחד  לפעול  החליטו 

    .מקומייםלצרכים 

 לו שכבר גרים בו. הבחירה של אחיזוק לצעירים לבחור לגור ביישוב ו המעודדת תוליעפ -

החיים    יזוםי - איכות  לשיפור  תחומיםבמפעולות  רגוון  מתוך  רחבה  ,  טובתאייה  כלל   של 

  זור.בא האוכלוסייה

 זור ולמענם.  ביישוב/אלקחת אחריות ולפעול  שרוציםצעירות  משפחות/שיכה לצעיריםמוקד מ -

על    הסתמכותעילות ושימוש במרחבים ציבוריים מקומיים כמרכזי פ  –  ( מקומיcontextהקשר ) -

   .הניתן , ככל..( שי, בתי עסקמוקדי ידע, הון אנו )משאבים מקומיים 
 

  הגשה:ף לסהתנאי קריטריונים ו

 גיבוש וביסוסשלבי ב ומצויה  חצי שנהכלפחות  של משך פעילות -קהילה בהקמה': מסלול א -

ב':   - צעירים המקיימת  וצקב)  כשנהלפחות    של   משך פעילות   -מחתקהילה צומסלול  פעילות  ת 

   .( חברתית קהילתיתופעילות  קבוצתית משמעותית

 לעיל. מפורט כ'בני מקום' בהגדרת עמידה  -

צעיריםלחיבור   - בפ ה  מרכז  אפועל  הגיאוגרפית  החברתריפריה  לו  יתו  ואשר  עבודה ,  תכנית 

לשנת   מאושרת  בתו  2021שנתית  עבודה  פעילות  תוכנית  היקף  עם  החברתית,  המעורבות  חום 

 משמעותי.  

ל - עד  בסך    Matching-התחייבות  שיינתן(   ש"ח  20,000של  המענק  לגובה  על  נוסף  ,  )בהתאם 

זה  סכום שיועה כולל  נק במסגרת קול קורא  ק מהסכום  חל  .(ירגנד  מתקציבי  Matching)ולא 

 . ה כסףיכול להיות בשוו

 
 



 
   

 
 

 חות זמנים:ולו  בקשותהנת בחי  ההגשה,תהליך 

 למלא.   אותו יש בנספחהבקשה עצמה מצורפת  .1

 22.12.20הגשת בקשות: עד יום  .2

 commakom@gmail..kolkoreמייל ל יש לשלוחבקשות את ה .3

 lior.kehilot@gmailבמייל   או 054-7200917 ידניב ליאורעם מומלץ להתייעץ  הגשה, קודם ל .4

פדרציית  של  קרן העיזבונות  קרן שח"ף,  פת של קרן גנדיר,  על ידי ועדה משות  תיבחנה  בקשותה .5

 י הצעירים. מרכז התאחדות –"צעירי ישראל" -ווושינגטון  

תעבורנה  מתאימו  תימצאנהשורשתות  ילות  קה .6 ו  המיוןלשלב  ת,  מכןלהבא   תוזמנה ,  אחר 

  .מהלך חודש דצמברקבלה בהעם ועדת  למפגש

 של הקרנות.קורא כפוף להחלטות הדירקטוריונים המימוש הקול  .7

 / https://www.bneymakom.orgבאתר הרשת: הקהילות ועל פעילות הרשת  מידע נוסף .8

 

 
 יהיה בהצלחה,ש

 עימנו!  ן /מחכים לראותכם           
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