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רשת קהילות בני מקום במרכזי הצעירים
יוצרים סיפור מקומי
קול קורא להצטרפות ולתמיכה
קהילות ורשתות בני מקום במרכזי הצעירים
בואו והצטרפו לעשייה משמעותית לקידום צעירים וצעירות בני המקום!
קול קורא זה מיועד לקהילות ורשתות צעירים בני מקום הפועלות בשיתוף פעולה עם מרכזי הצעירים
בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ,ומטרתו לחזק פעילות של קהילות וקבוצות צעירים מקומיות שבחרו
לפעול יחד כדי לתת מענה לצרכים מקומיים ,במטרה לשפר את איכות החיים במקום בו הם גרים
ולחיות בו חיי חברה וקהילה משותפים.
רקע:
קהילות בני מקום במרכזי הצעירים הן קהילות ייחודיות במרחב הקהילתי בפריפריה החברתית
והגאוגרפית בישראל ,המקיימות חיי קהילה משימתיים משמעותיים ,בהם הדגש הוא על השמעת קולם
של בני המקום .החיבור של חברי הקהילה והעשייה הקהילתית צומחים מתוך הקשר המיוחד והעמוק
של בני המקום לישוב בו גדלו.
פדרציית וושינגטון ,קרן גנדיר ,קרן שח"ף ו ג'וינט ישראל חברו בשנת  2015במיזם משותף במטרה
לסייע בבניית קהילות צעירים בני מקום במסגרת מרכזי הצעירים ומתוך אמונה כי בכוחם של מרכזי
צעירים וקהילות צעירים להוות מנופים לשינוי חברתי בישראל.
כיום במסגרת "רשת קהילות בני המקום" פועלות  12קהילות בכל רחבי הארץ ,בהן כ 450 -חברים
וחברות .אלפי תושבים נהנים מפעילות הקהילות מידי שנה.
פעילות הקהילות והרשת היא בעלת פוטנציאל להעמקת הקשר והשייכות של צעירים ליישוב בו גדלו
ולחיזוק בחירתם לגור בו .פעילות הקהילות מטפחת גישה פרואקטיבית של לקיחת אחריות לנעשה
ביישוב ,מצמיחות מנהיגות מקומית צעירה ומעורבת ופועלות לשיפור איכות החיים ביישוב ובאזור.
אנו מבקשים לצרף קהילות ורשתות חדשות כחברות ברשת.
שני מסלולי תמיכה:
א .קהילות בהקמה -קהילות המצויות בתחילת דרכן ,ייהנו מחברות ברשת שתכלול תמיכת מענק
של עד .₪ 10,000
ב .קהילות צומחת -קהילות בעלות בסיס מתקדם ,ייהנו מחברות ברשת שתכלול קבלת מענק של
עד .₪ 20,000

מטרות רשת קהילות בני המקום במרכזי הצעירים:
 .1סיוע למרכזי הצעירים בהקמת קהילות ורשתות צעירים בני מקום לשיפור איכות החיים
ביישוב.
 .2חיזוק והרחבת תחום הקהילות והרשתות במרכזי הצעירים ופיתוח המרכזים כגופים מחוללי
שינוי בעלי ידע בייזום ,פיתוח וליווי קהילות ורשתות.
 .3חיזוק קולם של צעירים/ות בני המקום והעשייה המקומית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

קהל היעד:
צעירים/ות בגילאי  40-18שיש ביניהם קשרים והתארגנות כקבוצה ,הרואים ביישוב/באזור את ביתם
והמבקשים לחיות בו חיי קהילה ולשפר את איכות החיים בו.
מיהם הצעירים "בני המקום"?
קבוצת צעירים/ות אשר לפחות מחצית מחבריה התגוררו ביישוב/באזור לפני גיל  ,18ואשר לפחות 30%
מהנותרים ,מתגוררים במקום מעל  5שנים.
יעדים לאופי הקהילה/הרשת ופעילותה:
 לפחות  10יחידים 10 /משפחות צעירות שגרים ביישוב ושהחליטו לפעול יחד למתן מענהלצרכים מקומיים.
 פעילות המעודדת צעירים לבחור לגור ביישוב ולחיזוק הבחירה של אלו שכבר גרים בו. ייזום פעולות לשיפור איכות החיים במגוון תחומים ,מתוך ראייה רחבה של טובת כללהאוכלוסייה באזור.
 מוקד משיכה לצעירים/משפחות צעירות שרוצים לקחת אחריות ולפעול ביישוב/אזור ולמענם. הקשר ( )contextמקומי – שימוש במרחבים ציבוריים מקומיים כמרכזי פעילות והסתמכות עלמשאבים מקומיים (מוקדי ידע ,הון אנושי ,בתי עסק ,)..ככל הניתן.
קריטריונים ותנאי הסף להגשה:
 מסלול א' :קהילה בהקמה -משך פעילות של לפחות כחצי שנה ומצויה בשלבי גיבוש וביסוס מסלול ב' :קהילה צומחת -משך פעילות של לפחות כשנה (קבוצת צעירים המקיימת פעילותקבוצתית משמעותית ופעילות חברתית קהילתית).
 עמידה בהגדרת 'בני מקום' כמפורט לעיל. חיבור למרכז צעירים הפועל בפריפריה הגיאוגרפית או החברתית ,ואשר לו תכנית עבודהשנתית מאושרת לשנת  2021ותוכנית עבודה בתחום המעורבות החברתית ,עם היקף פעילות
משמעותי.
 התחייבות ל Matching-בסך של עד  20,000ש"ח (בהתאם לגובה המענק שיינתן) ,נוסף עלהסכום שיוענק במסגרת קול קורא זה (ולא כולל  Matchingמתקציבי גנדיר) .חלק מהסכום
יכול להיות בשווה כסף.
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הבקשה עצמה מצורפת בנספח אותו יש למלא.
הגשת בקשות :עד יום 22.12.20
את הבקשות יש לשלוח למייל kolkore.makom@gmail.com
קודם להגשה ,מומלץ להתייעץ עם ליאור בנייד  054-7200917או במייל lior.kehilot@gmail
הבקשות תיבחנה על ידי ועדה משותפת של קרן גנדיר ,קרן שח"ף ,קרן העיזבונות של פדרציית
וושינגטון ו"-צעירי ישראל" – התאחדות מרכזי הצעירים.
קהילות ורשתות שתימצאנה מתאימות ,תעבורנה לשלב המיון הבא ולאחר מכן ,תוזמנה
למפגש עם ועדת הקבלה במהלך חודש דצמבר.
מימוש הקול הקורא כפוף להחלטות הדירקטוריונים של הקרנות.
מידע נוסף על פעילות הרשת והקהילות באתר הרשת/https://www.bneymakom.org :

שיהיה בהצלחה,
מחכים לראותכם/ן עימנו!

