
 

 

 וחינוכית חברתית פרס מסע ישראלי ליזמות

 "פלשנת תש

 מבוא

 

הזהות את להעמיק במטרה לת בשותפות עם משרד החינוך וצה"ל, הפועתוכנית חינוכית  -" מסע ישראלי"
 . ציונית, בקרב נוער, חיילים ובוגרים בארץ ובתפוצות -היהודית הזהות והאזרחית 

אותם מקדם על ערכים    המתבססת,  חינוכית, חברתית וקהילתית  יזמותלעודד    תמבקש  ישראלימסע  עמותת  
אהבת האדם ו ,הזולת, אחריות הדדיתשוויון, לכידות חברתית, מעורבות חברתית, נתינה למען המסע, 

 והארץ בקרב תושבי ישראל.

פרס "לת  להגיש מועמדות לקבישראלי  את בתי הספר שהשתתפו במסע    יםמזמינ  זאת השנה השלישית בה אנו
  ."וחינוכית מסע ישראלי ליזמות חברתית

. מעוררת השראה  קהילתית, חינוכית ופעילות חברתיתאת בוגרי מסע ישראלי ליזום  לעודד  היא  מטרת הפרס  
בוגרי ת יזומה של פעילו באמצעות, מסע ישראלימעגלי ההשפעה של  את ולהרחיבלהגדיל אנו מבקשים 

  ר.תהיה חזקה, תומכת ומכילה יות ,קהילה בה חיים אנשים רגישים לצרכי האחרכי מתוך תובנה , המסע

 ". מסע ישראלי"עמותת יקבע ע"י  שהרכבה ,לצורך בחירת הזוכים תוקם ועדה 

 התקנון להלן נועד להסדיר את הפעילות הכרוכה בהענקת הפרס.

 

  



 

 

 תקנון

 

 ם להשתתפות: תנאי .1

 (.ש"פת-טתשע")בתי ספר שהשתתפו במסע ישראלי במהלך השנתיים האחרונות  .1.1

 . בוגרי מסע ישראלי בשנים האמורותהפרויקט / המיזם יתבצע ע"י  .1.2

, אותו ייזמו כהמשך לתהליך החינוכי חדשפרויקט חינוכי וחברתי  / על המועמדים להציג מיזם .1.3
 אותו עברו במסע ישראלי ולאור מטרות וערכי מסע ישראלי. 

המתקיימים לאורך שנת , מתמשכת ורציפהעל המיזם / פרויקט להיות פעילות  - משך הפעילות .1.4
 תש"פ. 

 הפרס יכלול מענקים על סך: .2

 .₪ 18,000 –מקום ראשון  •

 .₪ 10,000 –מקום שני  •

  .₪ 5,000 –מקום שלישי  •

 בפועל.  פרויקטה / בביצוע המיזםמותנה קבלת הפרס  .3

על הזוכים להציג בפני העמותה הוכחות לשימוש בכספי המענק למימוש מיזם חינוכי בשנה שלאחר  .4
 קבלת המענק. 

, 31/05/2020ליום  יש להגיש עד )מצורף בנפרד( מימוש המיזםהמתאר את מועד להגשה דו"ח ביצוע  .5
 . "פתש סיון' ח

ההצעה תכלול . פ"אהמיזם בשנת תשהמועמדים שיזכו בפרס מסע ישראלי ליזמות מתחייבים בביצוע  .6
דו"ח הביצוע תיעוד הפעילות: תמונות, מכתבי הוקרה, סרטונים ועוד.    דו"ח ביצוע ומימוש המיזם הכולל

 .הארגוןמנהל ייחתם על ידי 

באתר תתפו בתחרות ששיהפרויקטים זכות לפרסם את הת "מסע ישראלי" שומרת לעצמה את לעמות .7
תבחר. העמותה תוכל לבחור לפרסם בה אחרת דרך או בכל , של העמותה בוקפייסהדף באינטרנט או ה

. כמו כן, אין באמור לעיל כדי לחייב את עמותת )לרבות תמונות וסרטונים( פרויקטהחלקים מסוימים מ
מסע ישראלי להציג פרויקט כלשהו והיא תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להחליט אילו 

 ום מתוך הפרויקט, ואת הפלטפורמה שבה יוצג הפרסום. פרויקטים לפרסם, היקף הפרס

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : הבחירה בזוכים תיקבעלפיהם קריטריונים  .8

ת מסע עולה לטובת החברה והמדינה בישראל, ברוח מסע ישראלי ולאור מטרותרומתה של הפ .8.1
 ישראלי. 

 מידת ההשפעה של הפעולה על המשתתפים והקהילה.  .8.2

 יוזמה, יצירתיות וחדשנות בפעולה. .8.3

 עליהם.  השפעתו של המיזםשיתופי הפעולה עם ארגונים אחרים ומידת  .8.4

 . שנדרש לביצוע הפעילות המאמץ מידת .8.5

 בפעילות. מידת ההתמדהטיבה איכותה ו משך הפעולה, .8.6

 המלצות ומדדי הצלחה שיתקבלו מהגורמים הרלוונטיים.  .8.7

 

  ראש מטה מסע ישראלי, -לכל שאלה ניתן לפנות לרוזה נפתלי 

 li.orgmasa@masaisrae או במייל :  5887897-02 בטלפון:
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