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 פרויקט הקהלל וחלט על קבלתהשה הדף מידע לקהיל

 לפרויקט כםקהילתולקבל את שהגשתם לפני מספר חודשים  העל ההחלטה להיענות בחיוב לבקש אנו שמחים להודיעכם

 .  ליהישרא משרד התפוצות ובשותפות עם ,מכון קהילותעם  בשיתוף פעולה, המתבצע ארה"במ 'חזון'של ארגון  'הקהל'

 מסמכיבכם לפרויקט הקהל עומדת הכוונה לסייע לכם בהגשמת מטרותיכם, כפי שפורטו תביסוד ההחלטה לקבל את קהיל

 כם לצמוח ולהתבסס מבחינה מספרית ואיכותית, תוך מתן ביטוי למימד הערכיתוכן לעזור לקהיל ,ידכם-על והבקשה שהוגש

, לצד שאיפה מתמדת לקיימות לבטא זאת בה הנכם בוחרים, בדרך פלורליסטי אשר בבסיס התאגדותכם-חילוני-והיהודי

 ולסביבה טובה יותר.

עד , בתום כל שנה בהסכמה הדדית כהיא להאריהכוונה ה אולםהיא שנה אחת, פרויקט בקהילתכם  שתתפות שלתקופת הה

לנכון לאורך הדרך, וימצאו  הנדרש מהםקיימו את בהנחה שכל הצדדים י כמובן זאת.  לפרק זמן כולל של שלוש שנים בסך הכל

 .בתום השנה הראשונה והשניה להאריך את תקופת ההתקשרות

 זכאית להטבות הבאות: קהילתכםתהיה  תקופת ההשתתפות של קהילתכם בפרויקט,בהתאם לכך, במהלך 

נהיגים ולבעלי ומיועדים למ ובארה"ב ידנו מעת לעת באירופה-השתתפות נציגיכם בכנסים ובסמינרים הנערכים על -

בפראג שנערך ילות באירופה למובילי הקה)כדוגמת הכנס  תפקידים מרכזיים בקהילות יהודיות משימתיות בתפוצות

, 2018שהתקיים במרילנד ביוני בתפוצות משימתיות יהודיות קהילות  מנהיגי , והכנס העולמי של2018בנובמבר 

 ;(2019מרץ ב 31-28-תקיים בקונטיקט בצפוי לההבא שהעולמי והכנס 

, ושיכלול מפגשים עם דמויות מעוררות השתתפות נציגיכם במסע בן שבוע ימים שיתקיים בישראל מדי שנה -

במאי  19-12מתוכנן להתקיים בתאריכים שלנו ראשון )המסע ה השראה בתחום של יזמות חברתית וקהילתית

2019); 

סבסוד משמעותי ל בנוסףזאת לתכם, והמיועד לסייע לכם לממן את פעילויות קהי€  1,000-מענק שנתי בסך כ -

תמיכה  – ביותר של הוצאות הטיסה והאירוח הכרוכות בהשתתפות נציגיכם בכנסים, בסמינרים ובמסע הנ"ל

. ידי ארגון חזון ובאמצעות מכון קהילות, בהתאם לכללים שימסרו לכם בהמשך-כספית זו תועמד לרשותכם על

יימסר לכם ברגע שנדע מהו הסכום שארגון חזון העביר בפועל למכון קהילות של המענק השנתי הסכום המדויק 

את האפשרות גם , ובשערי המרת המטבעלקחת בחשבון עמלות בנק והפרשים , וכמובן שנצטרך עבור קהילתכם

 ב כעת בסכום מדויקלא לנקולנקוט בגישה זהירה ו, ולכן אנחנו מעדיפים יהיה מעט שונהשבסוף אולי הסכום 

 ;ים שתבינו אותנו()ואנחנו בטוח

כך ובהיקף שיסוכם -, מבלי שתתבקשו לשלם עלון קהילות לאורך הדרךידי מכ-ייעוץ וליווי מקצועי שיוענקו לכם על -

 עמכם.

 :ברחבי העולם, גם קהילתכם מתבקשתכמו כן, ככל קהילה המשתתפת בפרויקט הקהל 

בנוגע למספר חברי הקהילה שלכם והנהנים מפעילויותיה, וכן בנוגע להרכב הועד המנהל לעדכן אותנו מדי רבעון  -

רשומים שופעילים מרכזיים,  Xקהילתכם מועד הרלוונטי ב)לדוגמא, תדווחו לנו שב , נכון ליום האחרון ברבעוןשלכם

בהכרח אנשים )שאינם  Zמכלול פעילויותיה התקופה שהסתיימה באותו מועד נכחו בחברים, ושבמהלך  Yבה 

מנת שנוכל -מייל של חברי הועד על-. כמו כן, תמסרו לנו את שמותיהם וכתובות האי(רשמיים בקהילה חברים

 ;לתקשר עם כולכם בחופשיות ובשקיפות

https://hazon.org/hakhel/overview/
https://hazon.org/hakhel/overview/
https://hazon.org/hakhel/overview/
https://hazon.org/
https://www.machon-kehilot.org/
http://www.mda.gov.il/Pages/Home.aspx
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המתארת בקווים כלליים את פעילויות החינוך, החברה והתרבות שהנכם  להגיש לנו מדי שנה תכנית שנתית -

יש צורך  – שתערכו לצורך מימוש התכנית תקציב שנתי מתכננים לבצע במסגרת קהילתכם בשנה הקרובה, לצד

של  להגיש תכנית כזו בתחילת הדרך, כתנאי לקבלת כספים והטבות מהקהל, ולאחר מכן בתחילת כל שנה

 ;השתתפותכם בפרויקט

מנת שנוכל -, עלמו לשתףאת הטקסטים והתמונות שתסכיולשלוח לנו , בכתב ובתמונות לתעד את פעילויותיכם -

 .ם לאתר הפרויקט וכד'להעלות

הניתן על ההסכם נבקש מנציגי קהילתכם לחתום בשמה את הסכמתכם להשתתף בפרויקט הקהל, מנת לאשר -על

 של ההסכם החתום.עותק  נו, ולשלוח אליכאןלהורדה בלחיצה 

  לשתף הודעה זו עם כל חברי הועד שלכם ועם חברי קהילתכם.  םרשאי כםעצמ ובבקשה רא

 = = = = = = = 

 וצת הווטסאפ שלנו בימים האחרונים:תשובות לשאלות שנשאלו בקבמספר ולהלן 

רים במסגרת הדיווחים התקופתיים של כל פרטי חבלקבל שהועלתה בעקבות הדרישה  סוגיית הפרטיות לאור .1

ה אפשרות למלא דרישה זו.  תהישלא  ,מפורט ומנומק היטבבמכתב  להם,הודענו פנינו למשרד התפוצות וקהילה, 

פיקוח, בקרה או לאפשר ) ביסוד הדרישה לקבלת המידעאשר ישיג את אותה התכלית שפיתרון הצענו כחלופה לכך 

ושיהיה  (,פרויקטהמושקעים בבכספי הציבור הקהילות, וכן לוודא את השימוש הנאות ביחס להתקדמות מדידה 

  :, כדלקמןאירופהתאם את הוראות החוק והנורמות המקובלות ביישום, וכמובן י-וברוח , נמקובל

חברי אודות מספריים נתונים  בה יפורטוהצהרה המשתתפת בפרויקט תמסור לחזון מדי רבעון כל קהילה  )א(

, נכון ליום האחרון ברבעון הרלוונטי וכלל המשתתפים בפעילויותיה,הוועד/הגרעין המייסד, חברי הקהילה 

 ;של הפעילות במהלך הרבעון החולף תמציתי בנוסח שייקבע ויוסכם מראש, ובצירוף תיאור

תהא הזכות לוודא את נכונות המידע הנמסר בהצהרות הרבעוניות, בין היתר ולמשרד התפוצות לחזון  )ב(

, אולם המידע לא מי מהם פי דרישת-עלתבצע בכל עת וכל להשיילות, באמצעות עיון ברשימות שבידי הקה

, בשיחת בעצמו או באמצעות ארגון שותף, כדוגמת מכון קהילות חזון יוכל לערוך את הבדיקההם )יועבר לידי

 (;םסקייפ או זום שבה תראו לנו את הרשימות שבידיכ

 . , באופן העומד בדרישות הרגולציהידה בלבד-יישמרו על ידי כל קהילה-פרטי המידע שייאספו על )ג(

שלכולנו יש אינטרס להיות מסוגלים להוכיח שאנחנו מדווחים דיווחי אמת ושלא עשינו שימוש בלתי נאות זיכרו 

 לפיכך הפתרון המוצע נראה הוגן וראוי.  בכספים שהועמדו לרשותנו.

ישתתפו איש ש 300-הכוונה אינה ל . לפרויקט, בתום השנה השלישית "משתתפים 300"היעד של לגבי  נשאלנו .2

שנת הפעילות כולה, במעגלי הפעילות מבוגרים, אלא לכך שלאורך  300חברים או  300טח לא באירוע אחד, וב

, גם אם אינם חברי בפעילויות שקיימתםחו חלק איש לק 300-הרחבים של הקהילה, הצלחתם להגיע לכך שכ

עדיין לא יודעים שהשנים הקרובות ו 3וכאלה שיוולדו במהלך ילדים, תינוקות, אורחים, כולל המספר הזה הקהילה, ו

 .הצלחתם להגיע אליו ופו של דבר לאזה יעד שאמורים לשאוף אליו, ולא יקרה שום דבר אם בס.  שיספרו גם אותם

למימון הפעילות שלכם, אחרי שכבר לקחנו בחשבון  בקופתכם זה הסכום שיישאר € 1,000-הכפי שהוסבר לעיל,  .3

אתכם לפעילות קהילתית, או לכיסוי  הכוונה היא שסכום זה ישמש  .השתתפות בכנסים ובמסע בישראלאת ה

 הוצאות כגון רישום עמותה.

העולמי  פי ההסכם היא שבשנה הראשונה יישלח מכל קהילה לפחות נציג אחד לכנס-עלהדרישה  – נציג לכל כנס .4

 שעבורן ההשתתפות בכנסים מעכשיו היאבארה"ב.  למעשה כמעט כל הקהילות כבר קיימו את הדרישה הזו, כך 

 .ולא חובה, זכותבגדר 

אלא ימומן , € 1,000-לא יירד מתוך המענק של ה הסכום הזה ? המסע בישראלמה הסכום שיש לשלם עבור  .5

 .הקהל שמעבר לסכום הנ"לכספי מ

 .2019במאי  19עד  12 – 2019בשנת  המסע בישראלתאריכי  .6

https://docs.wixstatic.com/ugd/8ccd62_6bd9e5c0eecf489ea151a3b61c54ac26.pdf


 

  

3 
 

ועובדים שם אנשים שלא יודעים עברית. חלקם  יורק-בניו יםחזון נמצא משרדי ארגון  ?ליתסים באנגלמה הטפ .7

ורך בתרגומים, על התקשורת הפורמלית כדי להקל עליהם ולמנוע צבניהול כספי הפרויקט ובפיקוח עליו. עוסקים 

 איתם להיות באנגלית.

בכל הקשור לכספי הפרויקט, גם בצד של מכון קהילות וגם בצד של הקהילות המשתמשות  שקיפות מלאהתהיה  .8

 בכספיים האלה. 

יסתיים בתום השנה ההסכם  –)כלומר  . אם לא תוארך השתתפות קהילתכם בפרויקטהמענק הוא שנתי .9

 יינתן עבור השנה השניה והשלישית. הוא לאאז , הראשונה(

לא אם  –.  ולגבי המסע , אז זה פחות רלוונטילעיל, השתתפתם כבר בכנסיםור כאמ – השתתפות בכנסים ובמסע .10

ברור  חבל, ואולי במסע של השנה הבאה, אבל זה לא מה שיגרום להפסקת השתתפותכם בפרויקט.אז יסתדר, 

 רויקט, ושהכל מבוסס על רצון טובשכולם עושים הכל מתוך נכונות להשתתף ולהתנדב, ורואים את היתרונות שבפ

 .של כל כולנו

 ? לא!האם נצטרך להתווכח .11

חודשים מן  תווך שלושהההתחייבות להעביר את כספי המענק  –חודשים מהגעה ליעדים  תוך שלושהתשלום  .12

אנחנו מאמינים שזה זה יכול להתבצע בחלקים לאורך השנה. המימון.  הפעולה שעבורה התבקשביצוע הדיווח על 

יופקד אם הכסף כבר  הרבה יותר מהר, אבל הם לא רוצים שיבואו אליהם בטענות אם תשלום כלשהו יתעכב.יהיה 

 ם ספורים בלבד.יתבצע בתוך ימי אליכם בחשבון של מכון קהילות, אז התשלוםעבורכם 

קשר למספר המשתתפים שהגיעו אכן עבור כל משתתף, ולא פר קהילה ללא זה  – בפראגלכל משתתף בכנס  € 50 .13

הכוונה  ת משמש לכיסוי )של חלק מזערי( מההוצאות שהיו כרוכות בכנס.הזה באמממנה, וזאת מהסיבה שהכסף 

ם מהכנס.  נשמח להסביר לכם למה זה ת עצמית" של  הנהניל כנס יהיה סכום שכזה המהווה "השתתפוהיא שבכ

 נדרש.

14. Seal of Sustainability –  אליכם בהקדם עם תשובה מפורטת. בעיקרון, זה מעין בונוס כספי לקהילות נחזור

 .שיפעלו באופן שמתחשב באיכות הסביבה

, שלוטה קודמת של ההסכם עם הקהל, ושאינם מופעים בנוסח הסופי שאלות לגבי מספר סעיפים שהופיעו בטיוגם נשאלו 

 �� צורך להתייחס אליהןולכן אין 

 שאלות נוספות.כמובן שנשמח להשיב ל

 

 שלכם,

 

 גבעניר 

 קהילותמכון 

 

 


