קול קורא
מיזם תרבות יהודית-ציונית לישראלים בפלורידה
ההסתדרות הציונית העולמית (הצ"ע) פונה לעמותות ולארגונים יהודיים העוסקים בחינוך
פורמאלי ובלתי פורמאלי בקרב ישראלים בפלורידה (ארה"ב) בבקשה להגיש הצעות לביצוע
מיזם כמפורט כדלקמן.
אוכלוסיית היעד
ישראלים המתגוררים בפלורידה בשלוש קבוצות התייחסות :
א.
ב.
ג.

ילדים ונוער עד גיל 81
סטודנטים ומשפחות צעירות בגילאי  81עד 53
כלל האוכלוסייה הישראלית באירועים סביב לוח השנה היהודי -ציוני

תיאור המיזם
מתן מענה לאוכלוסייה הנ"ל בתחום החינוך לזהות ציונית–יהודית .התוכנית המוצעת חייבת
לפעול תוך כדי הלימה ,תיאום וחיבור בין החינוך הפורמאלי בבי"ס יהודי שלומדים בו ילדי
ישראלים לבין פעילות בלתי פורמאלית וקהילתית המשלימה את הלימודים בביה"ס.
במסגרת המיזם יופעל מרכז פעילות לישראלים בפלורידה ,ארה"ב הכולל בין היתר :חוגים,
שיעורי יהדות וציונות ,הרצאות ,אולפנים לעברית ,סמינרים ,שבתונים ,אירועי תרבות לכלל
הציבור ומפעלי קיץ וחורף.
המציע נדרש להציג תכנית להפעלת המרכז הכוללת :מבנה פיזי שיעמוד לרשותו בסמיכות
לביה"ס ובהתאם לתיאור המיזם ,כוח אדם ניהולי וחינוכי ,תכניות פעולה ותקציב פעילות.
תנאי סף
 .8הארגון רשום כחוק בארה"ב ופועל בפלורידה כעמותה ללא כוונת רווח ויש בידו כל
האישורים הנדרשים.
 .2לארגון יש מבנה פיזי מתאים לקיום הפעילות.
 .5היקף התקציב הכולל של הארגון הוא  $355,555לפחות.
 .4הארגון מתחייב להשתתף במימון  45%מעלות הפעילות המאושרת ע"י הצ"ע .מקור מימון
זה לא יהיה מתקציבים של ממשלת ישראל.
 .3הארגון מקיים בפלורידה פעילות שמשתתפים בה לפחות  355איש בשנה.
 .6לארגון ניסיון מוכח של  3שנים לפחות בהפעלת מרכז דומה לישראלים בארה"ב .על
המציע להוכיח ניסיון הפעלה וניהול של פעילות משולבת ,פורמאלית ובלתי פורמאלית.
הניסיון המוכח כולל הוראת השפה העברית והפעלת תכניות חינוכיות וחווייתיות לחיזוק
הזהות היהודית-ציונית וסביב לוח השנה היהודי.

אמות מידה
 .8פעילות קיימת ב : 2583-86 -מספר משתתפים ,מספר תכניות פעולות ואירועים והצהרה
על שנות ניסיון בהפעלת התוכניות
 .2היקף כספי של הפעילות בשנים .2583-86
 .5פעילות מוצעת ב : 2587 -תקציב מוצע ,מספר משתתפים ומספר פעולות/תכניות
ואירועים.
 .4לארגון צוות חינוכי של דוברי עברית ו/או בעלי השכלה יהודית המסוגל לקיים פעילות
משולבת עם מערכת החינוך הפורמלי המקומית ועם זיקה למדינת ישראל ולציונות.
תקופת המיזם
תקופת המיזם היא מ 8.8.87 -עד  , 58.82.87מותנה בקבלת תקציב מתאים מהמשרד
לשירותי דת.
ה"קול קורא" מיועד לקבלת הצעות בלבד ואין בכך התחייבות כל שהיא מטעם הצ"ע לביצוע
המיזם.
הצ"ע רשאית לבקש מהמציע השלמות מידע לפי הצורך.
את ההצעות ,בצירוף מסמכים נלווים ופרטי איש הקשר להמשך תקשורת ,יש להעביר אל
הכתובתmalkaf@wzo.org.il :
מועד אחרון להגשת הצעות
 21.2.2587בחצות שעון ישראל.
הצעות שיגיעו אל תיבת המייל הנ"ל מאוחר יותר מהמועד שצוין או שיוגשו לאדם אחר ,לא
יידונו.

