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קול קורא להצעות והשתתפות פעילה 
בתחומים הבאים:

 הצעות למיזמים פורצי־דרך וחוצי־נגב 
| הרצאות קצרות | מרחב השראה - 
סדנאות ומיצגים | חיבורים מוזיקליים 
של הרכבים מקומיים  

כנס נגב לקהילות 2018

 קהילות הנגב
 מובילות שינוי

שותפים נוספים יצטרפו בהמשך...

קמ
מתנ"ס
ירוחם

 למה אנחנו מספרים לכם את כל זה? 
 כי פה אתם נכנסים לתמונה! 

יזמים חברתיים, מנהיגים קהילתיים ונציגי ארגונים 
וגופים - הרעיונות שלכם הם המקפצה של כולנו!

אנחנו רוצים להנגיש את הידע, לייצר השראה 
ולאפשר הצצה אל קהילות מגוונות, חושבות ועושות.

 אז מה עושים? 
נשמח לקבל הצעות לכל אחד ממרכיבי היום 

החגיגי הזה:

בימה פתוחה - תמיכה של 50 אלף שקלים 
עבור עד 5 מיזמים

בימה פתוחה להצעת מיזמים קהילתיים אזוריים: יש לכם 
רעיון חוצה־נגב ופורץ־דרך ליזמות חברתית הנוגעת בקהילות 

מגוונות? יופי! הגישו את המיזם ותקבלו הנחיה מקצועית 
להרצאה קצרה שמעבירה רעיון גדול. המיזמים שייבחרו על ידי 

משתתפי הכנס יזכו בתמיכה כספית ובליווי מקצועי להבאת 
הרעיון לכדי מימוש. המיזם מחייב שיתוף פעולה בין שני 

ישובים בנגב לפחות. עדיפות תינתן למיזם שיפעל ביישובים: 
ירוחם, דימונה, מועצה אזורית רמת הנגב, מצפה רמון, ערד, 

באר שבע, ישובים בדואים ומועצה אזורית תמר. 10 מיזמים 
עולים על הבימה, עד 5 נבחרים והתמיכה הכספית הכוללת 

למיזמים הזוכים תעמוד על 50 אלף שקלים.

 הרצאות קצרות 
סיפור של הצלחה והשראה, מודל מוצלח - כל העולה בדעתכם 

וקשור לקהילה וליזמות חברתית. מי שהצעתו תיבחר, יקבל 
הנחייה מקצועית להרצאה קצרה שמעבירה רעיון גדול, בימה 

ומיקרופון ויוכל לקבל 15-10 דקות של חשיפה!

 מרחב השראה 
סדנאות, מיצגים, מרחבי התנסות - מספריית רחוב או סלון 
שכונתי ועד מיצג משתף קהילה - כל מה שיאפשר טעימה 

מהעשייה שלכם באמצעות חוויה והתנסות. מי שהצעתו 
תיבחר, יקבל ציוד וחומרים לצורך ההצגה. 

דמיינו לכם יום שבו העשייה החברתית והקהילתית בנגב 
מתכנסת למקום אחד, מקום וזמן שהם מעבדה חיה. חגיגה של 

קהילתיות יוזמת. 
נתנסה בעשייה תוססת, ניחשף לידע אדיר ונאפשר לשפע 

לבצבץ מכל פינה.
נגלה איך גינה קהילתית חוברת אל ספריית רחוב, שמארחת 

סדנה של נגרייה קהילתית. הכול קשור והכול אפשרי!
זה יהיה כנס של היכרות, ידע, חוויה והתנסות.

 חיבורים מוזיקליים של הרכבים מקומיים 
מוזיקה היא חלק מקהילה. את הכנס יחתום קרנבל קהילתי 

ותוסס, עם מופעים שטרם נשמעו כמותם ואולי אף טרם 
נולדו בראשיכם. אנחנו מחפשים הרכבים מכל הסוגים 

והמינים, שיחברו זה לזה ליצירת עולם מוזיקלי חדש ומעניין. 
מצאו הרכב ָשכֵן שאתו תרצו להתחבר )רצוי מהיישוב 

השכן.( הגישו הצעה, וההצעה שתתקבל תזכה בתקציב 
לחזרות.

נושאים אפשריים להרצאות, סדנאות 
ומיצגים:

התחדשות עירונית; חדשנות ויצירתיות בתחום הקיימות; 
חינוך לקיימות; אדם ומדבר; חקלאות עירונית; מזון מקיים; 

אזרחות פעילה; תפיסת קיימות מרחבית; שפה עיצובית 
במרחב הציבורי; מיזמים קהילתיים; שותפויות חכמות; זהות 

 מקומית; אמנות ככלי ביטוי; חיים עירוניים במדבר;
רב־תרבותיות; כלכלה מקומית; עיר חכמה.

* מוזמנים להציע נושאים אחרים הקשורים לחיים של 
קיימות. יתקבלו גם נושאים מעשירים ומיוחדים מכל הארץ.

אז קדימה - הטופס מחכה שתמלאו אותו. 
חושבים עושים. לעבודה!

 להגשת תוכן לחצו כאן 
https://tinyurl.com/Kehilot18

מועד אחרון להגשת ההצעות:
11.3.2018, כ"ד באדר תשע"ח 

לפרטים נוספים, הרגישו חופשי לפנות אל שלומית הוך 
kehilot.banegev@gmail.com :גרונוול, במייל

* כל ההצעות ייבחנו וייבחרו על ידי צוות מקצועי מרשויות 
שונות בנגב. תשובות יימסרו עד 15 במרץ 2018.


