
רקע כללי
צבי גרשוני 1976-1915, ממייסדי קיבוץ ניר-עם, כיהן בכנסת השביעית והשמינית ולהוקרת 

מפעל חייו נקראת הקרן על שמו.

הקרן נוסדה בשנת 1977 ביוזמת ח"כ צבי גרשוני וראש המועצה דאז צבי חזן ועל ידי קיבוצי 
שער הנגב אשר יצרו מתרומותיהם את מקורותיה הכספיים. 

הנגב  שער  יישובי  ובהסכמת  העמותה  בתקנון  הוגדרו  שמטרותיה  כעמותה,  רשומה  הקרן 
והיא פועלת על פיהן: 

עידוד וקידום יוצרים תושבי המועצה בתחומי אמנות פלסטית, אמנות הציור, 	 
הקולנוע, וידאו-ארט ומוזיקה והספרות. 

טיפוח ועידוד לימודי החקלאות.	 

תמיכה בכתיבת עבודות מחקר לתארים מתקדמים.	 

היישובית 	  והלכידות  החברה  התרבות,  חיי  את  המעשירים  במיזמים  תמיכה 
והאזורית, ביישובי שער הנגב השוכנים בעוטף עזה. 

מליאת הקרן מורכבת מנציגי הישובים, היא פועלת עצמאית, בשקיפות מלאה ,ללא תלות או 
מעורבות של גורמים כלשהם.

ב-40 שנות פעילותה העניקה הקרן מאות מלגות בתחומי מחקר ותרבות מגוונים ופרויקטים 
קהילתיים. 

במטרה מיוחדת לעידוד בני האזור לעסוק בחקלאות, מעניקה הקרן מלגות ללימודי חקלאות 
גם לתואר ראשון. 

נהלים והסדרים כלליים



נהלים והסדרים כלליים )הדברים מיועדים לנשים וגברים( 
מליאת הקרן, היא האסיפה הכללית, תורכב מנציג משפחת גרשוני ותושב אחד או יותר, מכל ישוב 	 

מיישובי המועצה האזורית “שער הנגב” , שימונה ויאושר על ידי מליאת הקרן.

המליאה תמנה, מבין חבריה, את בעלי התפקידים הבאים; יושב ראש, ועד מנהל, גזבר, מורשי חתימה, 	 
ועדת ביקורת ורואה חשבון. 

הקרן תנוהל על ידי המליאה, שהיא האסיפה הכללית, בראשות יושב הראש.	 

כתבי המינוי לבעלי התפקידים יהיו לתקופה של שבע שנים ויובאו לבחירה בתום התקופה.	 

כספי הקרן ינוהלו על ידי הגזבר, היו”ר והוועד המנהל ועל פי מדיניות המליאה, אם באמצעות חברת 	 
ניהול פיננסי ואם בסיוע גופים פיננסיים אחרים וזאת תוך שימת דגש על ניהול נכון של סיכונים.

ועדת הביקורת של הקרן תתכנס לפחות פעם בשנה לאישור הדוחות הכספיים, שיגישו הגזבר ורואה 	 
החשבון.

שוטפים 	  כספיים  דוחות  ואישור  מסירת  לצורך  בשנה  פעמים  שלוש  לפחות  תתכנס  הקרן  מליאת 
ושנתיים, מעקב אחר יישום החלטות, דיון בבקשות להקצאת מלגות ואישור פרוטוקולים. 

הסכום שיועמד לחלוקת המלגות ייקבע מדי שנה בהתאם לתשואה של הקרן ושיקולים נוספים.	 

גובה המלגות יהיה אחיד, סביר, ומאושר מראש בהתאם לקריטריונים המפורטים בפרק 2.	 

הקרן כעמותה, תגיש דוחות לרשם העמותות כמתחייב ע”פ החוק ותקבל מדי שנה “אישור על ניהול 	 
תקין” מאת רשם העמותות. 

הקרן תפעל לקבלת היתר לסעיף 46 א’ לתקנות מס הכנסה, ותקפיד על פעילות בהתאם לדרישות 	 
הרגולציה, לשימור האישור .

מדי שנה, תפרסם הקרן קול קורא לתושבי “שער הנגב” ובו קריאה להגשת בקשות לקבלת מלגות. 	 

בקול הקורא יצוין בהדגשה תאריך ‘מועד אחרון’ להגשת בקשה למלגה. 	 

זכאי למלגה כל תושב ‘שער הנגב’ העומד בתנאי הסף המפורסמים בפרק 3. 	 

חברי מליאת הקרן רשאים לבקש ולקבל מלגה, באישור ועדת ביקורת, הדיון בבקשתם יתנהל בהעדרם.	 

מליאת הקרן, תגדיר ותמנה אנשים או גופים, שיהיו אמונים על שיפוט מיומן של הבקשות בתחומים 	 
השונים, וחוות דעתם תוצג בדיונים על הקצאת המלגות. 

שימונה 	  לבר-סמכא  לשיפוט  תוגש   3,2 בפרקים  המפורטות  הסף,  בדרישות  שתעמוד  מלגה  בקשת 
לנושא, כמפורט לעיל בפרק זה, המלצתו תובא לדיון החוזר בפורום המליאה. 

מלגות מחקר לתארים שני ושלישי, יינתנו לתלמידים הלומדים במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי 	 
“המועצה להשכלה גבוהה” בלבד.

 קבלת מלגת מחקר מותנית באישור המוסד האקדמי להצעת המחקר והמלצות של מנחי העבודה.	 

מלגה למטרת מחקר, תוענק למקבל המלגה, לאחר סיום עבודת המחקר וקבלת האישור לכך מהמוסד 	 
האקדמי.

המלגות תוענקנה מדי שנה במסגרת טקס בו תיערך האזכרה השנתית לצבי גרשוני ז”ל אליו יוזמנו; 	 
מקבלי המלגות ובני משפחותיהם, בני משפחת גרשוני וכלל תושבי המועצה האזורית “שער הנגב”.

הטקס השנתי, באחריות המליאה, יופק ע”י היו”ר וחברים נוספים על פי שיקול דעתו של היו”ר.	 

על פי הנחיית רשם העמותות, תשלומי מלגות יבוצעו באמצעות המחאות ל”מוטב בלבד”. 	 

או אנשים פרטיים, רק ארבע שנים, 	  ציבוריים  לגופים   - נוספת לקבלת מלגה  זכאות להגשת בקשה 
לאחר קבלת מלגה קודמת.

המליאה רשאית לתעדף, על פי שיקול דעתה ומקורותיה, מתן מלגות או דחייתן.	 



קריטריונים לקבלת מלגות בתחומים בהם תומכת הקרן

מלגות יוענקו למבקשים העומדים בתנאי הסף בפרק 3, וע”פ החלטות המליאה

אמנות 
הקרן תעניק מלגות לתושבי “שער הנגב” כדי לעודד ולקדם היצירה בשלל תחומי האמנויות; פלסטית, ציור, 

גרפיקה, קרמיקה, פיסול, מוזיקה, קולנוע, וידאו-ארט ועוד.

מלגות יוענקו למבקשים אשר בקשותיהם תקבלנה המלצת צוות שיפוט ממונה עלי ידי המליאה כמפורט 
בפרק 1 נהלים והסדרים כלליים .

 לקידום יוצרים בראשית דרכם - תעניק הקרן מלגות-עידוד.	 

 ליוצרים מקצועיים - תעניק הקרן מלגות עבור יצירות אמנות אשר תוצגנה לציבור הרחב, כגון: 	 
תערוכה, סרט, דיסק וכדומה.

כתיבה
ועוד, תעניק הקרן מלגות לכותבים אשר  ילדים  זכרונות, ספרות  יצירות ספרותיות, שירה,  לקידום כתיבת 

כתיבתם תקבל המלצת צוות שיפוט ממונה עלי ידיהמליאה כמפורט בפרק 1 נהלים והסדרים כלליים. 

יצירות בעלות ערך ספרותי אוניברסלי - זכאות למלגה מלאה.	 

יצירות בעלות ערך ספרותי מקומי, משפחתי - זכאות למלגה חלקית.	 

* מלגה תוענק רק לספר שטרם יצא לאור. **המלגות אינן מיועדות לספרים וחוברות זיכרון משפחתיים.

חקלאות
הקרן תעניק מלגות ללימודי החקלאות לתואר ראשון, לסטודנטים תושבי “שער הנגב”.

המלגה תוענק חד-פעמית לתלמידי שנה ב’ או שנה ג’.	 

הסטודנט יציג אישור מהמוסד בו הוא לומד, המאושר על ידי המל”ג. 	 

 הקרן תממן רק שליש ממלגת החקלאות. שני שליש ממקורות המועצה האזורית “שער הנגב”.	 

מיזמים קהילתיים
יוענקו בשתי קטגוריות; אזורית ויישובית.

הקרן תעניק מלגות למיזמים המשרתים ומעשירים את החיים התרבותיים והחברתיים בקהילה היישובית והאזורית. 
כגון: מוזיאונים, תקשורת , מקהלה, תיעוד היסטורי וכו’ המלגות מיועדות לטובת מיזמים מוחשיים ונראים.

מיזם בעל אופי אזורי 

של 	  רחב  לטווח  ומוצגים  המשרתים  ומפעלים  למיזמים  בעדיפות  תוענקנה  המלגות 
אוכלוסיית”שער-הנגב”, לרבות כאלה המשתפים מוסדות אזוריים הפתוחים לקהילה.

הקרן תעניק רק מלגת תמיכה אחת בשנה למיזם בעל אופי אזורי.	 

חלקה של הקרן במיזם לא יעלה על-25% מעלותו הכוללת של מיזם בן מקסימום 30.000 ש”ח.	 

מיזם בעל אופי ישובי

מיזמים המשרתים קהילה יישובית אחת.	 

ישוב רשאי להגיש בקשה למלגה עבור מיזם אחד בשנה.	 

ישוב שזכה במלגה יוכל להגיש בקשה נוספת בתום ארבע שנים מקבלת המלגה הקודמת. 	 

עבודות מחקר לתואר שני
הקרן תעדיף מתן מלגות לסטודנטים/יות המגישים עבודות מחקר הקשורות לחיי הקהילה בישוב הכפרי, 

ללימודי חקלאות ולחיים בנגב, בעדיפות למחקר העוסק בחיים בעוטף עזה.

עבודות מחקר לתואר שלישי
מלגות יוענקו לסטודנטים/יות המגישים מחקרים העומדים בקריטריונים המנהליים ובפרק 2. המלגה למטרת 

מחקר, תוענק למקבל המלגה רק לאחר סיום עבודת המחקר וקבלת אישור לכך מהמוסד האקדמי.



נוהל ותנאים להגשת בקשה לקבלת מלגה

מלגות תוענקנה לתושבי המועצה האזורית “שער הנגב” העומדים בתנאים הבאים:

המבקש הינו תושב “שער הנגב”, לפחות חמש שנים טרם הגשת הבקשה, ויציג אישור תושבות.	 

מקבל מלגה יתחייב להמשיך ולהיות תושב “שער הנגב” לפחות שלוש שנים מיום קבלתה.	 

מלגות תוענקנה למבקשים עם תום שירות צבאי סדיר , או סיום שירות לאומי.	 

המלגות מיועדות ליצירה מחקרית, אמנותית, חדשה.	 

בקשת המלגה תוגש לנציגי הקרן עד ל’מועד אחרון’ כפי שפורסם ב”קול קורא” המופץ מדי שנה.	 

בקשות שתגענה לאחר מועד זה, לא תידונה.	 

חלפו ארבע שנים ממועד קבלת מלגה קודמת.	 

בקשת המלגה נבחנה על ידי המליאה, עברה את דרישות הסף כפי שמופיעות בפרק זה, בפרק 	 
הנהלים הכלליים ופרק 2.

מבקש מלגה יצרף לבקשה, את המסמכים הבאים:

קודמות 	  תערוכות  שקיבל,  קודמים  פרסים  ו/או  מלגות  כולל  לבקשה,  רלוונטיים  חיים  קורות 
שהציג וכדומה.

ומטרת 	  מהות  את  ויפרט  ומכבדת,  מכובדת  בצורה  מוגש  וברור  מודפס  שיהיה  בקשה  מכתב 
הבקשה.

המלצות של נציגי היישוב בו הוא מתגורר ו/או המלצות מומחים בתכני הבקשה.	 

 תכנית עבודה ולוח זמנים לביצועה.	 

תכנית כספית למימון כלל ההוצאות שתבאנה למימוש הפרויקט.	 

המבקש יקפיד על הגשת תכנית כספית מאוזנת, במטרה להבטיח מימוש יעד המלגה. 	 

אישור תושבות ב”שער הנגב” המאשר ותק של חמש שנים לפחות.	 

מסמכים ייחודיים שיש לצרף לכול תחום מלגות:

לבקשות לעבודות מחקר, יש לצרף הצעת מחקר מאושרת על ידי המוסד האקדמי, והמלצות של 	 
מנחי העבודה.

לבקשות לכתיבת ספרים, יש לצרף פרקים מטיוטת הספר וכן הצעות מחיר מהוצאות ספרים.	 

לבקשות לפעילות אמנותית, יש לצרף דוגמאות או צילומי עבודות.	 

לבקשות לפרויקטים קהילתיים, יש לצרף אישורים רגולטוריים המתירים את ביצוע הפרויקט.	 

חובת מבקש מלגה לאחר קבלתה
מקבל המלגה מתחייב לממש אותה אך ורק לייעוד לו הוקצתה.	 

מקבל המלגה מתחייב לממש אותה בתוך שנה מיום קבלתה.	 

מקבל המלגה מתחייב להמשיך ולהיות תושב “שער הנגב” במשך שלוש שנים.	 

היה ומקבל המלגה זקוק לזמן נוסף למימושה, עליו לפנות אל יו”ר הקרן , לבקש ולנמק דחיית 	 
מימושה ומליאת הקרן תדון בבקשתו.

מקבל מלגה שנבצר ממנו לממשה, ישיב דמי המלגה לקרן .	 

או אחרים, מתחייבים לפרסם 	  יצירות אמנות, מחקרים, ספרים  מקבלי מלגות המוציאים לאור 
בהם את תמיכת “קרן המלגות שער הנגב על שם גרשוני”

זכות תושבים או גופים ציבוריים ב”שער הנגב” לקבלת מלגה נוספת מתחדשת מדי ארבע שנים.	 


