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שותפות
קרן קימת לישראל

ותנועת אור

דו"ח סיכום שנת 2015
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מר עוזי לנדאו
יו"ר עמית קק"ל

מר זאב נוימן
סגן יו"ר קק"ל

מר דני עטר
יו"ר קק"ל

מר ארנן פלמן
סגן יו"ר קק"ל

לכבוד

בברכת קריאה מהנה

רוני פלמר
מנכ"ל, תנועת אור

שותפים יקרים,

של  והאופטימי  הוותיק  מהשיר  המילים  אפשרי".  זה  ייתכן,  "זה 

נעמי שמר מקבלים השנה משמעויות נוספות.

אנו מתכבדים להגיש לכם את דוח סיכום שנת 2015.

התקדמות  לראות  זוכים  אנו  שלנו,  לשותפות  השלישית  בשנה 

של ממש ביעדים שהצבנו.

לעמוד  המקרים  המוחלט של  ברוב  לראות הצלחנו  שניתן  כפי 

ביעדים, בדגש על כמויות היישובים המטופלים, המענה במרכז 

המידע, הפעילות החינוכית ומעל הכל – מעבר תושבים חדשים 

לנגב ולגליל.

בזכות הפעילות המשותפת הקרן הקיימת לישראל ותנועת אור 

המהלך הגדול של הנגב והגליל ממשיך להירקם, ואלפי אנשים 

נוספים בכל שנה ממשיכים לעבור צפונה ודרומה, לצד ההגירה 

השלילית שמצליחה לפחות ואף להעצר.

כל זאת מהווה את הבסיס לשנת העבודה הקרובה שכבר החלה, 

כאשר השנה היעדים גדלו, וגם הפעם ביחד יכול נוכל להם.

והאנשים  החדשה  להנהלה  רבה  תודה  לומר  ההזדמנות  זו 

קק"ל  עובדי  הדירקטוריון,  חברי  הוותיקה,  מההנהלה  היקרים 

בנגב ובגליל, אשר מוכיחים בפעילות בשטח שהציונות לא תמה 

ושככל שנחלום ונצא לשטח נוכל לממש: זה ייתכן! זה אפשרי!

מר ניסן צ'ליק
סגן יו"ר קק"ל

מר מייק ניצן
סגן יו"ר קק"ל

עו"ד שלמה דרעי
סגן יו"ר קק"ל
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מיצוב תדמית חיובית להתיישבות באזורי . 1
הנגב והגליל

יצירת תכניות חינוכיות משותפות במטרה . 2
להנחיל את ערכי הציונות וההתיישבות 

בנגב ובגליל 

יצירת ביקושים להתיישבות באזור הנגב . 3
והגליל וגיבוש של קבוצות התיישבות 

תפעול מרכזי מידע להתיישבות באזור . 4
הנגב והגליל

יעדים מרכזיים
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מיצוב תדמית חיובית להתיישבות באזורי הנגב והגליל

סיור התיישבות בנחל עוז הפנינג משפחות בחוקוק שיווק אופק ירוחם  "גרים בכיף בנגב 
ובגליל"
קמפיין פייסבוק

סיור התיישבות והפנינג משפחות בקיבוץ נחל עוז

4
משפחות נקלטו

שלושה ארועי קליטה בקיבוץ חוקוק הכוללים 
הסבר על הקהילה, אפשרויות המגורים, 

תעסוקה, השתלבות בקיבוץ

שיווק 146 יח"ד במסגרת שלב 
ב' לשכונת אופק

18
משפחות בתהליכי מעבר

כ-200
 מתעניינים

575
נרשמים

עוברים הקיץ
לנגב ולגליל 

קמפיין גליל עליון החממה לערד כנס מחזורים באופקים
אירוע בנים חוזרים במסגרת חגיגות ה-60 לעיר.

תכנון, ארגון והפקת האירוע, 
איסוף פרטי קשר וחשיפה ראשונית של שכונת 

הפארק.

סיורי פסח בנגב ובגליל קמפיין פייסבוק 
מה נשתנה

מומחי מרכז המידע עונים על שאלות הגולשים 
בפייסבוק, בכל הקשור לתחומי החיים בנגב 

ובגליל

קמפיין קהלים לעידוד משפחות לעבור ליישובים 
עם אפשרויות לקליטה מיידית. האירוע התקיים 

בתל אביב 

קמפיין ליצירת ביקוש להתיישבות ביישובי ההר 
בגליל העליון

 14
משפחות נקלטו

מפגשים אישיים עם משפחות המעוניינות 
בהקמת "גרעין מעורב". גיבוש במשך שנה בעין 

פרת ואח"כ מעבר לעיר ערד 

סיורי התיישבות למשפחות בניצנה שבנגב 
ובישובי ההר במועצה האזורית גליל עליון

57,086
חשיפות ייחודיות

580
לייקים לעמוד

נרשמו 514 איש,
הגיעו כ-250 איש 

6
בתהליכי מעבר

6 משפחות
בתהליך מתקדם

 200
נרשמים בני אופקים

30 משפחות
השתתפו בסיור

38
שאלות גולשים

קמפיינים כלליים 

144,819 
חשיפות ייחודיות

 1,094
כניסות למיניסייט

 634
עוקבים חדשים

קמפיין סטיקרים
עיצוב וחלוקת סטיקרים חדשניים למיצוב 

הנגב והגליל

5,778
כניסות למיניסייט

764
הרשמות לקבלת סטיקר

אתר אור החדש
 עלה לאוויר

1,500
איש השתתפו באירוע
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סיור התיישבות בנחל עוז הפנינג משפחות בחוקוק שיווק אופק ירוחם  "גרים בכיף בנגב 
ובגליל"
קמפיין פייסבוק

סיור התיישבות והפנינג משפחות בקיבוץ נחל עוז

4
משפחות נקלטו

שלושה ארועי קליטה בקיבוץ חוקוק הכוללים 
הסבר על הקהילה, אפשרויות המגורים, 

תעסוקה, השתלבות בקיבוץ

שיווק 146 יח"ד במסגרת שלב 
ב' לשכונת אופק

18
משפחות בתהליכי מעבר

כ-200
 מתעניינים

575
נרשמים

עוברים הקיץ
לנגב ולגליל 

קמפיין גליל עליון החממה לערד כנס מחזורים באופקים
אירוע בנים חוזרים במסגרת חגיגות ה-60 לעיר.

תכנון, ארגון והפקת האירוע, 
איסוף פרטי קשר וחשיפה ראשונית של שכונת 

הפארק.

סיורי פסח בנגב ובגליל קמפיין פייסבוק 
מה נשתנה

מומחי מרכז המידע עונים על שאלות הגולשים 
בפייסבוק, בכל הקשור לתחומי החיים בנגב 

ובגליל

קמפיין קהלים לעידוד משפחות לעבור ליישובים 
עם אפשרויות לקליטה מיידית. האירוע התקיים 

בתל אביב 

קמפיין ליצירת ביקוש להתיישבות ביישובי ההר 
בגליל העליון

 14
משפחות נקלטו

מפגשים אישיים עם משפחות המעוניינות 
בהקמת "גרעין מעורב". גיבוש במשך שנה בעין 

פרת ואח"כ מעבר לעיר ערד 

סיורי התיישבות למשפחות בניצנה שבנגב 
ובישובי ההר במועצה האזורית גליל עליון

57,086
חשיפות ייחודיות

580
לייקים לעמוד

נרשמו 514 איש,
הגיעו כ-250 איש 

6
בתהליכי מעבר

6 משפחות
בתהליך מתקדם

 200
נרשמים בני אופקים

30 משפחות
השתתפו בסיור

38
שאלות גולשים
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קונספט, מיתוג ושיווק

פרסומים
פרסומים לאירועים פרסומים שוטפים ליישובים

פסטיבל דרום אדום, עצמאות ביד מרדכי,
אירועים שונים בעוטף עזה.

ליווי ותמיכה שיווקית, דמוגרפית, קידום פרויקטים, ניהול תהליכים וכו'
להר עמשא, יהל, שיזף, קדש ברנע, באר מילכה, כמהין, נחל עוז, 

חוקוק, מלכיה, מנרה, משגב עם, ירוחם, ערד, שתולה, אליאב.
סופה, אופקים, חצור הגלילית, קרית שמונה, צפת.

מוצרי קד"מ
4

עמוד פייסבוק
6

ברושור/פולדר
9

דפי נחיתה
12

עיצוב לוגו/
סיוע מיתוגי

7

מיתוג

4

מנרה, מלכיה, משגב עם, חוקוק  מנרה, מלכיה, משגב עם, חוקוק, סנסנה, 
צהלה ירוחם

מנרה, מלכיה, משגב עם, נחל עוז, חוקוק, 
קדש ברנע, סופה, חן במדבר ערד, 

צהלה ירוחם

מנרה, מלכיה, משגב עם, נחל עוז, חוקוק, חן 
במדבר, אחריי, מסע ישראלי, סופה, צהלה 

ירוחם, החממה לערד, ניצנה

מנרה, מלכיה, משגב עם, נחל עוז, חוקוק, חן 
במדבר, גרעין חב"ד

ביכורים - בית הספר למוזיקה בנגב, מנרה 
שבגליל העליון, החממה לערד, צהלה ירוחם

מיצוב תדמית חיובית להתיישבות באזורי הנגב והגליל

תכניות אסטרטגיות
11

המשך שיווק בפועל
8

סיוע בהפקת חומרים
4

בניית אתר אינטרנט
4

כתיבת תוכן שיווקי
11

קידום ברשתות 
החברתיות

6

ערד )שיווק שכונת הגבעות המזרחיות(, צפת )שיווק 
שכונת מורדות רזים וקידום עיר בריאות(, חצור הגלילית 
)שיווק שכונת הבוסתן(  אופקים )שיווק שכונת הפארק(, 
ירוחם )שיווק שכונת לכוחות הביטחון בשת"פ עם החברה 
הכלכלית, מנהלת מעבר צה"ל דרומה ומנהלת המגורים.(

קול קורא לערים: צפת, חצור, ירוחם, ערד, אופקים 

יהל, סופה, נחל עוז, באר מילכה, מנרה, 
מלכיה, משגב עם, צהלה ירוחם

חן במדבר, אחריי, מסע ישראלי, 
החממה לערד

קדש ברנע, חוקוק, צהלה ירוחם, נחל עוז מנרה, מלכיה, משגב עם, נחל עוז, חוקוק, קדש 
ברנע, חן במדבר, מסע ישראלי, 
גרעין חב"ד, צהלה ירוחם, ניצנה

מנרה, מלכיה, משגב עם, נחל עוז, חוקוק, 
צהלה ירוחם
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מוצרי קד"מ
4

עמוד פייסבוק
6

ברושור/פולדר
9

דפי נחיתה
12

עיצוב לוגו/
סיוע מיתוגי

7

מיתוג

4

מנרה, מלכיה, משגב עם, חוקוק  מנרה, מלכיה, משגב עם, חוקוק, סנסנה, 
צהלה ירוחם

מנרה, מלכיה, משגב עם, נחל עוז, חוקוק, 
קדש ברנע, סופה, חן במדבר ערד, 

צהלה ירוחם

מנרה, מלכיה, משגב עם, נחל עוז, חוקוק, חן 
במדבר, אחריי, מסע ישראלי, סופה, צהלה 

ירוחם, החממה לערד, ניצנה

מנרה, מלכיה, משגב עם, נחל עוז, חוקוק, חן 
במדבר, גרעין חב"ד

ביכורים - בית הספר למוזיקה בנגב, מנרה 
שבגליל העליון, החממה לערד, צהלה ירוחם

תכניות אסטרטגיות
11

המשך שיווק בפועל
8

סיוע בהפקת חומרים
4

בניית אתר אינטרנט
4

כתיבת תוכן שיווקי
11

קידום ברשתות 
החברתיות

6

ערד )שיווק שכונת הגבעות המזרחיות(, צפת )שיווק 
שכונת מורדות רזים וקידום עיר בריאות(, חצור הגלילית 
)שיווק שכונת הבוסתן(  אופקים )שיווק שכונת הפארק(, 
ירוחם )שיווק שכונת לכוחות הביטחון בשת"פ עם החברה 
הכלכלית, מנהלת מעבר צה"ל דרומה ומנהלת המגורים.(

קול קורא לערים: צפת, חצור, ירוחם, ערד, אופקים 

יהל, סופה, נחל עוז, באר מילכה, מנרה, 
מלכיה, משגב עם, צהלה ירוחם

חן במדבר, אחריי, מסע ישראלי, 
החממה לערד

קדש ברנע, חוקוק, צהלה ירוחם, נחל עוז מנרה, מלכיה, משגב עם, נחל עוז, חוקוק, קדש 
ברנע, חן במדבר, מסע ישראלי, 
גרעין חב"ד, צהלה ירוחם, ניצנה

מנרה, מלכיה, משגב עם, נחל עוז, חוקוק, 
צהלה ירוחם
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SAVE THE DATE

 בימים אלה מוקם פרויקט המגורים החדש למשפחות כוחות הביטחון,
 הנכם מוזמנים להתרשם מהפרויקט באירוע השקה ראשוני ולהנות 

מהטבה בלעדית!

מפגש היכרות
עם הבית החדש שלכם

20.11.15 יום שישי
בית חיל האוויר הרצליה

אירוע קק"ל באגמון החולה

שיווק קבוצת התיישבות לניצנה

אתר 'אור' קמפיין 'גרים בכיף בנגב ובגליל'

שיווק מנרהשיווק שלב ב' 'אופק' ירוחם
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SAVE THE DATE

 בימים אלה מוקם פרויקט המגורים החדש למשפחות כוחות הביטחון,
 הנכם מוזמנים להתרשם מהפרויקט באירוע השקה ראשוני ולהנות 

מהטבה בלעדית!

מפגש היכרות
עם הבית החדש שלכם

20.11.15 יום שישי
בית חיל האוויר הרצליה

סיור 'אור' בגליל העליוןשיווק מנרה

שיווק 'צהלה' ירוחם

קמפיין סטיקריםקמפיין 'מה נשתנה'
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מס' החברים שנוספו ברשתות חברתיות בכל הדפים והמשתמשים

מיצוב תדמית חיובית להתיישבות באזורי הנגב והגליל

כתבות  בתקשורת 
אחוז ביצועתכנון שנתיביצוע שנתיביצוע חציון שניביצוע חציון ראשון

6460124120103%

פעולות הסברה

השתתפות בכנסים ובפאנלים
אחוז ביצועתכנון שנתיביצוע שנתיביצוע חציון שניביצוע חציון ראשון

123650%

חשיפת דפי נחיתה - אתרים
אחוז ביצועתכנון שנתיביצוע שנתיביצוע חציון שני ביצוע חציון ראשון

85,17866,721151,899200,00076%

אחוז ביצועתכנון שנתיביצוע שנתיביצוע חציון שני ביצוע חציון ראשון

42,13741,15583,292100,00083%

חשיפה כללית )פתחו(

אחוז ביצועתכנון שנתיביצוע שנתיביצוע חציון שני ביצוע חציון ראשון

3,9464,0558,0017,000114%

אחוז ביצועתכנון שנתיביצוע שנתיביצוע חציון שני ביצוע חציון ראשון

651110110%

מס' ניוזלטרים
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יצירת תכניות חינוכיות משותפות
במטרה להנחיל את ערכי הציונות וההתיישבות בנגב ובגליל

פעילות חינוכית

סיורים/ביקורים במרכזי המידע
ביצוע חציון שניביצוע חציון ראשון

אחוז ביצוע231

80%
תכנון שנתי

30
ביצוע שנתי

24

סיורים/סדנאות/ הדרכות  צוות מר"מ
ביצוע חציון ראשון

15
ביצוע חציון שני

62
אחוז ביצוע

641%
תכנון שנתי

12
ביצוע שנתי

77

מס' ניוזלטרים

ביצוע חציון שניביצוע חציון ראשון

521
אחוז ביצוע

27%
תכנון שנתי

40
ביצוע שנתי

26

הרצאות לקהלי יעד ממוקדים בתחום החינוכי
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יצירת ביקושים להתיישבות באזור הנגב והגליל, 
וגיבוש של קבוצות התיישבות

פעולות

אחוז ביצוע

58%
תכנון שנתי

12
ביצוע שנתי

7

ביצוע חציון שניביצוע חציון ראשון

21
לאורך כל השנה

ביצוע חציון שניביצוע חציון ראשון

5
לאורך כל השנה

אחוז ביצוע

125%
תכנון שנתי

2-4
ביצוע שנתי

5
ליווי 5 גרעיני התיישבות חדשים בדרך להתיישבות )נווה חבד, 

כנפי שחר, החממה, כפר עולים, גרעין רעי(

אחוז ביצוע

210%
תכנון שנתי

6-10
ביצוע שנתי

21
כל 9 יישובי אור, הר עמשא, נחל עוז, יהל, סופה, קדש ברנע, 

כמהין, ניצנה, משגב עם, מלכיה, מנרה, שתולה, חוקוק

מחקרים למיפוי קהלי יעד רלוונטייםמחקרים למיפוי קהלי יעד רלוונטיים

ליווי ישובים לצמיחה דמוגרפית

גרעיני התיישבות חדשים

ביצוע חציון שניביצוע חציון ראשון

3
מחקר רפואנים, המשך 
מחקר לזיהוי קהלים 

ליח"צ, מחקר שביעות 
רצון מתעניינים במרכז 

המידע

4
המשך מחקר שביעות רצון מתעניינים במרכז המידע, מחקר שיח

ציבורי ברשת, מחקר למיפוי מניעים וחסמים בקרב מי שעברו,
נטשו או התעניינו במעבר אך עברו בפועל לנגב או לגליל, מחקר 

הצלחה בקרב עוברים

עולים חדשים ותושבים חוזריםחברי סגל אוניברסיטת בן גוריון בנגברפואנים בנגב

ליווי 40 סטודנטים

24 סטאז'רים
ליווי 25  משפחותליווי 24  משפחות סגל

ליווי קהלי יעד
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תפעול מרכזי מידע להתיישבות באזור הנגב והגליל

תכנון שנתי

10,000
ביצוע שנתי

5,837
אחוז ביצוע

58%

פניות למרכזי המידע – שיחות נכנסות ויוצאות

תכנון שנתי

7,000
ביצוע שנתי

19,579
אחוז ביצוע

279%

מתעניינים חדשים שטופלו במרכז המידע

תכנון שנתי

500
ביצוע שנתי

230
אחוז ביצוע

46%

משפחות שנקלטו בישובים בנגב ובגליל

ליווי קהלי יעד
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מפת ביקושים ליישובי הנגב והגליל - 2015

ש עציון
גו

ת
מגילו

ים

מלח
ה

שפיר יואב
באר טוביה

גולן

ת
מעיינו

מק ה
ע

הגלבוע
מק יזרעאל

ע

מק הירדן
ע

תון
תח

הגליל ה

עכו

שר
מטה א

מעלה יוסף
ת

צפ
מון

ת החר
מבואו

מונה
ש

ת 
קריי

הגליל העליון

גליל
מטה אשר 249  משגב 254

רמת הגולן 149  עמק המעיינות 279

גליל תחתון 103 

הגליל העליון 1,169 



17

ת
חבל אילו

ת
איל

הערבה 

תיכונה
ה

מר
ת

מעון
ש

בני 

הר חברון

מרחבים

שער הנגב
ש

שבעלכי
באר 

שקלון
חוף א

שפיר יואב
באר טוביה

ת נגב
מ

ר

שכול
א

תר
מי

ת 
נגבשדו

נגב
רמת נגב 560 

לכיש 575 

אשכול 405 

כרמית 736 
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גיוס משאבים
בעקבות ההסכם והשותפות עם קרן קימת לישראל, תנועת אור 

החליטה להפנות את המשאבים שהיא מגייסת בעולם דרך קק"ל, 
כולל מאמצים לגיוס של תורמים ותרומות לפעולות של קרן קימת. 

בחציון הראשון של שנת 2015 הועברו דרך קרן קימת לישראל.

14,497,835 ש"ח לפרויקטים ופעילויות, 
שתנועת אור גייסה עבורם משאבים בארץ ובעולם.



19



יחד ממשיכים להקים מדינה


