
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קול קורא להגשת בקשות 

 לפיתוח תוכניות חדשניות בתחום השתתפות ומעורבות חברתית 

 ולצעירות בהדרה מהחברה הערביתלצעירים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לנוסח בערבית                            

 מי אנחנו? 

לאומיות המובילות השקעות חברתיות בישראל. הקרנות פועלות לצמצום פערים חברתיים קרנות הביטוח הלאומי הינן קרנות 

וקידום איכות החיים של אוכלוסיות בסיכון. זאת באמצעות מימון, פיתוח, הקמת תשתיות, מיזמים ותוכניות, חדשניות 

 ואפקטיביות, בשותפות עם משרדי ממשלה, רשויות, קרנות, ארגונים ויזמים חברתיים.

 הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי 

מסייעת לארגונים חברתיים ולרשויות מקומיות לפתח שירותים חברתיים בעלי מרכיב ניסיוני וחדשני עבור מגוון אוכלוסיות 

 במצבי סיכון, ובהם: משפחות בעוני ובאבטלה, קשישים, אנשים עם צרכים מיוחדים, צעירים בסיכון ועוד. 

 יכוןלאומית לצעירים וצעירות במצבי סההתוכנית  -  תוכנית יתד

המאחדת לפעולה מתואמת בהובלת משרד הרווחה וג'וינט אשלים,  היא תכנית בין משרדית ובין מגזרית,  התכנית הלאומית יתד

למען . התכנית פועלת רשויות ממשלתיות, שלטון מקומי, ארגוני חברה אזרחית ופילנתרופיה 3, משרדי ממשלה 11ומשותפת 

במצבי סיכון, ולפיתוח מיומנות מקצועית, חיזוק, פיתוח והנגשה של מענים וצעירות  השגת איכות חיים מיטבית עבור צעירים 

 אלו.  מותאמים לצעירים

 קרן גנדיר

הינה קרן פילנתרופית משפחתית ישראלית. הקרן תומכת בארגונים חברתיים המתמקדים בצעירים ומעניקים להם  קרן גנדיר

  .כלים להשתלב בחברה הישראלית כאזרחים תורמים ומועילים

 הקרן מטפחת התמקצעות של ארגוני חברה אזרחית ומחזקת תשתיות ארגוניות. 

 

/Funds/kolotkorim/Documents/KK-Arab-MeoravutHevratitTsairimHadaraHevraArvit.pdf
/Funds/kolotkorim/Documents/KK-Arab-MeoravutHevratitTsairimHadaraHevraArvit.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/Special%20Activities/Pages/default.aspx
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 תקציר קול קורא

קרן התוכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון ו -בשיתוף תוכנית יתד )להלן: "הקרן"( הקרן למפעלים מיוחדים

 מעורבותקידום  :םבתחודלים ניסיוניים וחדשניים ארגונים להגיש בקשות לפיתוח מענים, התערבויות ומו ותמזמינגנדיר 

צעירים הכוונה לצעירים מכלל הקבוצות בחברה הערבית תוך שימת דגש על  .חברה הערביתצעירים מהבקרב  חברתית

 וצעירות הנמצאים במגוון מצבי הדרה

 
 
 

 

 

 

 1.2021.3:פרסום תאריך

 : מטרת הקול הקורא

בחברה קרב קבוצות מוחלשות עיקר בבהחברתית מעורבות בתחום החדשניות וניסיוניות  כניותות והפעלת פיתוח

 . הערבית

לרבות: אזרחים  ,ישראלחלקי החברה הערבית בל לאנו מתייחסים לכ תחת ההגדרה "חברה ערבית"בקול קורא זה 

 .  מכל הארץערבים מוסלמים ונוצרים, דרוזים וצ'רקסיים, בדואים 

השתתפות ומעורבות הגברת פעולות המקדמות  כולל תחתיו "חברתיתמונח "מעורבות הבקול קורא זה 

צעירים במגוון של סוגיות בהן חשוב להם להשפיע. הכוונה היא לסוגיות הקשורות של חברתית/קהילתית/אזרחית 

כזו שמעורבות  .באמצעות הארגונים המפעילים לקהילתם, היישובים שבהם הם חיים, סוגיות ארציות או עולמיות וזאת

היא יכולה להתקיים תוך יצירת שותפויות מגוון רחב של אופני פעולה מתמשכים ומאורגנים. בלידי ביטוי  יכולה לבוא

סוגיות עם יכולה לקדם התמודדות  והיא ,ועדות עירוניותוצעירים,  ימרכז, םייקהילת יםספר, מרכזבתי  עם גופים כמו 

 . (סולידריות קהילתיתו , מיגור אלימות, סיוע לאוכלוסיות מוחלשותסביבהאיכות  :למשל)מגוונות חברתיות 

או חירום )כגון חלוקת סלי צדקה, דת לצרכי ו/או בהתנדבות פעמית -חדלתמוך בהתנדבות  אין הכוונהבקול קורא זה 

 מזון(.

 

  :אוכלוסיית יעד

 מצבי הדרהקבוצות הנמצאות בתוך שימת דגש על   מכלל הקבוצות בהחברה הערבית בישראל, וצעירותצעירים 
 

 

https://www.btl.gov.il/Funds/Special%20Activities/Pages/default.aspx
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 :מי יכול להגיש את הבקשה

  .העומדים בתנאי הסף שיפורטו בהמשך ללא כוונת רווח ארגונים

 

 13:00בשעה  20222.32.:מועד אחרון להגשת בקשות

 

 .לנרשמיםשלח יזימון י .18.1.2022ביום יתקיים  כנס הסברה והדרכה

       

 

 

 

  

 לרישום לקבלת עדכונים בנוגע לקול קורא 

  ולהרשמה לכנס חשיפה

 להגשת בקשה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScahR8zVidyzoYN5cKa82_LoJ2_-12XPBQOtvoIebQY7dqAbw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScahR8zVidyzoYN5cKa82_LoJ2_-12XPBQOtvoIebQY7dqAbw/viewform?c=0&w=1
https://funds.btl.gov.il/
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 תנאי סף .1

, עמותה :, כגוןהמהווה גוף ציבורי שאינו משרד ממשלתיהמאוגד כחוק בלבד  ללא מטרות רווחארגון מגיש הבקשה הינו  .א

 אשכולות רשויות אזוריות או רשויות מקומיות .(ףובעל אישור ניהול תקין בתוק( ב"אגודה עותמאנית וכיו ,הקדש ,צ"חל

 רשאיות להגיש בקשה לקול קורא זה.  ,רלוונטיות

בה אמורה להתקיים  רשות מקומית/עירייה קשר מוסכם מול כללהראות  שהוא מלכ"ר או חל"צ על הגוף המגיש .ב

התוכנית המוצעת, כולל חיבור עתידי של התוכניות לגופים ולתשתיות של הרשות המקומית על מנת למסד את 

 .הפעילות ביישוב ולאפשר את המשכיות ההפעלה לאורך זמן

בתחום  משמעותיות כניותות והפעלת בפיתוח, לפחות  שלוש שניםשל  בעל ניסיון מוכח להיות על הגוף המגיש .ג

 .18-26בגילאי  ות/ערבים ות/של צעירים השתתפות אזרחיתמעורבות ו

ומעלה  17)או בני  לאחר סיום תיכוןמהחברה הערבית צעירות במצבי הדרה ו להתמקד בצעיריםעל התוכנית המוצעת  .ד

במקרה שלא סיימו תיכון(. תינתן אפשרות להתחיל את שלב גיוס המשתתפים בחציה האחרון של שנת י"ב )או 

 בתקופה המקבילה לכך עבור צעירים שאינם לומדים(. 

 ההנהלה הבכירה ו/או הוועד המנהל של הארגון.בקרב  הימצאותם של אנשי מקצוע ערביםעל הגוף המגיש להוכיח  .ה

 .יםממשלתיבשירותים  כניות הכלולות כברואו לת כניות המתוקצבות מכוח חוק או תקנהולת עלא יינתן סיו .ו

, בהתאם לדרישות הקול מילוי כל הסעיפים הנדרשים וצירוף כל המסמכים הרלוונטייםהוגש טופס הבקשה כולל  .ז

 הקורא.

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

6 
 

 

 הצורך בתוכנית –רציונל

 רקעא. 

( היא תקופה משמעותית ביותר לגיבוש עתידו של הפרט. 18-24תקופת הבגרות הצעירה )מהספרות בתחום עולה כי 

בתקופה זו מעצבים הצעירים ציפיות, שאיפות ועמדות הנוגעות לחייהם האישיים ולהשתלבותם בחברה. בנוסף 

לתשתיות כגון בתקופת חיים זו מונחות תשתיות רבות אשר ישמשו את הצעירים בהמשך חייהם הבוגרים. הכוונה היא 

מיומנויות ויכולות אישיות, רשת קשרים )הון חברתי(, הכשרה מקצועית, לימודים אקדמיים והתנסויות תעסוקתיות 

 וחברתיות. 

בשנים האחרונות, ממשלת ישראל מיקדה מאמצים והפנתה תקציבים רבים לקידום השתלבותם של צעירים בחברה 

לסגור את הפערים הכלכליים בין האוכלוסיות ולשלב את הציבור  הערבית וזאת מתוך מטרה להתחיל ולצמצם ואף

הערבי בשוק העבודה ובכלכלה הישראלית. מהלך זה הוכיח את עצמו והביא לעלייה בשיעור הערבים המשתלבים בשוק 

 2009בשנת  9%כך למשל בעקבות מדיניות זו עלה שיעור הסטודנטים הערבים מ  .העבודה ובמערכת להשכלה גבוהה

כיום. לצד התקדמות זו צעירים ערבים רבים נשארו מחוץ לתוכניות הממשלתיות. כך הגענו למצב שבו כשליש  17%ל 

 . 1הערבים אינם עובדים, לומדים או עוברים הכשרה מקצועית כלשהי 24-18-מבני ה

ת אדירה בשנים האחרונות התגברה התובנה כי לצד החשיבות של פיתוח מסלולי הקרירה של צעירים, יש חשיבו

להתפתחות מעורבותם החברתית וכי יש לכך השפעה קריטית על השתלבותם המיטבית בכלכלה ובחברה בישראל. 

שנעשה בתחום מראה כי השתתפות במסגרות המקדמות מעורבות חברתית מקדם את המוביליות  2המחקר המועט

בו באחוזים גבוהים יותר בהשכלה החברתית של צעירים. צעירים מהחברה הערבית שלקחו חלק במסגרות אלו השתל

גבוהה ובתעסוקה, הפחיתו את ייצוגם בקרב צעירים ערבים חסרי מעש, קבוצות סיכון ופשיעה, נטו יותר לאזרחות 

 . 3פעילה והתנדבות בקהילה והגבירו את מחויבותם לקידום חברה משותפת בישראל ובכלל

רבית נושאת בחובה מרוכבות ייחודית שכן היא קשורה חשוב להדגיש כי מעורבות חברתית בקרב צעירים בחברה הע

קשר הדוק לנושאים של זהות, הזדהות ושייכות. פיתוח זהות אישית חזקה, ברורה ומורכבת והזדהות חברתית וקהילתית 

מאפשרת לצעירים מחד להרגיש שיש להם משהו משמעותי לתת לאחרים ומאידך תחושה בהם מספיק שייכים לחברה 

 וכנים להשקיע על מנת לשפר את פניה. בכדי להיות מ

פעולת הממשלה אל מול אוכלוסיית היעד של צעירים וצעירות בחברה הערבית בסוגיות הנוגעות למעורבות חברתית 

ממוקדת בעיקרה הערוצים של: מרכזי הצעירים, השירות האזרחי ושנת המעבר. עד כה הממשלה פעלה פחות בפיתוח 

 ים, בהן קול קורא זה מבקש להתמקד. מענים ותוכניות יישוביות/ אזוריות המובלות על ידי ארגונים חברתי

                                                           
1 https://www.idi.org.il/articles/34585   מתוך אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה 
 להורדת ספר הנתוניםניתן לראות את מיעוט הנתונים הקיימים דרך ספר הנתונים הראשון שפרסם לאחרונה המשרד לשוויון חברתי בנושא צעירים.  2

https://www.idi.org.il/articles/34585
https://www.gov.il/he/departments/news/lsrael_youth_data_news_2021
https://www.gov.il/he/departments/news/lsrael_youth_data_news_2021
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בכל  אולם, בכל שכבת גיל( 35,000-)כ צעירים 250,000 -בחברה הערבית הינו כ 18-24שכבות הגיל ב הצעירים מספר

כאשר כחצי מהם  ,4 מהפוטנציאל( 1.5%-צעירים )כ 3,500 -משתתפים כ קדיםמבמחקר ה ופיעשמכפי  ,התוכניות יחד

והחצי השני משתתף במגוון תוכניות המיועדות בעיקר לסטודנטים או  Gap Year -משתייכים לתוכניות המוגדרות כ

, אך על פי רוב הן נאלצות להיתמך גם על ידי תוכניות רבות מתוך אלו מקבלות תמיכה מהמדינה .אקדמאים צעירים

בעיקר בפועל משתתפות –רוב התוכניות והמודלים הקיימים כיום מוכוונים לצעירים כי  המחקר העלה. הפילנתרופיה

על פי ארגוני השטח קיים  .חלשותהמוכוון לקבוצות  ןמיעוטרק וד הבינוני/גבוה בחברה הערבית ממהמע–נשים צעירות 

הקבוצות החזקות בקרב ש, בעוד של מעורבות חברתיתאתגר משמעותי ברתימת הקבוצות החלשות לטובת פעילות 

כי פעמים רבות היכולת למשוך את הצעירים תלויה במידת הרלוונטיות של . כמו כן עולה הביקוש עולה על ההיצע

 .המקומייםוהמאפיינים  הפעילות לצרכים

 סיכום הצורךב. 

ך וכלומר מת –"מלמטה למעלה"  חברתיתמעורבות מסגרות  ישנו צורך להרחיב ולהקיםכי מחיבור כל הנזכר לעיל, עולה 

קול קורא שהינן מטרת  ותנוהחדשההתרחבות החברה ומתוך הארגונים עצמם הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית. 

של צעירים  למעורבות חברתיתעל הניסיון שנצבר בקרב ארגוני השטח בכל הנוגע  נדבך נוסף ִלבנותת וזה מיועד

מוגבלות מבחינת  קבוצות אלו .בקרב החברה הערביתהאוכלוסיות החלשות גברים צעירים ועל לשים דגש על ערבים ו

מכינים צעירים לאקדמיה או משום שחלק ניכר מהמודלים המופעלים כיום  –הקיימות להשתלב בתוכניות  יכולתן

ובחלקם  ,מאפשר עבודה במקביל ואינ, חלקם הניכר ואינם רלוונטיים לבעלי הישגים נמוכים בתיכוןמיועדים לסטודנטים 

ו/או בשל סיבות תעסוקתיות , עובדה המגבילה את היכולת להשתתף םמגוריה מאזור המשתתפים להתרחק נדרשים

 עומד קול קורא זהבמסגרת במוקד התוכניות  .וכן הלאה מגבלות מצד המשפחה )נוגע בעיקר לנשים( בשל

, על ידי חיזוק הזהות העצמית והקהילתית, העצמה, לקיחת אחריות וכן המהווה את מטרת הפעילות המשתתף/פת

, כל זאת במטרה להעלות צעירים אלו על מסלול הרואה את פני העתיד תתפיםשהמשיפור המיומנויות והיכולות של 

 באופן חיובי. 

 

 

                                                           
 2017 יוני, בנגב גוריון בן אוניברסיטת, גולדמן" פפה" ויוסי שריד תענ, בוגריה על קהילה שנת תכנית השפעת, למשל ראו 3
 2013 דצמבר, שוק ומחקרי מדידה, הערכה – כהנא טל, בוגרים סקר - מעשה מרכז(; יק'אג ארגון של תוכניות של הערכה) 

 המחקרי הידע בסיס להרחיב את ברור צורך יש. יחסית נמוך המשיבים מספר כי מצוין בהם וגם, בנושא מחקרים מאוד מעט נערכו כה עד כי לציין חשוב
 .עלו שכבר הממצאים את לתקף מנת על זה בתחום

יהודים, ערבים ומשותפים,  –המופעלים על ידי ארגוני חברה אזרחית  של מעורבות חברתית והתנדבות במודלים המרכזייםבתוכניות ותמקד ההמיפוי  4
ערבים( וכן מסגרות אשר במהותן הינן  4,800-המיפוי אינו כולל את השירות הלאומי אזרחי )בו משתתפים כ .18-24בעיקר עבור צעירים ערבים בגילאי 

 פוליטיות ודתיות.
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 המאפיינים הייחודיים לקול קורא זהג. 

מת בתחום המעורבות החברתית בחברה הערבית לשדות חדשים, מטרתו של קול קורא זה להרחיב את הפעילות הקיי

 בהם עד כה לא התבססה פעילות נרחבת וזאת על ידי שימת דגש על המיקודים הבאים: 

 העברת המיקוד משיח על התנדבות לשיח של מעורבות חברתית. מתוך תפיסת המשתתפים מיקוד תוכני :

לחיוב בהיבט הרחב ביותר  )מבחינת תכני ואופני  כבעלי יכולת, אמצעים ואחריות להשפיע על סביבתם

 פעמית ונקודתית;-הפעילות, עומקה, מיסודה והאימפקט שלה(, וזאת בניגוד לפעילות אינדיבידואלית, חד

 מיקוד מטרות התוכנית בקידום והעצמת המשתתפים הפועלים בתוכנית, ולא )רק( מיקוד במשתתפים :

 ומתנדבים;באוכלוסייה עבורה הם פועלים 

 התרחבות מתוכניות הפונות לקבוצות החזקות בחברה הערבית לתוכניות העוסקות בהגברת קהלי יעד :

מעורבות החברתית בקרב שכבת הביניים ומטה ובדגש על האוכלוסיות החלשות בחברה הערבית. קהלי היעד 

ים/ות ללא בגרות או ללא של התוכנית כוללים שימת דגש על גברים צעירים; צעירים/ות במצבי הדרה; צעיר

 שנות לימוד; וצעירים/ות שאינם משולבים באף מסגרת פורמאלית )לימודים, הכשרה או עבודה(; 12

 התמקדות במסגרות מתמשכות אשר מבחינת האינטנסיביות מאפשרות עבודה/הכשרה רמת אינטנסיביות :

 מקצועית/לימודים במקביל לפעילות

 ברות באופן מובנה לגופים ולתשתיות של הרשות המקומית בה הן : תוכניות המחוקשר לרשות המקומית

 פועלות על מנת למסד את הפעילות ביישוב ולאפשר את המשכיות ההפעלה לאורך זמן;

 

 התוכניות המוגשות  .2

 מטרת התוכניות המוגשות:. א

רכיבים אלו יכולים להיות שונים ומגוונים . )עשייה( ורכיבים של פעולה חינוכייםרכיבים לכלול התוכניות המוגשות על 

 יקדמו בקרב משתתפיהן את המטרות הבאות: םובלבד שה

 פיתוח זהות אישית ותחושת שייכות חברתית / קהילתית 

 רכישת מידע וידע אודות סוגיות חברתיות 

 עצמית כאדם פועל, בעל אחריות ומשפיע בחברה הפיתוח תפיס 

 יצירת מוטיבציה למעורבות חברתית 
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 פיתוח תחושת מסוגלות לפעולה חברתית 

 :מרכיבי התוכניות המוגשות. ב

 שעות פעילות  5מינימום  ;: לכל הפחות מפגש שבועי, לכל היותר שלושה מפגשים בשבועתדירות המפגשים

 שבועיות

 קיימת אפשרות ליצירת מסגרת פעולה  ;למחזור משתתפים אחד חודשים 12מינימלי  : משךמשך הפעילות

 זמן הגדרת ושייכות מתמשכת ללא 

 צעירים רווקים ללא ילדים 25: על התוכנית או המסגרת לכלול את מעורבותם של לפחותמשתתפיםהיקף ה 

 הינם צעירים המוגדרים כצעירים בסיכון 30%ולפחות  לפחות מחציתם צעירים גבריםשנה, כאשר כל ב

 . כהגדרתם בתכני יתד

  פיתוח שותפויות עם  קהילתית//זמות חברתיתי  יישובי,  הזדמנויות/מיפוי אתגרים: החברתיתמעורבות סוגי ,

פעילות חברתית בעלת השפעה משמעותית ביישוב/באזור הבאה לשפר את קידום שות המקומית, ברגופים 

 .חיי התושבים וכיוצא באלו

 חיתבמחוון להשתתפות אזרלהרחבה בתפיסת ההשתתפות ניתן לעיין 

 אישית  העצמה בנושאים כגוןוסיורים  : סדנאותלחיזוק והעצמת המשתתפים אפשריים סוגי פעילויות

 ;אחריות חברתית, זהות אישית וקהילתית וכיוצא באלו, ראיית עתיד, וקבוצתית

 לטובת בנוסף מתן ייעוץ וליווי אישי . : אוריינטציה דיגיטלית, יכולות שיח בעברית וכוהמשתתפים יכולות חיזוק

 ;בתחומי השכלה, הכשרה מקצועית, השלמת לימודים וכו םסיוע בקבלת החלטות להמשך הדרך של הצעירי

 

 :מרכיבים שלא יאושרו במסגרת הקול הקורא. ג

  לא יאושרו פעילויות השתתפות אזרחית  במסגרת הקול הקורא: תחומי מעורבות והשתתפות אזרחיתלא יאושרו

לדוגמא: מילוי וחלוקת  .זוג ידיים עובדות או היות המשתתפים  פעילות דתית ,צדקהבהם המהות המרכזית היא 

 ., ניקיון וכן הלאהסלי מזון

  מימון הכשרות פעילויות העוסקות בלא יאושרו  במסגרת קול קורא זה :סוגי פעילויות עם המשתתפיםלא יאושרו

 השלמת בגרויות, הכוון תעסוקתי מקצועיות שהן באחריות זרוע העבודה או גופים אחרים על פי חוק או תקנה, 

יחד עם זאת אנו מעודדים יצירת שיתופי פעולה במסגרת התוכניות המוגשות אשר יעודדו את  . ותוכניות מנהיגות

 )לדוגמא: במרכזי ריאןאו באזור  אלו ביישובכנים המשתתפים לנצל משאבים קיימים ונגישים המעניקים תכ

 .צעירים(המרכזי וב

https://gandyr.com/wp-content/uploads/2021/02/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
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 שאנחנו מעניקים הסיוע .3

 הסיוע יינתן במספר פעימות בהתאם להתקדמות הפרויקט ולפי אבני דרך שיקבעו. .א

ועוד הסיוע יינתן להוצאות הפעילות לרבות העסקת כוח אדם ייעודי לפרויקט, הכשרות והדרכות לצוות, שיווק ופרסום  .ב

בנייה ,שיפוצים, והצטיידות הנדרשת עבור  תקציבבקשה אין לכלול באם לטבלת התקציב שתצורף לבקשה(. )בהת

 לצורך הפעלת השירות.

 לעניין חישוב העלויות לא יוכרו עלויות שהן שוות כסף. .ג

 גובה הסיוע .4

ת ציב שיוגש לתקופמתוך תק₪  1,500,000 - 750,000השתתפות הקרן במימון התוכנית תהיה בטווח שבין  .א

  חודשים. 42סה"כ עד  , חודשי היערכות 6ם , וכן לתקופה של עד חודשי 36 הפעלה של 

שיעור ניהם. יהנמוך מב, ₪ 1,500,000 -מהתקציב הכולל של הפרויקט ולא יותר מ 90%שיעור הסיוע יהיה עד  .ב

 כנית.והסיוע המרבי נקבע בהתאם לאשכול החברתי כלכלי של היישוב בו פועלת הת

התקציב יוגש בהתאם לכללים המופיעים במסמך התקציב המצורף לטופס הגשת הבקשה ויכלול בין היתר  .ג

 וכן מספר המשתתפים הצפויים. ין הפעילות מול אוכלוסיית היעדהתייחסות להוצאות כוח אדם, הוצאות ישירות בג

ודה. בתקציב יוגדרו אבני דרך ותוצרים התקציב יוצג במונחים הניתנים למדידה, כגון יחידות תמחור או שעות עב

 הקשורים להשגת המטרות ויעדי הפרויקט.

 על הארגון המגיש להתחייב להעמיד את התשתיות הנדרשות לצורך קיום הפעילות בפרויקט. .ד
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 תהליך בחינת הבקשות .5

 לוח הזמנים עשוי להשתנות בהתאם למספר הבקשות שיוגשו

 פירוט והערות מועד נושא

קול קורא להגשת פתיחת 

 בקשות

יש להגיש הבקשות באופן מקוון, כולל המסמכים הנלווים הנדרשים,  20.12.21

 .מערכת מפת"חבאמצעות 

  .בקישור יש להירשם מראש הכנס יתקיים בזום. 18.1.22 כנס הסברה והדרכה 

מועד אחרון 

 לשאלות/הבהרות

לשאלות והבהרות יש לפנות בדוא"ל  03.02.22

 לא יאוחר מהמועד המצוין. carmelaeb@nioi.gov.ilלכתובת

מועד פרסום 

 תשובות/הבהרות

באתר האינטרנט התשובות או ההבהרות שיינתנו לשאלות, יפורסמו  10.02.22

 של המוסד לביטוח לאומי/קרנות

 23.02.22 מועד סיום הגשת הבקשות

בשעה 

13:00 

בקשה אשר לא תגיע עד מועד זה לא תטופל. באחריות המגישים 

 לוודא קבלת מייל מהמערכת המאשר את הגשת הבקשה.

תשובות לבקשות שנדחו על 

 הסף

 הסף*.הודעת דוא"ל תישלח למגיש הבקשה אשר בקשתו תדחה על  07.04.22

תשובות לבקשות שנדחו 

עקב דירוג נמוך/ מעבר 

 לשלב בדיקת העומק

 
26.05.22 

 יבוצע דירוג על סמך ציוני מדדי האיכות וההעדפות. 

מגיש הבקשה יקבל מייל על מעבר לשלב הבא )בדיקת עומק( או 

  .*דחיית הבקשה עקב דירוג איכות נמוך

 עד שלב זה בחינת הבקשות תתבצע על פי הבקשה הכתובה בלבד. 

עדכון וטיוב סופי של הבקשה 

 והבאה להחלטת הועדה

על פי 

התקדמות 

פרטנית עם 

 כל ארגון

-צפי: יוני

 2022ספטמבר 

 

לאחר סיום בדיקת עומק )הצגה פרונטלית, וככל שיידרש הצגת 

סיור/ביקור בשטח ועוד(, חומרים כתובים נוספים, המלצות, עריכת 

בקשות שימצאו מתאימות יעברו תהליך טיוב, עדכון תקציב והגשה 

 .סופית לדיון בוועדת הקרן

בהתאם לקצב  חתימה על הסכמי סיוע

 הפיתוח

הארגון יידרש לחתום על הסכם אשר יכלול, בין היתר, התחייבויות 

פרסום, מחקר עיגון אבני דרך לפרויקט, אופן פריסת התשלומים, בגין: 

 .לדוגמה הסכם ראו. ובקרה

https://funds.btl.gov.il/Account/Login?ReturnUrl=%2F#/
https://funds.btl.gov.il/Account/Login?ReturnUrl=%2F#/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
mailto:carmelaeb@nioi.gov.il
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/Funds/Special%20Activities/HeskemimMifalim/Documents/agreementspecialproject.docx
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מיום קבלת התשובה, ורק בצרוף נימוקים ו/או מסמכים ימים 14בכל שלב תבוצע בכתב, תוך  הגשת ערעור* 

 רלוונטיים.

 מדדי בחינת הבקשות .6

  וההעדפות המפורטים להלן: בקשות שיעמדו בתנאי הסף ייבחנו על פי מדדי איכות התוכנית

. בקשות שהציון המשוקלל שלהן יהיה פחות מציון (1-5)בסולם  נקודות 3הינו  בחינת הבקשות ציון מעבר במדדי .א

 .המעבר יידחו

ובהתחשב בבשלות התוכנית לביצוע. בקשות שקיבלו ציון  לציון המשוקלל, בקשות יועברו לאישור ועדת הקרן בהתאם .ב

  יידחו בהתאם למגבלת התקציב שהוגדר לקול קורא.  משוקלל נמוך יחסית, גם אם גבוה מציון המעבר המינימלי,

 

 :(80%) מדדי איכות

שפורטו לעיל. על הרציונל  היעד אוכלוסיותרציונל מנומק ורלוונטי לצרכי על ההגשה לכלול  (20%): כניתורציונל הת .ג

צעירים צעירות ובקרב  חברתיתמעורבות תחום  תהרחבל המובילהכנית מציגה גישה אפקטיבית והת סביר כיצדלה

 הארגוןשל המעשי  ועל ניסיונכן ו, תוך התבססות על גישות מחקריות ופרקטיקות עדכניות אלו מקהלי יעד ערבים

שיאפשרו  בעלי רלוונטיות למטרות הקול הקורא מטרות מדידות ומדדים ברוריםעל רציונל התוכנית לכלול  .המגיש

 יישום אפקטיבי. בחינת

עבודה, השלמת השכלה תיכונית ו/או הכשרה מקצועית המשך פעילות אשר תאפשר למשתתפים תינתן לעדיפות 

או יותר מהמרכיבים באחד  התוכניותבאופן חיובי על בוגרי ובוגרות להשפיע  על התכנית להשתתפות בתכנית. במקביל

: השלמת השכלה תיכונית/תעודת בגרות, הגדלת שיעורי התעסוקה בקרב המשתתפים )לרבות הבאים

במסגרת/במהלך התוכנית(, עידוד רכישת הכשרה מקצועית, שיפור המיומנויות של אוכלוסיית היעד בתחומים כגון 

 יים, התנהלות פיננסית, כישורי חיים וכיוצא באלועברית, אוריינטציה דיגיטלית, יישומי מחשב בסיס

 (15%): (התרחבות)חדשנות/ כניתוהערך המוסף והצורך בת .ד

  כנית ושל הערך המוסף אותו היא צפויה לקבל ואוכלוסיית היעד של התהגדרה מדויקת וברורה של

 . לאוכלוסיית היעדובחינת היעדר/מיעוט מענים אחרים בסביבה כנית ומהשתתפות בת

  ובנוסף ההשפעה על  המשתתפיםבראש ובראשונה עבור  כנית להשיגוטווח ההשפעה שמבקשת התהגדרת

 . מפעילות המשתתפיםהאוכלוסייה הנתמכת 



 
 
 
 
 
 
 

13 
 

 

  ,של איתורה וגיוסה וכן לאופן התייחסות לגודל אוכלוסיית היעד והאפשרות להרחיבה משנה לשנה בפרויקט

 ופעילות קודמת של הארגון המגיש. על בסיס מיפוי עדכניאוכלוסיית היעד 

 

 לרבות:  (20%), הארגוןאיכות  .ה

 השתתפות אזרחיתמעורבות ו בהפעלת תוכניות לעידודספציפית החיות ממווהקודם הניסיון בחינת היקף ה 

בהקשר זה יבחנו מספר שנות ההפעלה . 18-26בגילאי  צעירים וצעירות בני החברה הערבית בישראלבקרב 

רלוונטיות, השפעת ההשתתפות בתוכניות על משתתפי התוכניות )ככל שקיים מעקב ו/או מחקר  של תוכניות

 מלווה(, ניסיון הצוות המקצועי בהפעלת תוכניות אלו.

  פעולה  ףהסכם שיתומעבר ל–לפעול ןמעוניי ואבהם ה (היישוביםהיישוב )או ההיכרות של הארגון את מידת

 אוכלוסיית היעדאת כן מידת ההכרות הקודמת של הארגון ו –סף כתנאי מצוין לעילשעם הרשות המקומית 

 .אלוביישובים  וצרכיה

 כנית וניהולה באמצעות מסד והימצאותן של תשתיות מקצועיות, ארגוניות, פיננסיות ופיזיות להפעלת הת

 נתונים מתאים המאפשר מדידה והערכה.

לפועל ללא עיכובים משמעותיים שכן התשתיות  לרבות: סיכוי גבוה שהתוכנית תצא( 10%) היתכנות ויישומיות .ו

והמשאבים הנדרשים לביצוע הפרויקט והפעלת השירות זמינים ואינם דורשים הליכים מקבילים של 

 אישור/גיוס/העמדת התשתית.

המוסד שומר לעצמו את הזכות למתן מענה למקרים חריגים ומנומקים בשיעור  מאפיינים נוספים ע"י קביעת הוועדה: .ז

בכל מרכיבי הקול קורא ובתנאי שהגוף מגיש ההצעה עבר את תנאי הסף וציון איכות המינימלי כמפורט להלן,  15%של 

מת בתוך החברה מסוילקבוצה וזאת בשל צורך אשר יובא לידי ביטוי בנסיבות מיוחדות כגון: שירות יחידי באזור ו/או 

 .הערבית

 

 :(20%) העדפות

 :תיעדוף של

 :בקרב החברה הערבית בישראל אשר יגיעו מהקבוצות הבאות 18-26בגילאי  משתתפיםאוכלוסיות תוכניות עבור  .א

אשר אינם בעלי תעודת בגרות ו/או אינם בעלי  ות/בעלי עבר פלילי, צעירים ות/צעירות וצעירים חסרי מעש, צעירים

 (.10%) בערים מעורבותעם קהלים אלו  פעילות, במצבי הדרה ות/שנות לימוד, צעירים 12

 (.5%) משאבים נוספים שהמציע מוכן להעמיד לטובת פיתוח והפעלת התכנית .ב
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 (. 5%שנים האחרונות ) 7-ארגון חדש אשר לא קיבל סיוע מאגף קרנות הביטוח ב .ג

 

 דרישות נוספות .7

נדרשת התחייבות לקחת חלק בתהליכי איסוף, עדכון תיעוד ודיווח מידע אודות משתתפי התוכנית והפעילויות  .א

 המתבצעות במסגרת התוכנית, לפי מתווה שיוגדר על ידי צוות הקרנות

נדרשת השתתפות במחקר הערכה, או במערך מדידה אחר שיוחלט ע"י הקרנות. וכן להתאים את המערכת  .ב

 .לצרכי ניהול המחקר

 .גוף יידרש לדאוג להעברת נתוני משתתפי התוכנית בהסכמתם והסדרת הנושא מבחינה משפטיתה .ג

 

 ?יש שאלות .8

בנוגע לאופן מילוי טופס הבקשה. המדריך כולל הסברים ודוגמאות שיקלו  במדריך להגשת בקשותמומלץ להיעזר  .א

עליכם למלא את הטופס באופן מדויק. הקפדה על מילוי מדויק של סעיפי הטופס המקוון תקצר תהליכים ותאפשר לנו 

 .לקבל תמונה טובה יותר של הפרויקט המוצע

התשובות או ההבהרות שיינתנו  carmelaeb@nioi.gov.ilהקול קורא יש לפנות בדוא"ל לכתובת: לשאלות אודות  .ב

( את המועדים לשאלות ופרסום 5או לעיל )פרק . ראתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומילשאלות יפורסמו ב

 תשובות.

נא  fundss@nioi.gov.ilניתן לפנות לתמיכה הטכנית בכתובת  במערכת מפת"חלשאלות טכניות הנוגעות לשימוש  .ג

 .המקוונת במערכת בקשות הגשת על הדרכה סרטוןכמו כן, כדאי להיעזר בזרה. השאירו פרטים ומספר טלפון לח

 לקבלת עדכונים ולכנס חשיפה, כדי לדעת כל מה שצריך על קול קורא זה. הירשמו כאן .ד

  

http://funds4dev.blob.core.windows.net/btlfilestemplates/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99.pdf
http://funds4dev.blob.core.windows.net/btlfilestemplates/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99.pdf
mailto:carmelaeb@nioi.gov.il
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Pages/default.aspx
https://funds.btl.gov.il/
https://funds.btl.gov.il/
mailto:fundss@nioi.gov.il
https://www.youtube.com/watch?v=iPdvKVsfits&feature=youtu.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
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 הערות כלליות .9

  .אבמסגרת הקול הקור אחתבקשה הארגון רשאי להגיש  .א

 . או תקנה מימון שוטף או שהן מחויבות על פי חוק כניות קיימות, שחסר להןובקשות לתלא יתקבלו  .ב

כחלק מתהליך הבדיקה, יתקיימו פגישות וקבלת הבהרות בנוגע לבקשה וכן בירור וקבלת חוות דעת מאנשי המקצוע  .ג

 .בתהליך, יתכן וידרשו עדכונים ותיקונים סופייםבמשרדי הממשלה הרלוונטיים. לבקשות שיתקדמו 

לא יינתן סיוע עבור הוצאות  מתן הסיוע מותנה באישור וועדות המוסד לביטוח הלאומי, ובמגבלות התקציב. .ד

 .שבוצעו בטרם קבלת האישור

מכוחו , התקנות שהותקנו 1995-סיוע הקרנות הינו בכפוף להוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה .ה

והתקנונים של כל קרן, ובכל מקום בו תימצא סתירה בין הכתוב במסמך זה לבין הוראות החוק ו/או התקנות ו/או 

 .יגבר הקבוע בחוק, בתקנות ובתקנונים –התקנונים 

ולהיות  ארגון שיאושר לו סיוע יתחייב לקחת חלק בתהליכי הכשרה וליווי מקצועי שיינתנו באמצעות הנהלת המיזם .ו

 .ם פעילים בתהליכי איסוף נתונים ותיעוד פעילותםשותפי

 .יובהר כי המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל ו/או לממן כל בקשה שהיא .ז

 

 

 


