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תאריך אחרון להגשה. 	

יום ראשון, כ"ו בחשוון תשפ"ג, 20.11.2022, בשעה 12:00.

קהל יעד. 	

מנהלים/ות מועדוני ילדים/ות ונוער הרשומים באיגוד הכדורסל הישראלי.

תיאור הקול הקורא . 	

עמותת ערכים בספורט-הקרן לילדים ונוער במועדוני ספורט מזמינה את הנהלות מועדוני הילדים/ות והנוער הרשומים באיגוד 
הכדורסל הישראלי להגשת בקשות להשתתפות בתכנית ' יציאה מהמקום- מעטפת הליווי' לשנת תשפ"ג. 

הקרן הוקמה בשותפות בית הנשיא, איגוד הכדורסל הישראלי ועמותת ערכים בספורט, ובתמיכתם של משרד התרבות והספורט 
רוקרן סילבן אדמס למען יצירה וקידום שוויון הזדמנויות בספורט תוך העצמת ילדים/ות ונוער במסגרות ומועדוני ספורט המש

משים לאורך השנה כעוגן וכבית חינוכי לעשרות אלפי ילדים/ות ונוער. 

מטרת הקול הקורא. 	

 רקידום שוויון הזדמנויות בספורט בפריפריה החברתית והגאוגרפית תוך הטמעה וטיפוח מודעות לחשיבות ערכים בא	

מצעות ספורט ככלי לשינוי ערכי-חברתי-קהילתי.

 פיתוח מסגרות ספורט כסביבת התפתחות מיטיבה תוך בנית תודעה ותפיסה כי חינוך לערכים וחתירה לניצחון, קשורים 	

האחד לשני ואף מחזקים האחד את השני ע"י מיצוי מירבי של הפוטנציאל הטמון בכל ילד/ה.

 חיזוק דמות המאמן/ת כמחנכים במגרשי הספורט ומחוצה להן ע"י יצירת תו תקן חדשני באימונים המקדמים חוסן, 	

ערכים, מעורבות קהילתית לצד מקצועיות המחזקת את הקשר בין מאמן-שחקן- הורה.

 הקניית כלים וחיזוק תהליכים ניהוליים פנים ארגונים בקרב הנהלת המועדון לרוח התקופה ע"י יצירת תשתית חברתית 	

המסייעת לפיתוח וחיזוק חוסן המועדון מבפנים לחוץ תוך חיבורו לקהילה המקומית.

תנאי סף. 	

מועדון רשום ופעיל באיגוד הכדורסל הישראלי 	

מועדון בעל שתי קבוצות לפחות הרשומות באיגוד הכדורסל הישראלי 	

מועדון אשר השתתף בתכנית יציאה מהמקום בשנת 2020-2021, ומעוניין להמשיך לשלב ב'. 	

מועדון המקדם אקלים חיובי ביחס לספורט, והמפתח ערכים ומיומנויות המשפיעות על עיצוב תפיסות חברתיות, ומעודדות  	

קידום ומיצוי פוטנציאל בכל שחקן/ית הפעילים בו.

מחויבות להשתתפות פעילה ומלאה בכלל המפגשים והאירועים בתכנית. ) דצמבר 2022-מאי 2023( 	

*הקרן שומרת על הזכות לבדוק את מעורבות המועדונים, ובהתאם לכך על המשך השתתפותה בתכנית. 

עמידה בהתחייבות קהילתית של המועדון. 	

עמותת ערכים בספורט- הקרן לילדים ונוער במועדוני ספורט 
מזמינה את הנהלות מועדוני הילדים/ות והנוער הרשומים 

באיגוד הכדורסל הישראלי להשתתף בתכנית 'יציאה 
מהמקום' לשנת פעילות תשפ"ג ) 2022-2023(. 



VALUE SPORTS

תמיכה ומימון . 	

מעטפת ליווי שלב א' 	

תכנית מנהלות ומנהלים  *

תכנית מנטורינג  *

תכנית מאמנים  *

תכנית שחקניות ו/או שחקנים  *

מעטפת ליווי שלב ב' 	

פורום מנהלים/ות מועדוני ילדים/ות ונוער בכדורסל  *

תכנית מאמנות ומאמנים  *

תכנית שחקניות ו/או שחקנים  *

נהלי הגשה, אישור ודיווח. 	

הבקשות להשתתפות בתכנית יחתמו ע"י מורשה החתימה הסטטוטוריים של המועדון המבקש את התמיכה. 	

מגיש/ה הבקשה יהיו הנציגים האחראים מטעם המועדון על העברת כלל המסמכים עד לתאריך האחרון להגשת הבקשה.  	
במידה וכלל המסמכים לא יוגשו עד המועד שנקבע ופורסם בכתבי הקול הקורא, לא תיבחן הבקשה.

טופס בקשת השתתפות בתכנית 'יציאה מהמקום' יכלול את כלל ההיבטים וההתחייבויות הנדרשות לצורך בחינת עמידה  	
בתנאי הסף והקריטריונים שנקבעו. 

כלל הבקשות תרוכזנה ע"י מנהלת תכניות הקרן לילדים ונוער במועדוני ספורט, ותעברנה לוועדת הבחינה שתתכנס במועד  	
שנקבע מראש.

תשובות לחיוב/ שלילה תימסרנה לפונים באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני איתו הוגשה בקשתם, ובהתאם למועדים אשר   	
נקבעו מראש ע"י הנהלת הקרן. 

למען אישור ורישום לתכנית 'יציאה מהמקום' יחתום מורשה החתימה הסטטוטורי על התחייבות להשתתפות פעילה והגעה  	
לכלל המפגשים וההתחייבות הנוספות בכפוף לתקנון. 

השתתפות בתכנית 'יציאה מהמקום' תחייב את נציג המועדון לדווח על הפעלת התכנית למנהל/ת מחלקת ספורט ברשות  	
המקומית.

מועדון אשר לא יסיים את תכנית 'יציאה מהמקום' מסיבות שאינן מוצדקות ודווחו מראש, יישא בעלויות התכנית, ולא יקבלה  	
כמענק.    

ועדה ובחינת בקשות. 	

בשלב הראשון תיבדק עמידת הבקשות בתנאי הסף על הנהלת הקרן לילדים ונוער במועדוני ספורט. 	

רהוועדה תכלול נציגות של שותפי הקרן: בית הנשיא, עמותת ערכים בספורט, איגוד הכדורסל הישראלי, מנהלת הקרן ליל 	
דים ונוער במועדוני ספורט משרד התרבות והספורט, קרן סילבן אדאמס.

הוועדה תתכנס בנוכחות שלשה חברים לכל הפחות.  	

הנהלת הקרן רשאית, אך אינה מחויבת, לפנות למבקש התמיכה לקבלת הבהרות ו/או מסמכים משלימים ככל שיידרשו, ואף  	
שיתוף פעולה מלא מהמועדון המבקש להשתתף בתכנית 'יציאה מהמקום' . מגיש בקשה שלא הגיש בקשה מלאה כנדרש, 

מסתכן בפסילת בקשת השתתפותו.

התכנסות ועדת הבחינה יכולה שתעשה בכל אמצעי התקשורת, לרבות אמצעים אלקטרוניים כגון שיחת ועידה טלפונית.  	

אישור המלצות ועדת הבחינה הינה תנאי לאישור קבלת המועדון לתכנית 'יציאה מהמקום'. 	



VALUE SPORTS

ערעורים. 	

ככלל, ערעורים על החלטת ועדת בחינה יהיו מבוססים אך ורק על נימוק חדש אשר לא הופיע בטופס הבקשה הקודם, ונוצר  	
רק לאחר הגשת הבקשה.

קבלת  	 מיום  שבועיים  עד    org.valuesports@Tzeela בכתובת:  הקרן  למנהלת  האלקטרוני  בדואר  להגיש  יש  ערעורים 
ההחלטה.

שותפים . 		

בתכנית זאת שותפים בית הנשיא, איגוד הכדורסל הישראלי, עמותת ערכים בספורט )ע"ר(, משרד התרבות והספורט, וקרן  	
סילבן אדמס ע"י מגבית קנדה.*הקרן שומרת לעצמה את הזכות לצרף שותפים נוספים לדירקטוריון הקרן.

הנחיות מנהליות ואופן הגשת הבקשה. 		

הגשת הבקשה על כלל צרופותיהן ונספחיהן יוגשו באמצעו אתר תכנית 'יציאה מהמקום' באתר האינטרנט של עמותת ערכים  	
בספורט ועד ליום ראשון, כ"ו בחשון תשפ"ג, 20.11.2022, בשעה 12:00.

 	https://val- בכתובתו: )ע"ר(  בספורט  ערכים  עמותת  של  האינטרנט  אתר  באמצעות  ורק  אך  יוגשו  התמיכה  בקשות    
 uesports.org

בקשות תמיכה שלא הוגשו במועד, יפסלו. מועד ההגשה כולל ימי שישי, שבת, חגים ומועדים וכיוצ"ב. אי עמידה במועדים  	
אלה תביא לפסילת הבקשה ולאי דיון בה. 

כל בקשה תכלול את הטפסים המפורטים להלן, כאשר הם מלאים ומפורטים בהם כל הפרטים הנדרשים, תוך הקפדה על  	
צירוף כל המסמכים הנדרשים. יש למלא את כלל הנספחים,  לסרוק אותם ולהעלות אותם למערכת הקול הקורא של תכנית 

'יציאה מהמקום'.

כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא, בטפסים, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם יעשו בתוספת למסמכים, במכתב  	
נלווה או בכל דרך אחרת, הינם חסרי תוקף והנהלת הקרן רשאית להתעלם מהם או לפסול את הבקשות.

רשימת נספחים. 		

טופס בקשה מקוון. 	

צילום תעודת התאגדות ) עמותה/ אגודה/ חברה עירונית/ פטור/ מורשה/ בע"מ( 	

אישור מורשה חתימה במועדון/עמותה/עוסק/תאגיד חתום ע"י עו"ד 	

אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור 	

צילום ת.ז של מנהל מועדון הילדים והנוער בכדורסל אשר ישתתף בתכנית 	

נספח א'- התחייבות חתומה 	

נספח ב'- אישור שימוש במתקן הספורט 	

נספח ג'- הצהרה והתחייבות המועדון לפרויקט בקהילה 	

בברכה,

גב' נורית דאבוש                           מר לורנס רובין                                  גב' בתאל גרבי                                         

           יו"ר הקרן                             יו"ר ערכים בספורט                         מנכ"לית ערכים בספורט
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טופס מקוון השתתפות תכנית יציאה מהמקום- מעטפת הליווי לשנת תשפ"ג

שם פרטי :__________ שם משפחה: ___________. 	

שם מועדון ______________________. 	

מהו תפקידך בארגון ? _______________________. 	

נייד_______________________. 	

טלפון מועדון_______________________. 	

כתובת מייל_______________________. 	

למה חשוב לך להשתתף בתכנית? )עד 100 מילים(. 	

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________

מהן המטרות וההישגים שברצונך להשיג באמצעות ההשתתפות בתכנית, ברמה האישית-מקצועית וברמת הארגון? )עד . 	

100 מילים(

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________

לתפיסתנו, הצלחת התכנית תתבסס על יכולת המועדון והצוות המקצועי לשאת באחריות משותפת לתהליכי הלמידה. האם . 	

תוכל להתחייב להשתתפות המועדון בכלל התהליך ? 

כן

לא

השתתפות בתכנית 'יציאה מהמקום' תחייב השתתפות מלאה כלל הסדנאות: הנהלה, צוות מקצועי, קבוצה אחת נבחרת . 		

במועדון בין הגילאים 12-5. האם יהיה באפשרות המועדון להתחייב להשתתפות מלאה?

כן

לא

אחר, פרט/י: ________________________________________________________



VALUE SPORTS

  נספח א'

טופס השתתפות בתכנית ' יציאה מהמקום- מעטפת הליווי' לשנת תשפ"ג

מנהל/ת מועדון יקרים,

סילבן  קרן  ובתמיכת  הכדורסל  איגוד  ספורט,  במועדוני  ונוער  לילדים/ות  הקרן  בספורט-  ערכים  עמותת  בשותפות  הנשיא  בית 

אדמס ומשרד התרבות והספורט פועלים ביוזמה משותפת ליצירה וקידום שוויון הזדמנויות בספורט תוך העצמת ילדים/ות ונוער 

במסגרות ומועדוני ספורט מהפריפריה החברתית והגאוגרפית. מטרות הקרן הינם בחיזוק חוסנם ויציבותם של מחלקות הילדים/ות 

והנוער במועדוני הספורט בשני ערוצי פעולה מרכזיים: 

 מתן מלגות לשימור השתתפות ילדים/ות ונוער במועדונים הרשומים באיגוד הכדורסל הישראלי.	

 מתן מעטפת ליווי מותאמת צרכים להנהלת מועדוני הילדים/ות הרשומים באיגוד הכדורסל הישראלי.	

ייחודה של תכנית 'יציאה מהמקום' הינה ביצירת תשתית המסייעת לפיתוח וחיזוק חוסן המועדון מבפנים לחוץ תוך חיבורו 

לקהילה המקומית וזאת ע"י קהלי היעד הפנימיים במועדון- הנהלה, צוות מקצועי, שחקנים/ות, הורים.

להלן פירוט התוכניות:

לפיתוח . 	 כלים  הקניית  למען  הארגוניים-ניהוליים-קהילתיים  בתחומים  קבוצתיות  סדנאות  סדרת  מנהלים/ות:  תכנית 

וחיבור המועדון לקהילה המקומית.

תוכנית מאמנים/ות: סדרת סדנאות בתחום החברתי-רגשי שמטרתה רכישת כלים מנטליים ומקצועיים לצוות המקצועי . 	

למיצוב ופיתוח דמות המאמן ולחיזוק וטיפוח קשר מאמן-שחקן.

תתוכני שחקנים/ות: סדרת סדנאות ופעילויות חינוכיות המביאות אל קדמת מגרש הכדורסל קבוצה מתוך המועדון לתרר. 	

גול מיומנויות תקשורת, שיתוף פעולה וחשיבה חיובית בקבוצה. העצמת הערך העצמי של יחיד בתוך קבוצה דרך חוויה 

והתנהלות תומכת הורה-מאמן- שחקן. עם סיום ארבעת המפגשים הראשונים תערך סדנת הורים לתאום ציפיות סביב 

פעילות הילדים/ות במועדון תחרותי.

הצהרת נציג/ת המועדון: הנני מתחייב/ת לפעול להבטחת נוכחות והשתתפות מלאה של המועדון )יתואם עם המועדון( בתוכניות 

והאירועים השונים של תכנית 'יציאה מהמקום' לשנת תשפ"ג אשר תתקיים בין החודשים דצמבר 		0	 ועד מאי 		0	 זאת מתוך 

הבנה כי הצלחת התוכניות והשגת מטרותיהן תלויה בכך.  

על החתום:

שם המועדון: _______________________ שם פרטי ומשפחה:_____________________ תפקיד: _______________

________           ת.ז.: _______________________

תאריך: __/__/__            חתימה:_____________________
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נספח ב'

תאריך:__________ 

לכבוד: 

עמותת ערכים בספורט- הקרן לילדים/ות ונוער במועדוני ספורט

הנדון: אישור שימוש במתקן המועדון על-ידי עמותת ערכים בספורט ללא עלות  

הרינו לאשר שימוש:

אולם/ חדר ישיבות/ כיתה/ מועדון ____________________ לסך של 22 שעות עבור סדנאות מאמנים ושחקנים כחלק 

מתוכנית "יציאה מהמקום"  בשנת תשפ"ג )2022-2023(. 

שווי שעת שימוש )בש"ח(: 50	 ₪ 

סה"כ שווי שימוש )בש"ח(:50	,5 ₪ 

בברכה,

תפקיד  ומשפחה:_____________________  פרטי  שם    _____________________: המועדון:  שם 

:_____________________   ת.ז.: ____________________________

חתימה וחותמת:_____________________



VALUE SPORTS

נספח ג'- הצהרה והתחייבות המועדון לפרויקט בקהילה

הצהרת נציג/ת המועדון: הנני מתחייב/ת לפעול למען הפעלת פרויקט קהילתי מקומי במסגרת המועדון לאורך שנת תשפ"ג.  

על החתום:

שם המועדון: _______________________ שם פרטי ומשפחה:_____________________ תפקיד: _______________

________           ת.ז.: _______________________

תאריך: __/__/__            חתימה:_____________________


