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תאריך אחרון להגשה. 	
יום חמישי, ה׳ בטבת תשפ״ג, 29.12.2022, בשעה 12:00.

קהל יעד. 	

מנהלים/ות מועדוני ילדים/ות ונוער הרשומים בהתאחדות לכדורגל בישראל. 

חזון הפרויקט. 	
הקניית כלים ניהוליים לשיפור המועדון, הטמעת ערכים חינוכיים בדור העתיד, חיזוק חוסנם ויציבותם של ילדים\ות ונוער 

במועדוני הכדורגל כסביבת התפתחות מיטבית, תוך התמקדות בראיה של ערכי הסובלנות, ההכלה ושילוב ילדים עם מוגבלות 
במסגרות הספורט.

תיאור הקול הקורא . 	

עמותת ערכים בספורט-הקרן לילדים ונוער במועדוני ספורט מזמינה את הנהלות מועדוני הילדים/ות והנוער הרשומים בהתאחדות 
לכדורגל בישראל להגשת בקשות להשתתפות בתכנית ‘מגרש ביתי- תכנית התערבות למועדונים’ לשנת פעילות תשפ”ג ) -2022

.)2023

תכנית ‘מגרש ביתי’ הינה תכנית תלת שנתית בהשתתפות בית הנשיא, התאחדות לכדורגל בישראל, עמותת ערכים בספורט וספיישל 
אולימפיקס ישראל ובתמיכת משרד התרבות והספורט למען יצירה וקידום שוויון הזדמנויות בספורט תוך העצמת ילדים/ות ונוער 

במסגרות ומועדוני ספורט המשמשים לאורך השנה כעוגן וכבית חינוכי לעשרות אלפי ילדים/ות ונוער.

מטרת הקול הקורא. 	
 קידום שוויון הזדמנויות בספורט בפריפריה החברתית והגאוגרפית תוך הטמעה וטיפוח מודעות לחשיבות ערכים באמצעות 	

ספורט ככלי לשינוי ערכי-חברתי-קהילתי.
 שילוב וקידום ילדים/ות עם מוגבלות במועדון - הטמעת תכנית חדשנית להפעלת מועדוני כדורגל בראייה משלבת.	
 יצירת תשתית ערכית-	 ניהוליים פנים ארגונים בקרב הנהלת המועדון –ניהול משברים,  וחיזוק תהליכים  הקניית כלים 

חברתית כבסיס לחוסן ארגוני. 
 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 מרבי 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.
 הכשרת מאמנים לאימון בגישה משלבת.	

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

בהתאחדות לכדורגל בישראל להשתתף בתכנית ‘מגרש ביתי- תכנית 
התערבות למועדונים’ לשנת פעילות תשפ”ג ) 2022-2023(. 
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תנאי סף . 	
מועדון רשום ופעיל בהתאחדות לכדורגל בישראל. 	
מועדון בעל שלוש קבוצות לפחות הרשומות בהתאחדות לכדורגל בישראל. 	
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: 	

בעונת הפעילות הנוכחית ) דצמבר 2022-יוני 2023( ובעונות הבאות בהתאם לתכנית העבודה.
חתימה על מסמך התחייבות של המועדון להקמת קבוצה משולבת במועדון הכוללת שחקנים/יות עם וללא מוגבלות בגילאים  	

10-13 המתרגלים מיומנויות תקשורת משולבות תוך כדי העצמה והקניית ערכים באמצעות ספורט.
קיום מפגשים משותפים להורי הילדים\ות הלוקחים חלק בקב’ המשולבת. 	
עמידה בהתחייבות המועדון לפעילות התנדבותית בקהילה. 	
הוכחת השתתפות ב-3 פעילויות חברתיות/ תרומה לקהילה בקבוצות השונות של המועדון בשנתיים האחרונות. 	

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

תמיכה ומימון . 	
מעטפת ליווי לעונה הנוכחית: )דצמבר 2022-יוני 2023( 	

א תכנית מנהלות ומנהלים	.
א תכנית ליווי פרטנית למנהלים	.
א תכנית מאמנים	.
א תכנית הכשרה וליווי מאמנים בקבוצה משולבת	.
א תכנית שחקניות ו/או שחקנים שני מסלולים	.
א תכנית מעורבות הורים ואירועי שיא	.
א השתתפות במשלחת למידה בחו”ל	.

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 ‘מגרש ביתי- תכנית התערבות למועדונים’ יכלול את כלל ההיבטים וההתחייבויות הנדרשות  	

לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף והקריטריונים שנקבעו. 
כלל הבקשות תרוכזנה ע”י מנהל תכניות שטח והדרכה במועדוני ספורט מטעם עמותת ערכים בספורט, 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. 
יחתום מורשה החתימה הסטטוטורי על התחייבות  	 ביתי- תכנית התערבות למועדונים’  ‘מגרש  ורישום לתכנית  למען אישור 

להשתתפות פעילה והגעה לכלל המפגשים וההתחייבות הנוספות בכפוף לתקנון. 
נציג המועדון לדווח על הפעלת התכנית למנהל/ת  	 השתתפות בתכנית ‘מגרש ביתי- תכנית התערבות למועדונים’ תחייב את 

מחלקת ספורט ברשות המקומית. 
יישא  	 ודווחו מראש,  מוצדקות  למועדונים’ מסיבות שאינן  ביתי- תכנית התערבות  ‘מגרש  יסיים את תכנית  לא  מועדון אשר 

בעלויות התכנית, ולא יקבלה כמענק.  
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ועדה ובחינת בקשות. 	
בשלב הראשון תיבדק עמידת הבקשות בתנאי הסף על ידי הנהלת הקרן לילדים ונוער במועדוני ספורט. 	
הוועדה תכלול נציגות של שותפי הקרן: נציג עמותת ערכים בספורט, נציג משרד התרבות והספורט, נציג ההתאחדות לכדורגל  	

בישראל, מנהלת הקרן לילדים ונוער במועדוני ספורט וספיישל אולימפיקס ישראל.
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 ‘מגרש ביתי- תכנית התערבות למועדונים’. 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 ‘מגרש ביתי- תכנית התערבות למועדונים’ . 	

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.
ערעורים יש להגיש בדואר האלקטרוני למנהל התכנית בכתובת: Asaf@valuesports.org עד שבועיים מיום קבלת ההחלטה. 	

שותפים . 		
בתכנית זאת שותפים בית הנשיא, התאחדות לכדורגל בישראל, ההתאחדות הישראלית לספורט נכים, עמותת ערכים בספורט  	

)ע”ר(, משרד התרבות והספורט, וספיישל אולימפיקס ישראל בתכנית לשילוב ילדים עם מוגבלות.
הקרן שומרת לעצמה את הזכות לצרף שותפים נוספים לתכנית הקרן. 	

הנחיות מנהליות ואופן הגשת הבקשה. 		
בכתובתו: 	 בספורט  ערכים  עמותת  של  האינטרנט  אתר  באמצעו  יוגשו  ונספחיהן  צורפותיהן  כלל  על  הבקשה   הגשת 

valuesports.org ועד יום חמישי, ה׳ בטבת תשפ״ג, 29.12.2022, בשעה 12:00.
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 ‘מגרש 
ביתי- תכנית התערבות למועדונים’.

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 בהתאחדות לכדורגל בישראל אשר ישתתף בתכנית 	
נספח א’- התחייבות חתומה 	
נספח ב’- אישור שימוש במתקן הספורט 	
נספח ג’- הצהרה והתחייבות המועדון לפרויקט בקהילה 	

בברכה,

גב’ בתאל גרבימר לורנס רוביןגב’ נורית דאבוש
    מנכ”לית ערכים בספורט    יו”ר ערכים בספורט   יו”ר הקרן 


