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לקידום ילדים, כניות קול קורא לפיתוח ת

וצעירים על רצף מצבי הסיכון בני נוער  

 פרטי הקול קורא:

 23/07/2019 :אריךת

פיתוח תכניות לקידום ילדים, בני נוער וצעירים על רצף מצבי הסיכון נושא:  

 177: קול קורא מספר

 קרן ילדים ונוער בסיכון הקרן המזמינה:

 13:00בשעה  12/09/2019:  מועד סיום הגשת בקשות

 תוכן עניינים

 2  כללי .1

 2 ?בקשה להגיש יכול מי .2

 3 הבקשות בחינת תהליך .3

 3 עהסיו גובה .4

 4 סיוע מתן אופן .5

 4 חובה היבטי סף תנאי .6

 5 80% – התוכנית איכות תהערכ ממדי .7

 5 20% - עדיפויות .8

 5 הבקשות הערכת .9

 6 קשר יצירתו לשאלות כתובת .10
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 כללי .1

 

 , בין היתר בשלסיכוןמצבי ב בילדים, בני נוער וצעירים, הנמצאים הטיפולידום לק פועלת בסיכון ונוער ילדים קרן

 שתמשיםמ וק,הח על שעברו נוער ובני ילדים לרבות ,וריכוז קשב רעותהפו ,מינית פגיעה, אלימות ת,תעללוה, ההזנח

 .מַסּכנים חיים לתנאי חשופים או בסמים

, במטרה לסייע בצמצום מצבי הסיכון, פעילותה של הקרן מכוונת לפיתוח והטמעת מודלים ותוכניות מערכתיות

  חברתית, ושילוב במערכות החינוך, הרווחה והתעסוקה.מניעת הדרדרות לעוני ונזקקות, קידום מוביליות 

תוך הבניית אסטרטגיית העבודה של הקרן כוללת זיהוי אתגרים, למידת השדה, מיפוי סדור של צרכים ופיתוח מענים 

 .קרנות פרטיות, ארגונים ציבוריים וארגונים עסקיים שלה הרלוונטיים וכןי הממשותפויות עם משרד

 

רצף מצבי הסיכון מצביעה על כמה עקרונות מרכזיים. האחד, התייצבות על חום עבודה עם נוער הספרות העדכנית בת

לצד האוכלוסייה מתוך עמדה המזהה לצד מצבי הסיכון גם את הכוחות והיכולות העומדות לפרט ולסביבתו, ונותנת 

והבנה בדבר הידע הייחודי אותו צברו השני, עבודה מתוך שותפות, בגובה העניים תוך כבוד לתמונה הכוללת. מענה 

השלישי, הבנה של ההקשר החברתי הכולל בו מתרחשים , והן הפרט והן סביבתו ביחד למצבי סיכון והתמודדות איתם

כך שהעבודה נעשית גם במעגלי הפרט והסביבה תוך עבודה  .מצבי הסיכון והדיאלקטיקה שבין הפרט לסביבתו

 משפיעים על אוכלוסיות מודרות.מערכתית באשר לחסמים המרכזיים ה

 

חיזוק החיבור של בני נוער וצעירים לקהילה  . האחד,כמה כיוונים מרכזייםביחס לצעירים, מצביעה הספרות על 

למידה אישית ורכישת כלים ותי למבוגר אחראי בסביבתם. השני, חיבור משמע תוךולמעגלי החיים שלהם 

קנות הבודה אימונית המאפשרת להגיע להישגים, לשנות עמדות ולע . השלישי,להתמודדות באמצעות ניטור עצמי

 יות בדרך מותאמת לבני נוער וצעירים.ומיומנ

 

פיתוח מענים יצירתיים, תוך  זום תכניות חדשות, בדגש עללי פעולבכוונת הקרן לבהתאם למגמות אלו ואחרות, 

  דיגיטציה וטכנולוגיות שירות חדשניות. שטרם נוסו, קידום דרכי התערבות

 מי יכול להגיש בקשה? .2

 

וחברות עמותות ציבוריים,  גופיםשל המוסד לביטוח לאומי )להלן: "הקרן"( מזמינה הקרן לילדים ונוער בסיכון 

פיתוח ללהגיש בקשות  במצבי סיכוןוצעירים נוער  בני, המתמחות בפיתוח והפעלת תכניות לילדים לתועלת הציבור

 מענים בנושאים:
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עבריינות, בדידות, נשירה  בדגש על עוני,, (6-18בקרב ילדים ובני נוער )קשים התמודדות עם מצבי סיכון  2.1

או כל מצב אחר אשר יוכח כי הינו זנות, שימוש בחומרים ממכרים פגיעה מינית, ממסגרות, אלימות, 

 .ה זוימהווה מצב סיכון לאוכלוסי

בדגש על רכישת כישורי חיים,  חסרי עורף משפחתי,( 18-23)צעירים ל ים בוגריםיהכנה למעבר לח 2.2

 .מיומנויות ופיתוח כישורי רישות, מנהיגות ושייכות חברתית וקהילתית

 תהליך בחינת הבקשות .3

 

 )מערכת מערכת מפת"חבקשות לסיוע יש להגיש באופן מקוון, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים באמצעות  3.1

 כניות חברתיות(.פיתוח ת

 אין להגיש יותר מבקשה אחת לארגון. 3.2

 .13:00בשעה  12/09/2019ניתן להגיש בקשות לא יאוחר מיום  3.3

 סינון ראשוני לבקשות לבחינת עמידה בתנאי הסף.הקרן תערוך  3.4

להערכת איכות התוכנית, וכן בהתאם לסדרי העדיפויות  ממדיםבקשות שיעמדו בתנאי הסף ייבדקו לאור  3.5

 להלן. 8והעדיפויות סעיף  ,להלן 7סעיף : ממדי איכות שקבעה הקרן

הבהרות בנוגע לבקשה וכן בירור וקבלת חוות דעת וקבלת כחלק מתהליך הבדיקה, יתקיימו פגישות  3.6

יתכן וידרשו עדכונים לבקשות שיתקדמו בתהליך,  מאנשי המקצוע במשרדי הממשלה הרלוונטיים.

 . ותיקונים סופיים

 ., ומגבלות התקציבמתן הסיוע מותנה באישור וועדות המוסד לביטוח הלאומי 3.7

בכל  10%למקרים חריגים ומנומקים בשיעור של עד המוסד שומר לעצמו את שיקול הדעת לתת מענה  3.8

מרכיבי הקול קורא, ובתנאי שהגוף מגיש ההצעה עבר את תנאי הסף וציון האיכות המינימלי, וזאת בשל 

 או למגזר מסוים.  ו/צורך מיוחד הבא לידי ביטוי בנסיבות מיוחדות  כגון, שירות ייחודי באזור 

סד לביטוח לאומי, הארגון יידרש לחתום על הסכם אשר יכלול, לאחר תהליך אישור הבקשה בוועדות המו 3.9

 בין היתר, התחייבויות בגין: פרסום, מחקר ובקרה, עיגון אבני דרך לפרויקט ואופן פריסת התשלומים. 

 גובה הסיוע .4

חודשים. תקופה זו תכלול  42של עד  הלתקופ ש"חמיליון  2השתתפות הקרן במימון התוכנית הינה עד  4.1

  חודשים. 6תקופת התארגנות של עד 

 :כלכלי של היישוב בו פועלת התוכנית-שיעור הסיוע המרבי נקבע בהתאם לאשכול החברתי 4.2

)הנמוך  ש"חמיליון  2עד מעלות התוכנית או  90%עד יקבלו סיוע של  1-4יישובים המדורגים באשכול  ▪

 .(מבינהם

https://funds.btl.gov.il/
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)הנמוך  ש"חמיליון  2 עד או מעלות התוכנית 70%עד  יקבלו סיוע של 5-7המדורגים באשכול יישובים  ▪

 .(הםמבינ

)הנמוך  ש"חמיליון  2 עד מעלות התוכנית או 50%עד  יקבלו סיוע של 8-10יישובים המדורגים באשכול  ▪

 .(הםמבינ

 50%עד יקבלו סיוע של )שיופעלו ביותר משתי רשויות, ובאזורים שונים בארץ(  כניות ארציותת ▪

 .הם(מבינ)הנמוך  ש"חמיליון  2ד ע מעלות התוכנית או

ויכלול בין  במסמך התקציב המצורף לטופס הגשת הבקשהקציב יוגש בהתאם לכללים המופיעים הת 4.3

היתר התייחסות להוצאות כוח אדם, הוצאות ישירות בגין הפעילות מול אוכלוסיית היעד וכן מספר 

 .תקציב יוצג במונחים הניתנים למדידה, כגון יחידות תמחור או שעות עבודהה המשתתפים הצפויים.

 .תקציב יוגדרו אבני דרך ותוצרים הקשורים להשגת המטרות ויעדי הפרויקטב

 ופן מתן סיוע א .5

 במספר פעימות בהתאם להתקדמות הפרויקט ולפי אבני דרך שיקבעו.הסיוע יינתן  5.1

 הסיוע יינתן להוצאות שוטפות על הפעילות לרבות שכר עבודה, עבור כוח אדם העוסק במתן השירות. 5.2

 בקשה.הכולל למהיקף התקציב  20%הסיוע יינתן עבור רכישת ציוד ושיפוץ מבנים ובלבד שלא יעלה על  5.3

 .עלויות לא יוכרו עלויות שהן שווה כסףהלעניין חישוב  5.4

 תנאי סף היבטי חובה .6

 

 :הבאים בתנאים העומד, בלבד כחוק המאוגד ארגון הינו הבקשה מגיש 6.1

 .בתוקף תקין ניהול באישור המחזיק( ב"וכיו צ"חל, עמותה) ממשלתי משרד שאינו ציבורי מוסד ▪

 .מקומיות רשויות אשכול או, מקומית רשות ▪

 .חות בפיתוח פרויקטים בתחום המוצעלפשנים בעל ניסיון מוכח של שלוש  הינומגיש הבקשה  6.2

אוכלוסיית היעד או להוסיף רכיבים היקף להרחיב את  בכדיאשר אין בהן  לתכניות קיימותלא יינתן סיוע  6.3

  מת.קיי חדשים לתכנית

הפרויקט ובנוסף, השלמת תקציב נוסף התחייבות של מגיש הבקשה להשלמת מימון מלוא תקציב  6.4

  .לחריגה, ככל שתהייה, מעבר לתקציב המתוכנן לפרויקט, חתומה ע"י גזבר/רו"ח מטעם הארגון

טופס הבקשה כולל מילוי כל הסעיפים הנדרשים וצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות  6.5

 הקול הקורא.

 



 

 

5 

 

, התקנות 1995-]נוסח משולב[, התשנ"ה להוראות חוק הביטוח הלאומיסיוע הקרנות הינו בכפוף 

שהותקנו מכוחו והתקנונים של כל קרן, ובכל מקום בו תימצא סתירה בין הכתוב במסמך זה לבין הוראות 

 .יגבר הקבוע בחוק, בתקנות ובתקנונים –החוק ו/או התקנות ו/או התקנונים 

 

 לקבל ו/או לממן כל בקשה שהיא. אינו מתחייבד לביטוח לאומי יובהר כי המוס

 80% –ממדי הערכת איכות התוכנית  .7

 איכות: ממדי 7.1

אחרים  , ובחינת העדר/ מיעוט מעניםהגדרה מדויקת וברורה של הצורך לרבות) - הצורך בתכנית ▪

 20% -(לצורך המוגדר בסביבה

אוכלוסיית יעד מוגדרת ומבוססת על מיפוי עדכני, התייחסות לרבות )  -אוכלוסיית יעד והיקף פעילות ▪

 20% -ה(ימתאימה לאיתור וגיוס האוכלוסי

פעלה, מטרות, יעדים ולוחות הצגת מודל התכנית מפורטת, לרבות )  -מטרות תוצאות ומדדי הצלחה ▪

 25% - זמנים(

ניסיון קודם ומומחיות בתחום השירות והאוכלוסייה דגש על  לרבות)  - יכולת הארגון לתמוך בתכנית  ▪

 35% -ן, חוסן פיננסי ותשתיות ארגוניות(מעורבות מספקת של הצוות הבכיר בארגוהרלוונטיים, 

 20% - עדיפויות  .8

 

 ממדי עדיפויות: 8.1

התוכנית. ככל שדירוג האשכול נמוך יותר, תינתן לתוכנית בו תופעל  1כלכלי - לאשכול חברתיבהתאם  ▪

 40%- עדיפות גבוהה יותר

 30% –' וכום חרדי, םערביעולים חדשים, כגון  ותייחודי קבוצותלתוכניות שיופעלו בקרב  ▪

הזמן  מבחינת ,הקודם של הארגון מגיש התכנית תינתן עדיפות לתכניות בהתאם להיסטורית הסיוע ▪

 30% –והיקף הסיוע הניתן לארגון 

 הערכת הבקשות  .9

 לעיל והעדיפויות התוכנית איכות ממדיפי הבקשות יבחנו על  9.1

                                                           
 .באתר הלמ"ספי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ראו הסבר ודירוג -על 1

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA.aspx
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 1-5של  ידורג בניקוד ממדכל   9.2

 נקודות 3הינו האיכות  ממדיבשקלול כלל ציון מעבר   9.3

האיכות וההעדפות לפי המשקלים  ממדיבתום בחינת מדדי האיכות ידורגו ההצעות על פי ציון המשקלל את   9.4

 20%עדיפויות  80%הבאים: מדדי איכות: 

  כתובת לשאלות ויצירת קשר .10

 25/08/2019 –מועד אחרון לשאלות/לבקשת הבהרות  10.1

 meravsh@nioi.gov.ilלשאלות יש לפנות בדוא"ל לכתובת:  10.2

  27/08/2019 –מועד פרסום תשובות / הבהרות  10.3

בהתאם  ,לאומי לביטוח המוסד של האינטרנט אתרהתשובות או ההבהרות שיינתנו לשאלות יפורסמו ב 10.4

 לעקוב אחר התשובות באתר האינטרנט המגישיםבאחריות  ב.לתאריך הנקו

הכנס יכלול דברי הסבר והדרכה . . מיקום יימסר לנרשמים9.00 בשעה 8/8/2019 יתקיים ב כנס חשיפה 10.5

מומלץ  –. מעוניינים שלא יכולים להגיע לכנס להרשמה :רשם מראשימילוי הבקשה המקוונת. יש להב

 .להירשם ולקבל חומרים שהוצגו בכנס לאחר קיומו ועדכונים נוספים

 13:00בשעה  12/09/2019מועד אחרון להגשת בקשות  10.6

ביום ההגשה  13:00ועד השעה במילוי הבקשה בפורטל תינתן במשך כל זמן ההגשה,  תמיכה טכנית 10.7

 fundss@nioi.gov.ilבכתובת:  האחרון

mailto:meravsh@nioi.gov.il?subject=שאלות%20הבהרה%20-%20קול%20קורא%20לפיתוח%20תכניות%20לקידום%20ילדים,%20בני%20נוער%20וצעירים%20על%20רצף%20מצבי%20הסיכון
https://www.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Pages/default.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUMzFWRTVGR1M4RlRBUldJMTM4UE1KTUgyWS4u
mailto:fundss@nioi.gov.il

