
בקשהלהגשת 

קול קורא להגשת  
לפיתוח  בקשות 

תכניות חדשניות

לרישום לקבלת עדכונים בנוגע 
הסברהלכנס והרשמה קורא לקול 

למסמך נגיש

:  מטרת הקול הקורא
קידום ביטחון סוציאלי וכלכלי של  •

.אוכלוסיות בסיכון
.מניעה וצמצום הדרה חברתית•
.טיפול ושיקום בתחום התמכרויות, מניעה•

אוכלוסיות בסיכון כמפורט : אוכלוסיית יעד
בקול קורא   

קרן למפעלים מיוחדים: הקרן המזמינה

בשעה  26.3.2020מועד אחרון להגשת בקשות 
13:00

חברות  , עמותות: מי יכול להגיש את הבקשה
אשכול , רשויות מקומיות, לתועלת הציבור

רשויות מקומיות המתמחים בפיתוח והפעלת  
.  תכניות חדשניות לאוכלוסיות במצבי סיכון

–בכוורת 11.2.2020: יתקיים בהסברה  כנס 
בלודהחברתי של ישראל ההאב

? מי אנחנו

הינן קרנות קרנות הביטוח הלאומי

לאומיות המובילות השקעות 

הקרנות  . חברתיות בישראל

פועלות לצמצום פערים חברתיים  

וקידום איכות החיים של 

זאת באמצעות  . אוכלוסיות בסיכון

,  הקמת תשתיות, פיתוח, מימון

חדשניות  , מיזמים ותוכניות

בשותפות עם משרדי , ואפקטיביות

ארגונים  , קרנות, רשויות, ממשלה

.ויזמים חברתיים

1

תקציר קול קורא

מזמינה  הקרן למפעלים מיוחדים 

ארגונים להגיש בקשות לפיתוח  

התערבויות ומודלים  , מענים

:בתחומים ניסיוניים וחדשניים 

קידום ביטחון סוציאלי  •

.של אוכלוסיות בסיכוןוכלכלי 

מניעה וצמצום הדרה  •

.חברתית

טיפול ושיקום בתחום  , מניעה•

.התמכרויות

22.1.2020: תאריך

https://funds.btl.gov.il/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eA2O09w-JEGEg2-KrTvDKlwtnd0pFPBHusA0ptClPvVUNzFVT0dJT0FMMEtCWkRXWVI2MkhKNE4zTy4u
http://moss.btl.gov.il/Funds/kolotkorim/Documents/%D7%A7%D7%95%D7%9C %D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90 %D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA %D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA %D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97 %D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.btl.gov.il/Funds/
https://www.btl.gov.il/Funds/Special Activities/Pages/default.aspx
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רציונל

בסיכוןאוכלוסיותשלוכלכליסוציאליבטחוןקידום1.

הנמצאותומשפחותיחידים,מיעוטיםבני,צבאיוצאי,עצמאים:היתרביןהכולליםאוכלוסיותמגוון

או/ומתקשיםרביםוצעיריםחדשיםעולים,ותיקיםאזרחים,הוריותחדמשפחות,כלכליתבמצוקה

תקציבםשלנכוןולניהולהכלכלילמצבםהקשורבכלעתידםבהבטחתלצורךדייםעריםאינם

כדימשפחותיהםעםלגורממשיךאף,נשואיםזוגותכולל,מהצעיריםחלק.והמשפחתיהאישי

ביטחוןוהבטחתלתכנוןפנויותולאשלהםהעכשוויבקיוםמרוכזותאלואוכלוסיות.בהוצאותלחסוך

לה,כלכליתלפגיעותחשופהלמדיגדולהשאוכלוסייה,היאהתוצאה.ומשברמעברבמצביכלכלי

אוהקצרבטווחלפגועעלולים,אלהכל.והנפשיתהגופנית,הבריאותיתהפגיעותעלהשלכות

,המדינהעלעוללהוותבעתידעלולהוהיאעצמאייםחייםלנהלזואוכלוסייהשלביכולתהארוך

האנשיםשלעתידםאתשתבטיחבטחוןורשתמעניםבמציאתמשאביםלהשקיעשתצטרך

אלואוכלוסיות,בנוסף.העבודהגילשלאחרבשניםחייהםאיכותואתזובאוכלוסייההכלולים

לואשרכלכלימשברלמצבימכניסהלהימנעכדיכספילניהולולמיומנויותלכלים,לידענדרשות
.לעילכמתואר,והמשפחההיחידעלהשלכות

בעלי,משוחרריםחיילים:כולל,ומעלה18מגילבוגרים:זהבתחוםלבקשותיעדאוכלוסיות

בעליעצמאיים,גרושים,מובטלים,היתרביןהכוללים,הכנסההשלמתמקבליאו/ונמוכההכנסה

.מעבודהפרישהלקראתמבוגריםעובדים,דיורחסרי,הוריותחדמשפחות,זעיריםעסקים
.כלכלימשברבמצבימשפחות

המוגבליםהמשאביםשליותרואפקטיבייעיללניהולמעניםלמתןהאפשריותהתוכניותבין

,ידעלהקנייתחינוכיותמתודולוגיותפיתוח:לצייןניתןאלויעדאוכלוסיותלרשותהעומדים

והדרכהייעוץ,ליוויתכניות,ומשפחותיחידיםתקציבשלופיננסיכלכלילניהולוכישוריםמיומנויות

לנוערומנטורינגליוויתכניות,משברמצביעםלהתמודדוהיכולתהאישיהביטחוןתחושתלחיזוק

למניעתוהפיננסיהכלכליהניהולבתחום,משפחתיעורףחסריצעיריםגםכולל,בסיכוןוצעירים

בחובותהנמצאיםלאנשיםופיננסיתכלכליתמסוגלותבניית,יותרחמוריםסיכוןלמצביהדרדרות

:כגוןפיננסייםלשירותיםנמוכההכנסהבעלישלההנגשהשיפור,אותםלפרועמסוגליםשאינם

וקהילתייםפרטנייםמעניםפיתוח,רפואיביטוח,חסכוןתכניתפתיחת,אשראיקבלת,בנקחשבון

הדרכה,העונילקומתחתהנמצאותומשפחותיחידיםלרשותהעומדיםהמשאביםשליעיללניהול

לייעוץמידעמרכזהקמת,והמשפחההפרטשלהייחודייםלצרכיםבהתאמהפנסיונילניהולוייעוץ

כלכלילניהולידידותיותטכנולוגיותפיתוח,כלכליתבמצוקהולמשפחותליחידיםופיננסיכלכלי

.ופיננסי

חברתיתהדרהוצמצוםמניעה2.

מניעתהיאוהמקוטבתהמערביתהמודרניתהחברהבפניהעומדיםהחשוביםהאתגריםאחד

י"עפהנבחנותוקבוצותמיעוטקבוצותביניהן,באוכלוסייהשונותקבוצותשלחברתיתהדרה

,החברתיהמרקםשל"השקטרוצח"כנתפשתחברתיתהדרה.שלהןוהתרבותיהאתניהמוצא

אנושייםמצרכיםוהתעלמותהתעמרות,ופיזיתמילוליתאלימות,גזענותשללתופעותתורמת
,Holt-Lunstad)מענהמקבליםאינםאשר Smith, Baker, Harris, & Stephenson, 2015).

והנפשיתהגופניתבבריאותופוגעתוקבוצותיחידיםשלחברתיתלבדידותגורמתחברתיתהדרה

נשירהעלמשפיעהילדיםבקרבחברתיתהדרה.לצורכיהםמעניםמקבלותשאינןאוכלוסיותשל

נורמטיביות-אתופעותועלורגשיתפיזיתאלימות,דכאון,ובאלכוהולבסמיםשימוש,הספרמבית

ופונקציונליפיזיתיפקודאי,דמנציה,חוליעלכמשפיעה,היתרבין,נמצאהזקניםשלהדרה.שונות

תהליכיםוצמצוםמניעההואחברתיתמדיניותקובעיבפניהניצבהאתגר.הנפשיתהבריאותועל

.וזקניםבוגרים,מתבגרים,בסיכוןוצעיריםילדיםבקרבחברתיובידודהדרהשלאלה

בשוליהנמצאיםאלהנמצאיםחברתיובבידודבהדרהכאוכלוסיותהמוגדרותהאוכלוסיותבין

,נפשנפגעי,דיורחסרי,הוריותחדמשפחות,ים"להטב,מובטלים,מיעוטאוכלוסיות:כגון,החברה
.ועודעניים,ונפשיתפיזיתמוגבלים,חברתיותזכויותחסרי
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רציונל

התמכרויותבתחוםושיקוםטיפול,מניעה3.

,אלכוהול:כגון,שונותוהתמכרויותבסמיםבשימושניכרתעלייהישכימראיםמחקריםממצאי

בגיללירידהעדיםאנוהאחרונותבשנים.שונותאוכלוסיותבקרבועודקלפים,הימורים

.11-12בגילכברובסמיםבאלכוהולמתנסיםרביםילדים.ובאלכוהולבסמיםהשימושבהתחלת

לשתייההמתמכרים12-18בגילאיוצעיריםהנוערבניבקרבגםקיימתההתמכרותתופעת

ובגילבילדותאלהבחומריםהשימוש.ומעלה18גילאיבקרבגםמתפשטתוהיאולסמיםחריפה

ואלכוהולסמיםצריכתשלההשלכות.הפיכהבלתיונפשיתגופניתלפגיעהגורםההתבגרות

כלפיקטיניםשלבריונות,דרכיםבתאונותיותרגדולהבמעורבותמתבטאותנוערבניבקרב

רצחעדמיניתמתקיפהקשהאלימות,יותרקשיםבסמיםלשימושהתדרדרות,אחריםקטינים
.צעיריםנוערבנישללאובדנותוכןלרצחניסיונותאו

ובניסמיםנפגעי"(1):ביניהןשונותקבוצותלזהותאפשרהמתמכריםבאוכלוסיית

בני"(2);למאסראותםהגורריםנורמטיבייםלאולמעשיםלגניבותהחשופים,"משפחותיהם

בפעילותומעורביםהעבודהבשוקמשתלביםלא,ספרמבתיהנושרים,"18גילעדנוער

מורכבתהאחת:שונותקבוצותלזהותניתןביניהם,"המבוגריםהמתמכרים"(3);עבריינית

בהעלאת,לאיתורםנדרשתרבהוהשקעהממשפחותיהםמתנתקיםשאינם19-25בנימצעירים

שלפרופילבעליומעלה25בנימבוגריםהם,השנייה.אמוןיחסיובבנייתשלהםהמוטיבציה

התנתקואשרההתבגרותמגילבסמיםבשימושהמעורביםבמבוגריםמדובר.להרואיןמתמכר

בכדיעברייניתבפעילותהמעורבים,הטיפולתחילתלפנישניםחינוכיותוממסגרותמהמשפחה

ובניהימורים,קלפיםנפגעי"(5);"משפחותיהםובניאלכוהולנפגעי"(4);סמיםלרכוש

,העבודהמקוםאתנוטשים,ההימוריםלמימוןנורמטיבייםלאמעשיםהמבצעים,"משפחותיהם

עללנטלוהופכיםכלכליתולמצוקהלעוניומתדרדריםמתרוששים,שלהםבקריירהפוגעים
.המדינה

ציבורייםמשאביםבזבוזהיאהתוצאה.העבודהממעגלאנשיםמוציאותלמיניהןהתמכרויות

ולהוציאםאותםלשקםכדי.הגולמיהמקומיבתוצרופגיעהעבודהימיאובדןלצדלשיקומם
.רבותואנושיותכספיותהשקעותנדרשותההתמכרויותממעגל

התפשטותלמניעתהמכוונותתכניותלפיתוחעדיפותלתתצריכות,זהבתחוםהתוכניות

בריאותיתהתדרדרותלמניעת,המתמכריםמספרלהפחתתסיכויצעירבגיללמניעה.התופעה

האפשריותהתוכניותבין.זובאוכלוסייהלטיפוליותרגדולותכספיותבהוצאותחסכוןוהשגת

תרופתיוטיפולסוציאליות-פסיכוגישותהמשלבותומתודולוגיותשיטותשלוקידוםפיתוח:נציין

לצד,בסיסינורמטיביטיפוללקראתהנוערבנישלוהתנהגותיתפקודיבייצובלסייעשמטרתן

חייםכישוריבהקנייתמאמץלמקדצריכותאחרותתכניות.ובאלכוהולבסמיםהשימושהפסקת

תרבותרגישותתכניותפיתוח,ונפשיתגופניתלהתדרדרותובסכנהבסיכוןנוערובנילצעירים

תופעתעםלהתמודדותשוניםידעמתחומימקצועלאנשיתכניותפיתוח,וצעיריםלנוער

.והקהילתיהמשפחתי,האישיבמישורמניעהתכניותפיתוח,ההתמכרות

למפעליםהקרןפרסמהשעבורםאוכלוסיותאולתחומיםבקשותלהגישאין

צעירותבקרבאקטיביזםעידוד:כגון,האחרונותבשניםקוראיםקולותמיוחדים

צעיריםהורים,מוגבלויותעםלאנשיםבריאחייםאורח,חברתיתבהדרה

בדידותלצמצוםלזקניםותכניות(0-3)ינקותבגילאיהרךבגיללילדיםבסיכון

שפורסמוקוראיםלקולותשהוגשותכניותלהגישאין,כןכמו.בקהילהושילוב

יתקבלולא,בנוסף.האחרונותהשניםבחמשקרנותבאגףאחרותבקרנות
.חוקפיעלמחויבותשהןאושוטףמימוןלהםשחסר,קיימותתכניות

4
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תנאי סף2

:הבאיםבתנאיםהעומד,בלבדכחוקהמאוגדארגוןהינוהבקשהמגיש•

תקיןניהולבאישורהמחזיק(ב"וכיוצ"חל,עמותה)ממשלתימשרדשאינוציבורימוסד-
.בתוקף

.מקומיותרשויותאשכולאומקומיתרשות-

הבקשהבתחוםפרויקטיםבפיתוחלפחותשניםשלוששלמוכחניסיוןבעלהינוהבקשהמגיש•

.(ניסיוןפירוטטופסלצרףיש)המוצעת

.תקנהאוחוקמכוחהמתוקצבותתכניותאוקיימותלתכניותסיועיינתןלא•

תקציבהשלמתלרבות,הפרויקטתקציבמלואמימוןלהשלמתהבקשהמגיששלהתחייבות•

.לפרויקטהמתוכנןלתקציבמעבר,שתהייהככללחריגהנוסף

בהתאם,הרלוונטייםהמסמכיםכלוצירוףהנדרשיםהסעיפיםכלמילויכוללהבקשהטופס•

.הקוראהקוללדרישות

מעניקיםשאנחנוהסיוע3

.שיקבעודרךאבניולפיהפרויקטלהתקדמותבהתאםפעימותבמספריינתןהסיוע•

והדרכותהכשרות,לפרויקטייעודיאדםכוחהעסקתלרבותהפעילותלהוצאותיינתןהסיוע•

.(לבקשהשתצורףהתקציבלטבלתבהתאם)ועודופרסוםשיווק,לצוות

.כסףשוותשהןעלויותיוכרולאהעלויותחישובלעניין•

הסיועגובה4

תקציבמתוך750,000-1,500,000₪שביןבטווחתהיההתוכניתבמימוןהקרןהשתתפות•

6עדשלהיערכותתקופתגםתכלולההתקשרותתקופת.חודשים36שללתקופהשיוגש

.חודשים42עדכ"סה-תקציבתוספתוללאוהענייןהצורךלפי,חודשים

.הפרויקטשלהכוללמהתקציב80%עדיהיההסיועשיעור•

ויכלולהבקשההגשתלטופסהמצורףהתקציבבמסמךהמופיעיםלכלליםבהתאםיוגשהתקציב•

.היעדאוכלוסייתמולהפעילותבגיןישירותהוצאות,אדםכוחלהוצאותהתייחסותהיתרבין

יוגדרובתקציב.עבודהשעותאותמחוריחידותכגון,למדידההניתניםבמונחיםיוצגהתקציב•
.הפרויקטויעדיהמטרותלהשגתהקשוריםותוצריםדרךאבני

.בפרויקטהפעילותקיוםלצורךהנדרשותהתשתיותאתלהעמידלהתחייבהמגישהארגוןעל•
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תהליך בחינת הבקשות5

פירוט והערותמועדנושא

פתיחת קול קורא 

להגשת בקשות

,הנדרשיםהנלוויםהמסמכיםכולל,מקווןבאופןהבקשותלהגישיש22.1.20

.ח"מפתמערכתבאמצעות

כנס הסברה והדרכה 

למתעניינים

שלמיסודם,בלוד"ישראלשלהחברתיההאב–כוורת"ביתקייםהכנס11.2.20

.בקישורמראשלהירשםחובה.וינט'וגהלאומיהביטוחקרנות

מועד אחרון  

הבהרות/לשאלות

לכתובתל"בדואלפנותישוהבהרותלשאלות5.3.20

carmelaeb@nioi.gov.ilהמצויןמהמועדיאוחרלא.

מועד פרסום 

הבהרות/תשובות

שלהאינטרנטבאתריפורסמו,לשאלותשיינתנוההבהרותאוהתשובות12.3.20

.קוראיםוקולותלסיועבקשות/קרנות/לאומילביטוחהמוסד

.האינטרנטבאתרהתשובותאחרלעקובהמגישיםבאחריות

מועד סיום הגשת  

הבקשות

26.3.20

13:00בשעה 

לוודאהמגישיםבאחריות.תטופללאזהמועדעדתגיעלאאשרבקשה

.הבקשההגשתאתהמאשרמהמערכתמיילקבלת

תשובות לבקשות  

שנדחו על הסף

.*הסףעלתדחהבקשתואשרהבקשהלמגישתישלחל"דואהודעת7.5.20

תשובות לבקשות  

שנדחו עקב דירוג  

מעבר לשלב  / נמוך

בדיקת העומק

.וההעדפותהאיכותמדדיציוניסמךעלדירוגיבוצע4.6.20

עקבהבקשהדחייתאוהבאלשלבמעברעלמייליקבלהבקשהמגיש

.*נמוךאיכותדירוג

.בלבדהכתובההבקשהפיעלתתבצעהבקשותבחינתזהשלבעד

עדכון וטיוב סופי של 

הבקשה והבאה 

להחלטת הועדה

7.6.20-

31.8.20

שיידרשוככל,הפרונטליתהצגתה)הבקשהשלעומקבדיקתסיוםלאחר

בקשות,(בשטחביקור/סיורעריכת,נוספיםכתוביםחומריםהצגת

בוועדתלדיוןסופיתוהגשהעדכון,טיובתהליךיעברומתאימותשימצאו

.הקרן

חתימה על הסכמי  

סיוע

בהתאם לקצב 

הפיתוח

:בגיןהתחייבויות,היתרבין,יכלולאשרהסכםעללחתוםיידרשהארגון

.התשלומיםפריסתואופןלפרויקטדרךאבניעיגון,ובקרהמחקר,פרסום

.הקרןבאתרראולדוגמההסכםטיוטת

או  /ורק בצרוף נימוקים ו, הגשת ערעור בכל שלב תבוצע תוך שבוע מיום קבלת התשובהמענה לערעורים*

רלונטייםמסמכים 
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מדדי בחינת הבקשות6

.  כמפורט להלןהאיכות והעדיפויות הבקשות יבחנו על פי מדדי•
סעיףכלשלהמשקלפיעל,1-5שלבציוניםומשוקללממוצעבניקודידורגמדדכל•

.להלןכמפורט
.נקודות3הינוהאיכותמדדיכללבשקלולמעברציון•

וההעדפותהאיכותמדדיאתהמשקללציוןפיעלההצעותידורגוהאיכותמדדיבחינתבתום•
.20%עדיפויות80%:איכותמדדי:הבאיםהמשקליםלפי

:(80%)האיכותמדדי

מעניםמיעוט/העדרובחינת,הצורךשלוברורהמדויקתהגדרה:לרבות,בתכניתהצורך•

.(20%)המוגדרלצורךבסביבהאחרים

יהיה,התכניתבתקופתמשתתפים40שלמינימום:לרבות,פעילותוהיקףיעדאוכלוסיית•
,עדכנימיפויעלומבוססתמוגדרתהאוכלוסייה;לשנהמשנההמשתתפיםבהיקףגידול

.(20%)האוכלוסייהוגיוסלאיתורמתאימההתייחסות
חדשניתגישהמציגההתכנית;לצרכיםרלבנטיוהואמנומקהרציונל:לרבות,התכניתרציונל•

תואםהתכניתרציונל;הבעיהעםבהתמודדותחדשנייםרכיביםכוללתאו/ו,דרךופורצת

אחריםלמעניםביחסמוסףערךלתכנית;ובעולםבארץעדכניותופרקטיקותמחקריותגישות

.(20%)אותםומשלימהמשתלבתוהיאבסביבה

יעדים,מטרות,הפעלהמודלהצגתלרבותמפורטתתכנית:לרבות,הצלחהומדדימטרות•

.(20%)הצלחהומדדיזמניםולוחות

השירותבתחוםומומחיותקודםניסיוןעלדגש:לרבות,בתכניתלתמוךהארגוןיכולת•

פיננסיחוסן,בארגוןהבכירהצוותמעורבותמידת,הסףלתנאימעברהרלבנטיתלאוכלוסייה

.(20%)ארגוניותותשתיות

:(20%)העדפות
תינתן,יותרנמוךהאשכולשדירוגככל.התוכניתתופעלבו*כלכלי–חברתילאשכולבהתאם•

.(40%)יותרגבוההעדיפותלתוכנית

.(30%)'וכוחרדים,ערבים,חדשיםעוליםכגוןייחודיותקבוצותבקרבשיופעלולתוכניות•

,התכניתמגישהארגוןשלהקודםהסיועלהיסטוריתבהתאםלתכניותעדיפותתינתן•

.(30%)לארגוןשניתןהסיועוהיקףהזמןמבחינת

.ס"הלמבאתרודירוגהסברראו,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהדירוגפי-על*

7
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הערות כלליות7

.הקוראבקולשהוגדרושוניםבתחומיםשהןובלבד,בקשותשתיעדלהגישיכולהארגון•

.1בפרקראוהתחומיםעלהרחבה

קולותמיוחדיםלמפעליםהקרןפרסמהשעבורםאוכלוסיותאולתחומיםבקשותלהגישאין•

שפורסמוקוראיםלקולותשהוגשותכניותלהגישאין,כןכמו.האחרונותבשניםקוראים

לא,בנוסף.(1בפרקפירוטראו)האחרונותהשניםבחמשקרנותבאגףאחרותבקרנות

.חוקפי-עלמחויבותשהןאושוטףמימוןלהםשחסר,קיימותתכניותיתקבלו

וקבלתבירורוכןלבקשהבנוגעהבהרותוקבלתפגישותיתקיימו,הבדיקהמתהליךכחלק•

יתכן,בתהליךשיתקדמולבקשות.הרלוונטייםהממשלהבמשרדיהמקצועמאנשידעתחוות

.סופייםותיקוניםעדכוניםוידרשו

והשירותיםהרווחהשרבאישור,הלאומילביטוחהמוסדוועדותבאישורמותנההסיועמתן•

.התקציבובמגבלותהחברתיים

עדשלבשיעורומנומקיםחריגיםלמקריםמענהלתתהדעתשיקולאתלעצמושומרהמוסד•

האיכותוציוןהסףתנאיאתעברההצעהמגיששהגוףובתנאי,קוראהקולמרכיביבכל10%

באזורייחודישירות,כגוןמיוחדותבנסיבותביטוילידיהבאמיוחדצורךבשלוזאת,המינימלי

.מסויםלמגזראו/ו

,1995-ה"התשנ,[משולבנוסח]הלאומיהביטוחחוקלהוראותבכפוףהינוהקרנותסיוע•

הכתובביןסתירהתימצאבומקוםובכל,קרןכלשלוהתקנוניםמכוחושהותקנוהתקנות
בתקנות,בחוקהקבועיגבר–התקנוניםאו/והתקנותאו/והחוקהוראותלביןזהבמסמך

.ובתקנונים
.שהיאבקשהכללממןאו/ולקבלמתחייבאינולאומילביטוחהמוסדכייובהר•

?שאלותיש

כוללהמדריך.הבקשהטופסמילוילאופןבנוגעבקשותלהגשתבמדריךלהיעזרמומלץ•

שלמדויקמילויעלהקפדה.מדויקבאופןהטופסאתלמלאעליכםשיקלוודוגמאותהסברים

הפרויקטשליותרטובהתמונהלקבללנוותאפשרתהליכיםתקצרהמקווןהטופססעיפי

המוצע
אוהתשובותcarmelaeb@nioi.gov.il:לכתובתל"בדואלפנותישקוראהקולאודותלשאלות•

ראו.בלבדלאומילביטוחהמוסדשלהאינטרנטבאתריפורסמולשאלותשיינתנוההבהרות

.תשובותופרסוםלשאלותהמועדיםאת(4פרק)לעיל

בכתובתהטכניתלתמיכהלפנותניתןח"מפתבמערכתלשימושהנוגעותטכניותלשאלות•
fundss@nioi.gov.ilהגשתעלהדרכהלסרטון.לחזרהטלפוןומספרפרטיםהשאירונא

.כאןלחצוהמקוונתבמערכתבקשות

.זהקוראקולעלשצריךמהכללדעתכדי,חשיפהולכנסעדכוניםלקבלתכאןהירשמו•

.נוספיםועדכוניםבכנסשהוצגומצגותלקבלמנת-על,להירשםישלכנסיגיעושלאמתעניינים

הערכהמחקרישלמאגרהינולהערכהשער."להערכהשער"החיפושבמנועלהיעזרתוכלו•

תכניותלמצואתוכלובאתר.2000משנתהחל,בישראלנערכואשרחברתיותתוכניותשל

אתבחנוהתכניותפיהםעלהמרכזייםהמדדיםאתולראותפעילותותחומייעדקהלילפי
.עצמן
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הקרןעלהרחבה

ולרשויותחברתייםלארגוניםמסייעתלאומילביטוחהמוסדשלמיוחדיםלמפעליםהקרן

במצביאוכלוסיותמגווןעבורוחדשניניסיונימרכיבבעליחברתייםשירותיםלפתחמקומיות

בסיכוןצעירים,מיוחדיםצרכיםעםאנשים,קשישים,ובאבטלהבעונימשפחות:ובהם,סיכון

רווחהשירותיבפיתוחמקצועיוניסיוןידעהמעניקה"חברתיתסיכון-הוןקרן"כפועלתהקרן.ועוד

הקרןפעילות.המחקריתוההערכההתכניתבמימוןומשתתפת,הסוציאליהביטחוןובשיפור

מעוגנתוהיא,פילנתרופיותוקרנותציבורייםארגונים,ממשלהמשרדיעםפעולהבשיתוףנעשית
מנהלתידיעלשאושרובתקנון,36סעיף,1995–ה"תשנ(משולבנוסח)הלאומיהביטוחבחוק

.החברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהשרובאישורהמוסדוועדותעםבהתייעצותהמוסד

.הקרןתקנון-להרחבה

השינוייםקצבהאחרוניםבעשורים.(לטיניפתגם)"ִאתםמשתניםואנו,משתניםזמנים"

,בכנפיהםאלושינוייםשמביאיםרבהברכהבצד.וגוברהולךוהכלכלייםהתרבותיים,החברתיים

מתוךוצומחיםשנוצריםחדשיםתוכןותחומייעדאוכלוסיות,חדשיםצרכיםמעטלאגםישנם

במדינתהקייםהשירותיםמערךבמסגרתמיטבילמענהזוכיםשאינם,הללוהשינוייםובעקבות

בפיתוחולסייעמענהלכךלתתהקרןמבקשתחברתיתחדשנותלעידודכקרןבפעילותה.ישראל
.בישראלהחברתייםהשירותיםעבורחדשנייםמודלים

:עיקרייםמסלוליםשלושהעלמושתתתהקרןפעילות

הסוציאליהביטחוןושיפורהחברתייםהשירותיםלשדרוגניסיוניותחדשניותתכניותפיתוח•

פילנתרופיותוקרנותבאגףאחרותקרנותעםיחדמשותפיםמערכתייםמיזמיםייזום•

התאמהזהובכלל,בלבדהקרןבסיועשפותחומוצלחיםמודליםשלוביסוסהרחבה,הטמעה•

וצורותגיאוגרפייםאזוריםשלשוניםלסוגיםוהרחבהנוספותולאוכלוסיותלמגזרים
.התיישבות

הפעלהכדיתוךהתכניותבעיצובהמסייע,הערכהבמחקרמלוותבקרןמהתכניותחלק

והםהחוקריםמיטבי"עמתבצעיםאלומחקרים.שהוגדרוההצלחהמדדיפיעלובהערכתה

לבצעוכיצדהאםלגביהחלטותובקבלתהניסיוניתההפעלהבתקופתהמודלבעיצובמסייעים

.התכניותשלוהרחבההטמעה

של קרנות הביטוח הלאומי  סקירת פעילות שנתיתראו ב-להרחבה ודוגמאות של פרויקטים*

30-33' עמ2018לשנת 

במדינותהחברתייםהשירותיםבפניהעומדים21-הבמאההחברתייםוהאתגריםהמגמות

פעריםוצמצוםשוויוןאי:השארביןהינם,בישראלהחברהבפניובכללםהמערביבעולםשונות

,ופנסיוניסוציאליביטחון,חברתיתהדרהוצמצוםמניעה,וזקניםזיקנה,וענייםעוני,חברתיים

התמכרויות,חברתייםבשירותיםחדשניותטכנולוגיותשילוב,במצוקהמשפחותשלכלכליייצוב

.ובעולםבארץאקדמיהואנשיחוקריםידיעלזוהואלואתגרים.ועוד

הכוללות,ויצירתיותחדשניותתכניותלפיתוחלסייעהקרןבכוונת,אלולמגמותבהתאם

קוראבקולהמפורטיםוהתחומיםהרלבנטיותהאוכלוסיותעבורניסיוניותהתערבותדרכי
.זה
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קול קורא להגשת  
לפיתוח תכניות חדשניותבקשות 


