
 

 רקע

צ'לסי מזמינים  האנגלי תחת יוזמת "כרטיס אדום לשנאה", הקונגרס היהודי העולמי ומועדון הכדורגל
ובריטניה להציג רעיונות עבור פרויקטים  ארצות הברית, 1משתתפים יחידים ו/או קבוצות הממוקמות בישראל

בעלי רקע דתי, אתני במטרה לבנות גשרים בין אנשים בענפי הספורט ם את הרוח הספורטיבית המיועדים לרתו
 ולאומי שונה. 

צריכים להדגיש קשרים הדדיים ושיתופי פעולה בין דתות וקהילות שונות. הצעות אלה הפרויקטים אשר יוגשו 
אשר יישפטו על ידי ועדה מיוחדת ועוד, חברתי , מיזם דיגיטליתמדיה קמפיין כאירוע, יכולות לבוא לידי ביטוי 

צ'לסי והקונגרס היהודי העולמי. ועדה זו תבחר את שלוש ההצעות מועדון הכדורגל נציגים מגם הכוללת 
 הזוכות מכל מדינה.

שם יציגו את  –סטמפורד ברידג'  –צ'לסי מועדון הכדורגל הכדורגל של  אצטדיוןלונדון ללהזוכים יוזמנו 
 אחד משלושת הזוכים יזכה למימון ותמיכה למימוש חזונם על ידי שני הארגונים.הפרויקט המנצח שלהם. כל 

 

 מטרות

 מחוצה לואפליה הן במגרש הכדורגל והן שנאה וובצורות אחרות של גזענות להיאבק ב •
 הוציא לפועל את רעיונותיהםהזדמנות לצעירים ל העניקל •
 בין אנשים מרקעים שונים אשר יוכלו לשמש ככלי לקירוב, מדרוגהניתנות ללפתח יוזמות  •
 בסביבה לא מאיימתמשמעותית לקחת חלק בעשייה  מרקעים מגווניםלעודד צעירים  •
 לנות הסובו את ערכי הכבודולשקף כלפיהם רחבי העולם מצעירים עבור  דוגמא חיובית הוותל •

 

 .הרעיון המנצח ליישום₪  40,000 עד שלמענק הפרויקט הזוכה יקבל 

 

 לוח זמנים

 הצעות : מועד אחרון להגשת 2018 באוגוסט 31

מועדון הכדורגל הצוות המקצועי של הקונגרס היהודי העולמי ו הצעות על ידיה בחינת: 2018תחילת ספטמבר 
 צ'לסי

 מדינהמכל  ותהצעות הסופיה תשלוש בחירת: 2018 בספטמבר 15

 תאריך יקבע בהמשך –מכל מדינה  פרויקט המנצחהסיום ובחירת ה: אירוע 2018סוף ספטמבר 

                                                           
 מיועד עבור המוסדות הבאים: 1

 חי, המסלול האקדמי המכללה למנהל, ויצ"ו חיפה, ביה"ס עמק יפה-מכללת ספיר, מכללת שנקר, בצלאל, מכללת תל



 תאריך יקבע בהמשך –המנצחות בלונדון, בריטניה הצעות ה: הצגת 2018אוקטובר 

 

 

 זכאות

, או בוגרי ישראלב גבוהההשכלה רשומים במוסד לסטודנטים הלהיות בתחרות צריכים המועמדים  כל •
   עד שלוש שנים ממועד סיום לימודיהם(המוסדות )

הקונגרס הצוות המקצועי של על פי שיקול דעתם של ייבחנו  בוגרי המוסדות האקדמייםמועמדים  •
 היהודי העולמי

 

 יטריונים לפרויקטקר

 לשים דגש על אלמנטים חזותיים תחת הנושא של מאבק בגזענות וקירוב בין קהילותפרויקטים על ה •
 קטים ישימו דגש על האלמנטים החזותיים אך התחרות פתוחה לכל המחלקות הפרוי •
 של מיזם אומנותי, פעילות חברתית, מדיה דיגיטלית, וידאו ארט וכו'הצעות יכולות להופיע בצורה  •
 על הפרויקטים להיות ניידים כך שניתן יהיה לממשם במספר מקומות במידת הצורך •
 אל תוך העולם הספורטיבי  מתחום האומנות והיצירהקטים לשלב אלמנטים הפרויעל  •
•  

 הנחיות לתצוגה

 ייקבעאשר מיקום בהעולים לגמר יציגו את הפרויקטים שלהם בפני פאנל שופטים, המתמודדים  •
 בהמשך

 בפני השופטיםאת הפרויקט מכל קבוצה יורשו להציג  משתתפים( 3לכל היותר שלושה ) •
 דקות  10-15אורך המצגות לא יעלה על  •
 גת, קטעי וידאו ועודמאפיין חזותי כגון מצ להכלילניתן להציג את הפרויקט בדרכים רבות, אך רצוי  •
השפעה ויכולת אפיקי , ציר זמן, תקציב, מהות הרעיוןמצגות צריכות לכלול את המידע הבא: ה •

 ומדרוג הרחבה
ללא מתן  שיקול דעתם הבלעדי של השופטיםהמענקים יעשו על פי בחירת המועמדים הסופיים ומתן  •

 לשיקוליהם  משוב

 

 יישום הפרויקט

כדי לתכנן את ביצוע הפרויקט הקונגרס היהודי העולמי בהזוכים להיפגש עם הצוות המקצועי של על  •
 בשיחת וידאו, באופן אישי או בטרם שלב המימון

 כל שבועיים על מצב הפרויקטב כתבהזוכים נדרשים לעדכן את הקונגרס היהודי העולמי ב •
התחרות, אלא אם כן סיום חודשים ממועד  12-את הפרויקט שלהם לא יאוחר מממש על הזוכים ל •

 תתבקשנה הארכה אשר תאושר על ידי הקונגרס היהודי העולמי ומועדון הכדורגל צ'לסי 
כל ההוצאות בהליך תקין ומקובל. על מנצחת הלקבוצה יוענק ₪  40,000עד ב הפרויקט הזוכה מימון •

 להיות מתועדות
את הלוגו שלהם  שומרים לעצמם את הזכות לכלול מועדון הכדורגל צ'לסיהקונגרס היהודי העולמי ו •

 על חומרי הפרויקט
ורמות פלטפאת הפרויקטים המנצחים ב יפרסמוצ'לסי מועדון הכדורגל הקונגרס היהודי העולמי ו •

 הדיגיטליות והחברתיות שלהם

 



 להרשמהדרישות 

 Google Formבאמצעות ולשלוח טופס ההרשמה את להשלים  ידרשומועמדים המבקשים להירשם  •
 שלהםפירוט מתאים עבור הצעת הפרויקט יעניק ההתקשרות הנדרשים ואת פרטי אשר יספק 

 לפי הנהלים המקובליםיש למלא את הטופס  •

 

 יצירת קשר

 oodem@wjcmail.org עומרי אודם 
 
 

את הזכות להשתמש בשמות המשתתפים,  שומרים לעצמם  ומועדון הכדורגל צ'לסיהקונגרס היהודי העולמי 
ירות ללא בעל פה למטרות פרסום וקידום מכו/או אשר נאמרו כתובות קול, מידע ביוגרפי, הגשות  ,תמונות

 דרש על פי חוק.יפיצוי נוסף, אלא אם כן 
 

 בכל מקרה של שינויים בנתונים המופיעים לעיל נעדכנכם בהתאם.
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