
 (11.2081.יום מרשימת שאלות הבהרה ותשובות )שאלות שהוגשו 

עברנו למסגרת של  בהמשך השנההפרויקט שלנו הופעל באמצעות עמותה אחת ו 2019בחלק משנת שאלה:  .1
בעניין מחזור שנתי  להיום. כיצד עלינו להתייחס לדרישהעמותה אחרת, והיא זו שמפעילה את הפרויקט נכון 

 מינימום?₪  750,000של 
ש"ח  750,000העמותה שמגישה את הבקשה בקול קורא זה היא זו שנדרשת להראות מחזור שנתי של : תשובה

 .2019ל באמצעות אותה עמותה בשנת . זאת גם אם הפרויקט לא הופע2019לפחות, בשנת 
 

אבל בפועל  שאלה: אנו מאוגדים כחברה בע"מ, איננו מאוגדים רשמית כחברה לתועלת הציבור ולא כעמותה, .2
 ?אנחנו חברה שאינה רווחית. האם אנו עומדים בתנאים של הקול קורא

של כללי הקול קורא  2.1המתוארים ברשימת סוגי הארגונים המפורטת בסעיף ארגונים הלא. רק תשובה: 
 רשאים להגיש בקשה בקול קורא.

 

זכייה במענק קשה במטרה ששאלה: האם ארגון בעל פריסה ארצית שטרם החל לפעול בירושלים מגיש את הב .3
  ?האם זה אפשריבירושלים, תאפשר לו להתחיל פעילות חדשה 

לא. רק אם לארגון ארצי יש סניף בירושלים, שמפעיל פרויקט שמתרחש כולו בירושלים, ניתן להגיש  תשובה:
 בקשה וזו תיבחן לגופו של עניין, לראות אם מתקיימים כללי הקול קורא או לא. 

 

 קשה שתוגש בקול קורא זה?בפות ניתן לכתוב את השאלה: באיזו ש .4
 עברית, ערבית או אנגלית. תשובה:

 

להגשת בקשות בקול המועד האחרון  אחרירק  וככל הנראה נקבל אותו 46 אישור לפי סעיףטרם קיבלנו שאלה:  .5
 האישור אחרי היום האחרון להגשת בקשות?האם ניתן להגיש את  קורא.

, אבל חייבים להגיש אחד 46, אין חובה להגיש אשור לפי סעיף ניהול תקין בתוקףמציע אישור אם יש ל: תשובה
, יהיה על 2020ים רק עד סוף /ים תקפ/ים המוגש/אם האישורמשני אישורים אלה, עם הגשת הבקשה. בנוסף, 

 , כשיתקבל וכתנאי לתשלום המענק בפועל.2021הארגון להגיש אישור של שנת 
 

מוגשת על ידי שני גופים, האם תחת שם המציע ופרטיו יש לציין את הגוף העומד במידה וההצעה שאלה:  .6
 בדרישות הסף או את שניהם?

אם שני הארגונים  ,רק את הארגון שעומד בתנאי סף )ובכל מקרה רק ארגון אחד בסעיף האמור יש לצייןתשובה: 
 ני.טופס למלא פרטים לגבי הארגון השעומדים בתנאי סף(. יש מקום בהמשך ה

 

שאלה: בפרויקט שלנו מעורבות מספר עמותות שונות, כל אחת מבצעת חלק אחר של הפרויקט. אם עמותה  .7
, או הצעה לפרויקט אחרעמותה אחרת בקבוצה יכולה להגיש אחת מגישה בקשה לפרויקט המשותף, האם 

 שההצעה השנייה תיפסל?
מבצעת, זה  עמותה זוחלק מהפרויקט שאם עמותה אחת מהקבוצה מגישה בקשה שמוגבלת רק לאותו תשובה: 

אף אחת משתי הצעות אלה אינה בתנאי שזאת  .ויקט אחר ע"י עמותה אחרת מהקבוצהלא אמור לפסול הגשת פר
  מוגשת שהצעה משותפת.

 

קציב שאלה: האם עמותה שמפעילה שני פרויקטים יכולה להגיש שתי בקשות )לשני פרויקטים שונים( אם הת .8
 לשנה?₪  750,000ל עים הוא משל כל אחד מהפרויקט

, לפרויקט אחד, בקול קורא. : התקציב של הפרויקט אינו רלבנטי. עמותה יכולה להגיש רק בקשה אחתתשובה
 הפרויקט.  תקציבהעמותה, לא  וא מחזורה₪(  750,000השנתי המינימלי הדרוש )המחזור הכספי 

 

הפצת שאלון הערכה מקוון? למי צריך להפיץ ועל איזו  -לכללי הקול קורא   3.6מה הכוונה בסעיף שאלה:  .9
 הערכה מדובר? 

לקהל שמשתתף/נהנה מהאירוע/פעילות,  מיועדהקרן לירושלים תכין ותעביר אליכם שאלון הערכה שתשובה: 
  אותו תצטרכו להעביר בתום הפעילות, ולהחזיר אלינו.ו

 

ויח"צ של הפרויקט, הכוללת הצעה לשיתוף מיתוג בטופס הבקשה יש לפרט תכנית מיתוג הסעיף שאלה: ב .10
 פעולה עם הקרן לירושלים. למה הכוונה בהצעה לשיתוף פעולה עם הקרן לירושלים?

תכנן לשתף פעולה עם הקרן לירושלים בהקשר של ההצעה המוגשת. תבקש לפרט כיצד הוא ממ המציעתשובה: 
פעולות מיתוג הקשורות לפרויקט ובהן יודגש לדוגמא: הזמנת נציג הקרן לשאת דברים בפתיחת אירוע ו/או 

 .ו'וכ ,שיתוף הפעולה עם הקרן


