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 ₪ . XXXעל סך  2019 -שאלה: הפרויקט שלנו קבל תמיכה מהקרן לירושלים ב .1
 האם אנחנו יכולים להגיש בקשה במסגרת הקול קורא ?

קבל מהקרן א והאם רויקט מסוים : כן.  כללי הקול קורא קובעים שלא ניתן להגיש פתשובה
 .(2018,2019,2020) משלוש השנים האחרונותתמיכה בכל אחת 

 

בכל אחת משלוש השנים האחרונות  שאלה: הארגון שלנו קבל תמיכה מהקרן לירושלים  .2
 . האם אנחנו יכולים להגיש בקשה במסגרת הקול קורא ?2018,2019,2020

תמיכה קבל מהקרן א והאם  רויקט מסויםפ: כללי הקול קורא קובעים שלא ניתן להגיש תשובה
שקבל תמיכה כאמור יכול להגיש  ארגון. (2018,2019,2020) בכל אחת משלוש השנים האחרונות

 .לפרויקט אחרבקשה 
 

של עיריית  אגפיםגם ללעמותות, חל"צים, אגודות שיתופיות והאם הקול הקורא מיועד שאלה:  .3
 ירושלים?

  : כן.תשובה
 

 קול קורא? הגיש הצעה בשאלה: האם עצמאים יכולים ל .4
 : לא תשובה

 
שאלה: מורשי החתימה של הארגון שלי אינם נוהגים לחתום על מסמכים מקוונים. האם ניתן  .5

 להגיש את הבקשה באופן ידני?
לא ניתן להגיש באופן ידני. מורשי החתימה אינם מתבקשים לחתום על הטופס המקוון, תשובה: 

מציע שיזכה  .מדוייקיםעליהם ושהנתונים שהוגשו  וסכמיםמאלא לסמן שכל כללי הקול קורא 
 חייבויות שיועברו לו ע"י הקרן בהמשך. תבקש לחתום, ידנית, על מסמכים והיתבקול קורא 

 
משפטים בלבד היא לכל התיאור יחד  10 -שאלה: בתיאור של הפרויקט האם מגבלת התיאור ל .6

משפטים כל אחד  10 עם התייחסות לששת הקריטריונים או שניתן לתאר בפירוט של
 מהקריטריונים? 

 כל התיאור.למשפטים  10: תשובה
 

או האם  ?האם ניתן להגיש שתי בקשות, אחת במסלול קהילה ואחת במסלול תרבות :שאלה .7
 ניתן לפצל פרויקט אחד ולהגיש חלק ממנו במסלול תרבות וחלק ממנו במסלול קהילה?

 במסלול קהילה או במסלול תרבות.: לא. ניתן להגיש הצעה אחת בלבד, או תשובה

 

שאלה: לגבי שת"פ עם ארגונים אחרים, האם ניתן להגיש בקשה אחת מטעמנו ובקשה נוספת  .8
 בשת"פ עם ארגון אחר או שכל מציע יכול להיות חתום על הצעה אחת בלבד?

ובין  בלבד ם אותו ארגוןמטע הצעהאחת בלבד, בין אם זו  הצעה: כל מציע יכול להגיש תשובה
 ם מדובר בהצעה משותפת עם עוד ארגון.א

 

יכולות דרך אותה העמותה  ,נפרד כפרויקטים עצמאייםב ותשמתנהל קבוצותשאלה: האם שתי  .9
 כל אחת להגיש הצעה.

 : לא. כל עמותה יכולה להגיש הצעה אחת בלבד.תשובה
 

 מדובר?על איזו שנה ₪(.  750,000שאלה: לגבי המגבלה בעניין המחזור השנתי )מינימום  .10
 .2019: מדובר על המחזור השנתי של שנת תשובה

 

שחלק ממנו יתקיים  קט במידה ואנחנו פרויקט ארצי ורוציםלהגיש פרוי ניתןשאלה: האם  .11
 ?להתקיים בירושלים בירושלים ולכן נבקש מימון רק על המפגשים שמתוכננים

ת הפרויקט הוא : אם המשרד הרשום של המציע הוא בירושלים ו/או הסניף שמנהל אתשובה
בירושלים כפרויקט נפרד ועצמאי,  קייםניתן להגדיר את החלק של הפרויקט שמתאם בירושלים ו

  , ניתן להגיש הצעה והדבר ייבדק לגופו של עניין. יםעם תכנית ותקציב נפרד
 



שאלה: הפרויקט שלנו מקורה בתל אביב, אנחנו עתידים לעבור לירושלים במחזור הקרוב, אבל  .12
 שלנו לא בירושלים. האם נוכל להגיש הצעה?המשרדים 

 : לא. המשרד הרשום והפרויקט חייבים להיות בירושלים.תשובה
 

שאלה: אנחנו שני ארגונים בשת"פ ולכן הבעלות, האחריות והזכויות בפרויקט הן משותפות  .13
מכתב  שני הארגונים. ההצהרה בטופס המקוון היא של ארגון אחד בלבד. האם עלינו להוסיףל

  היר של הארגון השני?תצ
 מצהיר בשם שני הארגונים השותפים בפרויקט. את ההצעה מגישש: אין צורך. הארגון תשובה

 
 יש להמשיך ולעקוב אחרי שאלות ותשובות שיפורסמו.

 

 
 
 


