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 1202בירושלים לשנת המקדמים חיים משותפים קול קורא לקבלת הצעות לפרויקטים 

 

הקרן לירושלים פועלת לקידומה של החברה בירושלים כחברה חופשית, סובלנית ופלורליסטית.  
שונות, בה מתקיימים חיים משותפים בכל  ירושלים היא עיר רבת פנים, זהויות מגוונות ותרבויות

בית לארגונים ופעילים ", המרחב לחיים משותפים"תחומי החיים. הקרן לירושלים הקימה את 
המקדמים סובלנות, חיים משותפים ורב תרבותיות בירושלים. המרחב מהווה מקום לקיום תהליכי 

למעלה בשנים האחרונות התאגדו ים. עילות ואירועים לפיתוח רעיונות יצירתיחשיבה ותכנון ולקיום פ
שמו לעצמם למטרה  אלה ארגונים .ציית הסובלנות"יבמסגרת "קואלבעיר ומוסדות  ארגונים 65 -מ

 ,ירושליםוקבלת האחר ב , חיים משותפיםלהוביל מיזמים ופרויקטים המקדמים ערכים של סובלנות
  .וקבלה של אורחות חייהם השוניםומתוך כבוד  בעירתוך התייחסות לאוכלוסיות המגוונות החיות 

ארגונים ומוסדות אלה, ולתמוך ת לחזק ומעוניינוקרן ירושלים בריטניה )ע"ר(  הקרן לירושלים
בלת מזמינה הגשת בקשות לק הקרן לירושליםלשם כך  .פעילויות לקידום חיים משותפים בירושליםב

חיים משותפים  המיועדים לקדם ותרבותקהילה בתחומי חינוך, חברה, מענק עבור פרויקטים 
 חד אירוע יכול שיהיה הפרויקט, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא שלהלן. בירושלים

  "(.הפרויקט" –)להלן  בהשתתפות קהל ,מתמשךאו  פעמי

  .למענק כספי מהקרן לירושלים לביצוע הפרויקט והכל בהתאם למפורט להלן הצעה זוכה תזכה

 כללי .1

ו/או כל חלק מסכום המענק המבוקש הינה בסכום המבוקש בחירת הצעה לשם קבלת מענק  .א
ובכפוף להעברת הכספים  ירושלים בריטניה ןוקר בהתאם לשיקול דעתה של הקרן לירושלים

בפועל ע"י צדדים שלישיים. אף אם המציע וההצעה עומדים בכל הדרישות והתנאים 
כל בת להעניק את המענק המבוקש או כל חלק ממנו להרלבנטיים, אין הקרן לירושלים מתחיי

 מציע ולא יהיו למציעים כל טענה כנגד הקרן לירושלים בעניין זה.
 

תוכן הפעילות הכלול בפרויקט, אופי הפרויקט, תקציב של על המציעים להגיש פירוט  .ב
וסיכונים אפשריים הידועים למציע(   אתגרים)כולל הפרויקט וכל פירוט ונתון נוסף הדרוש 

  בהתאם לקול קורא זה להלן.
 

-ולא יהווה יותר מ₪  120,000 -ל  ₪ 80,000יהיה בין שיינתן לפרויקט הזוכה המענק סכום  .ג
)מבלי להטיל על הקרן לירושלים כל התחייבות מגובה התקציב הכולל של הפרויקט  80%

 בנוגע לסכום המענק שיינתן בפועל למציע(.

 .הצעות זוכות 3ייבחרו עד  .ד
 

  .אחד מפרויקט ביותר יזכה לארשאי להגיש הצעה אחת בלבד ו ארגון .ה

 לשם קבלת הסברים נוספים. המפגש וירטואלי מציעיםמפגש שתתף בהמציעים מוזמנים לה .ו
חברי קואליציית יישלח ל לזום קישור. בזום  14:00בשעה   14.3.21ביום א' יתקיים 

, לקבלת הקישור, וכן ניתן לפנות במייל לאורנה ניר, רכזת הקואליציה הסובלנות במייל
 .merchavjlm@gmail.comבמייל: 

 

mailto:merchavjlm@gmail.com


 מקדמיות לגבי המציע והפרויקטדרישות  . 2

, כולל כאלה בלבדקואליציית הסובלנות מיועד לגופים שהינם חברים בקול קורא זה  .א
  .במהלך הליך קול קורא זהשיצטרפו 

: , כולל מידע בעניין הקואליציהטופס בקשה להצטרף לקואליציית הסובלנותללינק 
https://forms.gle/bHJpAz8HeAgJ4oRh9 

 
המחזיקות באישור ירושלמיות,  קול קורא זה מיועד לעמותות ו/או חברות לתועלת הציבור .ב

ו/או  ;, בתוקףאו באישור ניהול תקיןו/לפקודת מס הכנסה  46מוסד ציבורי לפי סעיף 
ו/או  לאגודות שיתופיות ירושלמיות המחזיקות בתעודת מלכ"ר ובאישור ניהול תקין בתוקף;

לתאגידים עירוניים ו/או מעין עירוניים ו/או רשויות עירוניות שפועלים ללא מטרות רווח, 
 . יר ירושליםבע

בירושלים. ככל שמדובר בתאגיד הפועל ביותר מעיר  להיותהרשומים של הגוף משרדיו על  .ג
אחת בארץ, אך הסניף/אגף/מחלקה שמגיש את ההצעה הוא בירושלים והפרויקט כולו 

, , עם תקציב מוגדר ונפרד, ניתן להגיש את ההצעהע"י הסניף הירושלמי מתבצע בירושלים
  והמקרה יישקל לגופו של עניין. ן קיומו של סניף/אגף/מחלקה בירושליםכולל אסמכתא לעניי

באחד או יותר ממגוון תחומי החיים לרבות העוסק הוא פרויקט תכני, הפרויקט המוצע  .ד
, בירושליםו/או סובלנות המיועד לקדם חיים משותפים ו חינוך, חברה, קהילה ותרבות

או  פעמי חד אירועיהיה   הפרויקטבהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא שלהלן. 
 בהשתתפות קהל.  ,מתמשך

לתקציב של  מיועדהמענק ו 2021 שנת עד סוףיהיה הפרויקט ביצוע התחלת המתוכנן למועד ה .ה
אין מניעה שהפרויקט עצמו ימשיך גם  .שנה אחתשלא תעלה על פת ביצוע הפרויקט, ותק

של יתייחס לתקופה  ,שיוגש כחלק מההצעה אבל תקציב הפרויקט מעבר לתקופה האמורה,
  .  ביצוע הפרויקט, בלבדשנה מיום תחילת עד 

 של תקציב הפרויקט, 20%למציע קיימים מקורות תקציביים עצמאיים/אחרים בשיעור  .ו
 .)כולל שווה ערך( לפחות

 המוצע מאפשר הערכה ומדידה של הצלחתו.הפרויקט  .ז

 במקרה זה מספיק .משותפתרשאים להגיש הצעה  החברים בקואליציית הסובלנותגופים  שני .ח
תנאי הקול קורא, ובלבד שזה הגוף אליו יועבר הכסף, ככל יתר בכל גם שאחד מהם עומד 

 שההצעה תיבחר.

הצעה משותפת )כאמור בסעיף הצעה אחת בלבד, למעט במקרה של הגשת  להגיש רשאיארגון  .ט
אך  ,אחת מהן משותפתשלפחות  ככללעיל(; במקרה זה ארגון רשאי להגיש שתי הצעות ( ח)

 .אחד הפרויקטיםרק ביוכל לזכות 

 

  בחינת ההצעותקריטריונים ל .3

    המפורטים לעיל, ובדיקת שלמות  המקדמיותלאחר בדיקת עמידת המציע וההצעה בדרישות  
המסמכים הנלווים, תיבחן ההצעה, בין היתר, בהתייחס המקוון והטופס ההצעה,  
 הבאים: לקריטריונים 

 חיים משותפים בעיר. /או סובלנות ו מקדמתה מציג תכניתהפרויקט  א.

מציג התמודדות עם אחד מהשסעים החברתיים / תרבותיים הקיימים בעיר הפרויקט  ב.
  .ירושלים, לפחות

בהיבטים של חשיפה ונראות, מספר )לרבות ו/או משמעותית פרויקט בעל השפעה רחבה  .ג
גבוה וסיכוי  ,(capacity building) / תשתיות בניית יכולות המשתתפים הצפוי, 
 (./שכפול המודללהמשכיות/הטמעה 

https://forms.gle/bHJpAz8HeAgJ4oRh9
https://forms.gle/bHJpAz8HeAgJ4oRh9


 שיתופי פעולה בין גופים שונים.באמצעות מציג חדשנות ומקוריות, לרבות הפרויקט  .ד

, במידה שיחולו שמתאימה למגבלות ההתמודדות עם מגפת הקורונהפרויקט שכולל חלופה  ה.
 במועדים הרלבנטיים לפרויקט.

 

  התחייבויות וחובות החלות על המציע .4

הגשת הצעה מהווה אישור מטעם המציע לדבר היותו בעל מלוא הזכויות בפרויקט, וכן אישור  .א
  המענק. לקבל אתעל כך שאין כל מניעה חוקית או חוזית להגשת ההצעה ו/או 

מציע הזוכה במענק לחתום על אישור והתחייבות בנוסח שיועבר לו ע"י הקרן לירושלים  על .ב
ועל מסמכים נוספים בהתאם לדרישות הקרן לירושלים, ולמלא אחר כל ההתחייבויות, 
ההוראות, והתנאים הכלולים בקול קורא ובמסמכים אלה, כתנאי לתשלום המענק. המענק 

  ר הגיש את ההצעה בלבד.ישולם לגוף אש

מציע אשר זוכה במענק ישבץ את לוגו הקרן לירושלים בכל החומרים השיווקיים של  .ג
כי הפעילות בגודל זהה ללוגו של המציע עצמו. כמו כן, על המציע לציין לפחות הפרויקט, 

תמיכת הקרן בכל מודעות הפרסום של הפרויקט כולל במדיה חדשה, על פי ב מבוצעת 
 מפורטות שיינתנו במכתב ההשתתפות של הקרן לירושלים.ההוראות ה

פי פורמט שייקבע ע"י -במענק חייב להגיש דו"חות ביצוע )מילולי וכספי(, על  אשר זוכה  מציע .ד
 המענק בפועל.הקרן לירושלים ובהתאם להנחיותיה, כתנאי לקבלת כספי 

במלוא התנאים ככל שיעלה מדו"חות הביצוע ו/או יסתבר בפועל, שהמציע אינו עומד  .ה
וההתחייבויות החלים עליו, לרבות ככל שהוצאות הפרויקט הן נמוכות מסכום התקציב 
שפורט בהצעה, ו/או שהמציע הזוכה אינו עומד בהתחייבויות בעניין מקורות מימון נוספים 

(, שומרת הקרן לירושלים את הזכות לבטל לפחות 20%של  לעיל )מאצ'ינג )ו(1ף בהתאם לסעי
   ו/או להעניק חלק יחסי של המענק, בלבד.את המענק 

לממש כלים להערכת הפרויקט בהתאם לפורמט שיאושר על מציע אשר זוכה במענק יידרש  .ו
. במקרה של אי (שאלון הערכה לקהל המשתתף בפרויקטידי הקרן לירושלים )דוגמת הפצת 

   ק.עמידה בתנאי זה, שומרת הקרן לירושלים את הזכות לבטל או להקטין את המענ

 

 תהליך בחירת ההצעות הזוכות .5

 :שלבי-יהיה דובחירת ההצעות הזוכות תהליך  .א

 6 -מיון ראשוני של ההצעות כולל בדיקת עמידה בדרישות המקדמיות ובחירת כ – שלב המיון  
 הצעות אשר יעברו לשלב השני. 

ועדת בחירה הכוללת נציגי הקרן לירושלים ונציגי התורמים בחו"ל תבחר עד  –שלב הבחירה   
 הצעות זוכות.  3 

בפרטי  או כל חלק מאלה דון עם המציעיםל, הדעת, על פי שיקול רשאית הקרן לירושלים ב.
לבחינת הצעות, לדרוש ממציעים פרטים וסיורים  ו/או מפגשים הצעתם ו/או לקיים ראיונות 
לשביעות רצונה המלאה, לרבות בעניין ניסיון קודם,  יםו/או הבהרות נוספו/או מסמכים  
הקרן  תוהכל במטרה לבחון את המציע, ההצעה והפרויקט. במסגרת שיקוליה כאמור, רשאי 
לבקש מהמציעים ו/או כל חלק מאלה, לתקן או לשפר את הצעותיהם, לרבות  לירושלים 
מרכיביהן, מיקום קיום הפרויקט, תוכנן ותקציביהן, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד  
  בין לפני בחירת זוכה/ים ובין לאחר מכן.שלבים,  מספרובין ב 

שיקולים שקשורים , המציע של הקודם ניסיונוהקרן לירושלים תהא רשאית לקחת בחשבון  .ג
השתתפות אחרת שהקרן , הצעות ממגוון תחומיםלמכלול ההצעות הזוכות, כגון בחירת 

 .ושיקולים נוספים בהתאם לשיקול דעתהמעניקה לארגון המבקש 



הזכות לבחור ביותר משלוש הצעות, כולל אפשרות של חלוקת הקרן לירושלים שומרת את  . ד
 . בין הזוכים סכום הפרס

מנימוקים מיוחדים , 2022שנת רק ב שביצועו מתחיל לאשר פרויקט איתשהקרן לירושלים ר ה.
   .בהתאם לשיקול דעתה

 

 הצעהבמסמכים הכלולים אופן הגשת ההצעה ו .6 

 המציע יגיש הצעתו בטופס המקוון שנמצא בלינק .א
 https://forms.gle/zn8cgWL7sCwgRH45A זה:

 :על המציע להגיש את המסמכים הבאים .ב

לאחר  https://forms.gle/zn8cgWL7sCwgRH45A שנמצא בלינקטופס מקוון  .1
  מילוי כל הפרטים הרלבנטיים, חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע.

 (./אגודה שיתופית)עמותות/חל"צבתוקף אישור ניהול תקין  .2

 .תעודת מלכ"ר )אגודה שיתופית( .3

 )עמותות/חל"צ( במידה וקיים.לפקודת מס הכנסה בתוקף  46אישור לפי סעיף  .4

אישור תקף מאת פקיד שומה על ניהול ספרים )תאגידים/רשויות עירוניות/מעין  .5
 עירוניות(. 

 . אורנה ניר, רכזת הקואליציה, חתום ע"י אישור על חברות בקואליציית הסובלנות .6

מלא ומפורט, כולל רשימה מפורטת להיות  הפרויקט תקציבעל  -תקציב הפרויקט  .7
ל יחתשת תקופת ביצוע הפרויקט, במהלך הפרויקטשל הכנסות והוצאות צפויות של 

על המציע לפרט את כלל  .לכל היותרלתקופה של עד שנה אחת,  2021שנת  עד סוף
ערך, שם המממן -מקורות המימון האחרים לפרויקט כולל מקורות מימון בשווה

הכולל של הפרויקט, מגובה התקציב  20%לפחות   וסכום המימון, ואלה יהוו
  :לדוגמה תקציב)לנוחיות המציעים מצורף כאן  כאמור.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13OEY6z41oByRFqhULw_RJaY

0jHMCJPZh8bwfU/edit#gid=0-WHrUZ ) 

שהכתובת הרשומה של הארגון אסמכתא על סניף/אגף/מחלקה בעיר ירושלים, ככל  .8
 אינה בירושלים.

ע"י העלאת קבצים לטופס  (8()ב)6 –( 2()ב)6המפורטים בסעיפים המציע יגיש את המסמכים  .ג
   המקוון.

 .התוכנית בצורה ממוקדת על המציעים לתאר את ד.  

הקרן לירושלים שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל הצעה לגביה תקבע כי אינה מתאימה  .ה
ו/או אינה מקיימת את התנאים וההתניות המפורטים בקול קורא, לרבות בשל הגשת הצעה  
התכנית אינה בה ו/או  בה חסרים חלק מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או הנתונים הדרושים 
 . לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים הדרושים ו/או לא ברור וענייניבאופן  כתובה  
וון, באופן מלא ומפורט, רשאית הקרן לירושלים, מטעם זה מילא כראוי את הטופס המק 
רשאית הקרן  לחילופין  פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את ההצעה או-בלבד ועל 
לבקש כי המציע יוסיף  בהתאם לשיקול דעתה ומבלי שמוטלת עליה כל התחייבות לעשות כן,  
או ם שבהצעתו ו/או איזה מהנתונים ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכי 

בהתאם לשיקול דעתה , כתנאי לבדיקת ההצעה ו/או כתנאי לזכייתה, והכל הדרושיםהמידע 
   .ומבלי להטיל כל חובה עליה הקרן לירושליםשל 

https://forms.gle/zn8cgWL7sCwgRH45A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13OEY6z41oByRFqhULw_RJaYWHrUZ-0jHMCJPZh8bwfU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13OEY6z41oByRFqhULw_RJaYWHrUZ-0jHMCJPZh8bwfU/edit#gid=0


הערכת ההצעות תהא הקרן לירושלים בחינת ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לצורך  .ו     
לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף נתונים ו/או מסמכים, בנוסף על מה  רשאית  
      שנדרש ו/או הוגש בהצעה. 

על המציע עם קבלת הטופס, המציע יקבל הודעה אוטומטית מ"גוגל פורמס" המאשר הגשתו.  .ז
 לוודא שקבל אישור אחריות. 

 

 מועד הגשת ההצעה  .7

 קרןה .16:00בשעה  4.202111.' א ליוםהטופס המקוון והמסמכים הנלווים יוגשו עד  .א
 לירושלים שומרת את הזכות לא לדון בכל הצעה שהוגשה אחרי המועד האחרון להגשת

   הצעות.  

 הקרן לירושלים תהא רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות, בהתאם לשיקול  .ב
לירושלים דעתה הבלעדי. החליטה הקרן לירושלים כאמור, תפורסם הודעה באתר של הקרן  
לצורך  פרסומים אלה. על המציעים לעקוב אחרי ברשימת התפוצה של קואליציית הסובלנותו 

  דכונים בעניין זה.עקבלת 

 

 ותיקונים שינויים ,הבהרות .8

לא  sharedliving2021@gmail.com  לדוא"ל: בלבד בכתב ניתן להגיש שאלות הבהרה א.
יישלחו לרשימת התפוצה של קואליציית  התשובות .16:00בשעה  22.3.21ב'  מיוםיאוחר 

 ועל המציעים לעקוב אחרי האתר לעניין  לירושלים באתר של הקרן יפורסמוו הסובלנות 
 . עדכונים כאמור

 
 .תקופת הקול קוראכל פניות בכל דרך אחרת לא תיעננה במהלך  

הקרן לירושלים רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים  ב.  
ותיקונים במסמכי קול קורא זה, ביוזמתה ו/או בתשובה לשאלות המציעים. שינויים  
ויחייבו את וברשימת התפוצה של קואליציית הסובלנות באתר של הקרן יפורסמו ותיקונים  
  דכונים בעניין זה.עלצורך קבלת  פרסומים אלהלעקוב אחרי  כלל המציעים. על המציעים 

 ביטול ההליך  .9

הקרן לירושלים רשאית לצמצם את היקף ההליך או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  א. 
להליך חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או  
שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, אילוצים  
 תקציביים וכיוצא באלה. 

החליטה הקרן לירושלים על ביטול או שינוי ההליך, לא תהא למי מהמציעים כל תביעה ו/או   .ב
   דרישה ו/או טענה כלפי הקרן ו/או כלפי מי מטעמה. 
  

 

 

  בהצלחה!

 הקרן לירושלים

 


