
 

 

  

  

  קול קורא לארגונים המפעילים כפרי סטודנטים להגיש בקשה לשיתוף פעולה עם 

  תשפ"ב קרן המלגות העירונית לשנת הלימודים 

  רקע כללי:  .1

, במסגרתה  )"תכנית המלגות "  –להלן  ( עיריית ירושלים, והקרן לירושלים יזמו תכנית מלגות  

העירונית    הוקמה המלגות  העירונית"  -להלן  (קרן  המלגות  מלגות  )"קרן  מימון  למטרת   ,

לומדים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או במוסדות    לסטודנטים אשר

, הנמצאים בשטח )2007  -מונח זה בחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז  בהתאם להגדרת(לאמנות  

  קרן המלגות העירונית . )"מוסדות הלימוד בירושלים"  –ןלהל(המוניציפאלי של העיר ירושלים 

יה, מעורבות חברתית  י משמעותי של עש  רואה בכפרי סטודנטים הפועלים בשכונות העיר כוח

לכפרי סטודנטים המופעלים ע"י ארגונים,  ולפיכך    ושותפות לגורמי החינוך והחברה בירושלים

לסטודנטים במסגרת ₪    4,000ע"ס    למלגות  כפי שמוגדרים במטה, יש אפשרות להגיש בקשה

  כפי שיוגדר להלן: של תכנית המלגות מסלול כפר סטודנטים

  

  ):מגיש הבקשה( הארגון המפעיל .2

להפעיל    הארגון המבקש הינו מלכ"ר, מאוגד כעמותה או כחל"צ, שאחת ממטרותיו היא .2.1

מוסד חינוך    להלן, אך אינו במהותו  3כפר סטודנטים העומד בתנאים המפורטים בסעיף  

  . 1949  -מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט 

  הארגון מחזיק באישור ניהול תקין בתוקף.  .2.2

  לארגון קיימים ביטוח התקף במשך כל תקופת הפרויקט: .2.3

בגבולות    ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המכסה את חבות הארגון כלפי המלגאים, .2.3.1

בסך   הביטו  4,000,000אחריות  ולתקופה.  למקרה  לשפות ₪  יורחב  הקרן    ח  את 

אלה, בגין אחריות    לירושלים והעירייה בגין כל תביעה שתוגש נגד כל אחד מגופים

  למעשי ו/או מחדלי הארגון. 

ב   .2.4 רכז/ת קהילה/כפר  הסטודנטים  25%הארגון מעסיק  כפר  עבור    משרה לפחות הפועל 

הסטודנטים   של  הקהילתית  הפעילות  ריכוז  לשם   רכז/ת"–להלן(הרלוונטי, 

  . )"ילה/כפרקה



 

 

 לארגון ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת כפר סטודנטים לפני מועד הגשת הבקשה.  .2.5

ועדת ה  ד במקרים חריגים בלב .2.6 ארגונים מפעילים אשר אינם  לאשר    מלגות בשיקול דעת 

 . 2תנאים בסעיף בחלק מהעומדים 

  

  כפר הסטודנטים: .3

מתחם   .3.1 באותו  ירושלים  בעיר  המתגוררת  סטודנטים  של  במספרקבוצה  או    מגורים, 

ת.ז. באמצעות ספח  יאושרו  ירושלים  בעיר  מגורים  שכונה.  באותה  דירות  או   מתחמים 

לא לירושלים  כתובתו  את  העביר  לא  אך  בכפר  מתגורר  אשר  סטודנט  ספק  הסר    למען 

  יוכל לקבל מלגה. 

ממינימום   .3.2 מורכב  יהיה  המל"ג   10הכפר  ע"י  המוכרים  במוסדות  הלומדים    סטודנטים 

הוראה( ראשון/שני/תעודת  לאמנות  )  תואר  במוסדות  זה(ו/או  מונח  להגדרת   בהתאם 

הסטודנט, זכויות  של)2007-תשס"ז  בחוק  המוניציפאלי  בשטח  והפועלים  הנמצאים   ,  

  סטודנטים. 10נטים המורכב מפחות מסטוד לא תכיר בכפר ועדת המלגות .העיר ירושלים

  מחצית מן החברים בכפר יהיו בשנה הראשונה ללימודיהם האקדמית.כ .3.3

במסגרת  החברים בכפר מקיימים אורך חיים משותף ומתנהלים במתכונת של חיי קהילה .3.4

שבועיים מפגשים  רק,  לא  אך  כולל,  זה  חיים  אורח  פועלים.  הם  שבה  כלל   השכונה  של 

למען ויחד עם   אירועי תרבות משותפים , אירועים בוני קהילה שכונתיתחברי הקהילה,  

  תושבי השכונה. 

של  .3.5 הפעילות  מודל  מפורטת אודות  וקהילתית  תכנית חברתית  להגיש  הבקשה  מגיש   על 

בסעיף  הכפר,   תמיכה  לעיל  3.4כמפורט  או  מענק  מלגה,  כל  גם  שתוגש תפרט  התכנית   .

  כולל פירוט הסכומים הרלבנטיים והתנאים   אחרת שהארגון מעניק לסטודנטים,  כספית

כאמור   תמיכה  כל  קבלת  לשם  בהם  לעמוד  צריך  מעורבות"  –להלן  (שהסטודנט   מלגת 

חלקית  )"קהילתית להיות  יכולה  זו  תכנית  בכפר(.  מהחברים  לכלל  ( מלאה    או)  לחלק 

לה.  )החברים הארגון  על  חובה  (מאצ'ינג),  חלקב  ףשתתאין  המלגה  ככל    מסכום  אך 

שיקול   יהווה  הדבר  המלגה,  סכום  את  עצמאיות  ממקורות  להגדיל  מתחייב  שהארגון 

  בהחלטת קרן המלגות לאשר את בקשת הארגון.  



 

 

הלימודים  .3.6 בשנת  תחומה  ואינה  הקלנדרית,  השנה  לאורך  מוגדרת  בקהילה   החברות 

  . )יוני-אוקטובר (האקדמית 

צבאי/שיר  80%לפחות   .3.7 שירות  בוגרי  הינם  הכפר  ו/או מחברי  אזרחי  לאומי/שירות    ות 

 מוכרת.   לאומית  תכנית התנדבותית

לכך, .3.8 הנדרשת  האדם  כוח  הפעלת  לרבות  הסטודנטים  כפר  של  הכספית  הפעילות   כלל 

 . של הארגון תבוא לידי ביטוי עצמאי ונפרד במסמכיו הכספיים

בלב .3.9 חריגים  ה  דבמקרים  ועדת  דעת  אינם  ל  מלגות  לאשר  מלגותבשיקול  אשר  כפרים 

 . 3עומדים בתנאים בסעיף  

  

  מודל שיתוף הפעולה: .4

זכאים   .4.1 הסטודנטים  לכפר  המצטרפים  קהילתיתלמלגת  הסטודנטים  סך   מעורבות  על 

עד לסוף פברואר של   ₪ אשר  4,000 ע"י קרן המלגות העירונית שתועבר לארגון  תמומן 

בכפוף    שנת בכפר,  החברות  מעצם  ניתנת  זו  מלגה  הרלוונטית.  להשתתפות  הלימודים 

  של הסטודנט בתכנית החברתית והקהילתית של הכפר. מלאה

מלגת .4.2 ניתנת  במסגרתה  המוצעת,  החברתית  העשייה  תכנית  הקהילתית,    על  המעורבות 

צמצום  הבאים:  מהתחומים  יותר  או  באחד  מגזרים   לעסוק  בין  חברתיים  פערים 

בריאות, רווחה,  דורית,  בין  פעילות  שונות,  מלח  ואוכלוסיות  תעסוקה  חינוך,  בעוני,  מה 

בין הקשר  חיזוק  בשכונות,  הציבורי  המרחב  על  שונות    השפעה  אוכלוסייה  קבוצות 

פעילות חברתית מסוג כלשהו    בירושלים, שוויון, דמוקרטיה וסובלנות. במידה ותתקיים

  המלגות  לקרן   ומקיף   מלא  באופן   שיידרש  ככל  ביצועה  על  לדווח  מבקשיהיה חייב הגוף ה

 . השנה לאורך

קהילתית    -כחלק ממדיניות העירייה וראש העיר השואפת לחזק את הפעילות החברתית   .4.3

ירושלים העיר  של  הצורך) בפריפריה  (במידת  הסף  בתנאי  הקלות  ו/או  עדיפות  תינתן   ,

המקימים סטודנטים    לארגונים  הירושלמית  תו בשכונ   חדשים כפרי  בשנת    הפריפריה 

   ., עפ"י החלטת ועדת המלגותהלימודים הקרובה

 

  אופן הגשת הבקשה: .5



 

 

  הטופס פים אשר מעוניינים להגיש בקשה עבור קול קורא זה, יגישו בקשה באמצעות  גו .5.1

  .12:00בשעה  2120.22.8עד יום   )כולל נספח התחייבות( המקוון

    .לכפר )מקסימום( מלגות  35עד  )מינימום(מלגות   10כל ארגון רשאי לבקש  .5.2

המלגות,   .5.3 תכנית  לרכזת  לפנות  ניתן  בובליל  לשאלות   במייל אראל 

melagot.jerusalem@gmail.com 

 

  אופן בחינת וחלוקת המלגות: .6

תבחן את   ועדת המלגות תורכב מנציגי עיריית ירושלים ונציגי הקרן לירושלים והיא אשר .6.1

נציג)"ועדת המלגות"  –להלן  (הבקשות שיוגשו במסגרת הקול קורא   הקרן לירושלים   . 

  .)" רכז תכנית המלגות" " ו/אוהקרן לירושלים " –להלן (מרכז את עבודת ועדת המלגות 

להקצאת   בבקשות המוגשות בקול קורא זה, ותקבל החלטות בנוגעועדת המלגות תדון   .6.2

של הקריטריונים   מלגות עבור כל כפר הסטודנטים אשר יקבלו כספי המלגות, תוך בחינה

  הבאים: 

 מודל חיי הקהילה ופעילות הכפר  

 תכנית המעורבות החברתית המוצעת לסטודנטים חברי הכפר  

 החברתית  המעורבותכנית שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים במסגרת ת 

  בהפעלת כפר סטודנטים מספר שנות ניסיון 

  מספר שנות עבודה מול קרן המלגות העירונית  

המלגות  .6.3 ולוועדת  סגורה  רשימה  מהווים  אינם  לעיל  המצוינים  נתונה    הקריטריונים 

לדון   ו/או  הקריטריונים  לשנות  ו/או  ,לבטל  דעתה  בשיקול  שימוש  תוך  הסמכות 

 . הארגון, לרבות ניסיון קודם עם בקריטריונים נוספים להענקת המלגות

  

  הודעה בדבר הבקשות הזוכות: .7

  9.9.2021תשובות אודות החלטת הוועדה יינתנו עד יום  .7.1

זוכות    העירייה רשאית לבחור בקשה אחת או כמה בקשות זוכות או שלא לבחור בקשות .7.2

  כלל, לפי שיקול דעתה. 



 

 

המלגות   .7.3 ועדת  ע"י  אושרה  שבקשתו  יוםארגון  עד  רשימת   05/09/2021  יעביר  את 

  הסטודנטים מטעמו הזכאים למלגה. 

  התחייבות הארגונים שייבחרו .8

לרכז תכנית .8.1 כל האסמכתאות הדרושות  המלגות,    רכז/ת הקהילה/כפר אחראי להעברת 

בהתאם והכל  המלגות  תכנית  תנאי  בכל  המלגאי  עמידת  הוכחת  שייקבע   לשם  לפורמט 

  . ע"י ןעדת המלגות ו/או עפ"י דרישת רכז תכנית המלגות

כפר  .8.2 של  החברתית/קהילתית  לפעילות  הקשורים  באירועים  התכנית:  ופרסום    שיווק 

הכתובה בתקשורת  לכך,  הקשורים  ומודעות  בפרסומים  וכן  ובאינטרנט,   הסטודנטים, 

הלוגו של עיריית    שזכה במלגה אתבחוברות, פליירים, הזמנות וכיו"ב יפרסם כל ארגון  

האלה בגופים  מוסמך  שגורם  אחרי  לירושלים,  הקרן  ושל  את   ירושלים  בכתב  אישר 

 הפרסום. 

  

  הנחיות כלליות: .9

את .9.1 ו/או  הלימודים  שנת  במהלך  לימודיו  הפסיק  אשר  מלגאי  שנתית.  הינה   המלגה 

  מלגה. ה  לא יהיה זכאי לקבלת -חברותו בכפר הסטודנטים במהלך השנה הקלנדרית 

  כל מלגאי ישתתף בטקס חלוקת המלגות במועד שייקבע על ידי ועדת המלגות.  .9.2

מלגאי  .9.3 כל  עמידת  בעניין  אסמכתאות  המלגות  תכנית  לרכז  להעביר  הארגון    באחריות 

כתנאי המלגות,  וועדת  ע"י  שייקבע  לפורמט  בהתאם  הקורא,  קול  תנאי  בכל    מטעמו 

  לתשלום המלגה. 

לשיקול .9.4 בהתאם  תפעל  המלגות  פרסום  ועדת  חובת  כל  תחול  ולא  הבלעדית,   דעתה 

  ההנמקה בקשר לבחירת הבקשות הזוכות ובקשר לכמות המלגות שיחולקו.

בהתאם   ועדת המלגות רשאית לבחון ולאשר בקשות לחרוג מחלק מתנאי קול קורא זה,  .9.5

  זה.  לשיקול דעתה הבלעדית ולא תהיה לכל ארגון כל טענה ו/או דרישה בעניין 

קורא    ת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות כל חלק מתנאי קולועדת המלגות רשאי .9.6

לנקוט ו/או  שונים  בתנאים  ובין  זהים  בתנאים  בין  נוספת,  בפניה  לצאת  בצעדים   זה, 

בחירת לאחר  לחלוקה  סכום  ויישאר  במקרה  מלגות,  לחלק  במטרה  הארגונים    אחרים 

  הזוכים. 



 

 

דעתה   .9.7 לשיקול  בהתאם  רשאית,  המלגות  מגישי ועדת  הארגונים  עם  לדון    הבלעדי, 

ו/או  פרטים  ולקבל  לדרוש  ו/או  הבקשה  בפרטי  מאלה,  חלק  כל  עם  ו/או    הבקשות 

המלגות כל   מסמכים ו/או הבהרות נוספים. עם זאת, אין לפרש סעיף זה כמטיל על ועדת

  חובה לדון עם ארגון מגיש בקשה כאמור. 

ק  .9.8 היבטי  כל  עצמאי  ובאופן  בעצמו  לבדוק  הארגון  רלוונטיעל  נתון  כל  וכן  זה,  קורא    ול 

קורא   לצורך הגשת בקשתו. כל הוצאה הכרוכה בהגשת הבקשה ו/או בהשתתפות בקול

  תחול על הארגון בלבד. 

נזק .9.9 נושאים בכל אחריות להוצאה או  לירושלים אינם  והקרן  ירושלים  שייגרמו    עיריית 

לגרוע מכלליות    בלי לארגון בקשר עם השתתפותו בקול קורא זה ו/או בתכנית המלגות, ו

 האמור גם בשל אי קבלת בקשתו.


