
 

 

 
 

אך  היאההגשה עצמה בלבד. כלי עזר להכנת טיוטה של הבקשה  טופס זה הינו
 ורק בטופס האינטרנטי כפי שמופיע בקול קורא עצמו.

 הגשת הצעה למענק קהילה - 2022קול קורא 
 חובה *

 * אימייל

 * :שם רשום של המציע

 * :שם הפרויקט

 * :מספר תאגיד

 * :כתובת רשומה של המציע

 * :שם איש הקשר

 * :מספר טלפון של איש הקשר

 * :דואר אלקטרוני של איש הקשר

לקול קורא  5.1נא לתאר את הפרויקט, תוך התייחסות לחמש המטרות המפורטות בסעיף 

 * :משפטים( 10ובנספח ב' )עד 

 * :סה"כ תקציב הפרויקט

מתקציב  70%-אך לא יותר מ₪,  150,000-ל₪  30,000בין  -סכום המענק המבוקש 

 * : ויקטהפר

 * : מועד מתוכנן לביצוע הפרויקט

היקף המשתתפים הצפויים להגיע, להשתתף ולהנות מהאירועים והפעילויות המתוכננים 

 * :במסגרת הפרויקט



האם הפרויקט הוא אירוע חד פעמי או מתמשך? )יש לציין כמה פעמים אמור להתרחש במהלך 

 * :( נא לפרט2022

 * :מיקום הפרויקט

 * ?מוגשת ע"י יותר מגוף אחד )הצעה משותפת למספר גופים(האם ההצעה 

 :אם כן, אנא ציין את שמות הגופים השותפים בהצעה

 * :אנא ציין את שם הגוף אליו יועבר המענק

  

 – התאמת הפרויקט למטרות הקול קורא
  'לקול קורא ולנספח ב 5.1בהתאם לסעיף 

חיבורים חדשים בקהילה או בתרבות, חדשנות: פרויקט המציג יצירתיות ומקוריות ויוצר  .1

תורם לחברה האזרחית בעיר ומעשיר את העיר מבחינה קהילתית ו/או תרבותית, 

 ומפתח מנהיגות עתידית

 פרויקט היוצר מודל חדש וחדשני שאפשר לשכפל ולהתאים
 אקונומיים-פרויקט היוצר חוויה קהילתית משותפת )פיזית או וירטואלית( ומצמצם פערים סוציו

פעולה: פרויקט היוצר שותפויות חדשות ו/או ממנף שיתופי פעולה קיימים -שיתופי  .2

 במטרה להגיע לקהלים ולקהילות חדשים ולהגיע לתוצאות משופרות

 פרויקט משותף לשני ארגונים ומעלה, במטרה למנף יכולות משלימות באופן סינרגי
 קהילתי-פרויקט היוצר שיתוף פעולה בין

ים: פרויקט המקדם סוג חדש של פלייסמייקינג ופעילות התאמה ושימושים חדש  .3

במרחב הציבורי, ויוצר מרחבים חדשים לצורכי מפגש פיזי או וירטואלי, או פרויקט 

המנצל מרחב ציבורי או פרטי קיים, לצורך שימושים חדשים, תוך הכרה בכך שגם 

 המפגש הווירטואלי מסייע בהנגשת פרויקטים לאוכלוסיות מגוונות

 ט המנצל או מתאים מרחב ציבורי או פרטי לחיבור קהילות מנותקותפרויק
פרויקט המנצל מרחב ציבורי שאינו בשימוש, יתרון להתאמה שכפופה לתוכניות פיתוח ציבורי או פרטי 

 קיימות

מנהיגות ושוויון: פרויקט התומך במנהיגות מגוונת שמייצגת ומעודדת השתתפות   .4

ר קבוצות מוחלשות שלא היו מיוצגות קודם לכן, גדולה יותר ותוצאות משופרות עבו

לרבות אך לא רק: מיעוטים אתניים ודתיים, נשים, קהילת הלהט"ב ואוכלוסיות עם 

 צרכים מיוחדים

 .פרויקט המעודד השתתפות ומנהיגות ומחזק קבוצות לא מיוצגות וקבוצות מיעוט בעיר
 ת מגוונות, לרבות לאנשים עם מוגבלויותפרויקט המציג פתרונות לנגישות והנגשה מירבית לאוכלוסיו



השפעה כלכלית: פרויקט המעסיק כוח עבודה מקצועי ויצירתי ירושלמי ומטפח סצנה  .5

תרבותית וקהילתית המושכת ושומרת על אנשי מקצוע יוצרים בירושלים. פרויקט 

 שמתעדף עבודה, חומרים ושירותים מירושלים ובעל השפעה כלכלית חיובית על העיר

 פרויקט המתעדף העסקת כוח אדם ירושלמי ורכישת שירותים מספקים ירושלמיים
 פרויקט המציג השפעה כלכלית חיובית מדידה על העיר

מיתוג: נא לפרט בקצרה תכנית מיתוג ויח"צ של הפרויקט, הכוללת הצעה לשיתוף פעולה עם 

 * :הקרן לירושלים

ויקט, בהתאם לפורמט שייקבע ע"י הקרן המציע מאשר כי יפיץ שאלון הערכה מקוון לגבי הפר

 : לירושלים

 כן
 לא

תקציב: נא לצרף תקציב מפורט של הפרויקט )הוצאות והכנסות צפויות כולל מע"מ( כולל 

ניתן לעיין תקציב לדוגמא בלינק  .PDF הכנסות עצמאיות והכנסות מגופים אחרים בפורמט

ets/d/1l0lpEuCGWNLBBXYwoudlc46KQbhttps://docs.google.com/spreadshe זה

v43EYo/edit?usp=sharing&ouid=112231081727049224055&rtpof=true&sd=true

 * 

 2020נא לצרף : אישור חתום על ידי רואה החשבון של המציע, המאשר מחזור שנתי לשנת 

 * .PDF ש"ח(,בפורמט 350,000)מינימום 

 :PDF לקול קורא, בפורמט 4.1נא לצרף את האישורים הדרושים לפי סעיף 
 לפקודת מס הכנסה )עמותות/חל"צ( 46אישור ניהול תקין ו/או אישור לפי סעיף 

 אישור ניהול תקין ותעודת מלכ"ר )אגודות שיתופיות(

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

 * :בהתאם לרשימה הנ"ל אני מצרף את האישורים הרלוונטים

 :הערות

הרינו מאשרים שכל תנאי הקול קורא מוסכמים עלינו ושכל הפרטים הרשומים בהצעה המוגשת 

 * ידינו מדוייקים למועד הגשת ההצעה-על

 * : שמות מורשי החתימה מטעם המציע, המאשרים את הנ"ל מטעם המציע

 

 .עותק של התשובות שלך יישלח באימייל לכתובת שציינת

 

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l0lpEuCGWNLBBXYwoudlc46KQbv43EYo/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D112231081727049224055%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1635957838268000&usg=AOvVaw1kk1zSlwDyTwgqLKwszTnA
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l0lpEuCGWNLBBXYwoudlc46KQbv43EYo/edit?usp%3Dsharing%26ouid%3D112231081727049224055%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue&sa=D&source=editors&ust=1635957838268000&usg=AOvVaw1kk1zSlwDyTwgqLKwszTnA

