
 

 
 הקרן לירושלים

 להומניזם בירושלים מענק עמוס עוז
 בשיתוף מכון ון ליר בירושלים ומכון שפינוזה

 
 2202זם יפרויקטים המקדמים הומנ -קול קורא לקבלת הצעות למענק עמוס עוז תקנון 

 כללי א.  

לשיקול  וכן סכום המענק שיוענק לזוכה הינן בהתאם בחירת הצעה לשם קבלת מענק עמוס עוז .1
והתנאים הרלבנטיים,  וההצעה עומדים בכל הדרישות דעתה של הקרן לירושלים. אף אם המציע

כל חלק ממנו לכל מציע ולא יהיו  אין הקרן לירושלים מתחייבת להעניק את המענק המבוקש או
 למציעים כל טענה כנגד הקרן לירושלים בעניין זה.

תקציב , פרויקט, תוכן הפעילות הכלול בפרויקטעל המציעים להגיש פירוט של מטרת ואופי ה .2
 הידועים למציע( )כולל אתגרים וסיכונים אפשריים רלבנטיהפרויקט וכל פירוט ונתון נוסף 

  בהתאם לקול קורא זה להלן.

 הצעות זוכות בלבד. 2ייבחרו עד  .3

 ₪. 50,000 -ל ₪ 20,000סכום המענק שיינתן לפרויקט הזוכה יהיה בין  .4

 

 דרישות מקדמיות לגבי המציע והפרויקט ב. 

עמותות מינהלים קהילתיים בעיר ירושלים, המאוגדים כל תמיועדהינו פנייה סגורה הקול קורא זה  .1
לפקודת מס  46אישור לפי סעיף בהמחזיקות באישור ניהול תקין וו ,ו/או חברות לתועלת הציבור

 . , בלבדבתוקף ,הכנסה

פרויקט תכני, תכנית או יוזמה חברתית, תרבותית, אמנותית או  להיותהפרויקט המוצע על  .2
וחיים משותפים בעיר ירושלים,  חינוכית, המיועד לקדם ערכי אנושיות, הדדיות, הקשבה, פשרה

 בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא שלהלן. 

במהלך  םפעמי או מתמשך, המתקיים בעיר ירושלי-היה אירוע חד פעמי, רבי הפרויקט  .3
 . 2022שנת 

רשאים להגיש הצעה משותפת. במקרה זה מספיק שאחד מהם עומד בכל  מינהלים קהילתייםשני  .4
 יתר תנאי הקול קורא, ובלבד שזה הגוף אליו יועבר הכסף, ככל שההצעה תיבחר.

יכול להגיש הצעה אחת בלבד, למעט במקרה של הגשת הצעה משותפת של שני  מינהל קהילתיכל  .5
רשאי להגיש שתי הצעות  מינהל קהילתי( לעיל; במקרה זה 5ם כאמור בס"ק )מינהלים קהילתיי

 לא יכול לזכות ביותר ממענק אחד. מינהל קהילתימהן משותפת(. יצויין ש )לפחות אחת

 
  קריטריונים לבחינת ההצעות ג.

, ההצעה שלמות לאחר בדיקת עמידת המציע וההצעה בדרישות המקדמיות המפורטות לעיל, ובדיקת 
 הטופס המקוון והמסמכים הנלווים, תיבחן ההצעה, בין היתר, בהתייחס לקריטריונים הבאים:

וקשב עמוק לזולת  עשייה אפקטיבית למען אנושיות, הומניזם, סובלנות שמציגפרויקט  .1
 ולשונה.

 הכוללו/או קהל יעד פרויקט שמציג חדשנות ומקוריות, לרבות באמצעות שיתופי פעולה  .2
 שונים. קהילות



פרויקט שמציג התמודדות עם אחד מהאתגרים החברתיים / תרבותיים הקיימים בעיר  .3
 ירושלים, לפחות. 

 

  התחייבויות וחובות החלות על המציע ד.

הגשת הצעה מהווה אישור מטעם המציע לדבר היותו בעל מלוא הזכויות בפרויקט, וכן אישור  .1
ת או חוזית להגשת ההצעה ו/או לביצוע הפרויקט ו/או לקבל את על כך שאין כל מניעה חוקי

  המענק.

מציע הזוכה במענק לחתום על אישור והתחייבות בנוסח שיועבר לו ע"י הקרן לירושלים  על .2
)"מכתב השתתפות"( ועל מסמכים נוספים בהתאם לדרישות הקרן לירושלים, ולמלא אחר כל 

לתשלום  ולים בקול קורא ובמסמכים אלה, כתנאיההתחייבויות, ההוראות, והתנאים הכל
  ישולם לגוף אשר הגיש את ההצעה בלבד. המענק. המענק 

מציע אשר זוכה במענק ישבץ את לוגו הקרן לירושלים ולוגו מכון ון ליר בירושלים בכל החומרים  .3
לציין כי  הפרויקט, לפחות בגודל זהה ללוגו של המציע עצמו. כמו כן, על המציע השיווקיים של

 הפעילות מבוצעת בתמיכת הקרן בכל מודעות הפרסום של הפרויקט כולל במדיה חדשה, על פי
 ההוראות המפורטות שיינתנו במכתב ההשתתפות של הקרן לירושלים.

פי פורמט שייקבע -במענק חייב להגיש דו"חות ביצוע )מילולי וכספי(, על אשר זוכה מציע .4
 .הנחיותיה, כתנאי לקבלת כספי המענק בפועלע"י הקרן לירושלים ובהתאם ל 

 ככל שיעלה מדו"חות הביצוע ו/או יסתבר בפועל, שהמציע אינו עומד במלוא התנאים . 5
וההתחייבויות החלים עליו, לרבות ככל שהוצאות הפרויקט הן נמוכות מסכום התקציב שפורט 

להעניק חלק יחסי של המענק, שומרת הקרן לירושלים את הזכות לבטל את המענק ו/או , בהצעה
   בלבד.

 מסמכים הכלולים בהצעה ה.

בטופס המקוון שנמצא בלינק:  ואת כל המסמכים הנלווים המציע יגיש הצעתו .1
https://bit.ly/3KxIXzQ 

 על המציע להגיש את המסמכים הבאים: .2

י כל הפרטים מילו , לאחרhttps://bit.ly/3KxIXzQבלינק:  מקוון שנמצא טופס      (1) 
  הרלבנטיים.

 אישור ניהול תקין בתוקף. (2) 

 לפקודת מס הכנסה בתוקף. 46אישור לפי סעיף  (3) 

של  על ההצעה לכלול תקציב מלא ומפורט של הפרויקט, כולל רשימה מפורטת  .תקציב (4)
הכנסות והוצאות צפויות של הפרויקט. על המציע לפרט את כלל מקורות המימון 

ערך, שם המממן וסכום -האחרים לפרויקט, במידה ויש,  כולל מקורות מימון בשווה
 המימון.  

 הקרן לירושלים שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל הצעה לגביה תיקבע כי אינה מתאימה  .3
 התנאים וההתניות המפורטים בקול קורא.ו/או אינה מקיימת את   

 איזה מהמסמכים הדרושים ו/או לא מילא כראוי את הטופס  לא צירף המציע להצעתו  .4
 פי שיקול דעתה -המקוון, באופן מלא ומפורט, רשאית הקרן לירושלים, מטעם זה בלבד ועל  
 יף ו/או ישלים ו/או לחילופין לבקש כי המציע יוס  הבלעדי והמוחלט, לפסול את ההצעה או  
   יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או איזה מהנתונים הדרושים.  

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לצורך הערכת ההצעות תהא הקרן לירושלים רשאית  .5
 לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף נתונים ו/או מסמכים, בנוסף על מה שנדרש   
 ו הוגש בהצעה.ו/א  

     

 

https://bit.ly/3KxIXzQ
https://bit.ly/3KxIXzQ


 מועד הגשת ההצעה  ו.

 עם השלמת הגשת .16:00 בשעה 7.4.22ליום הטופס המקוון והמסמכים הנלווים יוגשו עד  .1
 המציע יקבל הודעה אוטומטית מ"גוגל פורמס" המאשר הגשתו.הטופס, 

להגשת הקרן לירושלים שומרת את הזכות לא לדון בכל הצעה שהוגשה אחרי המועד האחרון  .2
  הצעות.  

דעתה  לשיקול את המועד האחרון להגשת הצעות, בהתאם להאריךהקרן לירושלים תהא רשאית  .3
הבלעדי. החליטה הקרן לירושלים כאמור, תפורסם הודעה באתר הקרן. על  המציעים לעקוב 

  אחרי פרסומים אלה לצורך קבלת עדכונים בעניין זה.

 

 הבהרות, שינויים ותיקונים ז.

 מיוםלא יאוחר  ,amosoz@jfjlm.org לדוא"ל: בכתב בלבד ניתן להגיש שאלות הבהרה .1
התשובות יישלחו ויפורסמו באתר של הקרן לירושלים ועל המציעים לעקוב אחרי     .24.3.22

 האתר לעניין  עדכונים כאמור. 
יקונים ותהקרן לירושלים רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים  .2

במסמכי קול קורא זה, ביוזמתה ו/או בתשובה לשאלות המציעים. שינויים ותיקונים יפורסמו 
באתר של הקרן וייחיבו את כלל המציעים. על המציעים לעקוב אחרי פרסומים אלה לצורך קבלת 

  ניין זה.עדכונים בע

 הוראות כלליות ח.

הקרן לירושלים, על פי שיקול דעתה, רשאית לדרוש ממציעים פרטים ו/או מסמכים ו/או  .1
הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלאה, לרבות בעניין ניסיון קודם וכן רשאית לדון עם  

המציעים או כל חלק מאלה בפרטי הצעתם ו/או לקיים ראיונות ו/או מפגשים לבחינת 
והכל במטרה לבחון את המציע, ההצעה והפרויקט. במסגרת שיקוליה כאמור,  הצעות,  
עים ו/או כל חלק מאלה, לתקן או לשפר את רשאית הקרן לירושלים לבקש מהמצי 
הצעותיהם, לרבות מרכיביהן, מיקום קיום הפרויקט, תוכנן ותקציביהן, בין בעל פה ובין  
הקרן  בכתב, בין בשלב אחד ובין בשני השלבים, בין לפני בחירת זוכה/ים ובין לאחר מכן. 

  לירושלים תהא רשאית לקחת בחשבון את ניסיונו הקודם של המציע.

לא  מיזמים זוכים ובמקרה זה, סך כל סכום הפרסים ניהקרן לירושלים רשאית לבחור יותר מש .2
בהתאם  , והכליחולק בין המיזמים הזוכיםוהוא )או כל חלק מסכום זה(  ₪, 50,000יעלה על 

  לשיקול דעת הקרן בלבד.  

 

 ההליך שינוי או ביטול  ט.

הקרן לירושלים רשאית לצמצם את היקף המענק ו/או ההליך או לבטלו או לבטל חלקים   
להליך חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו  ממנו, או לצאת  
, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות המקדמיותבלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות  
יוצא באלה. החליטה הקרן לירושלים על ביטול או שינוי הזמנים, אילוצים תקציביים וכ 
ההליך, לא תהא למי מהמציעים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הקרן ו/או כלפי מי  
    מטעמה. 

 

 בהצלחה! 

 הקרן לירושלים


