
 

 2022فبراير 

 2220 لعام القدس في التعايش تعزيز لمشاريع مقترحات لتقديم  دعوة

 مدينة القدستعد مدينة .  وتعددي ومتسامح حر كمجتمع  القدس في مجتمعبال النهوض على القدس مؤسسة تعمل

  الحياة عوالمو التعايش عمليات  جميع فيها تجري حيث مختلفة،ال هاثقافاتب  متنوعةو  هوياتمتعددة ال األوجه، متعددة

 تعزيزل والناشطين للمنظمات بيت حاضن وهي ،"المشتركة للحياة مساحة" القدس مؤسسة أسست المشتركة, حيث

 التفكيرو نشاطاتال على للحفاظ مكان يه هذه المساحة. القدس في الثقافية والتعددية المشتركة والحياة التسامح،

 80 من اكثر معا اجتمعوا دق األخيرة السنوات في. اإلبداعية األفكار لتطوير لياتوالفعا األنشطة وعقد والتخطيط

 قيادة وهو هدف لنفسها المنظمات هذه وضعت وقد. " التسامح ائتالف"  من كجزء المدينة في ومؤسسة منظمة

 الذين السكان تنوع االعتبار في األخذ مع القدس، في اآلخر وقبول والتعايش التسامح قيم تعزز التي المشاريع

 .المختلفة حياتهم طريقة وقبول واحترام المدينة في يعيشون

 أنشطة في ودعمها والمؤسسات، المنظمات هذه تعزيزالبريطاني  سوصندوق القد  القدس صندوق مؤسسة تريد

 لمشاريع منح طلبات لتلقي االمكانية القدس صندوق مؤسسة فتحت الغاية، لهذه وتحقيقا. القدس في التعايش لتعزيز

لعطاء  ا وثائق في المبينة للشروط وفقا القدس، في  التعايش تعزيز إلى الرامية والثقافة والمجتمع التعليم مجاالت في

 - أدناه) جمهور وحضور بمشاركة مستمر، بشكل أو مؤقت لمرة واحدة المشروع يكون أن ويمكن. أدناه الوظيفي

 ".(المشروع"

 .أدناه للتفاصيل وفقا   ذلك كل المشروع، لتنفيذ  القدس صندوق من مالية منحة على الفائز العرض  سيحصل

 عام  .1
 

 بناء المطلوب المنحة مبلغ من جزء أي أو/و المطلوب بالمبلغ منحة على الحصول أجل من عرض اختيار .أ

 من الواقع في األموال بتحويل ورهنا   البريطاني القدسصندوق  ومؤسسة القدس صندوق مؤسسة تقدير على

 -الشأن هذا وفي ,والمتطلبات الشروط جميع يستوفيان والعرض العرض مقدم كان لو حتى. ثالثة أطراف قبل

 لمقدمي يكون  ولن من يتقدم للمنحة جميع إلى منها جزء أي أو المطلوبة المنحة بمنح القدس مؤسسة تتعهد ال

 .المسألة هذه في القدس مؤسسة ضد مطالبة أي العروض
 

 المشروع، وطبيعة المشروع، في المدرج النشاط محتوى عن تفاصيل تقديم العروض مقدمي على يجب .ب

 المحتملة والمخاطر التحديات ذلك في بما) مطلوبة إضافية وبيانات تفاصيل وأي المشروع والميزانية

 .  اإلعالن هذا على اعتمادا (.العرض لمقدم المعروفة

 
  

 عن يزيد ولن جديد ا شاقال ₪١٢٠،٠٠٠و   ₪٨٠،٠٠٠  بين الفائز للمشروع المقدمة المنحة مبلغ يتراوح . .ت

القدس فيما يتعلق بمبلغ  صندوق دون فرض أي التزام على مؤسسة  للمشروع اإلجمالية الميزانية من%  80

 الطلب.المنحة الممنوحة بالفعل لمقدم 
 

 .فائزين 3 إلى يصل ما اختيار سيتم .ث
 

 



الذي   . التوضيحات من مزيد على للحصول افتراضي اجتماع في المشاركة إلى مدعوون العروض مقدمو  .ج

 إلى الزوم رابط إرسال سيتم. على منصة الزوم 10:00بتمام الساعة  09.03.2022 األربعاء يوم يعقدس

منسقة التحالف  ،كما يمكنكم التواصل مع أورنا نير ،اإللكتروني البريد طريق عن التسامح ائتالف أعضاء

: على الرابط عبر البريد اإللكتروني.لحصول عن طريق البريد اإللكتروني ل
merchavjlm@gmail.com 

 

 والمشروع بالمقدم يتعلق فيما األولية المتطلبات  .2
 

 ذلك في بما فقط، التسامح ائتالف في األعضاءو مؤسساتلل موجهة للعطاء الوظيفي الدعوة ههذ -أ

 لإلتالف.للمنضمين الجدد  

بما في ذلك المعلومات المتعلقة  التسامح،رابط إلى استمارة طلب االنضمام إلى ائتالف 

 https://forms.gle/bHJpAz8HeAgJ4oRh9 :باالئتالف
 

 التي الشركات أو/و القدس في العامة المنفعة جمعيات إلى موجهة )العطاء الوظيفي(الدعوة هذه - ب

 إدارية بموافقة أو/و الدخل ضريبة قانون من 46 المادة بموجب عامة مؤسسة الموافقة تحمل

 إدارة وشهادة  ربحية غير شهادة تحمل التي التعاونية القدس جمعيات أوإلى/و الواقع؛ في مناسبة،

 تعمل التي البلدية السلطات أو/و المدنية شبه الشركات أو/و  المدنية للشركات أو/و صالحة؛ سليمة

 .القدس مدينة في ربحية، غير منظمة بدون
 

 في ةواحد مدينة من أكثر في الشركة تعمل كانت اذا. القدس في المسجلة الهيئة مكاتب تكون أن يجب - ت

أن   وأ القدس في االقتراح قدمي ذيال اإلدارة/  الجناح/  الفرع يجب ان يتواجد ولكن إسرائيل،

  اإلدارية,كذلك يجب على الهيئة  االقتراح تقديم هيمكنهكذا و بالقدس  بأكمله لمشروعيتواجد ا

يجب على  ،عن باقي االفرع للمؤسسة  ومنفصلة محددة بميزانيةو ،للمشروع ان تتواجد بالقدس

 في ينظر وسوف القدس، في إدارة /جناح/فرع  وجود بشأن ثباتإإرفاق   يتضمنالطلب المقدم أن 

 .للمسألة  الموضوعية األسس أساس على القضية
 

 من أكثر أو واحدا   يتناول ،هادف محتوى ذا مشروع أن يكون المقترح المشروعيجب على  - ث

 الحياة تعزيزان يكون  هدفاهم و والثقافة والمجتمع التعليم ذلك في بما المتنوعة، الحياة مجاالت

 سيكون. أدناه لعطاء الوظيفيا في المبينة الشروط على اعتمادا القدس في التسامح أو/و المشتركة

 .جمهورومشاركة  بحضور يستمر، ان وممكن واحدة لمرة حدث ا المشروع
 

 خالل اعطائه يتم ان إلى المنحة وتهدف ،2022 عام نهايةحتى  المشروع تنفيذ يبدأ أن المقرر ومن - ج

 من نفسه المشروع يمنع عائق يوجد وال. واحدة سنة تتجاوز أال يجب والتي المشروع، تنفيذ فترة

 المقترح  من كجزء المقدمة المشروع  ميزانية ولكن أعاله، المذكورة الفترة بعد.أيضا االستمرار

 .فقط المشروع بداية من واحدة سنة حتى بفترة تتعلق سوف
 

 األقل على المشروع، ميزانية من 20٪ بمعدل أخرى/مستقلة موازنة مصادر العرض لمقدم يكون - ح

  (.يعادلها ما يشمل)
 

 .نجاحه وقياس تقييم المقترح  المشروع ويتيح - خ
 

mailto:merchavjlm@gmail.com
https://forms.gle/bHJpAz8HeAgJ4oRh9


  يكفي أن يكون الحالة هذه في. مشتركا اقتراحا تقدما أن التسامح ائتالف في عضوين لهيئتين يجوز -د

 وكذلك مقدم الطلب ، المذكورة سابقا   األخرىوالمتطلبات  الشروط بجميع يفي فقط ان منهم واحد

 .مشروعه اريختإ في حال تم،  له األموال تحويل سيتم الذي هو
 

 مشترك اقتراح تقديم حالة في إال  فقط، واحد اقتراح تقديم مشاركين من كل مؤسسة/جمعيةلل يحق -ذ

 أن شرطب مقترحين تقدم أن لمنظمة يجوز الحالة هذه في ؛ ( (د) الفرع  في أعاله مذكور هو كما)

 من واحد فقط الفوز يمكن ولكن ،مؤسستان من أعضاء اإلتالفمشترك بين  ينقتراحاال يكون أحد

 المقترحة.  المشاريع

 المقترحات  دراسة معايير         .3
 

  من اكتمالأكد والت أعاله، المذكورة األولية المتطلباتب والعرض العرض مقدم امتثال من التحقق بعد

 :التالية بـالمعايير يتعلق فيما ،العرض فحص سيتم بها، المرفقة والوثائق اإللكترونية االستمارة ،الطلب

 .المدينة في التعايشو التسامح يعزز برنامجا   يقدم مشروع .أ

 على القدس، المدينة في الموجودة الثقافية/االجتماعية التصدعات أحد مع التعامل يقدم مشروع .ب

 .األقل

 المتوقعون، المشاركون ،والرؤية التعرض جوانب ذلك في بما ،كبير أو /و واسع تأثير ذو مشروع .ت

 .النموذج ازدواجية/تنفيذ/استمرارية (كبيرة وفرصة) القدرات وبناء

 .المختلفة الهيئات بين التعاون خالل من ذلك في بما واألصالة، االبتكار يعرض مشروع .ث

 الصلة ذات األوقات في طبق إذا  كورونا، فيروس مع التعامل حدود يناسب بديال   يتضمن مشروع .ج

 .للمشروع

 .العرض مقدم على المنطبقة والديون االلتزامات      .4
 

باإلضافة إلى   المشروع،يشكل تقديم العطاء تأكيد ا على أن مقدم العطاء لديه الحقوق الكاملة في  .أ

 .ستالم المنحة.التأكيد عدم وجود عائق قانوني أو تعاقدي لتقديم العطاء و / أو 
 

 قبل من إليه نقله سيتم الذي النموذج في وااللتزام اتفاقية على التوقيع الفائز العرض مقدم على يجب .ب

  االلتزامات، بجميع والوفاء ،الصندوق لمتطلبات وفقا إضافية ووثائق القدس صندوق مؤسسة

 سيتم المنح. المنحة لدفع كشرط الوثائق هذه وفي العطاء الوظيفي في الواردة والشروط التعليمات

 .فقط العرض قدمت التي للهيئة دفعها
  

 التسويقية المواد جميع في القدس صندوق شعار المنحةب يفوز الذي العرض مقدم يضع سوف   .ت

 يشير أن يجب أيضا،. نفسه العرض مقدم شعار حجم نفسعليه ان يكون ب األقل على لمشروع،ل

 في بما للمشروع تسويقيةال اإلعالنات جميع في صندوقال من بدعم نفذ النشاط أن إلى العرض مقدم

 صندوق قدمهاي ذيال المشاركة رسالة في التفصيلية للتعليمات وفقا الجديدة، اإلعالم وسائل في ذلك

 أخذويجب تدوين ذلك  القدس،في الحاالت التي يوجد فيها حظر على نشر تدخل صندوق  القدس

 .موافقة المؤسسة
 

  وملفات تظهر وتشرح النفقات المالية تقارير تقديم المنحةب يفوز الذي العرض مقدم على يجب .ث

 للحصول كشرط ،للتعليمات المذكورة ووفقا   القدس، صندوق حددهي الذي للنسق وفقا   ،والتحركات

 .الفعلية ةالمنح أموال على
 

 الشروط يستوفي ال العرض مقدمكان  فإن ، العملية الممارسة في يتبين ما أو/و األداء تقارير حسب .ج

 مبلغ من أقلوان كانت  المشروع بنفقات يتعلق ما ذلك في بما عليه، تنطبق التي وااللتزامات الكاملة

 بمصادر المتعلقة بااللتزامات يفي ال الفائز العرض مقدم أن أو /و لتقاريرا  في مفصلةال الميزانية



 القدس مؤسسة تحتفظ األقل، علىمن ميزانية المشروع  20٪ ب( ح ) 2 للمادة وفقا   اإلضافية التمويل

 .فقط المنحة من نسبي جزء منح أو المنحة إلغاء بحق
 

 من المعتمد للشكل وفقا   المشروع لتقييم أدوات تنفيذ المنحةب يفوز الذي  الطلب مقدم من يطلب سوف .ح

 لهذا وامتثاال (المشروع في المشارك الجمهور على تقدير استبانة توزيع مثل) القدس صندوق قبل

 .تخفيضها أو المنحة إلغاء في بحقه القدس صندوق حتفظي الشرط،
 

 المشاريع الفائزة :  اختيار آلية      .5
 

 :مرحلتين  على بها الفوز تم التي مشاريعال اختيار عملية ستكون  . أ

 6 حوالي واختيار األولية للمتطلبات االمتثال من التحقق للمقترحات األولي الفرز يشمل – الفرز مرحلة

 .الثانية المرحلة إلى تذهب مقترحات

 الجهات عن وممثلين القدس صندوق عن ممثلين تضمالتي  ختياراال  لجنة تختار – االختيار مرحلة

 . مشاريع من بين الست مشاريع التي اختيرت بالمرحلة األولى 3 الخارج في المانحة
 

 جزء أي أو مشاريعال مقدمي مع وايناقش أن ،متقديره حسب ،الممثلين عنهم/القدس لصندوق يجوز   .ب

 ،مشروعهم لدراسة وجوالت اجتماعات أو/و مقابالت إجراء أو/و  اقتراحهم بالتفصيلبشرح  منهم

 الطاقم ترضي التي إضافية توضيحات أو/و الوثائق أو/و تفاصيل تقديم العروض مقدمي على يشترطو

. والمشروع واالقتراح العرض مقدم فحص بهدف ذلك كل السابقة، بالتجارب يتعلق ما ذلك في بما تماما ،

 من أي أو/و  العروض مقدمي من طلبي أن القدس صندوقطاقم ل يحق ذكر، كما اعتباراتها  من وكجزء

 الميزانية ووضع ،هموقع المشروع،ومضمون عناصر ذلك في بما عروضهم، تحسين أو تعديل هؤالء،

 بعد أو قبل سواء ،همراحل أو بجميع المراحل  إحدى في سواء ،خطيا   أو يا  ه شف سواء ،الخاصة بالمشروع

 .الفائز اختيار
 

تقدير مضمون و العرض، لمقدم السابقة الخبرة االعتبار بعين واأخذي أن القدس طاقم صندوقل يحق   .ت

 من منحت ات األخرى التيوالمشارك متنوعة، مجاالت من العروض اختيار مثل ،المشروع الفائز

 . تقديرها حسب الطلب مقدمل صندوق القدس
 

 توزيع  إمكانية ذلك في بما مقترحات، ثالثة من أكثر اختيار في بحقها القدس مؤسسة تحتفظ.  ث

 .بالتراضي الفائزين بين الجائزة مبلغ
 

 ،2023 عام حتى تنفيذه يبدأ مل مشروع على من قبل طاقم صندوق القدس الموافقةمن الممكن   .ح

 تقديرها  حسب خاصة ألسباب
 

   المقترح في الواردة والوثائق  العرض تقديم كيفية      .6
 

 في هذا الرابط : االنترنت  علىالمحوسب  النموذج في القتراحه مشروعال تقديم يتم .أ

https://forms.gle/BLihm9G4y12FRDpS7 
 

 :التالية المستندات تقديم العرض مقدم على يجب .ب

 بعد https://forms.gle/BLihm9G4y12FRDpS7 هنا:المرفق  المحوسب النموذج  .1

 مشروع .ال مقدم على ؤتمنينالم قبل من موقعة الصلة، ذات التفاصيل جميع ملء

 (التعاونية  رابطة/الحكومية غير المنظمات) سليمة إدارية موافقةسند  .2

 (.تعاونية  جمعية) ربحية غير شهادة .3

https://forms.gle/BLihm9G4y12FRDpS7
https://forms.gle/BLihm9G4y12FRDpS7


 كان إذا( الحكومية غير المنظمات) الدخل ضريبة قانون من 46 المادة بموجب سند موافقة .4

 .موجود

محلية ال السلطات/  الشركات) الكتب إلدارة تخمين/الخلد موظف قبل من صالحة موافقة .5

 المنظمات/الجمعيات(. /

 .التحالف منسقة نير، أورنا موقعة من قبل التسامح، ائتالف في عضوية على موافقةسند  .6

 مفصلة قائمة ذلك في بما ومفصلة، كاملة المشروع ميزانية تكون أن يجب  - المشروع ميزانية .7

 لمدة 2022 عام نهاية حتى ستبدأ التي المشروع تنفيذ فترة خالل المتوقعة، والنفقات اإليرادات

 المشروع تمويل مصادر مشروع عرضال مقدم على يجب. أقصى كحد سنة، إلى تصل

 التمويل ومبلغ الممول ويذكر اسم ،طابقة/متساوية القيمةم تمويل مصادر بما في ذلك األخرى

شاملة  ميزانية كمثال مرفق المشروع، ميزانية إجمالي من األقل على ٪20 سيشكل الذي

 لمشروع معيين :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13OEY6z41oByRFqhULw_RJ

0jHMCJPZh8bwfU/edit#gid=0-aYWHrUZ 

 .القدس في إن لم تكن مسجلة لمنظمةل القدس مدينة في إدارة/جناح/فرع ىإل اإلشارة .8
 

 إلى الملفات تحميل طريق عن( 8(ب)6- 2(ب)6 األقسام في المفصلة الوثائق العرض مقدم يقدم .ت

 .اإلنترنت عبر النموذج

 دقيقة. بطريقة البرنامج وصف العروض مقدمي على يجب .ث

 يفي ال أو /و  مناسب غير أنه عليه  راقرم التي  اقتراح أي استبعاد في بحقه القدس صندوق حتفظي .ج

 الوثائق بعضب ان كان نقص ذلك في بما ،العطاء الوظيفي في عليها المنصوص واألحكام بالشروط

 .وبالتفصيل   بوضوح مكتوب غير البرنامج حيث أو/  و البيانات  أو/  و التفاصيل أو/  و الالزمة

 بشكل  اإللكتروني النموذج ئملي لم أو/  و الالزمة الوثائق من أي باقتراحه العرض مقدم يرفق لم ان

 المطلق لتقديرها ووفق ا فقط هذا عن نيابة القدس، لمؤسسة يحق  وبالتفصيل، بالكامل صحيح،

 تقديرها على بناء طلبال هذا إلغاء للصندوق يجوز ذلك من بدال   أو العرض صالحية إلغاء والوحيد،

 تعديل أو/و إكمال أو/و أن يضيف العرض مقدم من طلبمن الممكن ان ي بذلك، التزام أي ودون

 الالزمة، المعلومات أو البيانات من أي أو/و اقتراحه في مرفقةال الوثائق من أي توضيح أو/و

 القدس تقدير طاقم صندوق رتقدي حسب ذلك كل به، للفوز كشرط أو /و مشروعال لمراجعة كشرط

 .معليه التزام أي فرض ودون

أ،  طاقم صندوق القدس يحق ل ،لمشاريعا وتقييم دراسة أجل من سبق، ما عمومية من االنتقاص دون .ح

 ما إلى باإلضافة مستندات، أو/و بيانات إضافة أو/و توضيح أو/و تحديد العرض مقدم منيطلب 

 .المقترح في مقدم أو/و ُطلب

ا العرض مقدم  سيتلقى النموذج، استالم عند .خ  على. تقديمه يؤكد Google Forms من تلقائي ا إشعار 

 .تأكيد وموافقة على طلبه  على هحصول من تأكدال العرض مقدم
 

 المقترح تقديم تاريخ         .7
 

  بتمام الساعة 28.3.2022ثنيناإل  يوم حتى تابعةال والمستندات المحوسب النموذج تقديم سيتم .أ

 لتقديم النهائي الموعد بعد يقدم اقتراح أي مناقشة عدم في بحقه القدسطاقم صندوق  حتفظي.12:00

 لطلبات. ا

 وان .الوحيد ورأيها تقديرها حسب المقترحات، لتقديم النهائي الموعد تمديد القدس لصندوق يحق .ب

 وعلى القدس صندوقل اإللكتروني الموقع على إشعار نشر يتمس ذلك, القدس طاقم صندوق قرر

 هذه متابعة العروض مقدمي على يجب. التسامح ائتالف االيميالت المسجلة لدى توزيع قائمة

 .المسألة هذه حول التحديثات يتلقى الغرض لهذا المنشورات
 

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


 
 

 والتصحيحات  والتغييرات التوضيحات      .8

 gmail.com2sharedliving202@: اإللكتروني البريد عبر خطيا   توضيحية أسئلة تقديم يمكن .أ

 البريدية القائمة إلى اإلجابات إرسال سيتم ،16:00 الساعة 2022 مارس 15 االثنين يوم يتأخرعن ال

 العروض مقدمي على ويجب القدس صندوقل اإللكتروني الموقع على نشرال سيتمو .لالئتالف

 .الجديدة والحتلنات للتحديثات الموقع متابعة

 .بأكملها  االستدعاء فترة خالل  أخرى طريقة بأي االستفساراتوالنظر بالتوجهات و معالجة يتم لن
 

 تغييرات  بإجراء المقترحات، لتقديم النهائي الموعد قبل وقت، أي في تقوم، أن القدس لمؤسسة يجوز .ب

 وسيتم. مشاريعال مقدمي أسئلة على  ردا   بمبادرتها و/أو ،المذكور الوظيفيالعطاء  على والتعديالت

البريد  قائمة وعلى اإلنترنت على صندوق القدس موقع علىان وجدت التغييرات و التعديالت نشر

 على ويجب. مشاريعال مقدمي جميع ىعل هافرض وسيتم التسامح، ائتالفب االلكتروني الخاص 

 .المسألة هذه عن مستكملة معلومات على للحصول المنشورات هذه متابعة مشاريعال مقدمي
 

 .اإلجراء إلغاء     .9
  

 إجراء إلى الخروج أو منه أجزاء إلغاء أو هإلغاء أو اإلجراء نطاق بتقليص القدس مؤسسة تقوم قد .أ

ان كانت  أو معقولة، غير الواردة المقترحات تكون أن في ذلك في بما األسباب، من سبب ألي جديد

 .الميزانية والقيود الزمنية، للجداول متوقع غير لعطل نتيجة أو المطلوبة، متطلباتالب تفي ال
 

 أو/و مطالبة أي العروض مقدمي من ألي يكون لن العملية، تغيير أو  إلغاء القدس مؤسسة قررتان  .ب

 .عنها نيابة يعمل شخص أي أو/و المؤسسة ضد مطالبة أو/و طلب

 

 بالتوفيق! 

 القدس صندوق

mailto:sharedliving2022@gmail.com

