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2022לשנתצעירהלמנהיגותירושליםפרסקוראקול

זובמסגרתירושלים.תושבישלולרווחתםלקידומםפועלותמיימונידיסוקרןלירושליםהקרן
אתולחזקירושלמיתמקומיתבמנהיגותלתמוךמיימונידיסוקרןלירושליםהקרןמבקשות

פיתוחהמוביליםירושלמיםלצעיריםתינתןההכרהבעיר.הצומחתהצעירההאזרחיתהמנהיגות
מיימונידיסוקרןלירושליםהקרןשלהכוללתולעשייהלערכיםחזקהבזיקהוקהילתיחברתי
ישראל.

בחברהתרבות/חברה/קהילהמארגוניצעיריםלמנהיגיםיוענקצעירהלמנהיגותירושליםפרס
פרויקטיםבניהולו/אובייזוםמוכחתהצלחהבעליהינםכבראשרירושלים,בעירהאזרחית
הבאלשלבהזוכיםאתלהוביליסייעבפרסהזכייהכאשרלהלן,3בסעיףהמפורטיםבתחומים

בהתפתחותם האישית, המקצועית והארגונית.
המפורטיםלתנאיםבהתאםהמנהיגותלפרסמועמדותהגשתמזמינהלירושליםהקרןכךלשם

במסמכי הקול קורא שלהלן.
מועסק.הזוכההמועמדבולארגוןיוענקאשר100,000$שלכספילפרסיזכההזוכההמועמד

בהתפתחותו,הבאלשלבהארגוןוהובלתקידוםלפיתוח,הארגוןאתישמשוהפרסכספי
בהובלתו של  המועמד הזוכה, והכל בהתאם למפורט להלן.

כללי.1
בהתאםשיוחלטכפיאו100,000$בסךיהיההזוכהלמועמדשיוענקהמנהיגותפרס

לשיקול דעת הקרן לירושלים וקרן מיימונידיס.

המועמדלגבימקדמיותדרישות.2

בתפקידיםהמכהנים,50גילעדירושלים,תושביצעיריםלמנהיגיםמיועדזהקוראקול.1
").הארגוןבכירים בארגונים ירושלמיים ללא כוונת רווח (להלן – "

מוסדבאישורהמחזיקהבירושלים,הציבורלתועלתחברהאועמותהלהיותהארגוןעל.2
אגודהאובתוקף;תקין,ניהולבאישורוכןהכנסהמסלפקודת46סעיףלפיציבורי

שיתופית ירושלמית המחזיקה באישורים הנ"ל ובתעודת מלכ"ר, בתוקף.
הפועלבתאגידשמדוברככלאבלבירושלים.להיותהארגוןשלהרשומיםמשרדיועל.3

ניתןבירושלים,הואמנהלשהמועמדהסניף/אגף/מחלקהאךבארץ,אחתמעירביותר
בירושלים,סניף/אגף/מחלקהשלקיומולענייןאסמכתאכוללהמועמדות,אתלהגיש

והמקרה יישקל לגופו של עניין.
המועמדות תוגש באמצעות מכתב המלצה מאת גורם ממליץ..4
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הפרסיוענקעליהםהעשייהתחומי.3
עשייהאותכניותפרויקטים,ניהלאויזםאשרצעירלמנהיגיוענקהפרס

ציבורית/חברתית, באחד או יותר מהתחומים הבאים:
חיזוק החברה האזרחית בירושלים..1
חקר וקידום המורשת התרבותית של ירושלים..2
העצמת נשים בכל מגזרי אוכלוסיית העיר..3
רתימת האוכלוסייה החרדית בירושלים למען השתלבותה בחברה האזרחית..4
פיתוח תכניות לימודי של השפה האנגלית עבור תלמידי בתי הספר בעיר..5
במקצועותבעירהתיכונייםהספרבתיתלמידיעבורמדעיםללימודיתכניותפיתוח.6

הבאים: טכנולוגיה, הנדסה, איכות הסביבה ומתמטיקה.

הפרסוועדת.4
וקרןלירושליםהקרןידיעלייבחרואשרציבור,אנשימחמישהתורכבהפרסוועדת

מיימונידיס על פי שיקולם.

 הארגוןועלהזוכההמועמדעלהחלותוחובותהתחייבויות.5
והובלתקידוםבפיתוח,הפרסכספיאתישקיעהזוכההמועמדמועסקבוהארגון.1

המועמדשלבהובלתובהתפתחותו,הבאלשלבהארגוןאתלקדםהמיועדיםפרויקט/ים
הזוכה.

ע"ילושיועברבנוסחוהתחייבותאישורעליחתוםהזוכההמועמדמועסקבוהארגון.2
המנהיגותפרסלירושלים.הקרןלדרישותבהתאםנוספיםמסמכיםועללירושליםהקרן

ישולם לארגון בו מועסק המועמד הזוכה בלבד. 
המועמד הזוכה ישתתף במפגשים תקופתיים ובפעילות עתידית של מעגל הזוכים בפרס..3
שימושייעשהבההתכניתבענייןדו"חותלהגישחייבהזוכההמועמדמועסקבוהארגון.4

בכספי הפרס.

הזוכההמועמדבחירתתהליך.6
תהליך בחירת הבקשה הזוכה יהיה דו-שלבי:א.

בדרישות המקדמיות– מיון ראשוני של הבקשות כולל בדיקת עמידהשלב המיון
– בדיקה ובחירה ע"י ועדת הפרסשלב הבחירה

הבקשה,לבחינתומפגשיםראיונותלקייםדעתה,שיקולפיעלרשאית,לירושליםהקרןב.
ולדרוש ממועמדים פרטים, מסמכים או הבהרות נוספים לשביעות רצונה המלאה.

שלאפשרותכוללאחד,ממועמדביותרלבחורהזכותאתשומרתלירושליםהקרןג.
חלוקת סכום הפרס בין הזוכים, הפחתת סכום הפרס או הגדלתו.

בבקשההכלוליםוהמסמכיםהמועמדותהגשתאופן.7

המועמד יגיש מועמדותו בטופס המקוון שנמצא בלינק זה: .1

:על המועמד להגיש את המסמכים הבאים.2
צילום תעודת זהות (לצורך בדיקת גיל וכתובת מגורים בירושלים).1
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קורות חיים.2
מכתב המלצה של גורם ממליץ.3

:על המועמד להגיש את המסמכים הבאים לגבי הארגון בו הוא עובד.3
אישור ניהול תקין בתוקף (עמותות/חל"צ/אגודה שיתופית)..1
(עמותות/חל"צ/אגודהבתוקףהכנסהמסלפקודת46סעיףלפיאישור.2

שיתופית).
תעודת מלכ"ר (אגודה שיתופית)..3
שלהרשומהשהכתובתככלירושלים,בעירסניף/אגף/מחלקהעלאסמכתא.4

הארגון אינה בירושלים.
המועמד יגיש את המסמכים המפורטים לעיל ע"י העלאת קבצים לטופס המקוון.ד.
על המועמדים לתאר את פעילותם וניסיונם בצורה ממוקדת ומפורטת.ה.
מתאיםאינוכיתקבעלגביהמועמדכללפסולהזכותאתלעצמהשומרתלירושליםהקרןו.

בשללרבותקורא,בקולהמפורטיםוההתניותהתנאיםאתמקיימתאינההבקשהכיאו
צירףלאהדרושים.הנתוניםאוהפרטיםמהמסמכים,חלקחסריםבהמועמדותהגשת

המקוון,הטופסאתכראוימילאלאאוהדרושיםמהמסמכיםאיזהלבקשתוהמועמד
דעתהשיקולועל-פיבלבדזהמטעםלירושלים,הקרןרשאיתומפורט,מלאבאופן

דעתהלשיקולבהתאםהקרןרשאיתלחילופיןאו המועמדאתלפסולוהמוחלט,הבלעדי
אויתקןישלים,יוסיף,המועמדכילבקשכן,לעשותהתחייבותכלעליהשמוטלתומבלי
כתנאיהדרושים,המידעאומהנתוניםאיזהאושבבקשתומהמסמכיםאיזהיבהיר

לירושליםהקרןשלדעתהלשיקולבהתאםוהכללזכייתה,כתנאיאוהמועמדותלבדיקת
ומבלי להטיל כל חובה עליה.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לצורך בחינת והערכת הבקשות תהא הקרן לירושליםז.
שנדרשלדרוש מהמועמד לפרט, להבהיר או להוסיף נתונים או מסמכים, בנוסף על מהרשאית

או הוגש במועמדות.
עלהגשתו.המאשרפורמס"מ"גוגלאוטומטיתהודעהיקבלהמועמדהטופס,קבלתעםח.

המועמד לוודא שקבל אישור כאמור.

המועמדותהגשתמועד. 8
לירושליםהקרן.2022בדצמבר27ליוםעדיוגשוהנלוויםוהמסמכיםהמקווןהטופס.1

מועמדות.להגשתהאחרוןהמועדאחרישהוגשהבקשהבכללדוןלאהזכותאתשומרת
 

בהתאםבקשות,להגשתהאחרוןהמועדאתלהאריךרשאיתתהאלירושליםהקרןב.
באתרהודעהתפורסםכאמור,לירושליםהקרןהחליטההבלעדי.דעתהלשיקול

עדכוניםקבלתלצורךאלהפרסומיםאחרילעקובהמועמדיםעללירושלים.הקרןשל
בעניין זה. 

ביטולבחירה,איתיקונים,שינויים,הבהרות,.9
בלבד לדוא"ל: הבהרה בכתבשאלותלהגישניתןא.

jyoungleadershiprize@jfjlm.org2022בדצמבר27מיוםיאוחרלא .
קורא.פניות בכל דרך אחרת לא תיעננה במהלך כל תקופת הקול
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הקרןשלדעתהלשיקולבהתאםהינההמנהיגותפרסקבלתלשםמועמדבחירתב.
עומדהמועמדאםאףשלישיים.צדדיםע"יבפועלהכספיםלהעברתובכפוףלירושלים

פרסאתלהעניקמתחייבתלירושליםהקרןאיןהרלבנטיים,והתנאיםהדרישותבכל
כנגדטענהכללמועמדיםיהיוולאמועמדלכלממנוחלקכלאושצוייןבסכוםהמנהיגות

הקרן לירושלים או קרן מיימונידיס בעניין זה.

הקרן לירושלים רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת בקשות, להכניס שינוייםג.
ותיקונים במסמכי קול קורא זה, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המועמדים. שינויים

המועמדיםעלהמועמדים.כללאתויחייבולירושליםהקרןשלבאתריפורסמוותיקונים
לעקוב אחרי פרסומים אלה לצורך קבלת עדכונים בעניין זה. 

אוממנו,חלקיםלבטלאולבטלואוההליךהיקףאתלצמצםרשאיתלירושליםהקרן ד.
בלתייהיוהמתקבלותשהבקשותבמקרהלרבותשהיא,סיבהמכלחדשלהליךלצאת

הזמנים,בלוחותצפויבלתימשיבושכתוצאהאוהסף,בדרישותיעמדושלאאורלבנטיות,
תקציביים וכיוצא באלה.אילוצים

תביעה,כלמהמועמדיםלמיתהאלאההליך,שינויאוביטולעללירושליםהקרןהחליטה.5
דרישה או טענה כלפי הקרן לירושלים, קרן מיימונידיס או כלפי מי מטעמן. 

בהצלחה!
הקרן לירושלים
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