
: לגבי "ארגון גג" שמשרדו הרשום הינו בעיר אחרת, לא בירושלים, המנהל את ענייניהם שאלה .1
ארץ, כולל ירושלמיים, האם יש שינוי השנה מקומות שונים בהמקצועיים וכספי המענקים של יוצרים מ

בתנאי הקול קורא שמאפשר ליוצרים ירושלמים כאלה להגיש הצעה בקול קורא באמצעות אותו 
 גג לא ירושלמי, ככל שמגישים אסמכתא שהפרויקט עצמו מתקיים בירושלים?ארגון 

: אין שינוי בתנאי זה של הקול קורא. במקרה של ארגון שפועל במספר ערים, אבל הכתובת תשובה
)או אגף / מחלקה( של פיזי הרשומה אינה בירושלים, התנאי להגשת הצעה הוא שקיים סניף 

סמכתא שיש להגיש. אין זה מספיק שהארגון מקיים פרויקט/ים הארגון עצמו בירושלים וזאת הא
  כלשהו/ם בירושלים.

שמגיש את ההצעה שובה זו מתייחסת לכל מקרה בו המשרד הרשום של הארגון ת
  .אינו בירושלים

  
 : מתי ניתן להגיש יותר מהצעה אחת?שאלה .2

 נוספת בתנאים הבאים:להגיש הצעה  יכול מציע ,לקול קורא 4.2: כפי שמפורט בסעיף תשובה
כאשר   - או ;נוסף ארגוןעם  שמוגשת באופן משותף הצעהאחת מההצעות )לפחות( הינה  כאשר

, בנוסף לפרויקטים באמצעות חשבון בנק נפרדו באופן עצמאי שמנוהל קבוע פרויקטיש לארגון 
 .שהוא מפעילאחרים 

 
 של הקול קורא? 4.2.2: מה נחשב "פרויקט קבוע" לצורך החריג המוזכר בסעיף שאלה .3

שנתי, המנוהל בתקציב נפרד ובאמצעות חשבון -: פרויקט קבוע הינו מיזם מתמשך ו/או רבתשובה
 בנק נפרד, לצד הפעילות הנוספת של התאגיד המנהל אותו.

 
של הקול קורא( שפרויקט קבוע ינוהל באמצעות חשבון בנק  4.2.2לגבי הדרישה )בסעיף  : שאלה .4

אישור רו"ח שלפרויקט התנהלות חשבונאית נפרדת מפעילות אחרת של נפרד, האם מספיק 
 הארגון?
: לא, על מנת להגיש הצעה שנייה במקרה של פרויקט קבוע, הדרישה היא לחשבון בנק תשובה

 נפרד.
 

במקרה של שני ארגונים שמגישים הצעה משותפת, האם שניהם צריכים לעמוד בכל תנאי  שאלה: .5
 הסף של הקול קורא? 

עומד בכל תנאי הסף של הקול  מציעיםארגונים המהמספיק שאחד בהצעה משותפת,  ה:תשוב
 .המענק יועבראליו בלבד שזה הארגון וקורא 

 
הצעה שכוללת שיתוף פעולה עם ארגון אחר, אבל הם אלה שמגישים את אנו מגישים שאלה:  .6

 ההצעה. האם עלינו לציין בשאלה הרלבנטית שהגשנו בקשה נוספת?
 ., יש לציין זאתאם ההצעה נחשבת הצעה משותפת של ארגונכם והארגון השני תשובה:

 
 :  האם יש מגבלה לגבי מספר ההצעות המשותפות שארגון יכול להגיש?שאלה .7

: כן, ארגון יכול להגיש לכל היותר שתי הצעות, וגם זאת בתנאי שאחת ההצעות, לפחות, תשובה
 הינה הצעה משותפת של שני ארגונים. 

 
 מבחינה טכנית, כיצד שני ארגונים שמגישים הצעה משותפת מגישים אותה ביחד? שאלה:  .8

: טכנית, ההגשה תבוצע ע"י אחד מהארגונים, אבל ההצהרה בסוף המסמך תינתן בשם תשובה
שני הארגונים ויש לפרט את מורשי החתימה של שני הארגונים, שמאשרים יחדיו את ההצעה. 

 ני הארגונים אישרו וחתמו על ההצעה.ההתייחסות של הקרן הינה שש
 

 כששני ארגונים מגישים הצעה משותפת, האם הדבר חייב לבוא לידי ביטוי בתקציב? שאלה:  .9
 כן, בין בכסף ובין בשווי כסף :תשובה

 
 46: האם כל מציע חייב להגיש גם אישור ניהול תקין וגם אישור מוסד ציבור לפי סעיף שאלה .10

 לפקודת מס הכנסה?



גם אם  ככל שיש לארגון שני האישורים, יש להגיש את שניהם, אבל ניתן להגיש הצעה תשובה: 
  יש לארגון רק אחד משני האישורים.

 
: האם החובה בעניין אישור ניהול תקין הינה לגבי מועד הגשת ההצעה או מועדי התשלום שאלה  .11

 של המענק בפועל?
יש אישור ניהול תקין בתוקף בעת הגשת : גם וגם. תנאי להגשת ההצעה הינו כי לארגון תשובה

ההצעה. בנוסף, לא ישולם כל סכום מתוך המענק אם אין לארגון אישור ניהול תקין בתוקף בעת 
 התשלום.

 
 האם ניתן להגיש פרויקט שהינו אירוע תרבותי אחד גדול עבור תושבי העיר ירושלים?שאלה:   .12

 כן. תשובה:
 

 וכנית/פרויקט אחד?סדרת מפגשים כת גישהאם ניתן לה: שאלה .13
 כן. :תשובה

 
 האם אפשר להגיש בקשה על חומרים מקוונים? שאלה: .14

 אפשר להגיש הצעה לפרויקט מקוון., כן תשובה:
 
האם העובדה שקיבלנו מענק במסגרת קול קורא חדשנות בשנים קודמות מונעת מאיתנו שאלה:  .15

מהסכום המענק שנוכל לזכות בו השנה יהיה פחות סכום לזכות במענק השנה או קובעת ש
 המקסימלי?
פרויקט זכה במענק ארגון/האין מניעה להגיש בקשה )על הסכום המקסימלי( גם אם התשובה: 

 בעבר.
 

 ?גיש הצעהיכול לה פי חוק ואינו עמותה(-סטטוטורי )ארגון שהוקם על האם תאגיד: שאלה .16
מטרות רווח, תאגיד עירוני ו/או מעין עירוני ו/או רשות עירונית שפועל ללא אם מדובר ב תשובה:

 .בקול קורא , ניתן להשתתףבעיר ירושלים
 

. עם הגיש תוכנית מקיפה /מקורית /שיטתית למיתוג ושיווקל ישתקנון הקול קורא מציין כי  שאלה: .17
בהם ייעשה  שואלת רק על אמצעי המיתוג והיח"צ 48 זאת, השאלה הרלבנטית בטופס, שאלה מס' 

שימוש על מנת לציין את תרומתה של הקרן לירושלים. איפה אמורים לכתוב פרטים על תכנית 
 המיתוג והשיווק הכללי של הפרויקט?

 .באותה שאלה :תשובה
 

 לשם תשלום במענק? האם ניתן להשתמש המענקהאם יש מגבלה באשר לשימוש בכספי  שאלה: .18
  מלגות או שכר?

המוגש עם המענק ניתן כהשתתפות בעלויות של הפרויקט המוצע, בהתאם לתקציב  תשובה:
. הקרן לירושלים אינה מגבילה את השימוש במענק, ככל שהשימוש בו הוא לצורך מימון ההצעה

החלטת חלק מהעלויות המוצגות בתקציב. כמובן שהקרן לירושלים אינה נושאת בכל אחראית לגבי 
 כספי המענק.באופן השימוש הארגון על 

 
את שאלוני המשוב  יהיה להכין ולהגישניתן האם  ,לציבור הדתיפונה שלנו הפרויקט היות ו שאלה: .19

 באופן ידני?
 ט.יצור קשר עם מנהלי הפרויקאין כבר שאלוני משוב, צוות הערכה ומדידה י תשובה:

 
לפחות( האם ניתן לכלול הוצאות ב"שווה ₪  350,000שנתי )של המחזור השל  אישורב שאלה: .20

 ערך"?
הכנסות, לא הוצאות, והוא ניתן ע"י רו"ח הארגון, אישור של מחזור שנתי ניתן לגבי  תשובה:

 .מה נכלל במחזור השנתי ומה לאבעניין  ובהתאם לתקנים מקצועיים ועפ"י שיקול דעת


