24.03.2021

מסמך הבהרות – קול קורא מס' 03-21
תמיכה בפעילויות ארגוני ההתחדשות היהודית בישראל במסגרת מיזם להעמקת התרבות
והמורשת היהודית ולהעצמת הזהות היהודית בישראל ובתפוצות

אנו שמחים מאוד על ההתעניינות הרבה במיזם להעמקת התרבות והמורשת היהודית ולהעצמת הזהות
היהודית בישראל ובתפוצות ,ומודים לכל הפונות והפונים בשאלות ובקשות להבהרה.
לאור השאלות שהופנו אל הסוכנות היהודית לא"י בקשר עם ההליך שבנדון ,להלן מספר עדכונים
והבהרות.

תשומת ליבכם:
כל המפורט במסמך זה נחשב כחלק בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא.
אין באי התייחסות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל,
או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאיי הקול קורא.

לאור השאלות וההתעניינות הרבה הוחלט לאפשר סבב ב' של שאלות ודחיית מועד הגשת הבקשה .אנא
תשומת ליבכם לעדכונים הבאים:

פעילות

מועדים מעודכנים

מועד אחרון נוסף להגשת שאלות הבהרה (סבב ב')

 06.04.2021בשעה 16:00

מועד נוסף למתן תשובות לשאלות הבהרה (סבב ב')

 12.04.2021בשעה 23:00

שינוי במועד להגשת בקשת התמיכה :מועד אחרון
להגשת בקשה

 19.04.2021בשעה  12:00בצהריים

הבהרות
.1

תנאי סף לארגון
א.

רשאים להגיש בקשות מלכ"רים העונים לתנאי הסף כאמור בקול קורא.

ב.

לעניין הגדרת הארגון כארגון התחדשות יהודית ,עיסוק זה אינו חייב להיות כלול בתקנון
הארגון .המבחן הוא העיסוק בפועל .על הארגון להציג דוגמאות לפרויקטים ,תוכניות וכד׳.

ג.

ככל שמלכ"ר הוקם לפני פחות משנתיים (ולכן טרם קיבל אישור ניהול תקין) ופעילותו
בתחום ההתחדשות יהודית החלה עוד קודם להקמת המלכ"ר ,ויש בידיו אסמכתאות
לנושא ,המקרה ידון לגופו לאחר הגשת הבקשה.

ד.

לעניין סעיף  6א' בפרק תנאי הסף לארגון אשר פועל בעיר עם יותר מ 240,000 -תושבים,
על מתחמי הפעילות השונים של הארגון להיות קבועים.

ה.

לעניין סעיף  6ב' בפרק תנאי סף לארגון – יש להתייחס למושג "מועצה מקומית" כ"רשות
מקומית" ועל כן להתייחס למשפט כלהלן" :הארגון פועל ברשות מקומית הממוקמת
בפריפריה הגיאוגרפית של ישראל ולפחות  15%ממשתתפי הפעילות אינם תושבי
הרשות המקומית".

ו.

לצורך קול קורא זה ,להלן הגדרת פריפריה חברתית וגאוגרפית:
 "נגב"  -הרשויות המקומיות הממוקמות בנגב כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוחהנגב ,התשנ"ב1991-
 "גליל" – הרשויות המקומיות הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוחהגליל ,התשנ"ג1993-
 "פריפריה חברתית" – רשויות מקומיות (רשויות המוגדרות במלואן כפריפריהחברתית) כהגדרתן בהחלטות הממשלה מס'  631מיום  ,1/11/2015החלטת הממשלה
מס'  1453מיום  ,15/5/2016החלטת הממשלה מס'  4811מיום  ,09/01/2020וכפי
שיתעדכנו מעת לעת.

 .2תקציב
א.

במסגרת המיזם ,הסוכנות היהודית מעוניינת לתמוך בפעילויות של התחדשות יהודית
בסכום כולל הנע בין  2-2.5מיליון  .₪התמיכה בפעילות הארגון תקבע בהתאם לתוצאות
הדירוג ,ומותנית בתקציב ובאישור משרד התרבות והספורט לגופים המפעילים ולתוכניות
המבוקשות .שיקולי הניקוד מפורטים בקול קורא ב"קריטריונים ומשקולות לבחירת
תוכניות".

ב.

כל העלויות ,כולל עלויות של אנשי צוות ותקורה עד  ,10%נכללים בעלות הפעילות.
העלויות יכולות לכלול רכיבים שונים.
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 .3תמיכה עבור תוכנית מוגדרת אחת
א.

כל בקשה המוגשת במסגרת הליך זה צריכה לכלול ולתאר תכנית אחת בכללותה ,כולל
מספר מפגשים או פירוט מסע של מספר ימים .וועדת ההיגוי הציבורית תבחן את טיב
התכנית בצורה הוליסטית ואת תיאור המפגשים השונים הכלולים בה ,וזאת בהתאם
לקרירטיונים והמשקולות המצויינים בקול קורא.
להלן פירוט הרכיבים של תחומי הפעילות אשר ניתן לכלול תחת כל תכנית מוגדרת:

תחומי פעילות (כמפורט
בכרטיס הפרויקט המילולי)

עלות
תיאור

היחידה

מקסימלית
ליחידה

סדנאות וימי עיון :כולל
הנחייה (פיזית או מקוונת)

כגון מפגש קריאה ודיון
בטקסטים עתיקים
ובני ימינו.

מפגש 3 -1 :שעות -כ10 -
משתתפים למפגש

1,000

מפגשי קהילה :כולל
הנחייה (פיזית או מקוונת)

כגון אירועי חג/תרבות
לתושבים באזור
גאוגרפי משותף.

מפגש ( 4 -1.5שעות) -כ
 30-50משתתפים בהתאם
לביקוש

1,500

סיורים ופעילות שטח:
הדרכה ,הנחיה ועזרים
(ייתכנו סיורים מקוונים)

כגון לימוד באזור
גאוגרפי בעל ערך
תרבותי והיסטורי.

מפגשים בני שעתיים
ומעלה העוסקים בסוגיות
של תרבות ,אומנות ואורח
חיים יהודי

1,500

מפגשים בין דוריים (מקוון
או פיזי)

פעילות לגיל השלישי
אשר במרכזה מפגש
עם הדורות הצעירים
יותר.

מפגש 3 -1 :שעות -כ10 -
משתתפים למפגש

1,000

מפגשי תרבות ואמנות
מקוונים (מקוון או פיזי)

מפגש השיא פתוח
לקהל הרחב (כ500 -
משתתפים) בליווי
אמנים ואנשי מקצוע
מתחום התרבות/
שירה :כולל הנחייה,
מקום ,חומרי לימוד,
אמן אורח.

מפגש שיא -משתתפים כ-
מפגש
 500איש
השיא ימשך לפחות שלוש
שעות

₪

₪

₪

₪

₪ 10,000

ב.

גובה התמיכה עבור כל תכנית מבוקשת (תוכנית מוגדרת אחת) הינו עד  .₪ 150,000כל
ארגון יכול להגיש עד  2תכניות .גובה התמיכה המקסימלי בשתי התוכניות של הארגון
יחדיו לא יעלה על .₪ 200,000

ג.

על הארגון להגיש בכרטיס פרוייקט התקציבי מצ'ינג של  20%ומעלה.
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ד.

לא ניתן להגיש בקשה לתקציב עבור ארגון אלא רק בקשה עבור תכנית מוגדרת.
התמיכה תינתן לפעילויות המתקיימות החל ממועד החתימה על ההסכם ועד תאריך 31
בדצמבר  .2021ניתן להגיש בקשה גם על חלק מהתקופה.

ה.

לא ניתן לקבל כפל תמיכות בתוכנית שמשותפת ל 2-ארגונים ,על הארגונים להחליט מי
מגיש את הבקשה .כך גם לא ניתן לקבל כפל תמיכות בתוכנית שמשותפת לארגון רשת
וליחידה/יישות עצמאית המקבל מעטפת משפטית וחוזית מארגון הרשת.

 .4תמיכה כפולה
א.

ארגון המקבל תמיכה מהממשלה או מהסוכנות היהודית יכול להגיש בקשת תמיכה
ובלבד שהארגון אינו מקבל ו/או יקבל תמיכה (כולל תמיכה המעוגנת במכרז) ממשרד
ממשלתי או הסוכנות היהודית ,בגין התכנית עבורה הארגון מבקש תמיכה ו/או בגין
איש/אנשי המקצוע המפעיל/ים תכנית זו.

ב.

תמיכה מעירייה או רשות מוניציפלית אינם נחשבים כתמיכה ממשלתית לעניין קול קורא
זה

 .5אופי הפעילות
א.

ניתן לקבל תמיכה רק עבור הפעילויות המופיעות בקול קורא .קרי :סדנאות וימי עיון ,מפגשי
קהילה וחג ,סיורים ופעילויות שטח ,מפגשים בינדוריים וכנסים ומפגשי תרבות.

ב.

ניתן לקבל תמיכה עבור יצירת תכנים חינוכיים או וירטואלים אך ורק במידה והם חלק בלתי
נפרד מאחת הפעילויות המוזכרות מעלה.

ג.

מופע תיאטרון יכול להיחשב כאירוע תרבות.

ד.

ארגונים המפיקים אירועי תרבות יכולים להגיש בקשות לקול קורא בתנאי שהארגון ואירוע
התרבות עומדים בכל תנאי הסף לארגון ולתוכנית.

 .6מועד קבלת הודעת תמיכה/אי תמיכה בתוכנית
א.

צפי למתן הודעה בדבר תמיכה (מלאה/חלקית) או אי תמיכה בתוכנית שבגינה הוגשה
הבקשה הינו עד סוף מאי ,אך יתכן שינוי במועד מתן ההודעה.
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 .7ארגוני רשת
א.

לצורך קול קורא זה" ,ארגון רשת" הינו ארגון הנותן מעטפת משפטית וחוזית ליחידות/יישויות
עצמאיות שהן יחידות עצמאיות (הגם שאינן יישויות משפטיות) בעלות מנגנון תפעול נפרד
ו/או ויחידות רווח והפסד נפרדות שיכול ויהיו להן פונקציות ואורגנים כגון מנהל ,וועד מנהל
וכד'.

ב.

ארגון הרשת יוכל להגיש במסגרת קול קורא זה עד  2תוכניות של ארגון הרשת וכן עד 2
תוכניות של כל יחידה/יישות עצמאית כאמור ,ובלבד שכל יחידה/יישות עצמאית כאמור עונה
על כל תנאי הסף המפורטים בסעיפים  2-6ל"תנאי סף לארגון" וכי הפעילות/תוכנית
שעבורה מתבקשת התמיכה עומדת בכל תנאי הסף ב"תנאי סף לפעילות  /תכנית עבורה
מתבקשת התמיכה".
כך למשל ,לא תתקבלנה בקשות של קהילות או יחידות מקומיות שאינן עונות על תנאי הסף
כדוגמת סעיף הפריסה הגיאוגרפית בסעיף  ,6פרק תנאי הסף לארגון.

ג.

תכנית של ארגון רשת המועברת בכמה יחידות/יישויות עצמאיות נחשבת כתוכנית אחת.

ד.

ארגון שאינו יישות משפטית הפעול תחת ארגון רשת יגיש את התכנית בשמו ,ויציין בכותרת
"באמצעות של ארגון הרשת" .באופן זה ,פרק א' בכרטיס המילולי "הארגון המפעיל" מתייחס
ליישות הלא משפטית ולא לארגון הרשת.

 .8שונות:
א.

בפרק א' בכרטיס הפרוייקט המילולי שאלת כח האדם מתייחסת לכח אדם הקבוע
במשרה.

כל התשובות וההבהרות מפורסמות באתר לצורך שמירה על עקרון השוויון בהליך זה .לכן ,לא ניתן
לפנות ולקבל תשובות במענה טלפוני .כל הפניות בנושא קול קורא זה צריכות להיות באמצעות
המייל כמפורט בקול קורא.

בהצלחה!
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