
  6102אוקטובר , קול קורא

 כנס הצעירים הראשון -" סטודנטים יוזמים שינוי"הגשת מועמדות להשתתפות בתחרות 

 תקנון השתתפות והגשת מועמדות
 

: להלן)ר "ע, והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל"( מפעל הפיס: "להלן)מפעל הפיס 

בעלי  1מזמינות בזאת סטודנטים, "(המזמינות: "מפעל הפיס וההתאחדות ביחד להלן"( )ההתאחדות"

להלן " )סטודנטים יוזמים שינוי"להגיש בקשת מועמדות להשתתפות בתחרות , אזרחות ישראלית

התחרות תתקיים במסגרת כנס הצעירים "(. התחרות", "בקשות: "ברבים, "הבקשה: "בהתאמה

, "(הכנס: "להלן)ס וההתאחדות בהפקת מפעל הפי, 6102, חודש ינואר 3אשר יתקיים ביום , הראשון

 :2"(ההזמנה: "להלן)הכל בהתאם ובכפוף לתנאי ההזמנה המפורטים להלן 

 

 מבוא ורקע כללי .א

 

להעלות לסדר היום את הנושאים , לקדם אינטרסים של צעירים :מטרות הכנס הינן .0

 .לעשייה חברתית צעירה" במה"לתמוך ולהציג , שמעסיקים אותם

בהתאם לתנאי הסף , בקבלת הצעות ליוזמות לשינוי חברתי רחבהמזמינות מעוניינות  .6

הסטודנטים אשר רואים את עצמם כמתאימים . והקריטריונים אשר יפורטו להלן בהזמנה זו

יערכו את פנייתם ויגישו את , בהתאם לתנאי הסף והקריטריונים כאמור, להגיש מועמדותם

 ."(המועמדים: "להלן)הבקשה בהתאם למפורט בהזמנה זו 

אשר יוזמנו לכנס וישתתפו בתחרות , מבין המועמדים ייבחרו חמישה מועמדים סופיים .3

 . המועמדים הסופיים יוזמנו להציג את הפרויקט בכנס"(. המועמדים הסופיים: "להלן)

, בהתאם להחלטת צוות השופטים, שניים מבין המועמדים הסופיים יזכו בפרס כספי .4

לצורך סיוע , הזוכים יזכו בפרס כספי"(. הזוכים: "להלן) 3בהרכב כהגדרתו בהזמנה זו

שישים אלף שקלים חדשים : במילים, ₪ 21,111: הפרס הראשון בסך של, בקידום היוזמה

עשרת אלפים שקלים : במילים, ₪ 01,111הפרס השני בסך של ; "(הפרס הראשון: "להלן)

  4"(.הפרס השני: "להלן)חדשים 

 

 התחרות והזכייה, המועמדות .ב

 

לעיל ' אשר במסגרתה תוצגנה יוזמות לשינוי כאמור בפרק א, המועמדים יגישו את הבקשה .5

אשר מהווים , בכפוף לעמידה בתנאי הסף הבאים, "(היוזמות: "ברבים, "היוזמה: "להלן)

 :5"(תנאי הסף: "כולם להלן)תנאים מצטברים ומקדמיים לצורך הגשת הבקשה 

 י ישראל /אזרח, ים/היוזמה מובלת על ידי סטודנט .5.0

 (.על גבי שני עמודים לפחות ולא יותר משלושה עמודים)הגשת בקשה  .5.6

, אשר יצורף לעמודי הבקשה, על הבקשה לכלול את התקציב שמוקצה ליוזמה .5.3

בין , תוך שמפרט, (excel" )אקסל"כשהוא ערוך באמצעות גיליון אחד של מסמך 

 "(.התקציב: "להלן)ותחזית התזרים הכספי  מקורות מימון: היתר

לעמוד בכמה שיותר מן , נדרשת היוזמה, נוסף על עמידה בתנאי הסף לצורך הגשת הבקשה .2

 "(:הקריטריונים: "כולם להלן)הקריטריונים הבאים 

כאשר התקציב השנתי המתוכנן , הקמתה/נמצאת בשלבים הראשוניים לייסודה .2.0

כי התחרות , מובהר(. אלף שקלים חדשים חמש מאות)₪  511,111הינו עד , לה

 (.רעיונית וכלכלית)אינה מיועדת לארגונים מבוססים 
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 .6112-ז"תשס, בהתאם להגדרות חוק זכויות הסטודנט –" סטודנטים" 

 .והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, ההזמנה מיועדת לנשים וגברים 2

 .בהתאם לאילוצים אשר יתכן כי יעמדו בפני המזמינות, הרכב השופטים עשוי להשתנות 3

 .אחת מהן או שתיהן, בהתאם לשיקול דעת המזמינות, נתונים לשינויים, הפרסים וסכומיהם 4
5

בחירת המועמדים תהיה בהתאם לעמידה בכל תנאי הסף ומילוי כמה שיותר מהקריטריונים המפורטים  

 .להלן 2.0עת צוות השיפוט כמפורט בסעיף הכל לפי שיקול ד, של מסמך זה לעיל 2בסעיף 



מיועדת להציג פתרון לאחד לפחות מתוך מגוון האתגרים שניצבים בפני החברה  .2.6

 ;הישראלית

באמצעות , צדק ואחווה, מדגימה מתווה אופרטיבי לקידום ערכים של שוויון .2.3

 .ומציגים קשר ישיר בין האתגר לפתרון המוצעתהליכים הניתנים לכימות ואשר 

מדגימה מתווה אופרטיבי להשפעה גיאוגרפית וחברתית על אוכלוסיה רחבה  .2.4

 .ככל הניתן

מדגימה מתווה אופרטיבי להשפעה על אזורי הפריפריה הגיאוגרפית  .2.5

 . והחברתית

 בעלת שיוך ונקודות ממשק לפעילות השוטפת של ההתאחדות .2.2

 .הינה בעלת קשר לאקדמיה .2.2

 .מציגה חדשנות .2.6

 .מדגימה יכולת יישום .2.6

 .מדגימה תכנית אופרטיבית המשקפת את הצורך בפרס ואופן השימוש בו .2.01

 : תהליך בחינת הבקשה שתוגש על ידי המועמדים .2

בהתאם , בחינה ראשונית של התאמת היוזמות לתנאי הסף ולקריטריונים –' שלב א .2.0

שלב .  שיוחלט על ידי המזמינותעל ידי צוות שיפוט בהרכב כפי , לבקשה שהוגשה

בבחירת חמישה מועמדים סופיים , 6102, בחודש דצמבר 60עד ליום , זה יסתיים

כל אחד מן : כדלקמן, הליך המיון הראשוני יתבצע"(. המיון הראשוני: "להלן)

מבין היוזמות אשר קיבלו את . יקבלו ניקוד, אשר יודגמו בבקשה, הקריטריונים

, יבחר צוות השיפוט את חמשת המועמדים הסופיים כאמור ,הניקוד הגבוה ביותר

 .על פי שיקול דעתו המקצועי

, המועמדים הסופיים יעברו בדיקת נאותות וכן שיחות עם מומחי תוכן –' שלב ב .2.6

 . שותפים פוטנציאלים לדרך וממליצים

על ידי משתתפי , במסגרת הכנס, בחירת הזוכים תתבצע. בחירת הזוכים –' שלב ג .2.3

"(. הנוכחים: "להלן)ככל שנרשמו אליו מראש והציגו נוכחותם במסגרתו , הכנס

הצבעה , בהתאם להנחיות אשר יקבלו במעמד הכנס, הנוכחים יצביעו בעד בחירתם

לכל אחד מן המועמדים "(. ההצבעה: "להלן)6אשר תתקיים באמצעות מסרונים 

יוכרזו , קולותלאחר ההצבעה וספירת ה. דקות להצגת היוזמה 01תינתנה , הסופיים

, כי אין מאחר שהנוכחים הם המצביעים, מובהר"(. הודעת הזכייה: "להלן)הזוכים 

מימון או כל , בין אם תועדף יוזמה בעלת היתכנות, המזמינות אחראיות על הבחירה

 .בהעדפה כזו או אחרת, תנאי אחר מתנאי הסף

בסמוך  -הפעימה הראשונה: כדלקמן, הפרס הראשון ישולם בשתי פעימות: מימוש הפרס .6

הפעימה השנייה תשולם . אשר יימסרו על ידי המזמינות, בהתאם לפרטים, לאחר הכנס

הכל בכפוף לעמידה , חודשים ממועד תשלום הפעימה הראשונה האמורה 06בתוך 

הפרס השני ישולם במלואו "(. היעדים": להלן)כפי שייקבעו על ידי המזמינות , ביעדים

  7.בסמוך לאחר הכנס

עד לתום שלושה חודשים לאחר , כי אי מימוש הפרס על ידי הזוכים בפרס השני, מובהר .6

יהא בבחינת וויתור , (כולם או חלקם)או אי עמידה של זוכי הפרס הראשון ביעדים , הכנס

ות תהיינה רשאיות לפעול בעניין והמזמינ, או על חלקו לעניין זוכי הפרס הראשון, עליו

או נקיטת כל פעולה , העברתו ליוזמה אחרת –לרבות , על פי שיקול דעתן הבלעדי, הפרס

 .אחרת

 0666 -ב"כי ההתאחדות אינה חייבת בעריכת מכרז על פי חוק חובת מכרזים תשנ, יובהר .01

אין לראות ו, "(התקנות: "להלן) 0663 –ג "ותקנות חובת המכרזים תשנ"( החוק: "להלן)

 . בהליך זה מכרז לעניין החוק והתקנות

כי המזמינות שומרות לעצמן את הזכות שלא לבחור באף אחד מן המועמדים אשר , יובהר .00

 . יגישו את הבקשה לפי הזמנה זו
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לפי שיקול דעת , או בכל אמצעי אחר, או באמצעות מערכת ממוחשבת, ספירת הקולות תתקיים באופן של ספירה קולות 

 .אחת מהן או שתיהן, המזמינות
7

על פי , על ידי המזמינותייקבעו , ב"אופן העברת התשלום וכיו, לרבות זהות המשלם, יתר הפרטים הנוגעים לתשלום הפרסים 

 .אחת מהן או שתיהן, שיקול דעתן הבלעדי



 הגשת הבקשות .ג

 :מסמכים כמפורט להלן5על הבקשות לכלול  .06

 .עמוד אחד -"(הפרופיל: "להלן)פרופיל היוזמה והיוזמים  .06.0

 .במידה שיש, ת התאגדותתעוד .06.6

 .התקציב .06.3

סיכום אודות היוזמה והיזמים בשני עמודים לפחות ולא יותר משלושה עמודים  .06.4

, המסמך המסכם יתייחס למדדי ההשפעה החברתיים"(. המסמך המסכם: "להלן)

 .מימוני של היוזמה/סביבתיים והציבוריים של היוזמה ולפן הפיננסי

 .שהיוזמה הינה מיסודו של תאגידאישור על ניהול ספרים כחוק במידה  .06.5

 .6102, בחודש נובמבר 31: הינו, המועד האחרון להגשת בקשות בהתאם להזמנה זו .03

 .המזמינות רשאיות שלא לבחון בקשה אשר לא תכלול את המסמכים הנדרשים לעיל .04

 אופן הגשת הבקשות .ד

 :של מפעל הפיס בכתובתאך ורק באמצעות אתר האינטרנט  הבקשות תוגשנה .05

www.pais.co.il. 

תהיינה המזמינות רשאיות לפסול או שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה , בשלב מיון ראשוני .02

 .לפי שיקול דעתן הבלעדי, או הפרטים כאמור בהזמנה זו/או ההמלצות ו/כל האישורים ו

באמצעות , ניתן לפנות בשאלות ובקשה להבהרות בקשר עם פרטי ההזמנה אל המזמינות .02

בשעה , 6102בנובמבר  02-ה, וזאת עד ליום רביעי, office@nuis.co.il: ל"כתובת הדוא

 . ל האמור"שעות ממועד קבלת הדוא 26פניות תענינה בתוך . 04:11

, כולם או חלקם, המזמינות שומרות לעצמה את הזכות לפנות אל הפונים במענה להזמנה .06

או /או מסמכים ו/מלצות ואו ה/לרבות קבלת אישורים ו, לצורך בירור פרטים בנוגע לבקשות

 .ובאמצעות כל מי מטעמן, וכל פרט אחר הדרוש להן לצורך קבלת החלטתן, זימון לראיון

המזמינות שומרות לעצמן את הזכות לערוך כל שינוי בתקנון , מבלי לגרוע מן האמור .06

בהתאם , נתונים כאלה ואחרים וכיוצא באלה, לרבות לעניין מועדים, השתתפות זה

 .התאם לשיקול דעתן הבלעדילאילוצים וב

לכל דבר , אשר הגישו את הבקשות לבין המזמינות, תקנון זה מהווה הסכם בין המועמדים .61

, הבינו אותו במלואו, מאשרים המועמדים כי קראו תקנון זה, ובעצם הגשת הבקשה, ועניין

 .והם מקבלים אותו במלואו

 
ח.ל.ט  

 מבלי לפגוע בזכויות


