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 דות תקנון השתתפות והגשת מועמ

 כנס הצעירים -" סטודנטים יוזמים שינוי"תחרות ל

: להלן)ר "ע, ארגון סטודנטים ארצי יציג – התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראלומפעל הפיס
-ז"תשע, כהגדרתם בחוק זכויות הסטודנט,סטודנטיםבזאת מזמינים ,"(המזמינים: "יחד להלן)( "ההתאחדות"

: בהתאמה להלן" )סטודנטים יוזמים שינוי"להשתתפות בתחרות הבקשלהגיש ,בעלי אזרחות ישראלית, 7002
 . ("התחרות"-ו "הבקשה"

בהתאם לתנאים , לשינוי חברתי רחבהליוזמ ההצעהכוללת  ,המעוניינים להשתתף בתחרות יגישו את בקשתם
 .המפורטים להלןולקריטריונים 

 המזמיניםבהפקת 2.7.7029יום בייערך אשר , תתקיים במסגרת כנס הצעיריםההכרזה על הזוכים בתחרות
 .להלן ותמפורטה להוראות התקנוןובכפוף הכל בהתאם , "(הכנס: "להלן)

 ורקע כללי מבוא .א

פעילות ופעולות עריכה וביצוע , פיקוח, ייזום מטרותיה נמניםעם אשר ,עמותההיאההתאחדות .2
, וקידום המעורבות החברתית של סטודנטים בחברה הישראלית לטובת ציבור הסטודנטים בישראל

 . על מנת לתת מענה לאתגרים החברתיים הניצבים בפניה

, למען סטודנטים בישראל, בין היתר, אשר פועלת אף היא, לתועלת הציבור חברההואמפעל הפיס  .7
 .הניצבים בפניהם פתרונות לאתגרים חברתייםדנטים ולהעניק את רווחתם של הסטובמטרה לקדם 

 הכוללת יוזמה לשינוי חברתיבקשה העומדים בתנאים המפורטים להלן רשאים להגיש סטודנטים  .3
 .בתקנון זהבהתאם למפורט ,(שאינה יוזמה עסקית או יוזמה למטרת רווח)

להציג את היוזמות בתחרות אשר יוזמנו , מועמדים סופייםשלושהייבחרו, המועמדיםמבין  .7
בהתאם , והם יזכו בפרס כספי לצורך סיוע בקידום היוזמה, שתתקיים כאמור במסגרת הכנס

 .  להליך הבחירה המפורט בסעיף להלן

 אופן הגשת הבקשות .ב

: בכתובת, טופס בקשה מקוון בלבד באמצעות, 22:00בשעה , 5.3.7029הבקשות תוגשנה עד ליום .5
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 :המסמכים הבאיםכל ת על הבקשות לכלול א .6

 .עמוד אחד –פרופיל היוזמה והיוזמים  .6.2

זה יש לפרט אך ורק  במסמך)להלן  9תיאור היוזמה בהתאם לקריטריונים שהוגדרו בסעיף  .6.7
בהיקף שלא יפחת מעמוד אחד ולא יעלה על (להלן 9בהתאם לקריטריונים שנקבעו בסעיף 

 "(. המסמך המסכם: "להלן)שני עמודים 

ופירוט אודות מקורות המימון הנוכחיים , את תקציב היוזמהעמוד אחד לכל היותר המציג  .6.3
 .של היוזמה

בצירוף פרטי ההתקשרות , היוזמה והיזמים אודותשניים עד שלושה ממליצים המלצות של  .6.7
 .םמע

ככל שהמיזם יתבצע )של הגוף שבשמו מוגשת הבקשה על ידי הסטודנט  תעודת התאגדות .6.5
 .(באמצעות תאגיד

והיוזמה נעשית באמצעות גורם מטעם הסטודנט במידה , אישור על ניהול ספרים כחוק .6.6
 .מגיש הבקשה

 (.מצורף)מסמך הצהרה חתום על עמידה בתנאי הסף  .6.2

באמצעות , ניתן לפנות בשאלות ובקשה להבהרות בקשר עם פרטי ההזמנה אל המזמינים .6.6

פניות . 0072:בשעה , 7.2967.וזאת עד ליום  ,yozmotnuis@gmail.com:ל"כתובת הדוא
 .ל האמור"שעות ממועד קבלת הדוא 76תענינה בתוך 

 .שלא לבחון בקשה אשר לא תכלול את המסמכים הנדרשים לעיל רשאיםהמזמינים  .2
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 התחרות והזכייה, המועמדות .ג

 :תנאי סף להגשת בקשה .6

רשאים להגיש בקשה מועמדים העומדים במועד הגשת הבקשה בכל התנאים המפורטים להלן 
 :במצטבר

ללימודים במוסד  ט"הרשום בשנת הלימודים תשע, אזרח ישראלמגיש הבקשה הינו סטודנט  .6.2
 .7002-ז"תשס, בחוק זכויות הסטודנט" מוסד"העונה להגדרת , לימודים

בתאגיד המבצע את או בעל תפקיד /והסטודנט מגיש הבקשה הינו היזם של היוזמה המוצגת  .6.7
 .היוזמה המוצגת

 .שלוש שניםלפחות ולא יותר מאחת שנהבמשך פועלת היוזמה המוצגת במסגרת הבקשה .6.3

 .במסגרת הבקשה לא זכתה בתחרות בעברהיוזמה המוצגת  .6.7

מובהר כי . ח"ש 500,000 עולה על מוגשת הבקשה אינועבורה של היוזמההתקציב השנתי גובה  .6.5
 (.רעיונית וכלכלית)ארגונים מבוססים יוזמות המבוצעות באמצעות התחרות אינה מיועדת ל

בתל  2.7.7029במידה ויתבקש יציג המבקש את היוזמה במהלך כנס הצעירים שיתקיים ב  .6.6
 אביב

 

 :קריטריונים לבחינת הבקשות .9

 :הבקשות תיבחנה בהתאם לקריטריונים הבאים

 .החדשנות והיצירתיות של היוזמה המוצעת, מידת הייחודיות .9.2

 .ה רחבה ככל הניתןיעל אוכלוסיגיאוגרפית וחברתית השפעה .9.7

 .לפי שיקול דעת המזמינים, שימות היוזמה המוצגתי .9.3

 .תכנון להבטחת קיימותללהמשכיות ותכנון התייחסות ל .9.7

 :הבקשותתהליך בחינת  .20

 .לעיל 6המפורטים בסעיף  תנאי הסףעמידת הבקשות בבחינה ראשונית של  – 'שלב א .20.2

מועמדים שלושהיבחר צוות השיפוט , בתנאי הסףשתעמודנההבקשות מבין – 'שלב ב .20.7
אחד  ניקוד לכלאשר יעניק , הבקשות תיבחנה על ידי צוות השיפוט.כדלקמן, סופיים

מבין היוזמות אשר קיבלו את . כל בקשהביחס ל, לעיל 9 המפורטים בסעיף  מהקריטריונים
על פי , המועמדים הסופיים כאמורשלושת יבחר צוות השיפוטאת  ,הניקוד הגבוה ביותר
 .הבלעדיושיקול דעתו המקצועי

בתל  2.7.7029כנס הצעירים שיתקיים ב במידה ויתבקש יציג המבקש את היוזמה במהלך  .20.3
 אביב

שותפים , המועמדים הסופיים יעברו בדיקת נאותות וכן שיחות עם מומחי תוכן –'גשלב  .20.7
 .ם לדרך וממליציםיפוטנציאלי

משתתפי על ידי  במסגרת הכנס תתבצע בחירת הזוכים – הזוכיםבחירת –'שלב ד .20.5
 .כדלקמן, "(משתתפי הכנס: "להלן) ונכחו במהלכונרשמו אליו מראש אשר ,הכנס

בתום הצגת . דקות 5יציג כל אחד מן המועמדים הסופיים את היוזמה במשך , במהלך הכנס
בהתאם להנחיות אשר , הזוכים בחירתלתיערך הצבעה בקרב משתתפי הכנס , היוזמות
ספירת הקולות תתקיים באמצעות מערכת ממוחשבת או בכל אמצעי .במעמד הכנסיימסרו

 .שיקול דעת המזמיניםלפי , אחר

 היוזמותו, בתחרות במעמד הכנס תוכרז היוזמה הזוכה, לאחר ההצבעה וספירת הקולות
בהתאם למספר , השני והשלישיבמקומותתדורגנה , למספר קולות נמוך יותרשזכו 

המועמדים  הבחירה בזוכים מביןשמאחר כי, מובהר. במעמד הכנס לו זכוההצבעות 
על בכל צורה שהיא המזמינים אחראיםאין , מתבצעת על ידי משתתפי הכנס הסופיים

 .ובכלל זאת העדפת יוזמה כלשהי על פני אחרת, בחירת הזוכים

 



 :הפרסים .22

בהתאם לדירוגן על פי מספר , לשלוש היוזמות שהוצגו בכנסהפרסים בתחרות יוענקו  .22.2
 .לעיל 20.5 כאמור בסעיף, ההצבעות

 . ₪ 75,000תזכה בפרס כספי בסך , היוזמה שזכתה במספר ההצבעות הגבוה ביותר .22.7

 . ₪ 25,000תזכה בפרס כספי בסך , היוזמה שדורגה שנייה על פי מספר ההצבעות .22.3

 .₪ 20,000בפרס בסך  תזכה, היוזמה שדורגה שלישית על פי מספר ההצבעות .22.7

כפי שייקבע על ידי , לאחר הכנסחודשיםשלושה עד , אחת בפעימהמוישולכל הפרסים  .22.5
 .המזמינים

, ב"אופן העברת התשלום וכיו, לרבות זהות המשלם, לתשלום הפרסים יתר התנאיםבנוגע .22.6
 .הבלעדים על פי שיקול דעת, ייקבעו על ידי המזמינים

עמידה או אי , לתום שלושה חודשים לאחר הכנסעד  הזוכיםמי מעל ידי  כי אי מימוש הפרס, מובהר .27
, יםאו על חלקו לעניין זוכי הפרס, יהא בבחינת ויתור עליו, (כולם או חלקם) ביעדים מי מהזוכיםשל 

הסבתו לטובת לרבות , הבלעדידעתם על פי שיקול , לפעול בעניין הפרס והמזמינים יהיו רשאים
 .כל פעולה אחרת נקיטת או, אחרתיוזמה 

בקשה הגישואחד מן המועמדים אשר את הזכות שלא לבחור באף  םלעצמ ים שומריםהמזמינ .23
 . בהתאם לתקנון זה

 כללי .ד

 לקבלת, כולם או חלקם, את הזכות לפנות אל הפונים במענה להזמנהיםשומרים לעצמם המזמינ .27
וכל , או זימון לראיון/או מסמכים ו/או המלצות ו/לרבות קבלת אישורים ו ,לבקשותפרטים בנוגע 

 .מטעמםובאמצעות כל מי , החלטתםלצורך קבלת  ןפרט אחר הדרוש לה

, לעצמן את הזכות לערוך כל שינוי בתקנון השתתפות זההמזמינים שומרים , מבלי לגרוע מן האמור .25
בהתאם לאילוצים ובהתאם לשיקול , נתונים כאלה ואחרים וכיוצא באלה, לרבות לעניין מועדים

 .הבלעדידעתם 

 .אולם הוא פונה לשני המינים כאחד, תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .26

 

ח.ל.ט  

 מבלי לפגוע בזכויות

 


