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 לכבוד 
  לילי בן עמי, אורנה עמוס

 הקואליציה הארצית להעסקה ישירה
 orna.amos@gmail.comבאימייל 

 
 , חברות וחברים יקרים

 
 1024י יונבהקרן החדשה לישראל שהתקיימה הנהלת להודיעכם כי בישיבה של ה אני שמח

קידום עבור המענק ניתן  .צדק חברתיקופת  במסגרת 10,000$ מענק בסךאושר לכם 
   .1 למענקכפי שפורטו בבקשתכם  ,העסקה ישירה של העובדים בישראל

 
מתן עקרונות וקווים מנחים להנהלת הקרן אישרה סדרה של  1020באוגוסט , לתשומת לבכם

. ים מופיעים באתר הקרן וחשוב שתקראו אותם בעיוןחנהעקרונות והקווים המ. מענקים
 :להלן הקישורים הרלבנטיים .המענק מותנה בעמידה בקווים מנחים אלו

 
 http://www.nif.org.il/about/faqs 

 http://www.nif.org.il/about/guidelines 
 

  
עומדים לרשותכם גם , בנוסף לתמיכה הכספית מהקרן החדשה לישראל, ברצוננו לציין כי

, פיתוח ארגוני: בתחומים כמו)שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינוי חברתי  –ל "שירותי שתי
ארגונים המקבלים מענק מהקרן נמצאים (. עבודה עם תקשורת ועוד ,לובי, גיוס כספים

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים . בעדיפות ראשונה מבחינת הזכאות לקבלת שירותים אלה
 ' בטלאו לפנות /ו   ,www.shatil.org.ilל "לפנות לאתר האינטרנט של שתי

440242 – 0371. 
 

שכן בצד האישור , נבקשכם לקרוא בעיון רב את ההנחיות המפורטות בהמשך מכתב זה
 : ביצוע התשלומים מותנה במילוי התנאים כדלקמן. הכספי יש גם התחייבויות לארגונכם

 
בכל פרסום , נבקשכם לאזכר את התמיכה של הקרן על גבי כל חומר הסברה (2

תוך ציון השם המלא של , יים אשר תקיימובאמצעי התקשורת ובכל האירועים הציבור
הקרן מתקיימת מגיוס כספים בארץ ; אין זו בקשה שרירותית. הקרן החדשה לישראל

אזכור שם הקרן . ורק גיוס זה מאפשר לנו לתת מענקים לארגונים, ובחוץ לארץ
או , סרט, אם במימון המענק נוצר פרסום, בנוסף. בציבור מסייע לנו במסע הגיוס הזה

אם . זכות זו חייבת להיקבע בהתייעצות עם הקרן, ר אשר חלה עליו זכות יוצריםמוצ
נשמח גם להתעדכן בלוח . נבקשכם לידע אותנו על כך, אתם מקיימים אירוע מיוחד
 . הפעילויות השוטפות שלכם

 
 

                                            
1
אך , כתוב מכתב זה בלשון זכר, בשל צורת התחביר העברי וכדי למנוע סרבול  

 . ן הסליחה/אתכם. לנשים ולגברים, כמובן  כוונתנו 
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ובכפוף להגשת כל , באמצעות העברה בנקאית תשלומים 2ב המענק יועבר אליכם (  1

 .מצידכם הטפסים הנדרשים
 מחציתוהוא יהיה בסך של   4202באמצע נובמבר התשלום הראשון יועבר אליכם 

 מאיבאמצע יועבר אליכם  מהמענק מחציתהתשלום השני בגובה של , מגובה סך המענק
5202. 

 
 

ח המענק פרושים על פני תקופה של שנה כדי לאפשר הערכת הפעילות "התשלומים ע
 ח"ח התקדמות ודו"לדונצפה , לפיכך. וההוצאות בהתאם ליעדים עבורם אושר המענק

י שנהתשלום ה–כלומר , ובסופה לגבי השימוש בכספים של הקרן באמצע השנה כספי
חות התקדמות "יותנו בהגשת דושל המענק הנוכחי וחידוש המענק לשנה שלאחר מכך 

על הדוח הסופי  . 5202 נוארבי 2להיות במשרדנו עד   הבינייםח "דועל . חצי שנתיים
בימים אלה אנו עוברים למערכת דיווח ממוחשבת . 5202 וליבי 52 להגיע למשרדנו עד

 .ובכוונתנו להעביר אליכם קוד לכניסה למערכת ולמילוי הטפסים בבוא העת
 
או  ידי רואה חשבון-מאזנים שנתיים אשר אושרו עלנצפה לקבל , בנוסף לדווח השוטף (7

מיד עם הכנתם ולא יאוחר משבעה חודשים מתום , ועדת ביקורת לפי האמור בכל דין
הגשת מאזנים -אי(. ביולי בשנה שלאחר שנת הדיווח 25 -עד ל, כלומר)שנת הדיווח 

 . שנתיים עלולה אף היא לעכב את תשלומי המענק
 
אם . המענק ניתן למטרות ספציפיות אשר תוארו בבקשתכם למענק, כפי שצוין לעיל (4

הנכם מתבקשים לבקש , במהלך השנה תרצו ליישם את המענק לצרכים אחרים בארגון
ם בעלי משמעות בפרוייקט אם יש שינויי. ולחכות לאישורה, זאת מראש ובכתב מהקרן

 . נבקש כי תודיעו לנו עליהם, או בארגונכם באופן כללי
 
כספי . ידי ארגונכם-המענק כפוף לכל התנאים שנקבעו בחוזה עם הקרן החתום על( 0 

במלואם , אין לעשות שימוש בכספים אלו; המענק ישמשו אך ורך למטרות צדקה וחינוך
 . או לנסות להשפיע על חקיקה לשהולפעילות בעלות אופי מפלגתי כ, או בחלקם

 
 .ומאחלים לכם הצלחה רבה, אנו מברכים אתכם על יזמתכם בפעילות זו

 
 037-1440044ניתן ליצור איתו קשר בטלפון . ו אודי ארנוןניהקשר של ארגונכם בקרן ה ישא

 . הנכם מוזמנים להתקשר אלינו בכל עת לשם בירורים או סיוע. a@nif.org.il-udiאו במייל 
 
 
 

 , ב ב ר כ ה
 

   
 
 

   רחל ליאל
 הקרן בישראל תמנהל
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