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 לכל המעוניין/מעוניינת,

  חדשים יםפרויקטיוזמות ול ותהגשת הצעקול קורא ל

 מטרווסט-מרחבים-אופקיםשותפות 

 (תש"פ) 2019/20לקראת שנת הכספים 

 

-מרחבים-כספית של שותפות אופקים בקשה ראשונית להשתתפותהינכם מוזמנים להגיש 

 . (2018/19)שלא ממומנים ע"י השותפות בשנת הכספים  חדשים פרויקטיםיוזמות ומטרווסט ב

 מכתב הצהרה על כוונות פרויקט חדש תהיה בתצורתיוזמה והמוגשת עבור בקשה 

(Letter of Intent )–  האימפקט הצפוי של הפרויקט, תיאור קצר של הפרויקט, מכתב הכולל

סכום המבוקש הערכת הו עלות הפרויקטהערכת מגיש הבקשה,  )הארגון(פרטי קשר של 

 נא לשלוח מכתב בעברית ובאנגלית. אורך המכתב לא יעלה על עמוד אחד )בכל שפה(. .מהשותפות

 .31.12.2018פרויקטים חדשים הוא יוזמות ומועד אחרון להגשת מכתב ההצהרה על כוונות עבור 

 

 לשותפות: פרויקטיםלקבלת המרכזיים קריטריונים ה

וקשר עם  "גשר חי"של השותפות; )א( מערכי הליבה  לפחות את אחדלכלול הפרויקט חייב  .1

 .ייםחברתיעסקים  /יוזמות )ג(  ואזהות היהודית )ב(  הקהילה השותפה בניו ג'רזי

 .על הפרויקט לכלול מטרות מדידות .2

 הפרויקט חייב להיות בעל פוטנציאל לגדילה וחיוניות.  .3

 נים על הקריטריונים הללו.קטים שאינם עוהשותפות שומרת לעצמה את הזכות לא לדון בפרוי

יתקבלו הודעות על , ולאחריו של השותפות היגויועדת הע"י יעברו סינון ראשוני  מכתבי ההצעות

 .מפרויקט חדש אחדר לשלב הבא יותר ולכל ארגון/גוף מפעיל לא יעב. דחיהאו המשך תהליך 

א ומפורט בעברית ובאנגלית, ויקט מלכרטיס פר יגישומגישי הבקשות אשר ימשיכו לשלב הבא 

ולאחר דיוני ועדת ההיגוי המשותפת יקבלו הודעה סופית על ההשתתפות כספית של השותפות 

 . בפרויקט

יש מכתב הצהרת הכוונות חשוב להקפיד על לוח הזמנים בכדי שיתקיים דיון בהצעתכם. את 

ידונו ולא מועד זה לא  שיוגשו לאחר בקשות – 31.12.2018-מלהגיש אל משרד השותפות לא יאוחר 

 תהליך! ישולבו ב

 .anatdm@jafi.orgיש לשלוח בדוא"ל שכתובתו: את ההצעות 

 

 או צורך בהבהרות נא לפנות אל כל אחד מצוות השותפות., במידה ויש לכם שאלות

 

 בברכה,

 דורון רובין

 מטרווסט-מרחבים-מנהל שותפות אופקים
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