
 
 

   קורא קול
  

  "כאן בונים עסק" - בתחילת דרכם שרוצים לקבל ליווי על ידי מנטור  לעסקים

 

 כללי 

)להלן:ה   החברה(   חברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה ספורט ואומנויות בע"מ 

הפועלת בשיתוף    מנהלת עבור אגף קידום עסקים בעיריית ירושלים את פרויקט "כאן בונים עסק" 

שירותי חניכה וייעוץ   מעמדות לקבלת  להציע    בירושלים  חדשים  עסקים  החברה מזמינה  ,  קרן שמש

 . ( בהתאם למסמכי ההליךהפרויקטמעסקים וותיקים )להלן: 

 

   .ודיני המכרזים לא חלים עליומובהר להלן כי ההליך אינו הליך מכרזי 

  חדש   להליך  לצאת   או,  ממנו  חלקים  לבטל  או  לבטלו  או  ההליך  היקף  את  לצמצם  רשאית  החברה

עים בהליך כל תביעה ו/או  י על ביטול ההליך, לא תהא למי מהמצ  החברההחליטה  .  שהיא  סיבה   מכל

 .ו/או כלפי מי מטעמה החברהדרישה ו/או טענה כלפי 

למען הסדר הטוב יובהר כי הפעלת הקול קורא ותשלום המענק, מותנים בשיקול דעתה הבלעדי של  

ובקבלת התקציבים המתאימים בפועל באריאל,  ו/או אגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים,  אריאל  

קבלת התקציבים ו/או הפסקת ו/או השהיית העברתם, תהא אריאל רשאית    וכי בכל מקרה של אי

להפסיק או להשהות את תחולת הקול קורא ו/או את תשלום המענקים על פי קול קורא זה, גם  

 לאחר הוצאת אישור עקרוני(.

 

 :פרויקטתיאור ה

 : שנה למשך   הדרך בתחילתתוכנית זו תעניק לבעלי העסקים 

 .  )עד ארבע שעות בחודש( קבוע במהלך השנה למנטור/ית חיבור  -1

  מארבעה מנטורים שוניםנושאי התמחות מגוונים על פי צורכי בעל העסק )ארבעה  בחירה של    -2
 .  (בהתאם לנושאים

    התוכנית. במהלך  מקצועיותסדנאות והכשרות  -3

לשרידות לסייע  וכדי  גבוה  בסיכון  נמצא  לחייו  הראשונות  בשנתיים  החדשים    עסק  העסקים 
בירושלים החלטנו לפתח תוכנית ליווי, הכשרה ומנטורינג של עסקים ותיקים עבור עסקים בתחילת  

 דרכם. 

על ידי  הכוונה וליווי  יכולים לשפר את יכולת שרידות העסק שלהם,  בתחילת דרכם  בעלי עסקים  
 קים בתחילת הדרך.  עסקים וותיקים שעברו את השנים הראשונות יכולים להיות לעזר רב עבור עס

 מהלך שנה ממנטור ביקבל ליווי  (  שלוש שנים)שלושה חודשים מהקמת העסק עד    בעל עסק חדש
  .העסקבעל  לפי צורכי  תוכניתהשל מנטורים מ םתחומימספר בנוסף יקבל ליווי בו

 



 
 תנאי סף: 

 (. לשלושעסק בתחילת דרכו )שלושה חודשים מהקמת העסק עד   -1

בעל רישיון עסק בתוקף )לעניין זה, גם בעל עסק אשר נמצא  –עסק   טעון רישיון עסק אשר  -2
   בהליך לקבלת רישיון עסק יהיה רשאי להגיש את הצעתו בכפוף לאסמכתה לכך(

 העסק ממוקם בירושלים.  -3

כדוגמת רישיון    המציע להצעתו אסמכתאות מתאימותלהוכחת עמידה בתנאי סף, יצרף  
 עסק או סטטוס בקשה לרישיון  

 
 :בעל העסק החדש דרישות מ

לתוכנית -1 התאמה  ובדיקת  אישי  והמחויבות    . ראיון  הרצון  מידת  תבחן  האישי  בראיון 
 לתהליך הליווי.  

 . )נספח א'( 26/7/22-עד לתאריך ושליחתו( א'נספח  ) שאלון אישי מילוי -2

שאל -3 שמש  מילוי  קרן  באתר   -ון 

https://www.tfaforms.com/4772842?P4rtn3r=0018d00000DFWHl 

 

 ₪ )הסדרת התשלום תעשה לאחר קבלת העסק לתוכנית(. 500 לשנת ליווי תשלום  העברת -4

 

על    החזר הכספייקבל  , ולא  בעל עסק שלא ישתף פעולה במהלך התוכנית לא יוכל להמשיך בה*
 . התשלומים שבוצעו

 
 ובחירת המציעים הזוכים םקריטריוני

 
בתחיל לעסקים  פתוחה  הריאיו .  דרכם  ת התוכנית  מידת    ןבמהלך  העסקים  בעלי  מול  יבדקו 

 . כך יבחרו לתוכניתובהתאם להמוטיבציה והמחויבות לתהליך 
 

לאור   ו/או  האישי  בראיון  מהמציעים  להתרשמותה  בהתאם  המציעים  כלל  את  תנקד  החברה 

 המציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יוכרזו כזוכים.  15המסמכים שהוגשו על ידם. 
 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור מספר מצומצם יותר של מציעים כזוכים ו/או לא לבחור  
 פי שיקול דעתה הבלעדי.  כלל אף מציע, ללא כל נימוק ול

 
 הגשת הצעה 

לתיבת  ,  16:00בשעה    26/7/22יש להגיש את ההצעה בצירוף כלל הנספחים והאסמכתאות עד ליום  
 . avmor@jerusalem.muni.ilהדוא"ל 

 . מור -  054-9446838טלפון לבירורים: 
צעות, וכן  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל פרט בהליך זה עד למועד האחרון להגשת ה

 לבטל את ההליך אף לאחר חלוף מועד זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 

 

 
 

        __________________ 

 אורי מנחם, מנכ"ל            

https://www.tfaforms.com/4772842?P4rtn3r=0018d00000DFWHl


 
 

 אישי שאלון   –נספח א' 
 
 שם מלא )בעל/ת העסק(  -1

 ____________________ ____________ 

  מין בעל/ת העסק -2

o  זכר 

o  נקבה  

o  שונה  

 כתובת דואר אלקטרוני  -3

 ________________________________ 

  מספר טלפון -4

 _____________ ___________________ 

 שם העסק בבעלותי  -5

 _____________ ___________________ 

 כתובת העסק שבבעלותי   -6

 ________________________________ 

 מתי פתחת את העסק  -7

_______ _________________________ 

 במה היית רוצה לקבל הכוונה וליווי, באילו תחומים?  -8

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

__________________________________________________ __________________ 

 איזה סגנון של מנטור את/ה מחפש/ת?   -9      

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________



 
 ______________________________________________________________

 ________ ______________________________________________________ 

 

 ?  הליוויהיכנס לתוכנית ולהיות מחויב לתהליך ל האם יש לך פניות  -  10      

        __________________________________________________ ____________ 

        __________________________________________________ ____________ 

  

 האם יש לך מחשבות/ הערות בנוגע לתוכנית או בנוגע אליך? נשמח לדעת  -11

____________________________________________________ ________________ 

_______________________________________________________ _____________ 

____________________________________________________ ________________ 

____________________________________________________ ________________ 
 

  


