נוהל "עושים שכונה"
 .1כללי:
במסגרת החלטת הממשלה מס'  2323לפיתוחה וחיזוקה הכלכלי של העיר ירושלים ,צפויה
הרשות לפיתוח ירושלים (להלן" :הרשות") לקבל תקציב ממשלתי המיועד למתן מענקים
לסטודנטים אשר יתקבלו לתכנית "עושים שכונה" ,כמפורט בנוהל זה להלן.
המענקים יינתנו במשך תקופה של עד  2שנים למי שייכלל בתכנית ,ומיועדים לסטודנטים
שיתקבלו לתכנית וילמדו באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בירושלים (לפחות בשנה הראשונה
להשתתפותם בתכנית) ויתגוררו בשכירות בשכונות התוכנית ,כהגדרתן להלן ,במהלך אותן
שנים.
 .2מטרה:
מטרת התוכנית הינה לעודד את הישארותם של סטודנטים בירושלים עם סיום לימודיהם ,על ידי
גיבושם לכדי קהילות חיים המחוברות לשכונות הצעירות של העיר ופעילות בקביעת אופיין.
 .3הגדרות:

א.

ב.

ג.
ד.
ה.

שכונות התוכנית  -קריית יובל ,קריית מנחם ,הגבעה הצרפתית ,גוננים ,תלפיות מזרח,
גילה ומוסררה .שכונות נוספות יתווספו לתכנית לאחר שהוגדרו כשכונות להתחדשות
עירונית ע"י עיריית ירושלים ויאושרו על ידי ועדת ההיגוי של התכנית .גבולות השכונות
לעניין נוהל זה הם הגבולות שהוגדרו ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ובנוסף לכך
מעונות סטודנטים הסמוכים לאותן השכונות יכללו גם הם בתכנית ,לאחר קבלת אישור
ועדת ההיגוי.
ועדת הבחירה – ועדה שתמיין את המועמדים על פי קריטריונים ברורים שייקבעו על
ידה ,כמפורט להלן ,ותהיה אחראית לבחור את המועמדים המתאימים ביותר לתכנית,
ואשר חבריה הם מנכ"ל הרשות או נציג מטעמו ,סמנכ"ל הכספים של הרשות ,היועץ
המשפטי של הרשות ,נציג ציבור מקרב חברי מועצת הרשות ,עובד עיריית ירושלים
ועדת ההיגוי – ועדת ההיגוי שהוקמה על פי החלטת הממשלה הנזכרת לעיל.
רכזי התוכנית – רכזים מטעם עיריית ירושלים אשר באחריותם לרכז את כוח האדם
שילווה את התוכנית ואת רכזי הקבוצות השונות בשכונות.
קבוצה – קבוצת סטודנטים אשר התחילה את התוכנית בשנה נתונה וחיה באחת
השכונות של התוכנית .הקבוצה לא תפחת מ 51-סטודנטים

 .4תנאי סף להגשת מועמדות לתכנית:
סטודנט אשר עונה על כל התנאים הבאים במצטבר רשאי להגיש מועמדותו להשתתפות בתכנית:
א .אזרח ישראלי או תושב בעל אשרה ורישיון לישיבת קבע בישראל ,כאמור בחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב5513-
ב .סטודנט אשר בשנת הלימודים הראשונה להשתתפותו בתוכנית ילמד בירושלים באחת
מהמסגרות להלן:
 .1לימודים לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג או במוסד
ללימודי השכלה גבוהה בתכנית רב שנתית באחד המוסדות ללימודי אומנות

בירושלים הנתמכים ע"י משרד התרבות והספורט ,ובתנאי שמגיש המועמדות סיים
שנת לימודים אחת לפחות במוסד הלימודים הנ"ל.
 .2לימודים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה -בהיקף שלא יפחת מ 3 -קורסים
בשנה ובלבד שהסטודנט השלים  32נקודות זכות לפחות במועד הגשת הבקשה.
 .3לימודים לתואר שני ומעלה במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג ,או לימודי
תעודה לבעלי תואר ראשון או שני במוסד כאמור.
 .5הגשת המועמדות לתוכנית:
שלב ראשון -
א .סטודנטים אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף  2לעיל רשאים להגיש את
מועמדותם להשתתפות בתכנית וזאת באמצעות מילוי טופסי הרשמה המצורפים כנספח
א' לנוהל זה.
ב .הגשת טופסי המועמדות לתכנית תתבצע במשרדי הרשות עד ליום 23.55.3352
באופן שתפרסם הרשות ,וזאת ביחס לשנת הלימודים התשע"ד.
שלב שני -
ג .כחלק מהרשמתו לתכנית יתחייב הסטודנט להתגורר באחת משכונות התוכנית ,וזאת
בתוך  03יום מיום שתאושר השתתפותו בתכנית,
ד .לאחר קבלת האישור בגין קבלתו הרשמית לתוכנית יצטרך הסטודנט לחתום בתוך 03
יום על חוזה התחייבות לתוכנית תוך הצגת הטפסים הבאים :אישור לימודים ממוסד
הלימודים בירושלים ,חוזה שכירות חתום ומקורי ,אישור העברת חשבון הארנונה על שם
הסטודנט או קיום סעיף בחוזה השכירות אשר מאשר כי בעל הבית משלם את הארנונה
בעצמו ופרטי חשבון בנק להעברת התשלומים.
 .6בחירת המשתתפים בתכנית
א .לאחר בדיקה ראשונית של עמידת המועמדים בתנאי הסף תבחן מועמדותם ע"י ועדת
הבחירה .הועדה תהא רשאית להסתייע ביועצים חיצוניים ,ככל שיידרש.
ב .הועדה תבחן את הסטודנטים המועמדים (וזאת על בסיס תבחינים של מעורבות
חברתית ועירונית ,יכולת השתלבות חברתית בשכונה ,יצירתיות ויזומה לגבי העיר
ירושלים ,יכולות מנהיגותיות וביצועיות ,רצון להישאר להתגורר בירושלים ,נכונות
לעשייה חברתית בשכונות התוכנית ,יכולת עבודה עם קהלי יעד (ילדים נוער ,תושבי
השכונה) ,מחויבות אישית לעמוד ביעדי התוכנית וחובותיו ותבחינים נוספים שתקבע
הועדה .לוועדה יהא שיקול דעת מוחלט בבחינת המועמדים וקבלת החלטה ביחס לכל
אחד מהם ,והחלטתה תהא סופית ובלבד שתהיה מנומקת בכתב ,בהתייחס לתבחינים
האמורים לעיל ולמטרות הנוהל.
ג .יובהר כי לוועדת הבחירה קיים שיקול דעת שלא לאשר בקשה להיכלל בתוכנית אף אם
הינה עומדת בכל תנאי הנוהל ,וזאת כמפורט בס"ק (ב) לעיל.
 .7ההשתתפות בתכנית
סטודנט שהתקבל לתכנית ומתגורר בשכירות בשכונה הרלבנטית ,בהתאם לסעיף  2לעיל ,יהיה
זכאי לקבלת המענק המפורט בסעיף  3להלן ,וזאת בכפוף לקיום התחייבותו לביצוע הפעילות
החברתית ,בהתאם לתכנית עבודה אשר תאושר על ידי ועדת הבחירה .פעילות זו תוגדר ,תלווה
ותפוקח על ידי רכז הקבוצה שאליה הסטודנט התקבל ועל ידי רכז התוכנית על פי הפירוט שלהלן:

כל סטודנט בקבוצה מחויב ב 250-שעות שנתיות (כפי שיקבע במסגרת תוכנית העבודה
השנתית) המורכבות מ-

א.

פעילות בשכונה במסגרת הקבוצה אליה הסטודנט משתייך .סוגי הפעילות כוללים:
ייזום והפעלת אירועים לצעירים בשכונה ,ייזום והפעלת פעולות לחיזוק השכונה,
וכדומה .מספר השעות לפי סעיף זה לא יפחת מ 531-בשנת פעילות.

ב.

מפגשי קבוצה– לרבות פעילויות לגיבוש הקבוצה ,מפגשים חברתיים וכד'.
המפגשים יהיו בתוך השכונה ומחוצה לה.

תכנית העבודה השנתית שתגובש על ידי רכז הקבוצה לכלל חברי הקבוצה ,תוגש לאישור של ועדת
הבחירה לא יאוחר מ 23-יום אחרי תחילת שנת הפעילות .התוכנית תגובש במהלך חודש הפעילות
הראשון על חשבון מפגשי הקבוצה כפי שפורטו בסעיף (7ב).
 .8סכומי המענקים:

סטודנט שיתקבל לתכנית ויעמוד בהתחייבותו לביצוע פעילויות כמפורט בסעיף  7לעיל
יהיה זכאי לקבלת מענק בגובה  ₪ 0,333לשנת פעילות מלאה ,בכפוף לביצוע כל
התחייבויותיו בנוהל זה.
 .9תשלומים ודיווחים:
א .מועדי תשלום המענקים:
המענקים ישולמו כנגד דיווחי שעות של המשתתפים בתוכנית שאושרו ידי רכזי התוכנית
ויועברו לידי הרשות.
 1תשלום ראשון בחודש ינואר על סכום השווה ל 33% -מהמענק השנתי יועבר
בגין הפעילות בחודשים אוקטובר -דצמבר שקדמו לו.
 2תשלום שני בחודש אפריל על סכום השווה ל 23%-מהמענק השנתי יועבר בגין
הפעילות בחודשים ינואר -מרץ שקדמו לו.
 3תשלום שלישי בחודש אוגוסט על סכום השווה ל 23% -מהמענק השנתי יועבר
בגין הפעילות בחודשים אפריל-יוני שקדמו לו.
ב .מקבל המענק יקבל רק חלק מהתשלום או לא יקבלו כלל בקרות אחד מהמקרים שלהלן:
 5מקבל המענק לא עמד בחובות אותן התחייב לבצע באותה התקופה מבחינת
שעות הפעילות החברתית ו/או מבחינת אופן הביצוע ,וזאת על פי דיווח של רכז
הקבוצה אליה הוא משתייך
 3מקבל המענק עזב את השכונה המזכה במהלך התקופה.
 2רכז התוכנית השכונתי קבע כי מקבל המענק אינו מתאים לתוכנית והדבר אושר
ע"י ועדת הבחירה.
 .11הפעלת התכנית:
א .תהליך ההרשמה לתכנית יתבצע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים
ב .סטודנטים אשר מעוניינים להגיש את מועמדותם לתוכנית יגישו את מועמדותם באמצעות
טופס ההרשמה וההתחייבות המצורף כנספח לנוהל זה ,וזאת לא יאוחר מיום –
.23.55.52

ד.
ה.
ו.

ז.

ג .הגשת הטפסים להרשמה לפרויקט תתבצע דרך אתר האינטרנט של
עיר.אקדמיה בכתובת . http://academicity.org.il
ועדת הבחירה תבחר את המועמדים המתאימים ביותר לתכנית ,בהתאם להוראות סעיף
 0לעיל.
למען הסדר הטוב יובהר כי הפעלת התוכנית מותנית בקבלת התקציבים הממשלתיים
המתאימים  ,וכי בכל מקרה של אי קבלת התקציבים ו/או הפסקת ו/או השהיית העברתם
תהא הרשות רשאית להפסיק או להשהות את התוכנית ,לפי העניין.
הרשות רשאית לשנות או לבטל בכל עת את הנוהל או את התנאים לביצועו ,לרבות אף
בטרם הסתיימה תקופת התוכנית האמורה לעיל ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע במענקים שכבר אושרו על ידי הרשות ביחס לשנה
מסויימת.
הרשות תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שהתקבל אצלה במסגרת הפעלת נוהל זה,
לרבות העברתו לגורמים שלישיים ככל שתידרש לכך לצורך בירור נתונים אודות
המועמדים ושקילת מועמדותם ,ולצורך מעקב אחר מטרות התוכנית.

