תקנון "מובילאיי למען הקהילה"  -קול קורא לערבות הדדית ומנהיגות
חברתית בתקופת משבר הקורונה

תיאור הקול הקורא
בעקבות משבר הקורונה ומצב החירום אליו נכנסה החברה הישראלית והמשק,
יוצאת חברת מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ (להלן" :מובילאיי" או "החברה")
בקול קורא לסיוע לארגונים ועמותות הזקוקים למענק כספי ,במטרה להמשיך
לקיים את פעילותם למען תמיכה במשק הישראלי וחיזוק ושמירה על חוסנו של
הציבור הישראלי .מובילאיי תעמיד למטרה זו סכום של כ 10-מיליון שקלים
במצטבר שיוענקו לארגונים חברתיים ללא כוונת רווח ,אשר ייבחרו על ידי
מובילאיי ואשר פעילותם ממוקדת בתמיכה במשק הישראלי או בציבור הישראלי.
בהיותה של מובילאיי חלק בלתי נפרד מהמשק הישראלי ,וכחלק מאמונתה הכנה
של החברה כי ההיי-טק הישראלי מהווה כוח מאחד ,המאפשר מציאת מכנה
משותף רחב החוצה כל גזע ,מגזר ודת ,ובמסגרת תפיסתה העמוקה הדוגלת
בסולידריות ,ערבות הדדית ,מנהיגות ומובילות חברתית ,מצאה החברה לנכון
לצאת בקול קורא "מובילאיי למען הקהילה" .בקשה למענקים ניתן להגיש עד ה-
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מה ניתן לקבל?
גובה המענק לארגון ו/או לעמותה שייבחרו על ידי מובילאיי נתון לשיקול דעתה
הבלעדי של מובילאיי.

מי יכול להגיש בקשה?
ארגונים ללא כוונת רווח שפעילותם ממוקדת בתמיכה במשק הישראלי או בציבור
הישראלי רשאים להגיש בקשה למענק .ארגון המגיש בקשה חייב לעמוד
בקריטריונים שלהלן:
 ארגון שלא למטרות רווח (עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור). נכסי הארגון והכנסותיו משמשים אך ורק את מטרות הארגון. מטרות הארגון כוללות תמיכה במשק הישראלי או בציבור הישראלי. הארגון פועל באופן רציף במשך למעלה מ 3 -שנים.-

הארגון הוציא במהלך שנת  2019סכום השווה לפחות פי ארבעה מסכום
המענק אותו הוא מבקש לקבל לאותן מטרות שבגינן הוא מבקש תמיכה.

 -לארגון אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות.

בחירת הארגונים ו/או העמותות שיזכו במענק
כל בקשה שתוגש תיבחן באופן נפרד ופרטני ,בהתאם למדיניות התרומות
ושיתופי הפעולה של החברה .הבחירה בארגונים ו/או בעמותות שיזכו במענקים
תיעשה על פי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של מובילאיי .יובהר כי אין בהגשת
טופס הבקשה או בעמידת המגיש בתנאי הסף ,כדי להבטיח אישור קבלת
התמיכה מחברת מובילאיי ,ומתן תמיכה כאמור והיקפה יהיו לפי שיקול דעתה
המוחלט והבלעדי של מובילאיי בלבד.
המועד אחרון להגשת בקשה למענק31.3.2020 :

איך מגישים בקשה לקול הקורא?
באמצעות הגשת הטופס ,על נספחיו בקישור:
/https://forthecommunity.mobileye.com
מסמכים נוספים עשויים להידרש מהמבקשים ,לרבות:
()1

שני הדוחות הכספיים האחרונים שהוגשו לרשם העמותות;

()2

שני הדוחות המילוליים האחרונים שהוגשו לרשם העמותות.

תנאים נוספים
בחינת עמידתם של עמותות וארגונים בתנאי סף כאמור ,תיעשה על ידי מובילאיי
ו/או מי מטעמה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,על בסיס המסמכים והפרטים שיוגשו
על ידם.
את הבקשה ,על נספחיה ,יחד עם מסמכים המעידים על קיום תנאי הסף הנ"ל,
יש להגיש באמצעות טופס בקשת התרומות המצורף.
על מבקש התמיכה להיות זמין לבירורים ושאלות ולתת מענה לשאלות שיתעוררו
במהלך בדיקת הבקשה.
אין בהגשת טופס הבקשה או בעמידת המגיש בתנאי הסף ,כדי להבטיח אישור
קבלת התמיכה מחברת מובילאיי ,ומתן תמיכה כאמור והיקפה יהיו לפי שיקול
דעתה המוחלט והבלעדי של מובילאיי בלבד.
למובילאיי תהיה הזכות להעביר את טופס הבקשה לעיונם של צדדים שלישיים.
למובילאיי תהיה הזכות לפרסם את תמיכתה בארגונים שיזכו למענק.
מובילאיי רשאית לשנות ו/או לבטל בכל עת את הקול הקורא ו/או לשנות את
תנאיו ,לרבות בטרם חלף המועד להגשת בקשות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
לבירורים ושאלות ,ניתן לפנות לforthecommunity@mobileye.com :

