
    

       
 

  

 
  

                      

      

 2018"אסיף מצפאי" 

 סביבתית-חברתית-קהילתית ליזמות  קול קורא 

 רמוןמרחב מצפה ב

 

 "אסיף מצפאי" תכנית        

רשות ניקוז ים המלח, מרכז מדע ים המלח עם והמועצה המקומית מצפה רמון, בשיתוף מרכז הצעירים 

מובילים זו השנה הרביעית  קרן יד הנדיב,ו קרן גנדירהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, והערבה, 

מצפה רמון להגשמה  בית ליוזמות וחלומות של תושביסביבתית שמטרתה להוות -תכנית חברתית

  .בתחומים אלוועשייה 

ותושבים ליצור בסביבה ובכוחן של קהילות מקומיות  סביבה-טבע-חיבור אדםהתכנית נולדה מתוך אמונה ב

 להשפיע על סדר היום היישובי. הקיימת, ו

 

 טרות התכניתמ

 קהילתית.המעורבות הקידום עידוד ו 

 מקומיתהזהות חיזוק ה. 

  טבע הסובב את היישובלהתושבים בין  הקשר חיזוק. 

 

 

 

 



    

       
 

  

 
  

                      

  2018 "אסיף מצפאי" מנחים נותעקרו

 המפגש בין אדם למדבר

המדבר הייחודי בו שוכנת טיפוח וחיזוק הקשר בין תושבי היישוב לסביבה הטבעית והייחודית של היישוב. 

מצפה רמון משמש כמרחב ליצירתיות, התבוננות פנימית, שקט וקצב אחר. החיים בלב מדבר מזמינים 

לאורך  , לשמר את המורשת ההיסטורית ולהפיץ את הסיפור המצפאיאותנו להכיר ולטפח קשר מיוחד זה

 .השנים

   לכל קהילה יש מקום

ויצירת נקודות מפגש בין  ,המגוונים הוצרכי יחודההזהות המקומית של כל קהילת משנה ביישוב על י חיזוק

 תרבותיות והעושר הקהילתי במצפה רמון. לטיפוח הרב הקהילות השונות 

 המשפחה המצפאית

                .כולה קהילההלחוסנה של  משמעותית ביותרו בסיסיתיסוד כלבנת  המשפחה המצפאיתחיזוק  

 רעיונות למחשבה -"אסיף מצפאי"

 

המפגש בין אדם 
 למדבר

 שימור הטבע שלנו  •
 טיפוח במרחב המקומי•
 חדשנות עירונית•
 אמנות קהילתית סביבתית•

לכל קהילה 
 יש מקום  

 מסורות קהילתיות•
 חיזוק השייכות הקהילתית•
 שימור ידע מקומי•
 אירועים וחגים קהלתיים•

המשפחה  
 המצפאית  

 משפחות למען משפחות•
 גיבוש הרב דוריות•
 משפחות בטבע•
 התנדבות משפחתית•



    

       
 

  

 
  

                      

 

 צעירים מזמין את כלל תושבי מצפה רמוןהמרכז 

  וארגוניםקבוצות  יחידים,

 להגיש רעיונות למיזמים

 

 מיזמים ניתן להגיש?  לומה ואי

  המתפרסים לאורך השנה , תהליכיים,ארוכי טווחמיזמים 

 גדול"המשפעים ב ,מיזמים קצרי טווח, נקודתיים"  

 

 ערוצים: שניבניתנת למימוש התמיכה במיזמים 

 הסביבתיערוץ ה .1

בשטחים הפתוחים שבאזור מצפה רמון טבע, נוף ומורשת ערכי ח ושיקום מיזמים העוסקים בשמירה, טיפו

שיפור אזורים ומרחבים והפיכתם למרחבים ציבוריים  .צין יובלי נחל חווה ונחל בין -יבה הנחליתובפרט בסב

המיזמים יכולים לכלול פעילויות פיזיות, חינוכיות, פעילים המאפשרים נקודת מפגש וגיבוש בין תושבים. 

להתבצע  הפעילויותעל עיקר  קהילתיות, אמנותיות, מדעיות, תיירותיות, טכנולוגיות, ספורטיביות ועוד.

   .ובזיקה ישירה לנחלים הסובבים את השטח הבנוי ,בשטחים הפתוחים

 חברתי-ערוץ הקהילתיה .2

של תרבות  את ביסוסם האמנות, המקדמיםתרבות והמיזמים ופרויקטים בתחומי החברה, הקהילה, 

תינתן . וכד'מקומית, גאווה מקומית, זהות מצפאית, בינוי קהילתי, מעורבות חברתית, אזרחות פעילה 

 מקומיות. שיתופי פעולה ויצירתן של פלטפורמות קהילתיותעדיפות ל

 

  



    

       
 

  

 
  

                      

 תנאי סף

 תנאים הבאים:ים להגיש בקשות יזמים העומדים ברשא

 תושבי מצפה רמון. .1

 .הפועלים במצפה רמון ,דיםי, קבוצות ויחוארגונים מוכרים( עמותות, אגודות) גופים .2

 רמון והסביבה הקרובה ליישוב.מבוצעים במצפה יבוצעו/המיזמים המיועדים  .3

 

 :מועמדיםלידיעת ה

 מיזמים אשר יוגשו על ידי קבוצה מאוגדת של פעילים.תינתן עדיפות ל 

 .תינתן עדיפות למיזמים שיציעו כמה שיותר שיתופי פעולה בין קהילות וגופים בתוך היישוב 

 בעלויות המיזם. גופים אשר יעידו על השתתפותתינתן עדיפות ל 

  הסביבתי תינתן עדיפות למיזמים אשר פעולתם תהיה קשורה לחניון היום בנחל חווה בערוץ

 .)צפונית לרובע דרך הבשמים( או לאזור חורשת קק"ל צפונית לביה"ס התיכון )ליד "חץ בשקט"(

 

 הנחיות להגשת הצעות:

 .(המקומית ניתן להוריד מאתר המועצה) בקשה להגשת מיזמיםלמלא טופס יש  .1

: דוא"להכתובת לבצירוף תכנית העבודה בקובץ אקסל יש לשלוח הטופס המלא  את .2

asifmitzpe@gmail.com (4: "טופס בקשה לאסיף מצפאי נא לכתוב בשורת הנושא")  

 קבל אישור בדוא"ל שהבקשה התקבלה. דאוג ליש ל

עקרונות הסיוע ללאחר הגשת הטפסים יש להגיע למרכז הצעירים לצורך חתימה על אישור הסכמה  .3

  (.אעל נספח ההתחייבות )נספח וחתימה  לתמיכה במיזמים

 24.12.17 להגשת ההצעות:המועד האחרון  .4

 

לקראת תיאום פגישת התייעצות וגיבוש רעיונות למיזמים כל שאלה, ל

 :מוזמנים בחום ההגשה

 08-8537844 -, מרכז הצעירים"אסיף מצפאי"תכנית רכזת  –קסטנבוים  קרן



    

       
 

  

 
  

                      

 

 הסיוע לתמיכה במיזמיםעקרונות 

 כללי .א

  2018 עד דצמברהינה תכנית שנתית הנמשכת  "אסיף מצפאי"תכנית. 

  לתקופה של עד סוף השנה תתייחסתכנית העבודה לביצוע המיזם . 

 והוצאות  ,כוח אדם, ציוד וחומרים של הסיוע במימון הוצאות המיזם ישמש עבור מימון עלויות

 ייעודיות נלוות אחרות.

  בקול קורא זהלצרכי מיזם העומד במטרות וביעדים שהוגדרו המימון מיועד אך ורק. 

 לתכנית "אסיף ישוב ם ישמש לצורך המיזם הנבחר בלבד והציוד שיירכש במסגרת מימון המיז

 פעילות המיזם. מצפאי" בתום

 מים הפעילות במסגרת התכנית "אסיף מצפאי" מחייבת שמירה על נהלי עבודה תקינים מול הגור

  נים השונים עפ"י כל כללי המנהל התקין. מהממ

  בחירת המיזמיםתהליך  .ב

למעבר על כלל ההגשות שהתקבלו , וועדה לבחירת המיזמיםהגשה תתכנס לאחר שלב הה .1

 את המיזמים שיעברו לשלב הבא. ותבחר

 .ועדהויבחרו יוזמנו להציג את המיזם מול הייזמים שה. 2

o  הוועדה תדון בבקשות בהתאם לאמות המידה שנקבעו מראש על פי שיקול דעתה הבלעדי

 והמלא, לרבות מגבלות תקצוב של הגורמים הממנים. 

o .אופן המימון יבחן על ידי הוועדה ויאושר בהתאם לאופי המיזם ולמטרותיו 

o  מובהר כי הוועדה אינה מתחייבת לקבל הצעות כלשהן, גם אם תעמודנה בכל

 הקריטריונים שנקבעו לתכנית.

o .תפרסם  הוועדה מובהר כי לוועדה יהא שיקול דעת מוחלט האם לאשר בקשה או לדחותה

 .את רשימת המיזמים הנבחרים

 .זמים לגוף המממןלאחר קבלה לתכנית תערך חתימה על הסכם התקשרות בין המי .3

הכנת תכנית עבודה ותקציב המיזמים ילוו בתמיכה מקצועית הכוללת: מפגשי ליווי תקופתיים, . 4

 וכיו"ב.

 



    

       
 

  

 
  

                      

 

 

 

 תוערכנה בהתאם לקריטריונים הבאים:למיזמים ההצעות 

 

 

 

 

 

 

 

 משקל פירוט קריטריון הערכה

מידת התאמת המיזם למטרות 

ועקרונות המנחים של "אסיף 

 מצפאי"

"אסיף מצפאי" האם המיזם עונה על מטרות תכנית 

 והאם הוא נכלל באחד או יותר מהעקרונות המנחים.
20% 

השפעה, חשיפה 

 קהילהב מעורבותו

. מהו הערך מיזםתושבים נחשפים ונהנים מהכמה 

 המוסף של המיזם על חיי הקהילה ביישוב.
20% 

 התכנות ופוטנציאל

מידת ההיתכנות והפוטנציאל היישומי של המיזם 

התרשמות, מיקוד הרעיון, לצאת לפועל על פי 

המוצעת  תשוקת היזם, איכות תכנית העבודה

 .וישימות תקציבית

30% 

 10% מיקוד פיזי במרחבים ציבוריים מיקום המיזם

 ושיתופי פעולה במיזם שותפים

המידה שבה המיזם יניע ויעודד מעורבות ושותפות 

  ומגוונים ביישוב. יםשונשל מעגלים 

תינתן עדיפות על שיתוף פעולה בין שני גופים או 

לקידום ו/או בין שתי קהילות משנה או יותר יותר 

תינתן עדיפות למיזמים המשתפים  .רעיון משותף

 .אנשים הפועלים יחדיו 5לפחות 

10% 

 חדשנות ומקוריות

ייחודיות הרעיון וחשיבותו, חדשנותו של המיזם 

על סדר היום  ומידת היכולת שלו להוביל ולהשפיע

 .היישובי

10% 



    

       
 

  

 
  

                      

 

 קבלת המימון.      ג

  (.ב)נספח  תקציב מפורטתתכנית עבודה והיזם יגיש תכנית 

  על המציע לצרף אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור לפי חוק עסקאות גופים

 .1976-ציבוריים, התשל"ו

 הדרך שנקבעו ליישומהולאבני תתבצע בהתאם לתכנית הוצאות המיזם  תקציבהעברת ה. 

 ויקבעו באופן פרטני  ,מסה"כ תקציב המיזם המאושר 20% סעיף ניהול המיזם לא יעלה על

יהא  המיזםמועד התשלום ליזם בגין שכר ניהול  לכל מיזם ומיזם לפי החלטות הוועדה.

  .בפועל כנית העבודהתיישום בסוף 

 וזאת על בסיס הישגי התכנית עדה והיקף ומשך זמן המימון כפוף לשיקול דעתה של הו

 ועמידה ביעדים ובמדדים שהוגדרו כמדדי הצלחת התכנית הרלוונטית.

  ועדת שיפוט הוועדה כל שינוי מתקצובו המאושר של המיזם צריך לקבל את אישור(

 .מצומצמת(

      העברת המימון תתאפשר לאחר חתימת ההסכם, אישור תכנית העבודה והתכנית

 התקציבית.

      ת תמיכתה במיזם עדה לבטל אורשאית הו ,בהתחייבותו לתכניתיעמוד והיזם לא במידה

 את השבת התשלומים שקיבל. ו/או לדרוש מהיזם

 

  תנאי התמיכהד.     

 
     מכים הנדרשים המעידים על מהימנותהעברת תקציבי התמיכה מותנת בקבלת כל המס 

 הוצאות המיזם )קבלות, חשבוניות וכדומה(. 

      .התמיכה מותנת בהשתתפות הפגישה אחת לחודש עם רכזת התכנית 

     דה ביעדים שסוכמו בכל התמיכה מותנת בהעברת דיווח חודשי על התקדמות המיזם ועמי

 .לחודש 20-ה

     תמיכה מותנת במילוי טבלת הוצאות להגשה לרכזת התכנית, כנדרש.ה 

 

 /האני מביןכי ו בטופס זהאני החתום/ה מטה מאשר/ת כי קראתי את כל הרשום 

 ומסכים/ה לתוכנו. 

 _____________________ :חתימה    שם המגיש: _________________

 



    

       
 

  

 
  

                      

 

 נספחים

 התחייבות -א' נספח

בקול  טופס בקשה והתחייבות לקבלת תמיכה למיזם במסגרת תכנית "אסיף מצפאי" כפי שפורסם

 26.11.2017קורא מתאריך 

 

 _______________________________חתימה/יזמים:________________ מורשיאנו החתומים מטה,  .1

מגישים בזאת בקשה לקבלת תמיכה בפעילות קהילתית כהגדרתה ב"קול קורא" שפורסם בתאריך 

תמיכה במיזמים  -על ידי מרכז הצעירים מצפה רמון )בביצוע תכנית "אסיף מצפאי" 26.11.2017

 קהילתיים(.    

 .כמצוין לעילמצורף בזאת מכלול הטפסים שהתבקשנו להמציא במענה ל"קול קורא"   . 2

הרינו מצהירים כי הבקשה לקבלת תמיכה בפעילות האמורה תואמת להגדרות המופיעות בקול קורא    .3

 כמצוין לעיל.

)להלן:  רבה""מרכז מדע ים המלח והע דוע לנו כי "קולות בנגב" ו/או  "רשות ניקוז ים המלח" ו/או י   .4

מן" ו/או "הגורמים הממנים"( רשאי להקטין ו/או לבטל את התמיכה הניתנת לנו ככול שלא מ"הגורם המ

 יעמוד תקציב לרשותם כצפוי במועד פרסום "קול קורא" מכל סיבה שהיא.

ידוע לנו כי כול גורם מממן רשאי להקטין ו/או לבטל את התמיכה הניתנת לנו ככול שלא נקיים את    .5

 המתחייב מהאמור בקול קורא הנ"ל.

ידוע לנו כי הגורם המממן, רשאי לפקח )ביחד ולחוד( על הפעילות המוצהרת בקול קורא בגינה ניתן    .6

לפקח על הפעילות האמורה, ככול שימצא לנכון לעשות. ידוע  והסיוע המבוקש, ואנו מתחייבים לאפשר ל

מן להקטין מוע הפיקוח האמור, יהיה רשאי כול גורם מלנו ואנו מסכימים מראש שככול שלא יתאפשר ביצ

 ו/או לבטל את התמיכה הניתנת לנו באופן מידי.

 ידוע לנו כי ככול שימצא  שהתמיכה ניתנה על בסיס נתונים כוזבים, ו/או ככל שימצא שלגוף המבקש:   .7

הקטין ו/או לבטל את מן למ, יהיה רשאי כול גורם ממראשיש מקורות מימון שלא דווחו  _____________

 די.יהתמיכה הניתנת לנו באופן מ

 7עד  5נים על הקטנה ו/או ביטול התמיכה בשל האמור בסעיפים מהגורמים המממהיה והחליט מי    .8

להשיב את כספי התמיכה ששולמו לנו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החשב הכללי  מחויביםלעיל, נהיה 

 ממנים.הממיום התשלום ועד למועד החזרת הכספים לגורמים 

 חתימת מורשי החתימה :

 ________________ תאריך :______________  ת.ז _______  שם משפחה:_____שם:________

 משפחה:____________  ת.ז _______________ תאריך :____________שם:___________  שם 



    

       
 

  

 
  

                      

 

 

 טבלת תכנית עבודה ותכנית תקציב -ב'ח נספ

בצירוף טופס בקשה להגשת מיזמים  יש לשלוח "תקציבתכנית טבלת תכנית עבודה ו" קובץאת ה

  asifmitzpe@gmail.comובת דוא"ל: כתל

 ( "4)נא לכתוב בשורת הנושא של הדוא"ל: "טופס בקשה לאסיף מצפאי 

 יש לקבל אישור בדוא"ל שהבקשה התקבלה. 

 

 

 

 

מדדי הצלחה מטרות הפרויקטתיאור המיזםשם היזם שם המיזם 

הערותעלויותפירוטסעיף

כוח אדם רבעון 1

ציוד )פירוט((חודשים 2-3)

הוצאות אחרות

כוח אדם רבעון 2

ציוד )פירוט((חודשים 4-6)

הוצאות אחרות

כוח אדם רבעון 3

ציוד )פירוט((חודשים 7-9)

הוצאות אחרות

כוח אדם רבעון 4

ציוד )פירוט((חודשים 10-12)

הוצאות אחרות

שותפי מימון - שנתי

סה"כ שנתי
0

פרטי המיזם

תכנון

תכנית תקציבית

יעדי ביצוערבעון

mailto:asifmitzpe@gmail.com

