
    
    

 
 
 
 
 

  

  

                      

 

 אסיף מצפאי

 :שאלות ותשובות
 

תכנית "אסיף מצפאי" תומכת ביוזמות הקשורות באיזה יוזמות  תומכת התכנית? 

לסביבה והחברה אשר מקדמות מעורבות קהילתית, שיתופי פעולה בין הקהילות השונות, מיזמים 

שמפתחים את התרבות וזהות המצפאית. מיזמים המגבירים מודעות סביבתית, העוסקים בשמירה, 

, בדגש על יובלי נחל חווה ונחל צין טיפוח ושיקום השטחים הפתוחים שבאזור מצפה רמון ובסביבה

 וכן במיזמים המקשרים את המרחב האורבני למרחב המדברי. 

 

גופים , תושבי מצפה רמון צעות לתמיכה של תכנית אסיף מצפאי?יכול להגיש המי 

 )עמותות, אגודות, וארגונים מוכרים(, קבוצות ויחידים הפועלים ביישוב. 

 

 אם הגשתי בשנה שעברה לאסיף מצפאי, אני יכול להגיש גם השנה?

שהוגשו  מיזמיםוגם  2017בוודאי! ניתן להגיש גם מיזמים שהשתתפו ב"אסיף מצפאי" בשנת 

 ל"אסיף מצפאי" ולא נכללו בתכנית בשנים החולפות.

 

  איך מתבצע תהליך בחירת המיזמים?

 חברים. 7כל ההצעות ייבחנו על ידי ועדת הבחירה המורכבת מגופים שונים ומונה 

לאחר שלב ההגשה תתכנס הוועדה לבחירת המיזמים. יזמים שייבחרו בשלב זה יוזמנו להציג את 

 המיזם מול הוועדה . 

 .כל מגישי ההצעות יקבלו הודעה האם נבחרו או לא

 

 



    
    

 
 
 
 
 

  

  

                      

 

 

 

 ההצעות תוערכנה בהתאם לקריטריונים הבאים:

 

 

 

*חשוב לציין, הוועדה אינה מתחייבת לקבל הצעות כלשהן, גם אם תעמודנה בכל הקריטריונים 

 שנקבעו לתכנית.

 

 

 משקל פירוט קריטריון הערכה

מידת התאמת המיזם למטרות 

ועקרונות המנחים של "אסיף 

 מצפאי"

האם המיזם עונה על מטרות תכנית "אסיף מצפאי" 

 והאם הוא נכלל באחד או יותר מהעקרונות המנחים.
20% 

השפעה, חשיפה 

 קהילהב מעורבותו

. מהו הערך מיזםנחשפים ונהנים מה תושביםכמה 

 המוסף של המיזם על חיי הקהילה ביישוב.
20% 

 התכנות ופוטנציאל

מידת ההיתכנות והפוטנציאל היישומי של המיזם 

לצאת לפועל על פי התרשמות, מיקוד הרעיון, 

המוצעת  תשוקת היזם, איכות תכנית העבודה

 .וישימות תקציבית

30% 

 10% במרחבים ציבורייםמיקוד פיזי  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 

המשתפים תינתן עדיפות למיזמים  .רעיון משותף

 .אנשים הפועלים יחדיו 5לפחות 

10% 

 חדשנות ומקוריות

ייחודיות הרעיון וחשיבותו, חדשנותו של המיזם 

ומידת היכולת שלו להוביל ולהשפיע על סדר היום 

 .היישובי

10% 



    
    

 
 
 
 
 

  

  

                      

 

 

 

בטופס בקשה להגשת מיזמים  תקציב?התכנית העבודה וכנית תאיך בונים נכון את 

ישנה טבלת אקסל לתכנון תכנית העבודה ותכנית התקציב. הטבלה מחולקת לארבעה רבעונים 

שעל פיהם יש לתכנן את תכנית העבודה. בכל רבעון יצוינו הפעולות המתוכננות למיזם במהלך 

תכנון התקציב יבוצע על פי תכנית העבודה ובכל רבעון יפורט התקציב  ביצוע(.אותו רבעון )יעדי 

חשוב לקחת בחשבון שברבעון (. אחרותהנדרש )על פי חלוקה של ציוד, כוח אדם והוצאות 

לאחר המקדמה תהיה אבן  שיידרשו להנעת המיזם.על ציוד רק הראשון ניתן לקבל מקדמה 

על פי תכנית דה והיזם עמד בכל התחייבותו במיאחר ביצוע, ל דרך ראשונה שבה יועבר התשלום

 ברבעון האחרון לאחר סוף ביצוע המיזם.  -העבודה שאושרה. אבן דרך שניה לקבלת המימון 

 

"אסיף כן, מומלץ לקבוע פגישה עם רכזת  האם יש מי שמלווה אותי בתהליך ההגשה?

לעשות זאת בכל שלב שלב מעזרה לגיבוש  . מוזמניםקרן קסטנבוים במרכז צעירים –מצפאי" 

 ועד הגשת הטופס הבקשה. רעיונות

 

 

 

 


