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 שיתוף ציבור סביב המרחב הציבורי -אבירי המכתש               
 

 רשותי קורא קול מצפה רמון מזמינה קבלת הצעות במסגרת מקומית מועצה      
 "הסביבה על השמירה לקידום בקהילה פעילויות " מסוג לפרויקטים      
 .הסביבה להגנת והמשרד המקומית המועצה במימוןהמיזם       

 
 אים לתושבים להגיש הצעות למיזמים שכונתיים שמטרתם שיפור הנראותאנו קור

 בדגש על שמירת הסביבה. וטיפוח המרחב הציבורי
  

 הסביבה להגנת המשרד בשיתוף המקומית המועצה שתעמיד התקציב היקף
 קבוצותההתקציב יחולק בשווה לשתי   -  ₪. 40,000הינו  קורא זה קול במסגרת

  שיזכו במכרז.
 

משותפת למועצה המקומית  ,תסביבתי -לעודד אחריות קהילתיתהמיזם מטרת 
למען ניקיון, שיפור מראה הישוב והפיכת המרחב הציבורי   ולתושבי מצפה רמון.

 אנו מאמינים שע"י כך נגביר את תחושת "הבית" והזיקה למקום. - למקום נעים.
 
 

שהתאגד  מי  ם.קבוצה קיימת מוכרת למועצה שפועלת שנתיי מי רשאי להגיש ? 
. ית שכונתית, וועדי בתים, קבוצות קיימות כגון "אסיף מצפאי"תבמסגרת קבוצ

 ועמד בתנאי הסף.
 

 -תנאי הסף .1

 
 קול במסגרת תמיכה .בעבר נתמכה שלא חדשה יוזמה הינה המוגשת היוזמה .א

 שטרם ,התמיכה בקשת נשוא פרויקטים/פעילות עבור רק תינתן זה קורא
 עבור תמיכה לקבל ניתן כי מובהר .זה קורא קול פרסום בעת בביצועם החל

 ורק ,כן לפני שהחלה לפעילות המשך מהווה או/ו שקשורה חדשה פעילות
 .אחר תקצוב במסגרת ימומנו/ממומנים שלא פרויקטים עבור

 
 הקבוצה פועלת כשנתיים ומוכרת לרשות. .ב

 
 .חברתי קהילתי והיבט תשתיתי פיזי היבט תכלול הקבוצות של הפעילות .ג

 
 :לכלול צריכים קורא הקול מסמכי .ד

 
 .היוזמה תעסוק שבו חברתי/הסביבתי הנושא .1
 :הבאים לנושאים התייחסות יכלול התיאור – המוצע הפרויקט תיאור .2
 ך זמן.לאור הפעילות ושימור לתחזוקה תכנית ,וחשיבותו הרעיון ייחודיות .3

 םהיבטי שילוב ,ושימוש הקמה ,תכנון ,ביוזמה ותושבים קהילה מעורבות
 .וחברתיים פיזיים

 לביצוע דרך אבני .4
 ולהפעלה לביצוע שלבים כולל זמנים לוח .5
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 וביצוע תכנון לרבות תקציבי פירוט .6
 כולל לו"ז. תכנית לשיתוף הקהילה .7

 

 כי לציין יש , לתמיכה שזכו הפרויקטים של ופרסום הסברה פעילות בכל 
 .הסביבה להגנת והמשרד המקומית המועצה בסיוע נעשה הפרויקט
 

 
 . 12:00עד השעה  18/3/2019את ההצעות יש להעביר עד יום שני
 . הצעה שתגיע לאחר המועד תיפסל

  ramon.muni.il-itaya@mitzpe:את ההצעות ניתן להגיש במייל 
  

 .2או פיזית בלשכת מנכ"ל רחוב נחל סלעית 
 
 

 בוועדת הבקשות בדיקת סיום לאחר רק יהיה התמיכה אישור על ההודעות מתן
 .הסביבה להגנת בשיתוף המשרד היגוי

בוועדת ההיגוי ישבו נציגי המשרד להגנת הסביבה, יחידה סביבתית, נציג מתנ"ס, 
 נציג שרותים חברתיים, נציג מחלקת הנדסה, שפ"ע ומנכ"ל המועצה.

 
 
 תמיכה לקבלת זכאות לקביעת מידה אמות .2
 

  מיזם חדשני, יצירתי מצמצם את טביעת הרגל האקולוגית
 5עד  1ניקוד מ 

 . סביבה באיכות נושאים מקדם המיזם
 ניקוד סביבה איכות לנושאי שייכות

        5עד  1ניקוד מ  
  שונים ממגזרים קהילה מערב מיזםה

 ניקוד קהילתית מעורבות
   5עד  1ניקוד מ  

  זמן לאורך ילותהפע ושימור לתחזוקה תוכנית קיימת
 ניקוד ושימור לתחזוקה תוכנית

 5עד  1ניקוד מ 
 אפשרות לשיכפול המיזם

 פוטנציאל לשכפלו במקומות נוספים בישוב
 .5עד  1ניקוד מ 

 מענה לצורך קיים בישוב
 5עד  1ניקוד  מ 
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 הבהרה .3

 :בלבד הבאים המרכיבים עבור פרויקט בכל תינתן התמיכה
 חומרים ורכישת הפעילות וביצוע לתכנון הנדרשים שירותים ,פיזיות תשתיות-א

 .הפעילות ביצוע לצורך
 אדם. כח עבור הוצאות ממןמתחייבת ל לא המועצה -ב
 .מקרה בשום לחשבונית כתחליף תתקבל לא עצמית עבודה ביצוע על הצהרה -ג
 הדיווח ,תקציבי ודיווח מקצועי דיווח להגיש יש תשלום דרישת הגשת בעת -ד
 .ואחרי במהלך ,לפני – התהליך של תיעוד יכלול מקצועיה
 .2019 עד סוף אוגוסט תינתןלקבוצות  התמיכה -ה
 

 תשלום תנאי   4.
 התמיכה אישור בהודעת לתמיכה המאושר לגובה מעבר תשלום לקבל ניתן לא .א

 .המועצה ידי  על החתומה
 על ההוצאות בגין וקבלות חשבוניות ובצירוף שבוצעו הרכישות מטרת על דיווח .ב

 .מהפעילות100% סך
 במקרים חריגים ובאישור ועדת ההיגוי יתבצע המיזם באמצעות המועצה . -
 .הסביבה להגנת והמשרד המועצה השתתפות צוינה הפרויקט לגבי בפרסומים .ג
 עד אך ,הפעילות ביצוע של שונים בשלבים להיעשות יכולה תשלום דרישת הגשת .ד

 החשבוניות כל סך יתקבלו 30/6/2019:     לתאריך
 
 
 
 
 
. 

 0523.295317פרטים והבהרות ניתן לקבל אצל איתי ענר 
ramon.muni.il-itaya@mitzpe 
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