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 קול קורא להגשת הצעות למיזמים מקיימים בנושא סביבה, 

 .קהילה ושפור נראות היישוב 

 הקדמה  

( "קיימות"  מהמונח  נובע  קיימא"  "בר  היום,  sustainabilityהביטוי  פעילותנו  שבו  למצב  מתייחס  זה  מונח   .)

רשות    יהם ורצונותיהם.המכוונת להשגת רצונותינו וצרכינו, אינה פוגעת ביכולות הדורות הבאים לספק את צרכ

טיפוח   הציבור,  שיתוף  הטבעיים,  המשאבים  שימור  תוך  חיים  ואיכות  פיתוח  המקדמת  רשות  היא  מקיימת 

 הקהילה והבטחת איכות חייהם של הדור הנוכחי והדורות הבאים.

בין    קול קורא זה בא לעודד יוזמות סביבתיות במרחב הציבורי תוך כדי יצירת קהילה וקידום שיתופי הפעולה

הקהילה והמרחב להעצמת נושא הקיימות וכתוצאה מכך שיפור נראות היישוב, תוך העצמת החברה האזרחית  

 במצפה רמון. 

 

 תנאי סף להגשת הצעות:   

בשנה האחרונה(, תושבי  תושבים( שעובדים לנושא קידום נושא משותף    2תושבים )קבוצה=מעל   קבוצות .1

 בתחומים שונים.  אין צורך ברקע בתחומי הסביבה. שנתיים לפחות  מצפה רמון, הפועלים

 הפרויקט חייב להתקיים במרחב הציבורי.  .2

 אך יכול להיות פיתוח של פרויקט חדש במיזם קיים. חדש ולא המשך מיזם קיים מיזם הינו  המיזם .3

 .חברתי לתיקהי פיזי והיבט תשתיתי היבט כולל המיזם .4

המועצה   נעשה בסיוע הפרויקט כי לציין יש לתמיכה, שזכו הפרויקטים של ופרסום  הסברה פעילות בכל .5

 יש לקבל אישור לפני הוצאת הפרסום מאגף שפ"ע. .הסביבה להגנת המקומית מצפה רמון והמשרד

 מילוי מסמכי הקול קורא המצורפים בהמשך. .6

 

 ת זו: עקרונות הסיוע למיזמים הנבחרים בתוכני

  - שנת ליווי ומימון על פי תכנית העבודה והתקציב שיאושרו מראש )כל פרויקט ייתמך בסכום של עד   .1

20,000  ) ₪ 

בשקיפות ולהעביר דיווח על פי אבני הדרך שייקבעו בראשית התהליך,  הגופים הנבחרים יתבקשו לעבוד   .2

 על הפעילות שבוצעה ועל עמידה ביעדים שסוכמו.  

יעדי    .3 את  התואם  מסודר  תקופתי  לדיווח  בהתאם  הנבחרת,  הפעילות  לטובת  יועבר  הכספי  הסיוע 

 ההתקדמות של המיזם, כפי שייקבע מראש עם כל מיזם בנפרד. 

 כה מקצועית של צוות המיזם. המיזמים ילוו בתמי .4

 יתועדו לצורכי פרסום.  המיזמים .5
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 התקציב 

מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת ההיגוי, בשיתוף המשרד להגנת  

 הסביבה. 

 ביצוע לצורך וחומרים הפעילות וביצוע לתכנון הנדרשים שירותים ,פיזיות תשתיות בעבור רק תינתן התמיכה

 .הפעילות

 .מקרה בשום לחשבונית אינה תחליף עצמית עבודה ביצוע על  הצהרה .אדם כוח עבור הוצאות לממן ניתן לא

 – התהליך תיעוד של יכלול  המקצועי הדיווח ,תקציבי ודיווח מקצועי דיווח להגיש יש תשלום דרישת הגשת בעת

 .ואחרי במהלך ,לפני

 .בלבד אחת לשנה תינתן התמיכה

 

 הנחיות להגשת הצעות  

 יש למלא את הטפסים במלואם ולחתום במקומות הרלבנטיים.  .1

. יש לוודא קבלת אישור  itaya@mzp.org.il  לאימייל בחצות    21/01/22יש לשלוח הצעות עד לתאריך   .2

 מסירה במייל חוזר. 

 

 :לשיפוט מידה אמות

 לשיפוט:  ידההמ אמות פי  על הועדה ידי על יבחרו הזוכות ההצעות

 .100עד  –ניקוד  הקריטריון

 נקודות  10 וחבריה, זמן קיום הקבוצה  הקבוצה  של העבר ניסיון

 נקודות  10 מעגלי ההשפעה:  הפעילות תיגע במספר רב של תושבים 

 נקודות  20 נראות המיזם, נגישותו וזמינותו לקהל הרחב 

שיתוף הקהילות והזמנתן להוות חלק מיזמים המאפשרים 

סביבה תוך כדי יצירת -טבע-פעיל לאורך זמן בחיבור אדם

קהילה ושיפור הנראות במרחב הציבורי. תוכנית לפעילות 

 הקהילתית במיזם והמשכיותה

 נקודות  20

לתחזוקת המיזם בהמשך ובניית תשתית לעשייה  תוכנית 

 ארוכת טווח 
 נקודות  20

 נקודות  10 המיזם יעלה מודעות לנושא הקיימות בקהילה ובמרחב 

 נקודות  10 המיזם חדשני ברמה הרעיונית והביצועית 
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 פרטים נוספים והרשמה: 

  itaya@mzp.org.il  -ע, ביחידה הסביבתית , מועצה מקומית מצפה רמון במיילהרשמה באגף שפ"

 לשאלות נוספות: 

 ronisilb@gmail.comרוני זילברברג, רכזת חינוך של היחידה הסביבתית באימייל 

 

קהילה - טופס בקשה להגשת הצעות למיזמים בנושאי סביבה    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיזם 

 מיקום גיאוגרפי  שם המיזם 

 

 

 

 

 

 שניים לפחות   – אנשי הקשר  במיזם 

 נייד  שם נייד  שם
    

 @ 

 

 @  כתובת  

 

 כתובת  

 נייד  שם נייד  שם
    

 @ 

 

 @  כתובת  

 

 כתובת  
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 תקציר המיזם והרעיון המוצע: .1

 החזון 

   – הדמייה / שרטוט של הפרוייקט המוגמר כפי שמדמיינים אותו( )רצוי להוסיף  

 היוזמה  תעסוק  שבו הסביבתי הנושא •

 תיאור תמציתי של מהות המיזם •

 וחשיבותו  הרעיון ייחודיות •

 ________________________________________________________________________________

 ____________________________________ ____________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

____________________________________________________ ____________________________ 

 : תכנון הפעלת המיזם  .2

  והיקף המשתתפים היעדתיאור אוכלוסיית  א.

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

 ב. מטרות ויעדי המיזם 

 ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ ___________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ___________ ___________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

 

 .האחרונות השנתיים שביצעה במהלך הפעילות פרופיל הצוות המפעיל ורקע קצר על הקבוצה ותיאור ג.

 

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ___________ ___________________________________________________________________ 
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 תשתית. –ד. תיאור ההיבטים הפיזיים במיזם 

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

______________________ ________________________________________________________ 

ביוזמה )בזמן התכנון, ההקמה   ותושבים ה. תיאור ההיבטים הקהילתיים חברתיים במיזם:  מעורבות קהילה

 והשימוש( 

 ______________________________________________________________________________

 ________ ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

 זמן. מה התחזוקה הנדרשת וכיצד ניתן לקיימה.  לאורך הפעילות ושימור לתחזוקה ו. תוכנית

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ____________________________________ __________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

 ולהפעלה: לתכנון, ביצוע שלבים כולל זמנים לביצוע ולוח דרך ז. אבני

 ___________________________________________________________ ___________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

  

 הצעת תקציב מפורטת: 

הצעת תקציב יש להגיש בנפרד על גבי טופס אקסל. על הצעת התקציב לכלול: עלות המיזם באופן כללי, פעולות  

 ושירותים, הוצאות חד פעמיות ומנהליות, שותפי מימון אם יש.

 הערות:

 __________________________________________________________________ ____________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

 ____________________  חתימת המגיש:  ___________________    תאריך 

         

 


