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 בנושא סביבה  קול קורא רשותי לפעילויות בקהילה 

 
 

 למיזמים סביבתיים  מזמינה קבוצות קהילתיות להגיש הצעות  ומועצת להביםקול קורא: המשרד להגנת הסביבה 
 
 

 מה תקבלו? 
 ₪ לסיוע בביצוע הפרויקט   12,500עד  .א
  , יכולת להשתמש במתקני המועצה והמתנ"ס לטובת הפרויקט, סיוע בפרסום ושיווק סיוע של עובדי הרשות .ב

 וכל גורם אחר שיוכל לסייע. 
 הזדמנות להשפיע על המרחב המקומי ועל הקהילה שלנו. .ג

 
 מה עליכם לעשות כדי לזכות במענק? 

 . לטובת היישוב מיזמים סביבתייםרעיונות ודרכי יישום להקמת להציע  .א
התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים: ייחודיות הרעיון וחשיבותו,    –לכתוב תיאור לפרויקט המוצע   .ב

 תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן, מעורבות קהילה ותושבים בייזום, תכנון , הקמה ושימוש.  
דרך לביצוע, לו"ז ביצוע    תדרשו להגיש תיק פרויקט לפי ההגדרות המצורפות כולל חזון, מטרות ויעדים, אבני  .ג

 וטבלת ניצול תקציבי.
 תדרשו להציג את קבוצת האנשים המיועדים לבצע את הפרויקט  .ד
לועדת   .ה בהגשה  סיוע  ותקבלו  שלכם  החומרים  ואת  הפרויקט  תציגו את  בו  לוועדה  הכנה  ביום  השתתפות 

 הבחירה 
ו .ו קהילה  רשות,  מנציגי  מורכבת  תהייה  אשר  בחירה  לוועדת  יוגשו  הסביבה.  הפרויקטים  להגנת  המשרד 

 ההצעה הטובה תקבל את המענק.
 פרויקטהמפתח לניקוד הועדה לבחירת  .ז

 ניקוד סעיף #
 5  ייתכנות הפרויקט 1
 20 חשיבות הפרויקט לאיכות הסביבה  2
 20 כמות האנשים שייחשפו לפרויקט 3
 10 מספר האנשים שייקחו חלק בפרויקט  4
 5 תיק פרויקט מסודר וברור לפי ההנחיות   5
 15 שנים לפחות  3ישימות הפרויקט לאורך תקופה של   6
 5 הגעה ליום ההכנות להגשת הפרויקט  7
 10 שמירה על טביעת רגל אקולוגית נמוכה בביצוע הפרויקט  8
 10 התרשמות צוות השופטים מנכונות ורצינות המגישים  9

 
 

 תנאי סף  .1
עבור  .א רק  תינתן  זה  קורא  קול  במסגרת  תמיכה  בעבר.  נתמכה  שלא  חדשה  יוזמה  הינה  המוגשת  היוזמה 

עבור   תמיכה  לקבל  ניתן  כי  מובהר  זה.  קורא  קול  פרסום  בעת  בביצועם  החל  שטרם  פעילות/פרויקטים, 
ו/או   שקשורה  חדשה  שלא פעילות  פרויקטים  עבור  ורק  כן,  לפני  שהחלה  לפעילות  המשך  מהווה 

 ממומנים/ימומנו במסגרת תקצוב אחר.
 הפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי תשתיתי והיבט קהילתי חברתי. .ב

 



 מסמכי הקול קורא צריכים לכלול:  .2
 הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה .א
 התייחסות לנושאים הבאים:התיאור יכלול   –אור הפרויקט המוצע ית .ב

 ייחודיות הרעיון וחשיבותו   •

 תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן  •

 מעורבות קהילה ותושבים ביוזמה  •

 תכנון  •

 הקמה ושימוש  •

 שילוב היבטים פיזיים וחברתיים.  •

 אבני דרך לביצוע  •

 לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה  •

 אדם( חוינתן תקציב לכישימוש תקציבי )לא  •

 סיוע נדרש מאנשי המקצוע במועצה ומשירותי המועצה להצלחת הפרויקט •

 תכנית לשיתופי פעולה מקומיים •

 פירוט הפעילויות שנערכו בשנתיים האחרונות על ידי הקבוצה  •
 

  – בעת הגשת דרישת תשלום יש להגיש דיווח מקצועי ודיווח תקציבי, הדיווח המקצועי יכלול תיעוד של התהליך  
 לך ואחרי.לפני, במה 

 התמיכה תינתן לשנה אחת בלבד. 
 
 

 , לא יאוחר מתאריך hinuh@lehavim.muni.il  למחלקת החינוך במייל:    לשלוח במייל  את מסמכי הקול קורא יש
20/4/2021 . 

 
    תכנית פעולה המתייחסת למשאבים הנדרשים לתחזוקה עתידית והמשך קיום פעילות למשך שלוש שנים לפחות   

כולל  )לדוגמא:   המקומית  הרשות  אגפי  של  העבודה  בתוכנית  הקבוצות  ע"י  שהוקמו  המקומות  תחזוקת  הכללת 
  שנים(   3הקצאת תקציב לתחזוקה, למשך 

 
 עילויות קהילתיות באתרים שטופלו ע"י הקבוצות במסגרת הקול הקוראתכנית פעולה מפורטת להמשך קיום פ

הכללת המשך ההפעלה של המקומות שהוקמו ע"י הקבוצות בתוכנית העבודה של אגף חברה/קהילה/נוער וכו' כולל  
 . שנים 3רועים קהילתיים במקומות שהוקמו ע"י הקבוצות למשך יהקצאת תקציב לביצוע א

 
 בוגרים.  הקול קורא מיועד לקבוצת .ג

 
 

 נתן גם בפרסום אירועים במקום וכן בליווי של עובד קהילתי בהידרש. י סיוע רשותי י
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