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  תיירות גוש עציוןו גוש עציון אזוריתמועצה 

נקודות "להקמת  תיירותי אקורהצעות במסגרת קול את היישובים להציע  ותמזמינ

 ובסביבתם" ביישובי גוש עציון תיירותיות

 

 ordWקישור למילוי הטופס ב  *

לקבל הצעה לביצוע בבקשה היישובים  הנהגותקול קורא זה הינו קול קורא ראשון מסוגו, במסגרתו אנו פונים 

 .המקדמים ערכים של קיימות ושמירה על הסביבה הטבעית םתיירותיימיזמים 

 בשטח הישוב והמרחבים הפתוחים.  תפינות תיירותיוח ותיפמטרת קול קורא זה לאפשר 

גוש  אזוריתמועצה גוש עציון ו תיירותבאמצעות מימון של קול קורא זה יצא אחת לשנה במשך שלוש שנים, 

 עציון.

בשמו או בשם קבוצת תושבים, בכל מקרה ההתנהלות תהיה מול  ע הצע אחת בשנהיכל ישוב רשאי להצ

 מזכירות הישוב. 

מומלץ לחבור ליוזמה משותפת של ישובים שכנים. במקרה כזה ניתן להגיש את היוזמה המשותפת בנוסף 

 להצעה האישית של כל ישוב.

 מיזמים. 3-4 ויקבלו תמיכה כספית בכל ישנה יבחרו

 

 היקף התקציב

עד קול קורא זה הינו במסגרת גוש עציון אזורית המועצה וה וש עציוןתיירות גשיעמוד מטעם היקף התקציב 

  .40,000₪סכום כולל של עד ביקבל תמיכה  -שיאושר מיזם כל . ₪ 120,000

 ומעמדו. ובמשתנה לפי גודל הייש שתתפות היישובהיקף ה

 מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי שהקומה למטרה זו.  

 .גוש עציון מועצה אזוריתוה מתיירות גוש עציון יםת נציגהועדה כולל

 .ולא לתכנון, מדידות, הדמיות וכדומה( ) תקציב זה מיועד לביצוע בלבד

 

 תנאי סף:

 סקר בסביבת הישובאשר נמצא באדמות מדינה/אדמות  פרויקט .א

 מדובר בפרוייקט חדש או שידרוג משמעותי של מקום קיים .ב

 הפרוייקט עצמו או תוצריו מעודדים את התיירות הנכנסת לגוש עציון .ג

 המקום יהיה פתוח לכלל הציבור באופן שווה .ד

 .פרויקט אשר משלב מעורבות קהילתית משמעותית .ה

 2021ביצוע עד סוף שנת  .ו

 התחייבות הישוב על תחזוקה שוטפת של האתר .ז

המקום יהיה נגיש לאנשים עם מגבלות )במקרה של מקום בשטח יש להנגיש ככל הניתן מבלי לפגוע  .ח

 במהות הפרוייקט(
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 אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה )מחוון(

 ושבים.ומשרת את התיירים והת המושך אליו קהלי יעד מחוץ ליישוב תיירותיפרויקט  .1

 פרויקט אשר מקדם מעורבות קהילתית. .2

 .של המבקרים למקום ולמורשת הגושואת הזיקה  פרויקט המחזק שמירה על שטחים פתוחים .3

 יכולת הפרויקט לביצוע בהתאם לתקציב וללוחות הזמנים. .4

 לתחזוקה ושימור המקום. ותקציב נית תכקיימת  .5

 יתרון לפרויקטים המסייעים בשמירה על קרקעות הגוש .6

 

 ינות, מתחם קמפינג, מתחם פיקניק, שבילי הליכה מסומנים ומשולטים.ימצפורים, מע -דוגמאות לפרויקטים

 

 4/7/21ליום ראשון, כ"ד תמוז, עד להגיש 'קול קורא' יש -את מסמכי ה

 אופן ההגשה:

 ולכלול בה  את הפרטים הבאים: kehilot.gush@gmail.com לכתובתיש להגיש את מסמכי הקול הקורא 

 )כאן בהמשך( הכולל תיאור מדויק של הפרויקט. הגשה טופס .א

 תצ"א עם פוליגון של המקום .ב

 2021אבני דרך לביצוע וסיום עד סוף  .ג

 כתב כמויות .ד

 מכתב ממזכיר הישוב המאשר את השתתפות המצינג'. .ה

 מכתב מהוועד המנהל אשר תומך במיזם. .ו

 התחייבות הישוב על תחזוקה שוטפת של האתר .ז

 

 הערות:

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

 וכמובן את התוצר הסופי. העשייה, במהלך הפרויקטלפני  -התהליך

 התמיכה תינתן לשנה אחת בלבד 

 ניתן לקבל תשלום מעבר לגובה המאושר לתמיכה בהודעת אישור התמיכה החתומה ע"י כל  לא

 הגורמים.

  100%דיווח על מטרת הרכישות שבוצעו ובצירוף חשבוניות וקבלות בגין ההוצאות על סך 

 מהפעילות.

 כל פרסום של הפרויקט יכלול את הלוגואים של השותפים מהרשויות 

 ביצוע הפרויקטאין לראות במסמך זה אישור ל 

 

 etzion.org.il-Sagiw@gush –שגיא  לפרטים והבהרות הנוגע לקול קורא זה ניתן לפנות אל

 ordWקישור למילוי ב  *
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 לפיתוח אתרי תיירות ביישובי גוש עציון מיזםהגשת  טופס
 

 .יד בכתב ולא במחשב הטופס את למלא יש*

 
 תאריך הגשה: ____________________________

 
 שם המיזם: _________________________________________________________________

 
 יישוב: ____________________________________________________________________

 
 __________________________________________________________________איש קשר: 

 
 דוא"ל: ____________________________________________________________________

 
 _____________________________________________________________ תיאור הפרויקט:

 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 : __________________________________________________________________קהל יעד

 
 ______________________________________________________________: שעות פתיחה

 
 : __________________________________________________________חזון ומהות הפרויקט

 
 : ____________________________ערך המוסף של הפרויקט לענף התיירות ושמירה על הקרקעות

 
_________________________________________________________________________ 

 
 : ________________________________________________________________גודל השטח

 

 : לוח זמנים ואבני דרך

 אבן דרך:  תאריך:

  

  

  

  

 

 
 :עלות הפרויקט תוך פירוט סעיפים
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_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 

 תכנית לשימוש והפעלת המקום:
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 ים הבאות: שנתכנית שימור ותחזוקת הפרויקט ל
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 


