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ים את ישובי מזמינ והמשרד להגנת הסביבה  גוש עציון האזוריתמועצה ה

 סביבהה בתחום שימורקהילתיים המועצה להגיש הצעות למיזמים 

 ordW הטופס ב קישור למילוי *
 אזוריתבמימון המועצה הישובי מועצה אזורית גוש עציון מוזמנים להגיש בקשה לקבלת תמיכה 

פרויקטים מסוג "פעילויות בקהילה לקידום השמירה על , עבור המשרד להגנת הסביבהו

 הסובב את הישוב.במרחב  הסביבה"

, לקבלת הצעות לביצוע פרויקטים, כחלק ועדי היישוביםולהמועצה פונה זה  'קול קורא' במסגרת

ולחזק את החיבור של התושבים לערכי הקיימות  במועצהממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות 

 ואיכות הסביבה.

-הסביבה הפיזית והאנושיתמטרת קול קורא זה לאפשר לקהילות שונות במועצה הכרה מעמיקה עם 

להעצים את תחושת להגברת הקשר הבין דורי, חברתית, לפתח אכפתיות כלפי הסביבה והחברה , 

 השייכות למקום ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה.  

 ה וועדי יישובים.רשאים להגיש בקש

 ברמת השכונה/היישובקבוצות תושבים שמעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי 

 . יכולות להגיש בקשה באמצעות ועד הישוב

 לפני הגשת הבקשה. למועצהומוכרות  הפחות שנקבוצות אלו נדרשות להיות פעילות ל

 היישוב. ועדהפרויקט מחוייב לקבל את אישור  -להגשה של קבוצות פעילים תנאי 

 

בעבר בקול קורא של קיבלו תמיכה השתתפות בקול קורא תהיה עבור יוזמות שלא 

 .המשרד להגנת הסביבה

 .כל יוזמה שתאושר תוכל לקבל סיוע עבור שנת פעילות אחת בלבד

  .במסגרת הקול הקוראבשנה כל ישוב זכאי להגיש בקשה אחת 

ניתן ומומלץ ליצור יוזמות משותפות עם ישובים שכנים! במקרה זה הגשה משותפת תוכל 

 לבוא בנוסף להגשת הישוב העצמאית.

 

הכוללת נציגות לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי נתן יתן ההודעות על אישור התמיכה ימ

 .איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודהו המשרד להגנת הסביבה המועצה האזורית ,

  

https://did.li/JGvlC
https://did.li/JGvlC
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 תנאי סף

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

פעילות/פרויקטים נשוא בקשת התמיכה, שטרם החל בביצועם בעת פרסום קול קורא זה. מובהר כי 

ניתן לקבל תמיכה עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן, ורק עבור 

 פרויקטים שלא ממומנים/ימומנו במסגרת תקצוב אחר.

 תי והיבט קהילתי חברתי.הפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי תשתי .ב

 תוצרי הפעילות הפיזיים יהיו פתוחים ונגישים לקהל הרחב. .ג

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

 והמשרד להגנת הסביבה.גוש עציון המקומית 

 יהיה נגיש ככול הניתן לאנשים עם מגבלויות.עובדים עליו הסופי הינו פיזי האתר  במידה והפרוייקט  .ה

 במצ'ינגהתחייבות להשתתפות היישוב  .ו

 

 )מחוון( אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה

טפסים ע"פ כל תנאי הסף, היוזמות ידונו בוועדת היגוי הכוללת נציגות מהמועצה ת השהגלאחר 

 יהודה.איגוד ערים לאיכות הסביבה ומשרד להגנת הסביבה  ,אזוריתה

 נקודות( 25לפחות שנתיים )ות קהילת דומה או ופעילקיימת ישוב בו  .1

 :זמן קיום הקבוצה

  נק' 10  -שנה קבוצה הפועלת 

  נק' 20   - שנים 2-4קבוצה הפועלת 

  נק' 25  -שנים 4מעל 

 נקודות( 25) מרכזיות מיקום הפרוייקט ותרומתו לנראות היישוב ואיכות סביבת היישוב .2

 נק' 0 לא  נק' 25 כן    -ניקוד :איכות סביבהשייכות לנושאי 

ולהיחשף לערכי הטבע, הנוף שטחים הפתוחים לבקר בתוצר הפרוייקט מעודד הגעה של מבקרים  .3

 נקודות( 25) עציון.ו/או המורשת של גוש 

 נק' 0  לא נק' 25 כן    -יקודנ :חיבור מבקרים לערכי הטבע, הנוף ו/או המורשת של גוש עציון

 : המסייע בשמירה על אדמות מדינה וסקרהפרוייקט  .4

 נק' 0  לא נק' 25 כן -יקודנ

 נק'( על פי הניקוד הבא: 30מקדם מעורבות חברתית )הפרויקט  .5

 נק'( 10 הפרוייקט מערב מספר גדול של משפחות מעורבות ושומר על קביעות המשתתפים ) .א

 (נק' 10) ונכדיםעבודה בין דורית של הורים וילדים או גיל שלישי הפרוייקט מקדם  .ב

 נק'( 10הפרוייקט מקדם שותפות הקבוצה בשלבי הייזום, התכנון והביצוע ) .ג

 נק' 0  לא נק' 25 כן  -יקוד: נכולת לביצוע הפרויקט בהתאם לתקציב וללוחות הזמניםקיימת י .6

 נקודות( 25)לפחות  שלש שנים קדימהקיימת תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות  .7

 0 לא  25 כן -ניקוד :תוכנית לתחזוקה ושימור
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 פרויקט עבור המרכיבים הבאים בלבדהתמיכה תינתן בכל 

 רכישת חומרים לצורך ביצוע הפעילות.ו תשתיות פיזיות •

 ביצוע עבודות תשתית במקום •

 ייעוץ מקצועי לביצוע הפרוייקט •

 .ולא עבור תכנון המועצה לא תממן הוצאות עבור כח אדם •

 תתקבל כתחליף לחשבונית בשום מקרה.הצהרה על ביצוע עבודה עצמית לא  •

 

 217/4/, תמוז ד, כ"ראשון'קול קורא' יש להגיש עד ליום -האת מסמכי 

 אופן ההגשה 

, בלבד המופיע בהמשךטופס העל גבי  kehilot.gush@gmail.comאת המסמכים לכתובת  שיהגיש ל

 צריכה לכלול:ההגשה 

 תכנית מפורטת על פי הרשום לעיל.  •

 .היוזמה קתסוע הנושא הסביבתי שבו •

 התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים: –תיאור הפרויקט המוצע  •

לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן, מעורבות קהילה  ייחודיות הרעיון וחשיבותו, תוכנית

 ותושבים ביוזמה, תכנון, הקמה ושימוש, שילוב היבטים פיזיים וחברתיים.

 תצ"א /תכנית מפה המפרטת את מיקום הפרוייקט .  •

, פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע, לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה - אבני דרך לביצוע

 תיאור הפעילות שביצעו הקבוצות במהלך השנתיים האחרונות., לשיתוף הקהילהתוכנית 

 הערות

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

 כמובן גם תוצר סופי בסיום התהליך.ו העשייה , במהלךהפרוייקט לפני -של התהליך 

 לבד.התמיכה תינתן לשנה אחת ב 

  לא ניתן לקבל תשלום מעבר לגובה המאושר לתמיכה בהודעת אישור התמיכה החתומה על ידי

 המועצה.

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

 מהפעילות.

  חובה לצרף  השתתפות המועצה והמשרד להגנת הסביבה.יש לציין את בפרסומים לגבי הפרויקט(

 צרוף סמלים של גופים נוספים יעשה בתיאום. הרלוונטיים אשר מופיעים במסמך הזה( סמליםאת 

 
  פנות אללפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה, ניתן ל

 etzion.org.il-sagiw@gush היחידה לעבודה קהילתית - שגיא וסרמן

 sharonr@enviosh.org.il איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה מנהלת מחלקת חינוך וקהילה -שרון רוזנבלוט 

 

mailto:kehilot.gush@gmail.com
https://did.li/JGvlC
mailto:sagiw@gush-etzion.org.il
mailto:sharonr@enviosh.org.il
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 ordW ב קישור למילוי

 לקידום פעילות לשמירה על הסביבה בקהילה. טופס מקצועי: מיזם

 *יש למלא את הטופס במחשב ולא בכתב יד.

 _____________________________________________________________תאריך הגשה: 

 _______________________________________________________________ שם המיזם:

 _____________________________________________________________ שם הישוב/ים:

 _________________________________________: _____עליו משפיע הפרוייקט נושא סביבתי

 ________________________________________________________________ איש קשר:

 __________________________________________________________________ דוא"ל:

 _______________________טלפון נייד: 

 תיאור קבוצת הפעילים:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 שמות חברי הקבוצה:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 תיאור המיזם המתוכנן:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 , במידה וערכתם פעילות בנושאי איכות הסביבה אנא ציינו אותה.ה החולפתבשנ וצעהתיאור הפעילות שב

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 :ו/או תוצריו מיזםאליו מיועד הקהל יעד ל

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 לוח זמנים ואבני דרך:

הצגת עקרונות פיתוח בר קיימא,  אבן דרך תאריך

 שימוש מושכל וחיסכון במשאבים*

   

   

   

   

   

   

   

 

 

הנגשת ערכי טבע וסביבה *דוגמאות לעקרונות פיתוח בר קיימא, שימוש מושכל וחיסכון במשאבים: 

תכנון בר קיימא, חיסכון במים, חיסכון בחשמל, עידוד הליכה ברגל ורכיבה על אופניים, שימור לציבור, 

עידוד כלכלה  טבע עירוני ומגוון ביולוגי, שימוש חוזר בחומרים, שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה,

מקומית, שמירה על סביבה בריאה, מניעת זיהום, מחזור פסולת, צרכנות נבונה והפחתת פסולת במקור,  

 ועוד...

 

 טבלת תקציב:

 עלות מוערכת כמות מוצר/שירות

   

   

   

   

   

   

 ₪ 20,000מקסימום   ס"ה
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 תכנית לשימוש והפעלת הקהילה במיזם שיוקם:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 השנים הבאות: תכנית שימור ותחזוקת המיזם לאורך

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 אגפי המועצה שאיתם ניתן לערוך שיתוך פעולה:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 שותפים נוספים להקמה או לתפעול המיזם:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 תצ"א /תכנית מפה המפרטת את מיקום הפרוייקט:   )ניתן לצרף בקישור או בתמונה בקובץ נפרד(


