
 

 

 

 

 

 

 

 
 04/10/2020 

 לכבוד: 
 תושבי מעלה יוסף

 ועדים מקומיים 
   

 
   מתנ"ס מעלה יוסף, מועצה אזורית מעלה יוסף 

 בור  נה את תושביה להגיש בקשות תמיכה ע מזמי
 
 

 פרויקטים מסוג "פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה"
 יוזמות ממשיכות 

 
בלת הצעות לביצוע  ילה המקומית, לקבאופן יזום לקה במסגרת קול קורא זה, המועצה פונה

ת  ו, כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילממשיכים משנות קודמות  פרויקטים

 המועצה. 

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

חושת השייכות  חברתית, לפתח אכפתיות כלפי הסביבה והחברה, להעצים את ת – והאנושית

   למקום ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה.

 

 הגופים הרשאים להגיש בקשות 

 .ברמת היישוב הציבורי והמרחב ייםהח איכות לשיפור לפעול תושבים שמעוניינות קבוצות

 פירוט את להציג תידרש קבוצה כל ,ת המקומיתולרש ומוכרות שנתיים לפחות פועלות הקבוצות

  .האחרונה בשנה כקבוצה ביצעהשהיא  הפעולות

 

 ומאצ'ינג היישוב  היקף התקציב

מסך תקציב הפרויקט.   80%המהווים  ₪. 3000  תקבל תמיכה בגובה שלשתבחר כל קבוצה 

   .נוספים 20%דרש להתחייב להשלמת יהיישוב י

 .ור התמיכה יועברו רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי ישהודעות על א

 . 2020לסיום שנת  דעעד  50%פחות ל תקציב, ליש לבצע ניצו

 

 תנאי סף 

 ותיקה.המוגשת הינה יוזמה  זמההיו .א

 נתן תמיכה לפרויקטים שנתמכו תקציבית ע"י המועצה בשנה החולפת.ילא ת .ב

 ציב. קשמפורט בסעיף היקף הת היישוב יידרש להתחייבות כספית כפי .ג



 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמכי הקול קורא צריכים לכלול: .ד

ילות אל ים ב"צוות הפעולה" )הצוות הגרעיני שמחויב להוצאת הפעתתפם המשל התושביפירוט ש •

 הפועל(. 

 .הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה •

 התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים:  –תיאור הפרויקט המוצע  •

ורך זמן, מעורבות קהילה ייחודיות הרעיון וחשיבותו, תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לא

 יבטים פיזיים וחברתיים. ן, הקמה ושימוש, שילוב התכנו וזמה,ותושבים בי

 דרך לביצוע  ניאב •

 לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה  •

) יש לכלול בפירוט ובביצוע מרכיבי תשתית תכנון, פרסום   פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע •

 אין לכלול תקציבי  הדרכה, חינוך והכשרה( . וייעוץ

 כיצד מגיעים לשיתוף של כמה שיותר תושבי היישוב בפעילות. – הילהתוכנית לשיתוף הק •

 צה בעבר ה הקבותיאור הפעילות שביצע •

 

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

 ומתנ"ס מעלה יוסף.המועצה 

 נות "לפני ואחרי".מוכולל ת –התהליך   תתבקש להציג מצגת בסוף השנה של וזכי ש ותהקבוצ .ו

 

 תמיכה  לקבלת זכאות לקביעת מידה אמות

לאחר שהקבוצה הגישה את הטפסים עפ"י כל תנאי הסף, היוזמות ידונו בוועדת היגוי הכוללת נציגות  

ד ערים לאיכות הסביבה גליל המשרד להגנת הסביבה ואיגומרכז קהילתי מעלה יוסף , מהמועצה האזורית, 

  מערבי.

 

 

 ניקוד  סעיף 

וותק   –זמן פעילות של הקבוצה 

 מוכח 

  

15 

מתנדבים   4צוות הפעולה חייב לכלול 

 קבועים 

15 



 

 

 

 

 

 

 

קיימת תכנית לתחזוקה ולשימור  

 שנה לפחות הפעילות לאורך 

20 

נושאים  תרומה והשפעה על 

 סביבתיים  

יוזמות המתייחסות  נתן עדיפות לית

 קיון יטיפול בפסולת ונלתחומי 

20 

ב של הפעילות תכלול מספר ר

   משתתפים

15 

 10 י חוץ ופניםמשיתוף גור 

ם צריכה ושימוש מושכל  צמצו

 בחומרים 

5 

כנית  ותנאי סף מחייב אישור על הת

שוב. וועד  ועל השטח של הנהלת הי

 מקומי ומזכיר הישוב 

100 

 

 :בלבד הבאים המרכיבים עבור פרויקט בכל תינתן התמיכה

 המועצה לא תממן הוצאות עבור כח אדם.  •

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

בל תשלום מעבר לגובה המאושר לתמיכה בהודעת אישור התמיכה החתומה על ידי לא ניתן לק •

 המועצה. 

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

 ם תמונות(.מצגת ע)ב  של כל שלבי התהליך

 .ת הפעילות הראשונהתינתן לשנהתקציבית התמיכה  •

 לפחות. שנה אחתלהמשך תחזוקת הפרויקט )חברתית ותשתיתית( למשך  על ועד היישוב להתחייב •

 מימון הביניים עד קבלת תשלוםלעמוד בעל ועד הישוב להתחייב  •

 קט  ביצוע הפרוילפחות( , המציין את ) A3שלט בגודל  •

 

לא  , חינוך סביבתי וקיימות קהילתית רכזת   -טל לביא ורא יש להגיש לידי  את מסמכי הקול ק

 m.co.ilsviva@maaleyo.matnasiלמייל   02012/11/2  מתאריך יאוחר 
 

 לפנות ל: קורא זה, ניתן לפרטים והבהרות בנוגע לקול 

 טל לביא



 

 

 

 

 

 

 

 וסףמעלה י מרכז קהילתי - רכזת חינוך סביבתי וקיימות קהילתית
054-7792184 


