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מועצה אזורית בני שמעון מזמינה את הקהילה להגיש בקשות לתמיכה 

 במסגרת קול קורא רשותי
לפרויקטים מסוג "פעילות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה" באמצעות ו/או במימון מ.א בני שמעון 

 . הסביבהוהמשרד להגנת 
ת יש לכם רעיון למיזם סביבתי? יש לכם יוזמה סביבתית שצריכה מימון? אתם מעוניינים בסיוע ותמיכה של אנשי מקצוע ברשות? אם עניתם כן לאח

רוצים תושבי בני שמעון ה -זה הזמן לפנות אלינו ולהגיש הצעה. מועצה אזורית בני שמעון, בתמיכת המשרד להגנת הסביבה פונה אליכם -השאלות

 , להגיש הצעות לביצוע פרויקטים סביבתיים. בישובוהמרחב הציבורי  חייםלפעול לשיפור איכות ה

 

 הגופים הרשאים להגיש בקשות  .1

 הקבוצות צריכות להיות בעלות ניסיון קודם בהובלת פעילותבישוב. והמרחב הציבורי  חייםשמעוניינות לפעול לשיפור איכות  הבוגרים קבוצות תושבים 

את פירוט למען הקהילה ובכלל זה גיוס משאבים, יצירת שיתופי פעולה או קבוצות שפועלות לפחות שנה למען הקהילה ומוכרות למועצה. על הקבוצה להציג 
 הפעולות שהיא ביצעה כקבוצה.

 היקף התקציב  .2

  .ש"ח 15,000מד על עד  היקף התמיכה שתעמיד המועצה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה במסגרת הקול הקורא למיזם אחד עו

 מתן הודעה על אישור התמיכה יהיה  רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת שיפוט משותפת של המועצה והמשרד להגנת הסביבה. 

 תנאי הסף  .3
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 ,התמיכה בקשת נשוא פרויקטים/פעילות עבור רק תינתןזה היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר. תמיכה במסגרת קול הקורא  .א

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

 .אחר תקצוב במסגרת ימומנו/ממומנים שלא פרויקטים עבור ורק ,כן לפני

קהילתי במהותו. דוגמאות לנושאים: גינה קהילתית/ חנות יד שניה/ שיתופיית חפצים/ אימוץ אתר טבע/ יער -נושא המיזם יהיה סביבתי .ב

 ( או כל נושא אחר שעוסק בהיבטים של איכות סביבה וקיימות. placemakingמאכל/ שביל אופניים/ פיתוח מרחב ציבורי מזמין )

 

 ול היבט פיזי תשתיתי והיבט קהילתי חברתי.תכל במסגרת המיזם הפעילות  .ג

 

 מסמכי הקול קורא צריכים לכלול: .ד

 הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה 

  התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים: –תיאור הפרויקט המוצע 

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

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

 אבני דרך לביצוע 

 לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה . 

 פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע 

 תוכנית לשיתוף הקהילה 

 ים האחרונות בצירוף מכתב מהנהלת הישוב שמאשר זאתבמהלך השנ ההקבוצ התיאור הפעילות שביצע. 

 סברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה , יש לציין כי הפרויקט נעשהבכל פעילות ה 

 והמשרד להגנת הסביבה. מועצה אזורית בני שמעון בסיוע 

 

 אמות מידה לקביעת זכאות לתמיכה .4

 הכוללתשיפוט את הטפסים ע"פ כל תנאי הסף, היוזמות ידונו בוועדת  יגישו ותלאחר שהקבוצ
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וגופים נוספים. אמות המידה לשיפוט יהיו לפי הניקוד בפרמטרים הבאים.  המשרד להגנת הסביבהשמעון והאזורית בני נציגות מהמועצה 

 נקודות(:  0-100-ההצעות ידורגו לפי הניקוד המצטבר שקיבלו בכל אחד מהסעיפים )מ

 

 ניקוד  אמת מידה 

זמן קיום הקבוצה  וניסיון 

 העבר של הקבוצה

 נקודות  15עד 

 נקודות  10עד  תועלת לסביבה וחדשנות 

נראות, נגישות וזמינות 

 המיזם לציבור 

 נקודות  25עד 

מידת מעורבות קהילה 

ממגזרים שונים בהקמת 

 המיזם ובשימוש במיזם 

 נקודות  30עד 

מידת התחזוקה הנדרשת 

 לאורך זמן 

 נקודות  20עד 

 

 

 

 

 בלבד :עבור המרכיבים הבאים תינתן פרויקט בהתמיכה  .5

 תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות ורכישת חומרים לצורך 

 ביצוע הפעילות.

 ח אדם.והוצאות עבור כ לא ניתן לממן 

 .הצהרה על ביצוע עבודה עצמית לא תתקבל כתחליף לחשבונית בשום מקרה 
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 לפני, במהלך ואחרי. –של התהליך  המקצועי יכלול תיעוד בעת הגשת דרישת תשלום יש להגיש דיווח מקצועי ודיווח תקציבי, הדיווח

 מהודעת הזכייה.  התמיכה תינתן לשנה אחת בלבד .6

ייעוץ וליווי של אנשי המקצוע במועצה: מחלקת  שפ"ה וסביבה והיחידה הסביבתית , מחלקת האחזקה,  ןבנוסף לתמיכה התקציבית יינת .7

 וכו'.  דוברות/ יח"צ ,מחלקת הנדסה/ הועדת לתכנון ובניה

 hirli.h@bns.org.ilsלקבלת טפסים להגשה יש לשלוח מייל ל  .8

 5.4.2021המועד אחרון להגשת הצעות הוא:

 

 בחירת ההצעות הזוכות .9

  .לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תתכנס ועדת השיפוט 

  ההצעות הזוכות יהיו אילו שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר )הניקוד המקסימלי הוא 4ההצעות השונות ינוקדו לפי אמות המידה בסעיף .

 נקודות(.  100

  12.4.2021ודעות הזכייה: התאריך יעד לפירסום 

 תנאי התשלום .10

 התמיכה החתומה על ידי המועצה.לא ניתן לקבל תשלום מעבר לגובה התמיכה המאושרת בהודעת אישור  .א

לדרישות התשלום יצורפו דיווחים על התקדמות התהליך )ותיעוד בתמונות וסרטונים( מטרת הרכישות שבוצעו ובצירוף חשבוניות וקבלות  .ב

 מהסכום המבוקש. 100%בגין 

 בכל הפרסומים לגבי הפרויקט צוינה השתתפות המועצה והמשרד להגנת הסביבה.  .ג

יתקבלו כל דרישות התשלום עבור  30.6.2021הגשת דרישות התשלום יכולה להיעשות בשלבים שונים לאורך ביצוע המיזם, אך עד לתאריך  .ד

 המיזם. 

 שירלי חכם יפרח לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה ניתן לפנות ל

 2455116-052או בטלפון:   shirli.h@bns.org.il  בדוא"ל: 
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