
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 יישום התכנית האסטרטגית המועצתית של בני שמעוןל – קול קורא

  פורסמה התכנית האסטרטגית המועצתית של בני שמעון. ונהלאחרלאחר עבודה של כחצי שנה, 

ביישום של תכנית זו  לקחת חלק פעילהמועצה  ותושבי יישובי לאת כל מחלקת אסטרטגיה מזמינה

תכנית שנקבעו בחמשת צירי המשימה מ לפחות אחדעל על ידי הצעת פרויקטים העונים 

קהילתיות דו רובדית; חינוך צופה פני עתיד; מועצה ירוקה מדגימה; פיתוח הכלכלה ) תהאסטרטגי

 .(והתעסוקה; הובלה אזורית משולבת

שהוקמו לטובת יישומם של חמשת צירי המשימה של  צוותי ההיגויעל ידי  תיבחן ,כל הצעה שתגיע

לקידום  ותתוקצב על ידי המועצה במידה ותימצא כישימה וכבעלת השפעה ,תהתכנית האסטרטגי

 האסטרטגיה המועצתית.

 הקול הקורא:מטרות 

 הגשמת חלומות )אסטרטגיים, כמובן( •

 .טגית באופן המיטבישימוש בחכמת ההמונים לטובת יישומה של התכנית האסטר •

 .חיבור היישובים והתושבים לתכנית האסטרטגית המועצתית •

 :לבדיקת הצעה תנאי סף

 .התאמה לאחד או יותר מחמשת צירי המשימה של התכנית האסטרטגית המועצתית •

 .פתטולא מימון לפעילות שו, בעל השפעה אסטרטגית חדש פרויקט •

 

  .13/06/2021-יש לשלוח את ההצעות עד ה

פרטים  – לצורך הצגת הרעיונות לצוותי ההיגוי ,בשעות הערביפגש עם המציעים נ 21/06/2021-ב

 על כך בהמשך.

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ופן הבחינה של הבקשותא

 סמך רמת הישימות של ביצועו, אל מול היקף ההשפעה שלו.בחן על יכל פרויקט י •

o מדידת הישימות תסתמך בעיקר על: 

 צוות מוביל/מבצע )ניסיון, תפקידים, השפעה( ▪

 היתכנות תקציבית )הימצאות ומהימנות המקורות התקציביים( ▪

 אפשרות גיוס מקורות חיצוניים/שותפים ▪

 ם קיימיםהיתכנות תשתיתית: התבססות על תשתית קיימת/ משאבי ▪

o :מדידת ההשפעה תסתמך בעיקר על 

 )חיבור בין צירי משימה; חיבור בין אגפים/תחומים( ותרב תחומי ▪

 לטווח ארוך )על איזה צורך לטווח ארוך הוא עונה(השפעה  ▪

תשתיתי/אסטרטגי )לא שוטף. מפרק חסם, מנצל הזדמנות, מטפל  ▪

 בחולשה(

 דוריות-רב -פרמטרים ייחודיים לתחום מסויים: למשל  ▪

 עדיפות תינתן לפרויקטים שיפגינו חדשנות ויצירתיות באופן משמעותי •

 .ינתן לפרויקטים רוחביים שיהיו בעלי השפעה עבור יותר מישוב אחדת עדיפות •

 יש ללחוץ כאן צירי המשימה,  לפירוט התוכנית האסטרטגית, לרבות

 

 .יש ללחוץ כאןלהגשה באמצעות טופס מקוון, 

 :ירוט הפרויקטפ

 _________________ :התושב/שם הישוב

 פרטי מגיש הפרויקט:

  שם מלא

  טלפון

  מיילכתובת 

  תפקיד

 הפרויקט:

 _________________ :שם הפרויקט

 :(אחד מציראפשר לבחור יותר ) ציר המשימה הרלוונטי

 קהילתיות דו רובדית •

 חינוך צופה פני עתיד •

 פיתוח כלכלי ותעסוקתי •

https://bns.org.il/wp-content/uploads/2021/03/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%AA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1gZig66NWKJm7wES7dcEqvfc7edKoVFrfEPNpnJDj62g/edit


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הובלה בתחום איכות הסביבה •

 הובלה אזורית משתלבת •

 :הפרויקט המוצע תיאור

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 :לציין מקורות מימון אפשריים(יש ) עלות משוערת של הפרויקט

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 הגורם המבצע של הפרויקט:

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 :היכולות הרלוונטיות של הגוף המבצע של הפרויקט

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 :הפרויקט ישפיעישובים עליהם 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 :השפעות סביבתיות וכו'(תחומים רלוונטיים, לטווח ארוך, אוכלוסיות, השפעות הפרויקט )

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 שאלות והבהרות:ההצעות, או למשלוח ל

 eitanh@bns.org.il| 2312666-050|איתן הס

 nitzanm@bns.org.il| 8810161-505|ניצן מרידן

 

 .יש ללחוץ כאןלהגשה באמצעות טופס מקוון, 

 

mailto:eitanh@bns.org.il
mailto:nitzanm@bns.org.il
https://docs.google.com/forms/d/1gZig66NWKJm7wES7dcEqvfc7edKoVFrfEPNpnJDj62g/edit

