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 נספח א' 

 מועצה מקומית בית ג'ן מזמינה קבלת הצעות לפרויקטים מסוג
 "פעילות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה" 

 במימון המועצה המקומית בית ג'ן והמשרד להגנת הסביבה  
 

ת בקהילה  פעילופרויקטים מסוג "להגיש הצעות ל  הכפרתושבי  מועצה מקומית בית ג'ן שמחה להזמין את  
 . " לקידום השמירה על הסביבה

 
 :ראשי פרקים

 הגופים הרשאים להגיש בקשות .1
 נושא התמיכה .2
 היקף תקציב .3
 תנאי סף  .4
 פירוט הנושאים והתנאים לבדיקה המקצועית .5
 אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה .6
 תיאור חבילת הסיוע ותנאי תשלום  .7
 אופן בחירת הקבוצות הזוכות בקול הקורא תיאור הליך  .8

 
 הגופים הרשאים להגיש בקשות .1

פעיל ▪ ג'ןהתושבי   ות  קבוצות  והמרחב הציבורי ה  כפר בית  לפעול לשיפור איכות החיים  מעוניינות 
 .הכפראו /ו ברמת השכונה

 הקבוצה פעילה לפחות שנתיים כקבוצה עצמאית והיא מוכרת לרשות המקומית. ▪
לתמיכה בפעילות חדשה העוסקת בנושאי סביבה וקיימות בלבד, בהתאם הקבוצה מגישה בקשה   ▪

 להנחיות קול קורא זה.
 
 נושא התמיכה .2

ל  המועצ ג'ן והמשרד להגנת הסביבה מבקשים  ,  ותתמוך כספית בקבוצות תושבים פעילמקומית בית 
ות החיים המעוניינות לבצע פעולות קהילתיות רחבות היקף בנושא סביבה וקיימות, לטובת שיפור איכ

 . הכפרוהמרחב הציבורי ברמת השכונה ו/או 
 
 תקציב ההיקף  .3

במסגרת קול קורא זה  בשיתוף המשרד להגנת הסביבה  היקף התקציב שתעמיד הרשות המקומית   ▪
 .  כולל מע"מ ₪ 40,000הינו 

)כולל    ₪  20,000  בגובה של עד  תמיכה  ןלטובת פעילות  שיקבלו  קבוצותתבחר שתי    ועדת השיפוט ▪
 . וצהכל קבל מע"מ(

מובהר כי היקף התקציב האמור לעיל הנו משוער, וכל הקצאה תקציבית בפועל כפופה למקורות  ▪
 שיעמדו לרשות הרשות המקומית במועד ההחלטה על חלוקת כספי התמיכה. 

 
 תנאי סף  .4

באמצעות מסירה ידנית במעטפה סגורה    12:00שעה    26/10/22הינו    מועד אחרון להגשת הבקשות ▪
 8:00-16:00ה' בין השעות -בימים א' הלשכהנהלת מגב' רימונד סאלח, ל

האישורים  ▪ המסמכים,  כל  אליה  יצורפו  ולא  המפורטים  התנאים  בכל  תעמוד  לא  אשר  בקשה 
 וההתחייבויות כמפורט להלן, עלולה להיפסל על הסף. 

שנתיים לפחות ומגישה בקשה לתכנית המבקש הינו קבוצת פעילים תושבי הרשות, אשר פועלת מזה   ▪
 .חדשה בתחום הסביבה והקיימות

נשוא בקשת התמיכה, שטרם החל    פרויקטיםסיוע במסגרת קול קורא זה יינתן רק עבור פעילות/ ▪
 .בביצועם בעת פרסום קול קורא זה

 .קהילתית חברתיתוהיבט של פעילות  פיזיהפעילות שתבוצע ע"י הקבוצות חייבת לכלול היבט  ▪
 .המקומית יב הבקשה שהוגשה הוא בהתאמה לתקציב המקסימלי שהוצע על ידי הרשותתקצ ▪
בהם  ▪ באתרים  קהילתיות  פעילויות  קיום  להמשך  מתחייבות  זה  קורא  קול  המגישות  הקבוצות 

קבלת   ממועד  לפחות  שנים  שלוש  של  לתקופה  הקורא,  הקול  במסגרת  הפעילות  תתקיים 
 ההתחייבות. 

תתבצע לפי כל דין, וכי היא תוודא ותהיה אחראית לכלל הקבוצה מתחייבת כי הפעילות הנתמכת   ▪
הבטיחות   המקובלים   והגהותהיבטי  הביטוחים  כל  קיום  לרבות  הנתמך,  בפרויקט  הכרוכים 

וזאת בסיוע וליווי של אנשי הקשר הרלוונטיים   כההדרושים במסגרת הפעלת הפרויקט נשוא התמי
 ברשות המקומית. 
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יצוין כי הפרויקט נעשה בסיוע , יקטים שזכו לתמיכת הרשותבכל פעילות הסברה ופרסום של הפרו ▪
 .הרשות והמשרד להגנת הסביבה

. ניתן לצרף לוגואים המקומית  ציון החסות ייעשה בצירוף לוגו המשרד להגנת הסביבה ולוגו הרשות ▪
 של נותני חסות נוספים מהכפר, אשר לקחו חלק בתהליך. 

כל חומרי הפרסום והלוגואים הרלוונטיים, לצורך כך יש להעביר, בטרם פרסום, סקיצה סופית של   ▪
 .לבחינה ואישור של הרשות

יינתן אישור לחסות בקשר לפרויקט שיבוצע במסגרת קול קורא זה, יש להקפיד על הפרדה  ▪ אם 
 .ברורה בין סמל המשרד להגנת הסביבה לבין סמלי גופים חיצוניים, לרבות סמלי הרשות המקומית

ולמשרד   ▪ המקומית  במסגרת לרשות  שיוכן  בפרסום  להשתמש  הזכות  תהיה  הסביבה  להגנת 
כל זאת ביידוע מראש של הקבוצה ע"י איש הקשר   .הפרויקט וגם לפרסם את הפרויקט בעצמם

 ברשות המקומית. 
 .קבוצה המקבלת חסות מגופים נוספים תבקש מראש את אישור הרשות המקומית לכך ▪
פעילויות הנתמכות בקולות קוראים של המשרד   לא ניתן לקבל תמיכה במסגרת קול קורא זה עבור ▪

 להגנת הסביבה )מלבד הסיוע הניתן מהמשרד לקו"ק זה, הכלול בסך התקציב המוצע לכל קבוצה(. 
 

 פירוט הנושאים והתנאים לבדיקה המקצועית .5
 תיאור הקבוצה ושמות המשתתפים.  ▪
 תיאור הפעילות שביצעה הקבוצה במהלך השנתיים האחרונות. ▪
 תיאור הנושא הסביבתי בו תעסוק התכנית.   ▪
התכנית תכלול התייחסות לנושאים הבאים: ייחודיות הרעיון וחשיבותו, ,  פירוט התכנית המוצעת ▪

לתחזוקה ותושבים   תכנית  קהילה  מעורבות  לפחות(,  שנים  )שלוש  זמן  לאורך  הפעילות  ושימור 
 .וחברתייםבייזום, תכנון, הקמה ושימוש, שילוב היבטים פיזיים 

 אבני דרך לביצוע. ▪
 לוח זמנים כולל שלבים לביצוע והפעלה.  ▪
 פירוט תקציבי מתוכנן לשלוש שנים.  ▪
 תכנית לשיתוף הקהילה.  ▪

 
 
 אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה  .6

 :הבקשות שעמדו בכל תנאי הסף ינוקדו, בהתאם לאמות המידה הבאות
 הערות  ניקוד אמת מידה  

  20 הרעיון ויכולת היישום בשטח.ייחודיות   .1
ושימור הפעילות לאורך שלוש  תכנית לתחזוקההוצגה   .2

 מותאמת ליכולת תקצוב המועצה , שנים
20  

הוצגו פעולות לטובת יצירת מעורבות קהילה ותושבים   .3
נוספים בייזום, תכנון וביצוע התכנית )מעבר להשתתפות  

 . החברים בקבוצה(

15  

  10 .היבטים פיזיים וחברתייםבתכנית שולבו   .4
מידת ההיכרות של הרשות עם פעילות הקבוצה עד כה   .5

 בפרויקטים קודמים ןוניסיו
10  

  10 משך פעילות הקבוצה בעבר ומס' החברים בקבוצה  .6
  10 חשיבות התכנית לאיכות חיי התושבים  .7
איכות התכנית המוצעת בהגשת הטופס המקצועי   .8

 א'(.לבקשה )ראה נספח 
5  

 100% סה"כ 
 
 
 תיאור חבילת הסיוע ותנאי תשלום .7

 לטובת הפעילות שהוגשה.  (מע"מ)כולל  ₪ 20,000 ם של עדקבוצה תקבל פעילויות וציוד בסכו כל ▪
 .הקבוצות/פעילויות שזכו בתמיכה יהיה זהה לשתית מתחייבת כי היקף המימון שלה הרשו ▪
שאושרו   ▪ והפרויקטים  הפעילים  לטובת  תעמיד  הרלוונטיים הרשות  הקשר  אנשי  של  וליווי  סיוע 

 ברשות המקומית. 
עבור המרכיבים הבאים בלבד ▪ יינתן  פיזיות   :הסיוע  וביצוע  ,  תשתיות  שירותים הנדרשים לתכנון 

 רכישת חומרים לצורך ביצוע הפעילות והפעילות 
ע ▪ תשתיות  בתחזוקת  לסייע  מתחייבת  על  הרשות  השמירה  לקידום  הפעילויות  אתרי  של  תידית 

 הסביבה, שיאושרו במסגרת קול קורא זה.
 הרשות לא תממן הוצאות עבור כח אדם, במסגרת קול קורא זה. ▪
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רבעון ▪ דוח  שתידר  ,בכל  המקומית  ברשות  הקשר  לאיש  להגיש  קבוצה  הפעולות   כל  את  המפרט 
בצירוף תמונות מהפעילות ובצירוף פירוט התקציב   ,והפעולות המתוכננות הבאות  שבוצעו עד כה

 שיצא עד מועד הכנת הדוח.
 .כל רכש או ציוד נדרש לפעילות יירכש אך ורק על יד איש הקשר במועצה תנאי תשלום: ▪

 
 
 תיאור הליך אופן בחירת הקבוצות הזוכות בקול הקורא  .8

מהרשות,   הכוללת נציגים  שיפוט  תכל תנאי הסף, ידונו היוזמות בוועדלאחר קבלת הטפסים ע"פ   ▪
הגליל"  מנהל   "פסגות  הסביבתית  מחוזיהיחידה  וקהילה  חינוך  להגנת   ומרכז  המשרד  מטעם 

 הסביבה. 
הפרויקט/  ▪ ואת  הקבוצה  את  להציג  יוזמנו  התמיכה  לקבלת  הסף  תנאי  את  עברו  אשר  בקשות 

 השיפוט. בפני וועדת ת הפעילות המוצע
. הבקשות שקיבלו את  6פי אמות המידה שהוגדרו בסעיף  הועדה תבחר את הקבוצות המנצחות ל ▪

 .הניקוד הגבוה ביותר, יהיו זכאיות לקבלת תמיכה
 
 
 

:  - ל תן לפנותנירטים והבהרות בנוגע לנושאים מקצועיים לקול קורא זה לפ  
 אחלאם חמוד חרפאניגב' 

 רכזת חינוך סביבתי 
 היחידה האזורית פסגות הגליל 

    3085644-005 נייד:    1465-997-04טלפון במשרד:   

  aa0503085644@gmail.com דוא"ל 
 

 
 
 
 
 

 !רבה בהצלחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aa0503085644@gmail.com
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 נספח ב' 
 

 טופס מקצועי להגשת בקשה לתמיכה במסגרת קול קורא
 בית ג'ן לפעילויות בקהילהלסיוע לתושבי 

 לקידום השמירה על הסביבה 
 

 שם הקבוצה: ____________________________ 
 איש הקשר בקבוצה בנושאי פעילות )תכנון, לו"ז, תיאומים וכו'(  רטיפ

 שם: ______________________טלפון: __________________ 
 . תקציבפרטי איש הקשר בקבוצה בנושאי 

 נייד: ______________________  דוא"ל: _____________________________ 
 מספר החברים בקבוצה: ____________ 

 
 פרטי חברי הקבוצה: 

 
 מייל  נייד  שם משפחה  שם פרטי 

    

    

    

  
 

  

    

 

 שנה"ל תשפ"א ל תכנית לפעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה

   1טבלה מס' 

 פירוט הנושא שבו תעסוק התוכנית 

 
 

 

 .שירותים מקצועיים לטובת ביצוע התכנית  - 2טבלה מס' 

 סוג השירות המקצועי המבוקש  מס' המפגש

1  

2  

3  

4  

5  
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מס'   מפורטת    -  3טבלה  פעולה  ברמת  תוכנית  הציבורי  והמרחב  החיים  איכות  לשיפור  לפעילות 
 השכונה/היישוב, בנושאי קיימות וסביבה

זמנים  לוח 
 לביצוע

 תקציב פעולות מתוכננות  נושא המפגש  
 

פיסיים  צרכים 
חומרים  )ציוד, 
עבודה,  כלי 

 חומרי פרסום(
     

     

     

     

     

 

 

 תוכנית פעולה של הקבוצה לטובת שיתוף קהלי יעד נוספים ברשות  - 4טבלה מס' 

 תוכנית הפעילות   הפעילותמטרת 
 

 שותפים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 חשיפת הפעילות - 5טבלה מס' 

 קהלים נחשפים   פעולות לחשיפת הפעילויות שיבוצעו במסגרת התכנית
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 תוצרים  - 6טבלה מס' 

 תוכנית פעולה לשימוש בתוצרים  פירוט התוצרים
 
 
 
 
 
 
 

 

 


