
 

 

 

 
 קול קורא תשפ"א 

מועצה מקומית קרית ארבע מזמינה אתכם, הקהילה תושבים בוגרים, )מעל  
 ( 18גיל 

 לקבלת הצעות במסגרת קול קורא רשותי 
 לפרויקטים מסוג "פעילות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה"

 באמצעות ו/או במימון המועצה המקומית והמשרד להגנת הסביבה.
 

המועצה פונה באופן יזום אליכם, הקהילה , לקבלת הצעות לביצוע פרויקטים,  במסגרת קול קורא זה 

 כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות באפרת.

 

מטרת קו קורא זה לאפשר לקהילות שונות בקרית ארבע חברון הכירות מעמיקה עם הסביבה הפיזית  

את תחושת השייכות למקום   חברתית, לפתח אכפתיות כלפי הסביבה והחברה, להעצים  -והאנושית

  ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה.

 

 הגופים הרשאים להגיש בקשות

 

 קבוצות תושבים שמעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת השכונה/ היישוב. 

 

ם, יצירת  על הקבוצות להיות בעלות ניסיון קודם בהובלת פעילות למען הקהילה ובכלל זה גיוס משאבי

שיתופי פעולה או קבוצות שפועלות לפחות שנה למען הקהילה ומוכרות לרשות המקומית, כל קבוצה  

 תידרש להציג את פירוט הפעולות שהיא ביצעה כקבוצה. 

 

 היקף התקציב 

 

היקף התקציב שתעמיד המועצה המקומית בשיתוף המשרד להגנת הסביבה במסגרת קול קורא זה  

 ₪. 10,000הינו עד 

 

ן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי בשיתוף המשרד  מת

 להגנת הסביבה. 

 

 תנאי סף  .1

 

היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר. תמיכה במסגרת קול קורא זה תינתן   .1

פרסום קול  רק עבור פעילות/פרויקטים נשוא בקשת התמיכה, שטרם החל בביצועם בעת 

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. 



 

 

 

 

 הפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי תשתיתי והיבט קהילתי חברתי.  .2

 מסמכי הקול קורא צריכים לכלול:  .3

 ושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה. הנ ●

 התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים.   –תיאור הפרויקט המוצע  ●

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

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

 לביצוע אבני דרך   ●

 לוח זמנים כולל שלבים לביצוע והפעלה  ●

 פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע  ●

 תוכנית לשיתוף הקהילה  ●

 תיאור הפעילות שביצעו הקבוצות למען הקהילה.  ●

בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה, יש לציין כי הפרויקט נעשה  .4

 בסיוע המועצה המקומית והמשרד להגנת הסביבה. 

 

 אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה  .2

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

 מהמועצה המקומית, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה. 

 

 נקודות(  25וס משאבים )קבוצה שמוכיחה ניסיון קודם בהובלת פעילות למען הקהילה ובכלל זה גי

 

 ניקוד  שייכות לנושאי איכות הסביבה

 25 כן

 0 לא

 

 נקודות( 25התוכנית חושפת אוכלוסיות נוספות לתכני סביבה ) 

 

 ניקוד  חשיפת אוכלוסיות נוספות 

 25 כן

 0 לא

 

  



 

 

 

 

 נקודות(  25קיימת תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן )

 

 ניקוד  תכנית לתחזוקה ושימור 

 25 כן

 0 לא

 

 

 התמיכה תינתן בכל פרויקט עבור המרכיבים הבאים בלבד:

 

תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות ורכישת חומרים לצורך ביצוע   ●

 הפעילות. 

 המועצה לא תממן הוצאות עבור כח אדם.  ●

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

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

 לפני, במהלך ואחרי. -התהליך

 

 התמיכה תינתן לשנה אחת בלבד.

לא    k4.os.kehila@gmail.com  את מסמכי הקול קורא )טופס העזר(, יש להגיש, באופן מלא, למייל 

 . 30/12/2020יאוחר מתאריך  

 

 רק מסמכים מלאים יועלו לדיון בוועדת התמיכה. 

 ניתן לצפות בדוגמאות לפרוייקטים בעמוד קהילה של איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה בקישור הבא: 

w.enviosh.org.il/page/71https://ww 

 

 לפרטים והתייעצות: 

 k4.os.kehila@gmail.com. רעות רוזנפלד, רכזת יחידה קהילתית 1

 052-3614895. שרון רוזנבלוט, מנהלת חינוך וקהילה, איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה. 2

sharonr@enviosh.org.il 

 

 

 תנאי תשלום .3

לא ניתן לקבל תשלום מעבר לגובה המאושר לתמיכה בהודעת אישור התמיכה החתומה על   .1

 ידי המועצה. 

 מהפעילות.  100%דיווח על מטרת הרכישות שבוצעו ובצירוף חשבוניות בגין ההוצאות על סך  .2

mailto:k4.os.kehila@gmail.com
https://www.enviosh.org.il/page/71
mailto:sharonr@enviosh.org.il


 

 

 

 

 

 בפרסומים לגבי הפרויקט צוינה השתתפות המועצה והמשרד להגנת הסביבה.  .3

, יכולה להיעשות  בהתאם להנחיות שיתקבלו לאחר אישור התמיכהדרישת תשלום, גשת ה .4

 יתקבלו סך החשבוניות.  01/08/2021בשלבים שונים של ביצוע הפעילות, אך עד לתאריך  

 

 

 

 

 טופס מקצועי: מיזם לקידום פעילות לשמירה על הסביבה בקהילה. 

 ב יד.  *יש למלא את הטופס במחשב, על גבי הקובץ הזה, ולא בכת  

 תאריך הגשה:___________________________________________________ 

 שם המיזם:_____________________________________________________ 

 נושא סביבת:____________________________________________________ 

(:  ישוב )במידה ובקבוצה חברים ממס' ישובים אנא ציינו זאת

 ____________________________________________________________________ 

 איש קשר : __________________________________________________________

 דוא"ל: ____________________________________________________________

 טלפון נייד: ___________________

 

פעילים:  תיאור קבוצת ה

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

________ 

 

 שמות חברי הקבוצה:  



 

 

 

________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________

והפעילות שביצעה הקבוצה קודם להגשה זו, במידה וערכתם פעילות בנושאי   ________ תיאור הניסיון

איכות הסביבה אנא ציינו אותה וכן את הניסיון בגיוס משאבים. 

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

________ תיאור המיזם  

____________________המתוכנן:_____________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________



 

 

 

______ __

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

________קהל יעד שישתתף למיזם:  

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________ לוח זמנים ואבני דרך

הצגת עקרונות פיתוח בר קיימא, שימוש   אבן דרך תאריך

 מושכל וחיסכון במשאבים* 

   

   

   

   

   



 

 

 

   

   

 

 

תכנון בר קיימא,  חיסכון במים,   דוגמאות לעקרונות פיתוח בר קיימא, שימוש מושכל וחיסכון במשאבים:*

חיסכון בחשמל, עידוד הליכה ברגל ורכיבה על אופניים, שימור טבע עירוני ומגוון ביולוגי, שימוש חוזר  

כלכלה מקומית, שמירה על סביבה בריאה, מניעת בחומרים, שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, עידוד 

 זיהום, מחזור פסולת, צרכנות נבונה והפחתת פסולת במקור, ועוד...

 

 טבלת תקציב:  

 עלות מוערכת כמות מוצר/שירות 

   

   

   

   

   

   

   סה"כ

 

:  תכנית לשימוש והפעלת הקהילה במיזם שיוקם

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

השנים הבאות:   3________ תכנית שימור ותחזוקת המיזם לאורך 

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________



 

 

 

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

________אגפי המועצה שאיתם ניתן לערוך שיתוך פעולה:  

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

________________________________________________________________________

 ________

_________________________________

_______________________________________________  


