
 

 

 

 
עיריית רהט בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מזמינה קבלת הצעות במסגרת קול קורא מספר 

 לקידום חינוך בנושא סביבה בקהילה 8578
 

 לפרויקטים מסוג "פעילות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה"
 והמשרד להגנת הסביבהבמימון העירייה 

 

 מבוא

עיריית רהט מעוניינת לתמוך במיזמים של קבוצות תושבים שיקדמו את הטמעת הקיימות ויתרמו 
 , כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה.לאיכות הסביבה ברשות

יאו מטרת קול קורא זה היא לאפשר לקבוצות פעילות ולקהילות שונות בעיר ליזום פרויקטים שיב
מעמיקה עם הסביבה הפיזית והסביבה האנושית ועל ידי כך להעצים את תחושת  הרכוהלמעורבות 

 השייכות למקום ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה ובין אדם לחברו.

 

 רשאים להגיש בקשות .1

קבוצות פעילות של תושבים המעוניינים להמשיך ולפעול למען שיפור איכות החיים  .1.1
 ברמת השכונה / העיר רהט. והמרחב הציבורי

 הקבוצות פועלות לפחות שנתיים. .1.2

כל קבוצה תידרש להציג את פירוט  -הקבוצות יצרו קשר מוקדם עם העירייה ומוכרות לה  .1.3
 הפעולות שהיא ביצעה כקבוצה בשנתיים האחרונות.

 שנים לפחות. 3הפעילות תתקיים למשך  .1.4

 בלבד. 18קבוצת הפעילים תכלול תושבים מעל גיל  .1.5

 

 היקף התקציב .2

היקף התקציב הכולל שתעמיד העירייה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה במסגרת קול  .2.1
 .₪ 100,000קורא זה הינו 

 .₪ 20,000קבוצות וכל קבוצה תקבל תמיכה בגובה של עד  5יבחרו  .2.2

 

 תנאי סף .3

תמיכה במסגרת קול קורא זה תינתן רק עבור פעילות/ פרויקט בתחום בקשות התמיכה,  .3.1
שטרם החל בביצועם בעת פרסום קול קורא זה ולא תוקצב ישירות בעבר. יחד עם זאת 
מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות 

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

 .)חברתי( קהילתי והיבט )תשתיתי( היבט פיזי הפעילות תכלול .3.2

 מסמכי הבקשה יכללו את הפירוט הבא: .3.3

 שם/ נושא הפרויקט; .3.3.1

 הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה; .3.3.2

 הסבר לרציונל הסביבתי של הפרויקט; .3.3.3



 

 

 

 
יכלול התייחסות לנושאים הבאים: ייחודיות התיאור  -תיאור הפרויקט המוצע  .3.3.4

הרעיון וחשיבותו, תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן, מעורבות קהילה 
 ותושבים ביוזמה, תכנון, הקמה ושימוש, שילוב היבטים פיזיים וחברתיים.

 אבני דרך לביצוע; .3.3.5

 לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה; .3.3.6

 ביצוע;פירוט תקציבי לרבות תכנון ו .3.3.7

 תכנית לשיתוף הקהילה; .3.3.8

 תיאור הפעילות שביצעה הקבוצה במהלך השנתיים האחרונות. .3.3.9

בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה, יש לציין כי הפרויקט נעשה  .3.4
בסיוע עיריית רהט והמשרד להגנת הסביבה וכן תדרשו להוסיף את הלוגואים של הגופים 

 לפרסום.

 

 הפעילות לוח זמנים לביצוע .4

 לאחר אישור הפעילות על ידי הוועדה, תינתן התמיכה לשנה אחת בלבד.

 

 אמות מידה לקביעת זכאות לקבת תמיכה .5

לאחר קבלת הטפסים ע"פ כל תנאי הסף, ידונו היוזמות בוועדת ההיגוי הכוללת נציגות  .5.1
 מיחידות העירייה ומהמשרד להגנת הסביבה.

יכולתו של ; לפי: מידת תרומתם לסביבהצוות ההיגוי ברשות יבחן את הפרויקטים  .5.2
מידת מעורבות  ;יכולת הקבוצה להוביל את המיזם שהציעה ;הפרויקט להמשיך לאורך זמן

חברי צוות ההיגוי יתנו את הערכתם לאחר הצגת  הקהילה ומידת החדשנות של המיזם.
 הקבוצה ובחינת החומרים. 

 ניקוד תוצאה הרצויה סעיף נבדק

הקבוצה 
 המציעה 

הקבוצה קיימת לפחות 
שנתיים וחבריה מסוגלים 
להוציא את המיזם לפועל 
בצורה טובה מבחינת 
יכולות מקצועיות, זמן 

 ונכונות. 

 5 משך קיום הקבוצה

 5 יכולות זמן השקעה

 5 יכולות מקצועיות

 5 מוטיבציה

 20 סה"כ

מידת תרומתו 
של המיזם 

 לסביבה

נותן מענה לבעיה ללא 
פתרון, מטפל בבעיה 
במקור, מפחית את טביעת 
הרגל האקולוגית של 
הרשות. מטפל בבעיה 
בעלת רלוונטיות מקומית 

 גבוהה. 

 5 צורך בפתרון לבעיה

 5 פתרון במקור הבעיה

 5 רלוונטיות מקומית

מפחית שימוש במשאבי 
 סביבה

10 

 25 סה"כ

 5 בוצע במתכונת זו ברשות



 

 

 

 

חדשנות ופריצת 
 דרך 

מידת החדשנות של המיזם  
= האם משתלב בפעילויות 
אחרות והאם יש לו יכולת 
טובה לגדול ו/או להניע 

 מיזמים דומים נוספים

בוצע במתכונת זו 
 ברשויות אחרות

5 

 5 יכולת לגדול

יכולת להניע מיזמים 
 נוספים

5 

 20 סה"כ

שייקחו  היקפי התושבים מעורבות קהילה
חלק, יושפעו ויכירו את 

 המיזם.

 5 כמות משתתפים מפעילים 

כמות משתתפים עקיפים  
 / מושפעים

5 

כמות תושבים שיכירו את 
 המיזם

5 

 15 סה"כ

יכולתו של המיזם לפעול  מיזם בר קיימא
למשך זמן מבחינה 

 תקציבית.

 5 שנים התמיכה המקורית3

המיזם מקבל תמיכה של 
 אחד מאגפי הרשות 

5 

המיזם מקבל חסות של 
אחד מאגפי העירייה 

 )יכנס בתכניות עבודה(

5 

 15 סה"כ

התרשמות 
 הועדה 

התרשמות כללית 
מהיכולת של המיזם 

 להצליח

 5 

 100 סה"כ  

 

 תשלוםתנאי  .6

 התמיכה תינתן בכל פרויקט עבור המרכיבים הבאים בלבד: .6.1

פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות )כגון סדנאות, תשתיות  .6.1.1
 הפעלות, אירועים וכדו'( ורכישת חומרים לצורך ביצוע הפעילות;

 העירייה לא תממן הוצאות עבור כח אדם; .6.1.2

 הצהרה על ביצוע עבודה עצמאית לא תתקבל כתחליף לחשבונית בשום מקרה; .6.1.3

הודעת אישור התמיכה החתומה על ידי לא ניתן לקבל תשלום מעבר לגובה המאושר ב .6.2
 העירייה;

התשלום יכול שיבוצע כנגד הגשת חשבוניות לעיריית רהט, או באמצעות רכישת על ידי  .6.3
 מחלקת הרכש בעירייה לטובת הקבוצה הפעילה;

 בתום שנת הפעילות תידרש הקבוצה להוכיח מימוש מלא של הסכום שאושר לה; .6.4

דיווח מקצועי ודיווח תקציבי מסכם של הפעילות  בתום שנה הפעילות יוגש לעיריית רהט .6.5
 אחרי ביצוע התכנית;ו -במהלך  -לפני  -כולל תיעוד של התהליך 



 

 

 

 
 בפרסומים לגבי הפרויקט צוינה השתתפות העירייה והמשרד להגנת הסביבה. .6.6

 

 הערות כלליות .7

את הבקשות לקול הקורא יש להגיש למזכיר העירייה מר עלי אבו אלחסן, בדוא"ל:  .7.1
 ali.abualhssan@rahat.muni.il   עם העתק לדוא"ל Shiran@rahat.muni.il  עד לתאריך

3/2/2019. 

הודעות על אישור התמיכה ימסרו רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת ההיגוי  .7.2
 פת של עיריית רהט והמשרד להגנת הסביבה.המשות

פיינשטיין בדוא"ל:  -לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה, ניתן לפנות לגב' שירן תעסה  .7.3
Shiran@rahat.muni.il 
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