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 הסביבה עקל לשמירה פעילויות לקידום בקהילה לקבוצות קורא קול
 

 לשנת תשפ"א קול קורא לקבוצות בקהילה לקידום פעילויות לשמירה על הסביבה
 

 בקול בשנה השניה יוצאת ,הסביבה להגנת המשרד בסיוע עיריית מודיעין מכבים רעות 
 סביבתי/פיזי בהיבט פרויקטים ולבצע לקדם המעוניינים תושבים בקבוצות לתמיכה קורא

 ברמת ,החיים איכות ולשיפור הציבורי במרחב הסביבה על השמירה לקידום ,וקהילתי
 .עיר/שכונה

 
 לפעול תומעוניינ אחתשנה  קבוצה שפעילה לפחות: בקשות להגיש הרשאים הגופים
 .קהילתי/הסביבתי בהיבט הציבורי והמרחב החיים איכות לשיפור

 
 :התקציב היקף

 .₪  56,600  הקבוצות יחד 2-ל העירייה שתעמיד התמיכה
 ימסרו והתמיכה הפרויקט אישור על ההודעות מתן .קבוצות 2 עד  -ל  ןתינת התמיכה

 .הסביבה להגנת המשרד נציג בשיתוף ההיגוי ועדת התכנסות לאחר
 

 :סף תנאי
 שנה אחת לפחות פועלת הקבוצה

 
 .מודיעין מכבים רעות לעיריית מוכרת הקבוצה פעילות 

 
 .בשנה האחרונה כקבוצה שביצעה הפעילות את להציג הקבוצה לע
 

   אחד בקנה ועולה בעבר נתמך ולא ,חדש הינו ם,לקד מעוניינים הפרויקט, אותו/היוזמה
 .העירונית המדיניות עם

 
ט ובהיב תשתית/פיזי בהיבט הציבורי במרחב לשינוי יביא פרויקטה/ יוזמהה
 .הציבור בקרב סביבתית מודעות ובהעלאת חברתי/הילתיק
 

 .אחת שנה לפחות הקבוצה י"ע יופעל פרויקטה/ היוזמה
 

 ,וחשיבותו הרעיון ייחודיות  :הבאים לנושאים התייחסות שיכלול פרויקט/היוזמה תיאור
 אבני  ,תושבים שנים( מעורבות 3 לפחות(זמן  לאורך הפעילות ושימור לתחזוקה כניתת 

 .ולהפעלה לביצוע שלבים כולל זמנים לוח  ,לביצוע דרך
 

 מודיעין עיריית בסיוע נעשה פרויקטה/היוזמה כי לציין יש ,ופרסום הסברה פעילות בכל
 .הסביבה להגנת והמשרד מכבים רעות

 
 :התמיכה למתן מידה אמות
 ותנקוד 30 – 10 הקבוצה: פעילות משך
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 נקודות 20 סביבתיים: נושאים מקדם הפרויקט

 
 קודותנ 20 מגוונות: אוכלוסיות משלב הפרויקט

 
 נקודות 20 שנים: שלוש לפחות הפעילות לשימור כניתת קיימת

 
 נקודות 10 השיפוט: ועדת התרשמות

 
 :תשלום תנאי

 רכישת חומרים,, פיזיות תשתיות הקמת  ר:עבו הנבחרות לקבוצות תינתן התמיכה
 מהתקציב(. 5%שירותים לתכנון וביצוע ) 

 
 .עצמית עבודה על הצהרה או ,אדם כוח הוצאות בגין מימון יהיה לא

 
 .שאושרה לתמיכה מעבר לקבל תמיכה ניתן לא

 
 כנגדיועבר  התשלוםההזמנה.  ביצוע טרם הסביבה איכות מחלקת אישור את לקבל יש

 .נוהל עיריית מודיעין מכבים רעות()בהתאם לומקצועי  תקציבי ח"ודו חשבוניות הצגת
 
 

 לדוא"ל  או 6סביבה, דם המכבים  ותכנון איכות למחלקת להגיש יש ההצעות את
miri_c@modiin.muni.il  30.11.2020 -ה מתאריך יאוחר לא. 

 
 .מודיעין מכבים רעות עיריית י"ע מראש באישור הציבורי במרחב תשתיות הצבת

 
 מודיעין מכבים לעיריית שמורה ,הסביבה להגנת המשרד בהנחיות שינוי ויחול במידה

 .בה לחזור הזכות רעות
 

 אישור הפעילות וקיומה מותנה בשמירה על הוראות החוק, הצווים והחלטות הממשלה
 עטית, הההיגיינבנושא נגיף הקורונה )לרבות שמירה על כללי הריחוק וההתקהלות, 

 שהפעילות תחרוג מההוראות האמורות חברי הקבוצה(. בכל מקרה וכיו"במסיכות 
 מתחייבים לדווח על כך באופן מידי למנהלת מחלקת איכות ותכנון סביבה בעירייה.

 
 בכל מקרה שהפעילות תחרוג מההוראות האמורות או בהעדר דיווח כאמור תופסק

  התמיכה בה.
 הצעת מיזם סביבתי

 

העוסקות בפעילות סביבתית בפרק זמן של שנתיים לכל רשאים להגיש הצעות אך ורק קבוצות תושבים 
 הפחות.
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 שם הקבוצה )מיועד לתושבי מודיעין מכבים רעות(

__________________________________________________________________________ 

 

 הנושא הסביבתי הספציפי אליו מתייחס הפרויקט

__________________________________________________________________________ 

 

 תיאור הפרויקט

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 ייחודיות הפרויקט

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 תוכנית התחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 מעורבות הקהילה והתושבים ביוזמה, תכנון, בהקמה ובשימוש

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 חברתיים-שילוב היבטים פיזיים והיבטים קהילתיים
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 ע הפרויקטאבני דרך לביצו

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 '(21-'20במהלך )לוח זמנים לשלבי ביצוע והפעלה 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

עבור תשתיות פיזיות, שירותים לתכנון וביצוע  ₪ 28,000הפרויקט )עד פירוט תקציבי הדרוש לצורך 
 ורכישת חומרים. לא יינתן תשלום עבור כוח אדם(

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
 וצעתוכנית לשיתוף הקהילה בפרויקט המ

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

( תיאור מפורט של הפעילויות שבוצעו ע"י הקבוצה במהלך PDFיש לצרף להצעה )בקובץ 
  השנתיים האחרונות שלפני פרסום הקול קורא.

 


