
 

 

 

 בואו להגשים חלומות קהילתיים משותפים 
ליאון, אדרת, נתיב הל"ה,  - זכריה, מחסיה, ישעי, שדות מיכה, נחושה, עג'ור, גבעת ישעיהו, לוזית, שריגים

 . נווה מיכאל, צפרירים, תירוש, גפן, אביעזר, זנוח-רוגלית

 

 כללי: .1

לקחת  מרחב  ה  שובייי  17מזמינים את תושבי ותושבות    , במרחב עדולם מועצה אזורית מטה יהודה וועדי היישובים  

  .ביניהןרשת קשרים ושיתופי פעולה    , במטרה לבססחלק בפיתוח ובעשייה קהילתית למען הקהילות המקומיות 

זוהי הזדמנות להציע יוזמות מקומיות העוסקות בטיפוח ושמירה על המרחב הציבורי ולקדם אירועים קהילתיים  

 היוצרים מסורת של מפגש והיכרות עם המרחב ותושביו.  

בעלי    לפרויקטים למיזמים בהם מתקיים שיתוף פעולה בין שני יישובים במרחב לפחות. )יתרון  מיועד  הקול הקורא  

 יישובים(.   מעל שנישל  שיתוף פעולה

 ₪ לפרויקטים שיבחרו.  10,000 -עד עניק המועצה ת במסגרת הקול קורא 

 :מטרות המיזמים  .2

ויצירת תשתית ומסורות  מטרות המיזמים הן לקדם חיבור בין קהילות על ידי פרויקטים בתחום קהילה וסביבה 

 .היישובים לעשייה ארוכת טווח, תוך קידום איכות החיים של תושבי 

 נוספים במועצה.  מרחבים במהלך השנה הקרובה, תינתן האפשרות להגשת יוזמות קהילתיות ב 

ועדת היגוי מועצתית ותושבים ותושבות בעלי עניין, מוזמנים/ות להעלות רעיונות ולהגיש את מסמכי הקול הקורא ל

בחינת כל הבקשות, המועצה תתקצב   עפ"י קריטריונים מקצועיים שוויוניים. לאחר  אשר תבחן ותדרג את הבקשות 

 על ידי הוועדה. שייבחרו את הפרויקטים 

 

 תחומים להגשת המיזמים:  .3

 הקול הקורא בנושאים ובאתגרים הבאים:

 מערך שבילים מחבר בין יישובים וקידום נושאים סביבתיים מרחביים.  קיימות וסביבה:  .א

 כניות המקדמות נושאי תרבות ואמנות . ו: ת תרבות ופנאי . ב

 מיזמים משותפים לחיבור בין בני נוער ביישובים.  פעילות ילדים ונוער: .ג

   יוזמות לקידום שיתופי פעולה במגוון נושאים. קהילה: . ד 



 

 

 

 אי סף להשתתפות במיזם:  תנ  .4

המעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים וקידום שיתופי   ,בוצות תושבים משני יישובים במרחב לפחות ק .א

)לפחות  ישובים במרחב. על המגישים להיות בעלי ניסיון קודם בהובלת פעילות למען הקהילה  יפעולה בין  

ובכלל זה גיוס משאבים, יצירת שיתופי פעולה או קבוצות שפועלות לפחות    מגיש אחד מתוך הקבוצה( 

  .ת שנה למען הקהילה ומוכרות לרשות המקומי

ו על בקשת מלהציג את פירוט הפעולות שהיא ביצעה. קבוצות התושבים מילאו וחת   נבקש מכל קבוצה . ב

  רא.הצטרפות למיזם המצ"ב כנספח א' לקול הקו 

לבקשת ההצטרפות שלהם אישור מיו"ר היישובים )בנוסח המצ"ב כנספח ב'(    קבוצות התושבים צירפו .ג

 .לקול הקורא, המראה שהצעתם לקול הקורא הוגשה בידיעת הוועד המקומי ובהסכמתו

 

 קווים מנחים להגשת המיזם:  .5

יינתן בעבור   .א עבור המיזמים  ע"י    אחת  ליווי שנת המימון  והתקציב שיאושרו מראש  תכנית העבודה  פי  ועל 

 המועצה. 

  יש להגיש תקציב עם חלוקה להוצאות מיזם בשנה הראשונה.ה ת ש"ח להנע  10,000תקציב המיזם הינו עד  . ב

 .כפי הנדרש בנספח א'

 קורא  קול פרסום  בעת  בביצועם  חלוה שטרם  פרויקטים /פעילות  עבור רק ןיינת  זה  קורא קול במסגרת  תקצוב .ג

 שהחלה לפעילות  המשך מהווה או/ו שקשורה חדשה פעילות  עבור תקציב שנתי  לקבל ניתן כי מובהר.  הז

 .אחר תקצוב במסגרת  ממומנים  שלא פרויקטים  עבור ורק ,כן פניל

הדרך   . ד  לאבני  בהתאם  שוטף  דיווח  למועצה  ולהעביר  בשקיפות  לפעול  יידרשו  הנבחרים/ות  היזמים/יות 

  קבעו.ישי

 מקצועית של נציגות המועצה לפי הצורך. המיזמים ילוו בתמיכה  .ה

 המיזמים יתועדו על ידי הזוכים לצורכי פרסום באמצעות מדיה דיגיטלית ודפוס.  .ו

במהלך תקופת יישום המיזמים יידרשו הזוכים להגיש למועצה דו"חות פעילות להתקדמות ובקרה תקציבית   .ז

ש סיכום  הכולל  סופי,  דו"ח  היזמים/יות  יגישו  הליווי  שנת  התנהלות ובסיום  דו"ח  וכן  השנתית  הפעילות  ל 

 תקציבית, כמפורט בחוזה. 

 .moria@newcommunity.co.ilלמייל  , 2022לנובמבר  15לפעילות עד לתאריך יש להגיש הצעות מחיר  .ח

 ובהתאם להתקדמות ולדיווח התקציבי של המיזם.   המועצה  תקציב המיזם ישולם ע"י המועצה בהתאם לנהלי . ט

יועבר   (1 ימי עסקים מהגשת חשבונית    45ועד    מהמועצה  הזמנת עבודהלספקים בכפוף לטופס  תשלום 

 התשלום.  

 הצעות מחיר יוגשו למועצה ע"פ הנוהל הבא:  (2

 ₪ + מע"מ הצעת מחיר אחת  1,000מתחת  (א

 הצעות מחיר ₪2 + מע"מ  1,000מעל  ( ב

 הצעות מחיר 3מע"מ ₪  5,000מעל  (ג
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 : סים נדרשים טפ .6

 את הקול הקורא, נספח א', נספח ב' ונספח ג' ניתן למצוא באתר המועצה:   

yehuda.org.il/1611-https://m / 

 

 .פירוט המיזם והתקציב הנדרשנספח א': 

 ם. אישור וועדי היישובינספח ב': 

 

 אישור המיזם ע"י ועדת המועצה יוגש נספח ג' לאחר 

  .פירוט תוכנית העבודה וסעיפי התקציבנספח ג': 

 

 :אופן ומועד ההגשה .7

 . 17:00עד לשעה  7/7/2022  בתאריך  ה'נקבע ליום )נספחים א'+ב'(  המועד האחרון להגשת הצעות .א

 ניתן לבצע את ההגשה באחת מהדרכים הבאות:

   טופס הגשה : באופן מקוון בקישור  . ב

 :כפי המופיע בקישור באתר המועצה ונספח ב' ניתן להדפיס את נספח א' .ג

 yehuda.org.il/1611-https://m/   ולשלוח למיילmoria@newcommunity.co.il . 

 . וגש לוועדההצעה שתישלח לאחר המועד הנ"ל לא ת  . ד 

או  .ה תוספת  תיקון,  שינוי,  בהם  לבצע  מבלי  הקורא,  הקול  מסמכי  של  המקורי  בקובץ  תוגש  למיזם  ההצעה 

 הסתייגות. 

 

 הבהרות ושינויים:  .8

. יש לפנות אל: מוריה 17:00שעה:  5/7תאריך    ג'ניתן לפנות למועצה בשאלות הבהרה בכתב עד ליום   .1

 930009-0504טלפון: . moria@newcommunity.co.il: שוקר רגב, בדוא"ל 

 : וועדת בחינה מועצתית  .9

   .12/7, ג' לוועדת בחינה מועצתית ביום המיזמים הנבחרים יזומנו 

 : דעה על זכייה ותקצובהו .10

 .  17/7 החל מתאריך הבדבר הזכיי המועצה תשלח הודעה למיזמים א. 

 . ג' לאחר הודעת מעבר לשלב ב', ישלימו המיזמים את נספח . ב

 להתחייב או   המועצה. )איןתקצוב המיזם: התקציב יועבר לספקי הפרויקט בכפוף לאישור הזמנת עבודה מצד   .ג

 מצד המועצה(. טופס הזמנת עבודה להעביר תשלום לספקים בטרם קבלת 
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 ים: י. תנאים כלל11

 המיזם וימציאו לה את המסמכים   מימושלצורך  יבצעו את הנדרשא. קבוצת התושבים שתיבחר ע"י המועצה 

 שידרשו על ידה לצורך ביצוע ההתקשרות/או קיום המיזם.     

 להשתתף במפגשי הפורום של היזמים בכפוף להודעה מראש. ת קבוצת התושבים מתחייב ב. 

 ג. למען הסר ספק, הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו כפוף להוראת דיני המכרזים. 

 

 לוחות זמנים:

   19:00בשעה  2022במאי,   10, 'גיום  מפגש הסברים ושאלות  

  17:00בשעה  2022, יולי 5, גיום  שאלות, הבהרות שינויים עד לתאריך:

 17:00 בשעה ,2022 יולי 7, 'היום  : עד תאריךהגשה 

   9:30-19:00 2022, יולי 12 , 'גיום  : מיזמים בחינת הוועדה מועצתית ל

 דקות(  30)כל מיזם 

 2022   יולי 17  : הודעה בדבר זכיה החל מתאריך

 2022 ,בנובמבר 15יום ג',  :עד לתאריך הצעות מחיר לפעילותהגשת 

 

 

 

 בברכה,  

 מנהלת מחלקת ישובים -שרון כ"ץ

 מנהל אגף שירות ואסטרטגיה -סיון כהן טופל

 מנכ"לית קומיוניטי  -עידית אלחסיד 

 טי י מנהלת מיזמים חברתיים חברת קומיונ  -מוריה שוקר רגב


