
 

 

 להגשת הצעות למיזמים בנושאי  – עירקול קורא לתושבי ה
 קיימות קהילה וסביבה

 

פעילים קבוצות תושבים ותושבות ה קיימות ואיכות הסביבה מזמינההעיריית הוד השרון וועדת 

בהתאם  וסביבהקהילה  קיימות,להגיש הצעות למיזמים בנושאי  קהילההסביבה והבתחומי 

 למפורט להלן. 

 הפעילות המתוכננתתיאור 

 עיריית הוד השרון חרטה על דגלה לקדם את הקהילה והטבע בעיר. הודות לתמיכה של  .1

בעיר בקריאה משותפת לפעילות סביבתית העירייה לצאת , שמחה הסביבה  הגנתהמשרד ל

 שמובלת ומוקדמת ע"י תושביה ותושבותיה.

המיזם, וכן סיוע של אנשי מקצוע  סיוע לשנה לטובת ביצע₪  10,000 קבלת כה הזו הקבוצה .2

 מהרשות.

כגון: גינה  מים המוצעים לעסוק בנושאי קיימות ויקדמו פעילות קהילתית בנושאעל המיז .3

נטיעת אומנות בשימוש חוזר במרחב העירוני, , אומנות סביבתית , שיקום נחליםקהילתית, 

 וכד'. 2אכל, יריד יד , נטיעת יער ממושכי מאביקיםצמחים 

ות, רכישת תשתיות פיזיות, שירותים נדרשים לתכנון וביצוע הפעיל -ישמש למימוןהתקציב  .4

 חומרים לביצוע הפעילות וכו'.

יינתן בעבור שנת ליווי אחת ועל פי תכנית העבודה שיבחרו השנה, המיזמים  2המימון עבור  .5

כפוף לקול קורא של המשרד להגנת  –הוועדה והתקציב שיוגשו ויאושרו מראש על ידי 

 . סביבהה

 תנאי סף להגשת מועמדות להשתתפות במיזם

בכל התנאים  ות העומדות/להגיש מועמדות להשתתף במיזם קבוצות תושביםרשאיות  .1

 הבאים: 

 תושבים/ות בקבוצה. 4מינימום  –עיר ה תושבות/הקבוצה מורכבת ברובה מתושבי .1.1

 הקבוצה פועלת במשך שנתיים לפחות. .1.2

 :עדיפות תינתן למיזמים אשר .2
 בעלי תרומה סביבתית  .2.1

 חדשניים ברמה הרעיונית והביצועיתיהיו  .2.2

 יבנו תשתית לעשייה ארוכת טווח  .2.3

 יוכיחו יכולת יישומית משלב התכנון  .2.4

  יחזקו את הזהות המקומית .2.5

נות ימעורבות קהילתית גבוהה )כמות ומגוון המשתתפים המתוכננים להשתתף/ לה .2.6
 מהפרויקט( 



 

 

 מה לאתגרי השעה בסימן הקורונה.בהיבט התקופתי נבחן מענה של היוז .2.7

 על המיזמים המוצעים לעסוק בנושאי קיימות, כגון:

 טיפוח מרחבים ציבוריים- טבע עירוני .1

 טיפוח מרחבים טבעיים-אורח חיים בריא .2

 יצירת מסגרות לחיבורים בקהילה – חוסן קהילתי .3

 יוזמות מקומיות בתוך השכונה-שכונתיות .4

 צרכנות מקומיתקידום תרבות של  -כלכלה מקומית .5

 פתרונות יצירתיים לצמצום צריכה ופסולת -הפחתת פסולת .6

 עידוד אורח חיים מקיים .7

 אבני דרך לביצוע המיזם:

 .10:00בשעה  31/1/2021את טופס הפניה יש להגיש לא יאוחר מיום  .1

 תרגום תכנית העבודה שהוגשה, למשימות לביצוע. –1/3/2021  .2

 הנהנים מהמיזם בעבודה להקמתו. השקת שיתוף קהילת –  1/4/2021-עד ל  .3

 השלמת תיאומים מול הספקים הרלוונטיים לביצוע המיזם. –2/5/2021  .4

 סיום הקמת החלק הפיזי של המיזם )כולל כל התשלומים לספקים(. – 1/6/2021  .5

 אירוע השקת המיזם. – 1/7/2021-עד ל  .6

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 אופן הגשת ההצעה

למיזם והמעוניינים לקחת בו חלק למלא על מועמדים העומדים בתנאי הסף להצטרפות  .7

טופס להגישו בצירוף וולחתום על טופס הבקשה להגשת הצעות למיזמים בנושאי סביבה 

  להלן. 1

  hasharon.muni.il-dovrut@hod  :לכתובת לשלוח בדוא"ליש  טופס הפניהאת 

  .10:00  הבשע   1/2021/31 לא יאוחר מיום

אגף דוברות והסברה בעיריית הוד השרון לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות אל  .8

hasharon.muni.il-dovrut@hod 

 יתכנו שינויים בלו"ז עקב הנחיות הקורונה. .9

 כפוף להוראות דיני המכרזים.למען הסר ספק, הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו  .10

 ההליך כולו יתבצע בכפוף להנחיות הקורונה. .11

 בכבוד רב,

 אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון

 רן יקיר, חבר מועצה, וועדת קיימות ואיכות הסביבה
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  – 1טופס  –

 קיימות, קהילה וסביבהטופס בקשה להגשת הצעות למיזמים בנושאי 

 

 __________________שם הקבוצה :____ .1

 במהלך השנתיים האחרונות תיאור הפעילות שביצעה הקבוצה .2
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

איש/אנשי קשר: שם+ טלפון+ דוא"ל  .3

1__________________________________________________________________.

2____________________________________________________________.______

3__________________________________________________________________.

4__________________________________________________________________. 

 המיזם המוצע:נושא  .4

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 מיזם כולל אבני דרך לביצוע:המפורט של תיאור  .5

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 

 לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה: .6

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

והיקף  + אוכלוסיית היעדמעורבות תושבים בייזום, תכנון והקמה :שיתוף הקהילה .7

 :יהצפומשתתפים ה

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

כולל מה באחריות  -)לאורך שלוש שנים לפחות( תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן .8

 :רשותהקבוצה ומה נדרש מה

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  
 

 :)לא ימומנו הוצאות בעבור כוח אדם( פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע .9
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 בהצלחה!
 

 

  



 

 

 

 

 


