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 יפו  -עיריית תל אביבהרשות לאיכות סביבה וקיימות ב
 

 קבוצות תושבים ותושבות להגיש הצעות:מזמינה 
 

 לפרויקטים מסוג "פעילות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה" 
 

 של המשרד להגנת הסביבה 10307במסגרת קול קורא מספר 
 
 

יפו לקבלת הצעות לביצוע יוזמות כחלק ממדיניות של הטמעת -קול קורא זה פונה לקהילות וקבוצות בעיר תל אביב

ת הקיימות בקהילה. מטרת קול קורא זה היא לאפשר לקבוצות פעילות ולקהילות שונות בעיר ליזום עקרונו

פרויקטים שיביאו למעורבות והכרה מעמיקה עם הסביבה הפיזית והסביבה האנושית ועל ידי כך להעצים את 

 תחושת השייכות למקום ולתרום להתנהגות אחראית כלפי הסביבה ובין אדם לחברו.

 לשיפוט תועברנה הסף בתנאי שעומדות פניות רק. 

 .מימוש התקציב הינו עד שנה מרגע הזכייה 

 
 
 רשאים להגיש בקשות .1
 

  קבוצות של תושבים המעוניינים להמשיך ולפעול למען שיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת

 יפו.-השכונה/ העיר תל אביב

 קבוצה תידרש להציג את פירוט הפעולות שהיא  קבוצות שהוכיחו פעילות קהילתית סביבתית בעבר. כל

 ביצעה כקבוצה בשנים האחרונות.

  פעילים. 3הקבוצה מונה לפחות 

 

 תנאי סף להגשת היוזמה .2
 

תמיכה במסגרת קול קורא זה תינתן רק עבור יוזמה בתחום בקשת התמיכה, שטרם החל בביצועה בעת  .א

עם זאת מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור פרסום קול קורא זה והיא לא תוקצבה ישירות בעבר. יחד 

 פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן, ורק עבור פרויקטים שלא ממומנים

 או ימומנו במסגרת תקצוב אחר. 

 חברתי. -תשתיתי והיבט קהילתי  -היוזמה תכלול היבט פיזי  .ב

 

 ת/קהילתית בעבר.אנשים והוכיחה פעילות סביבתי 3הקבוצה מונה לפחות  .ג
 

 למלא שאלון שבו יפורטו הנקודות הבאות:חובה על מנת שנוכל להתייחס לפניות הרלוונטיות  .ד



 
 

 

 

 

 שם היוזמה 

 כתובת/שכונה/מיקום היוזמה 

 )מגישי היוזמה ופרטי איש קשר )שם, טלפון ומייל 

 הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה, ייחודיות הרעיון וחשיבותו 

 

 

  הקהילה בשלבי התכנון, ההקמה והשימוש תוך שילוב היבטים פיזיים וחברתייםתכנית לשיתוף 

  אבני דרך לביצוע היוזמה ולוח זמנים הכולל שלבים לביצוע ולהפעלה 

  פירוט תקציבי מבוקש לרבות תכנון וביצוע 

 תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן גם לאחר סיום התקצוב העירוני 

 הקבוצה במהלך השנים האחרונות בשיתוף עם העירייה ובכלל תיאור הפעילות שביצעה 

 

 

 היקף התקציב .3
 

 היקף התקציב הכולל שתעמיד העירייה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה במסגרת קול קורא זה הינו 

 ש"ח.  135,000

 .תקציב זה יחולק בהתאם למספר הקבוצות שייבחרו 

 

 לוח זמנים .4

יפורסם במהלך חודש לטובת הגשת היוזמות. עם סיום המועד להגשת היוזמות הן ידונו בוועדת רא זה קול קו

 שיפוט הכוללת נציגות מיחידות עירייה שונות ומהמשרד להגנת הסביבה. 

 

 יוזמהפרסום ההסברה ו .5

ות בכל פעילות הסברה, שיווק ופרסום של היוזמות שזכו לתמיכה, יש לציין כי הפרויקט נעשה בסיוע הרש

לאיכות סביבה וקיימות בעירייה והמשרד להגנת הסביבה וכן נדרש להוסיף את הלוגואים של הגופים 

 לפרסומים אלה.

 
 
 היוזמהלוח זמנים לביצוע  .6

לשנה אחת בלבד ותידרש השלמת ביצוע היוזמה עד למועד התמיכה לאחר אישור ההצעה על ידי הועדה, תינתן 

 שיוגדר עם פרסום הקול הקורא.

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה .7
 

 עם סיום המועד להגשה ידונו ההצעות שענו על דרישות הסף על פי אמות המידה המפורטות להלן:

 
 נקודות( 10משך פעילות הקבוצה )עד  .א
 

 ניקוד זמן קיום הקבוצה
 3 קבוצה הפועלת עד שנה )קבוצה חדשה(

 7 פעילות בעברשנים והוכיחה  1-4קבוצה הפועלת 
 10 שנים והוכיחה פעילות משמעותית 4קבוצה הפועלת מעל 

 
 נקודות( 20היוזמה מקדמת נושאים ייחודיים הקשורים בקיימות עירונית ושמירה על הסביבה )עד  .ב
 

 ניקוד פעילות ייחודית בנושאי סביבה וקיימות
 5 מקדמת פעילות שאינה קשורה בקיימות ושמירה על הסביבה

 15 פעילות הקשורה בנושאי קיימות ושמירה על הסביבהמקדמת 
 25 הקשורה בקיימות ושמירה על הסביבה ייחודיתמקדמת פעילות 

 
 נקודות( 20היוזמה מערבת קהילה מגוונת בחתכי גיל ו/או ממגזרים שונים בתכנון, הקמה ופעילות )עד  .ג
 

 ניקוד מעורבות קהילתית
 0 אין מעורבות קהילתית ביוזמה

 10 ימת מסומעורבות קהילתית 
 25 משמעותיתמוכחת מעורבות קהילתית 

 
 נקודות( 20אבני דרך לביצוע היוזמה ולוח זמנים הכולל שלבים לביצוע ולהפעלה )עד  .ד
 

 ניקוד אבני דרך ולוח זמנים ליוזמה
 0 לא הוצגה תכנית לאבני דרך

 10 הוצגה תכנית חלקית
 25 הוצגה תכנית מלאה ומפורטת

 
 נקודות( 20קיימת תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן גם לאחר סיום התמיכה )עד  .ה
 

 ניקוד תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות
 0 לא הוצגה תכנית לתחזוקה ושימור

 10 הוצגה תכנית חלקית
 25 הוצגה תכנית מלאה ומפורטת

 
 
 

 ודיווח תנאי תשלום .8
 
 בלבד:התמיכה תינתן עבור המרכיבים הבאים  .א

 תשתיות פיזיות 



 
 

 

 

 )'שירותים/ספקים הנדרשים לתכנון וביצוע היוזמה )כגון סדנאות, הפעלות, אירועים וכד 

 רכישת חומרים לצורך ביצוע היוזמה 

 יפו.-התשלום יבוצע כנגד הגשת חשבוניות לרשות לאיכות סביבה וקיימות בעיריית תל אביב .ב

 שבונית בשום מקרה.הצהרה על ביצוע עבודה עצמית לא תתקבל כתחליף לח

 התשלום יועבר ישירות מהעירייה למפיק החשבונית. .ג

 שתי הצעות מחיר.באחריות הקבוצה היוזמת לספק , לספק יחיד 10,000₪במידה ומדובר בסכום של מעל  .ד

 ,כדי לקבל הזמנת עבודה מאושרת.  הצעת מחיר, חובה להעביר  ₪5000במידה ומדובר בסכום מעל  .ה

וחזרו , יבמזומן בלבדונרכשו ₪  100, עד ובכתב שאושרו מראשמרים בלבד, הוצאות עבור רכישות חו .ו

 במזומן כנגד חשבונית מס מקורית.

 .העירייה לא תממן את שעות עבודתם של אנשי הקבוצה היוזמת בפעילותם לקידום היוזמה .ז

 לא ניתן לקבל תשלום מעבר לגובה המאושר בהודעת אישור התמיכה החתומה על ידי העירייה. .ח

בתום שנת הפעילות תידרש הקבוצה להוכיח מימוש של סכום התמיכה שאושר ותגיש לעירייה דיווח  .ט

 תקציבי מפורט.

בתום שנת הפעילות תידרש הקבוצה להגיש סיכום מקצועי של היוזמה הכולל: תיעוד מלא של התהליך  .י

קהלי היעד והשותפות  אחרי ביצוע התכנית, הישגים ואתגרים, תכנית תחזוקה עתידית, פירוט-במהלך-לפני

 הקהילתית, מסקנות והמלצות.

לצורך פרסום עירוני של היוזמות תידרש הקבוצה להכין מצגת קצרה המתארת את היוזמה שביצעה, על  .יא

 פי פורמט שיועבר מהעירייה

 
 
 הערות כלליות .9
 

 14/05/2022הבקשות יוגשו בטופס מקוון שתפרסם העירייה  עד לתאריך  .א
 

התמיכה ימסרו במייל רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת שיפוט משותפת של הודעות על אישור  .ב
 יפו והמשרד להגנת הסביבה.-עיריית תל אביב

 
 aviv.gov.il-fruru_i@mail.tel  לאירן פרורולפנות , ניתן והבהרות בנוגע לקול קורא זהלפרטים  .ג

 

 7הגשת מועמדות  לינק לey36MNbi6qcZ9h25https://forms.gle/ 
 

 
  יפו הירוקה-תל אביבובעמוד הפייסבוק שלנו  יפו-סביבה תל אביבבקרו אותנו באתר 

mailto:fruru_i@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:fruru_i@mail.tel-aviv.gov.il
https://forms.gle/25h9qcZ6MNbi36ey7
https://sviva.tel-aviv.gov.il/
https://www.facebook.com/greentelaviv/

