
 

 

 

 

 

 

 
 לעידוד ותמיכה בפרויקטים סביבתיים בקרב התושבים קול קורא

קהילתית, סביבתית מחלקת איכות הסביבה בעיריית כרמיאל, בסיוע המשרד להגנת הסביבה, מבקשת לעודד ולתמוך בעשייה 

 ברחבי כרמיאל.  ומקיימת

אנו מזמינים קבוצות תושבים, מכלל המסגרות הפועלות ברחבי העיר, להציע פרויקטים לעשייה סביבתית וקהילתית בנושא 

מטרת הקול קורא היא לאפשר היכרות מעמיקה עם הטבע העירוני,  ".פעילות קהילתית לחשיפה ושמירה על הטבע העירוני"

 תחושת שייכות ואחריות כלפי המקום והסביבה בה אנו חיים.לחבר קהלים נוספים לנושא ולייצר 

 תינתן עדיפות לפרויקט ארוך טווח, המבוסס על תהליך חשיבה משותף  למעגל נרחב של תושבים. 

 .2020 דצמבר -תחילת יישום הפרויקט שייבחר 

 :דוגמאות לפרויקטים

 סקר טבע עירוני" המופיע באתר העירייהאימוץ אתר טבע עירוני )ניתן לראות את רשימת אתרי הטבע בקובץ " -

-content/uploads/2019/12/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-https://karmiel.muni.il/wp

-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%98%D7%91%D7%A2

%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C.pdf) 

 פרויקט צילום לטבע העירוני -

 הנגשת מסלולי טיול בטבע העירוני -

 הכוללת:הפרויקט הנבחר יזכה בתמיכה 

 לביצוע הפרויקט.  ₪ 15,000תקציב של 

 סיוע מקצועי מהעירייה לתכנון וביצוע הפעילות

 שנים. 3המשך ליווי ותחזוקת הפרויקט למשך 

 קריאה זו לא תומכת ברכישת כיבוד, באירוע או פעילות חד פעמית או בפרויקט מסחרי.

 .202011.5. -שלוח במייל )פרטים למטה( עד האת הצעת הפרויקט יש להגיש ע"י מילוי הטבלאות המצורפות ול

 דרישות סף להגשת בקשה למימון:

 הפרויקט המוצע חייב לעסוק בנושא סביבתי ולשלב היבט פיזי והיבט חברתי. .1

 הוכיח ניסיון קודם בהובלת פעילות למען הקהילהלעל הקבוצה להיות פעילה במשך שנה לפחות ו .2

בי הפרויקט, תכנון תקציב, תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך הגשת תכנית מפורטת הכוללת תיאור של של .3

 זמן ומעורבות התושבים והקהילה בפרויקט )יש למלא בטבלאות המצורפות(. 

 שנים לפחות. 3מצד הקבוצה להמשך פעילות במסגרת הפרויקט לתקופה של התחייבות  .4

 אמות מידה לפיהן תיבחר הקבוצה:

שונים, תתכנס ועדה בה ישתתפו נציגי מח' איה"ס מעיריית כרמיאל, המשרד להגנ"ס, איגוד לאחר קבלת ההצעות לפרויקטים ה

 ערים לאיה"ס גליל מערבי ונציג ציבור. הועדה תדון ותיבחר פרויקט אחד על פי הקריטריונים הבאים:

 נק' 25פירוט הפעילות המוצעת לשנה הראשונה: עד  -

 נק' 20: עד המגוון הביולוגי וכדומה(הנגשת אתרי טבע, שמירה על ) השפעה סביבתית -

 נק' 20התכנות להמשך הפעילות סביב הפרויקט למשך שנתיים נוספות: עד  -

 נק' 20: עד . חשיפת הפרויקטשיתוף ורתימה של קהלים נוספים לפרויקט -

 נק' 15וותק חברי הקבוצה והתרשמות מאופן הפעילות והיכולת של הקבוצה להובלת הפרויקט: עד  -

 

https://karmiel.muni.il/wp-content/uploads/2019/12/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C.pdf
https://karmiel.muni.il/wp-content/uploads/2019/12/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C.pdf
https://karmiel.muni.il/wp-content/uploads/2019/12/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C.pdf


 

 

 

 

 

 

 פרטים כלליים – 1מספר  טבלה 

 

  שם המיזם 

/ מרכז/ת  /יתשם היזם
 אנשי קשר( 2)רצוי  הקבוצה

 

מספר הפעילים בגרעין 
 המוביל 

 

  מספר משתתפים צפוי בסה"כ

  תיאור פעילות הקבוצה 

כתובת היזם/ית / מרכז/ת 
 הקבוצה

 

  היזם/יתכתובת מייל 

  /יתטלפון נייד של היזם

שרציתם לספר  פרטים נוספים
 לנו

)ניתן להוסיף שורות לפי 
 הצורך(

 

 

 )ניתן להוסיף שורות על פי הצורך( הפעילותתיאור  – 2טבלה מספר 
 

  -יוזמה המתוכננת התיאור 
 הסבר קצר על החזון, הרעיון

והביצוע  מיקום המיזם
 המתוכננים

 

 

 -תוצרים מצופים עד סוף 
2021 

, . למשלתוצרים פיזיים
גלריית תמונות, יצירת מגדיר 

סידור שבילים חי וצומח, 
ופינות ישיבה באתר טבע 

 עירוני

 

 יוזמה להגורמים השותפים 
  

גורמים ברשות, , למשל
 עמותות ועוד

 

 



 

 

 

 

 

 

 )ניתן להוסיף שורות על פי הצורך(  2021 סוף עד ותקציב לו"ז  - תוכנית עבודה – 3טבלה מספר 

 
 הפעילות המתוכננת

 
פירוט המעורבות הקהילתית 

 ביוזמה
 ומספר משתתפים הצפוי בכל שלב

סוף לוח זמנים עד 
2021 

 

 – תקציבית הצעה
פירוט הסכום 
שיידרש בכל 

 שלב

מפגש לגיבוש  – למשל

 הקבוצה המובילה
תושבים פעילים משכונת  20- למשל

 "החרציות"

  – למשל 2021ספטמבר 
 –סיור הכנה לשטח 

,  ₪ 300 -הדרכה
  ₪ 500 -מיניבוס

    

    

    

    

    

    

   -סה"כ תקציב נדרש   

 
)ניתן להוסיף שורות  2023 – 2022  . צפי לשנתיים נוספתאור המשך הפעילותית – 4טבלה מספר 
 על פי הצורך(

 
, מעבר רעיונות ותוכניות להמשך

 הראשונהלשנה 
 

הרחבת המעורבות תכנית ל
השותפים הקהילתית ומעגל 

 תיובפעילו

 

 

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת איה"ס

 sasi@karmiel.muni.il,  049085716 -ששי לוי )מנהל מח' איה"ס( 

 nuri_z@karmiel.muni.il,  049085718 -נורי צדיקפור )קיימות וחינוך סביבתי( 
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