
 

להגיש מועמדות לקבלת תקציב בסך  קבוצות תושבים  עיריית כפר סבא מזמינה
 שיפור איכות החיים והמרחב הציבורי לפעילות שמטרתה  ₪ 28,000

קול קורא זה מיועד לקבוצות תושבים הפועלות לפחות שנתיים ברשות ומוכרות  
 לעיריית כפר סבא  

 
 כללי:  

קבוצות    ארבעשל  ן המשרד להגנת הסביבה ועיריית כפר סבא יממנו את פעילות 
אשר מהותן שיפור איכות החיים והסביבה. כל קבוצה תקבל  בעיר לביצוע תכניות

 ₪ למימוש התכנית.    28,000עד 
 

 תנאי סף:
היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר. תמיכה במסגרת   .1

קול קורא זה תינתן רק עבור פעילות/פרויקטים בנושא קבלת התמיכה, שטרם  
מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור  החל בביצועם בעת פרסום קול קורא זה. 

 פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן.
 והיבט קהילתי חברתי.  היבט פיזי תשתיתיהפעילות של הקבוצות תכלול  .2
באיתור ספקים   בתכנונו, הפרויקט:הקבוצה תפעל באופן עצמאי לקידום  .3

. כל זאת בתאום ובליווי גורמי  שמתאימים, קבלת הצעות מחיר וכל אשר יידר
 העיריה הרלוונטיים  

בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה, יש לציין כי  .4
 הפרויקט נעשה בסיוע העירייה והמשרד להגנת הסביבה. 

 
 על מסמכי ההצעה לכלול: 

  היוזמה  הנושא הסביבתי שבו תעסוק •

התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים:  -תיאור הפרויקט המוצע •
ייחודיות הרעיון וחשיבותו, תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן, 
מעורבות קהילה ותושבים ביוזמה , תכנון, הקמה ושימוש, שילוב היבטים  

 פיזיים וחברתיים 

 אבני דרך לביצוע. •

 שלבים לביצוע ולהפעלה.לוח זמנים כולל  •

 פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע.  •

 תוכנית לשיתוף הקהילה. •

 תיאור הפעילות שביצעו הקבוצות במהלך השנתיים האחרונות.  •

 עיתונות, עמודי פייסבוק וכדומה( ת  נספחים רלוונטיים )תמונו •

 רשימת הפעילים בהמהות פעילות הקבוצה ו •

 וצה איש קשר המרכז את פעילות הקב •



 

 ופן בחירת הקבוצות הזוכות:  א 
 בחירת הקבוצות הזוכות תתבצע בכמה שלבים: 

 נקודות במכוון השיפוט.  60בחינת הבקשות לעמידה בתנאי הסף ומינימום  .1
( מול צוות השופטים שיכלול תכניות  10הצגת התכניות שעלו שלב )עד  .2

 נציגים מהעירייה ומהמשרד להגנת הסביבה.  
 הקבוצות הזוכות.   ארבעבחירת  .3

 15/03/22 –יש להגיש תכניות עד ה 
 הודעה על מעבר לשלב הצגת הפרויקט תינתן במייל 

 מכוון שיפוט  

 ניקוד   אמות מידה   התנאים  

 מידע על פעילות הקבוצה בשנים האחרונות 

 5 שנתיים עד  היווסדות הקבוצה  

 7 בין שנתיים ל ארבע  

 10 מעל ארבע שנים  

מספר פרויקטים  
 שהקבוצה קידמה 

1 2  

 2-3 3 

 5 3מעל  

איכות הפרויקטים  
 שבוצעו 

ניקוד   - ע"פ ניהול וביצוע  טיישפ

 על פי החלטת צוות השיפוט 

1-10 

 מידע על התכנית שהוגשה 

 10 טבע עירוני   תחום פעילות  

 Place Making  10 

 10 במקורפסולת  הפחתת  

 7 ניקיון המרחב הציבורי 

 5 בניה ירוקה   

 5 איכות אוויר   

 1-10 פירוט מטרות, יעדים ודרכי פעולה תיאור הפרויקט המוצע 

 1-5  אבני דרך לביצוע 

 1-5 לרבות תכנון וביצוע  פירוט תקציבי  



 

 1-10  היתכנות הפרויקט  

 1-10  תכנית תחזוקה ושימור

 1-10 תקציבית, מיקומים נוספים בעיר  יכולת שכפול הפרויקט  

תכנית לשיתוף הקהילה 
 ביישום הפרויקט   

 20 

 ומספר התושבים שייהנ
 מהתוצר של הפרויקט  

 10 כל תושבי העיר 

 5 כל תושבי השכונה  

 יבחן בזמן השיפוט  אחר 

 
 

 תנאי תשלום 
הסיוע יינתן עבור המרכיבים הבאים בלבד: תשתיות פיזיות, שירותים   .1

 הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות ורכישת חומרים לביצוע הפעילות.  
 אישור בהודעת  לתמיכה המאושר לגובה מעבר תשלום לקבל ניתן לא .2

 על ידי העירייה.  החתומה התמיכה
 . 45חשבוניות רכישה ובתנאי החזר של שוטף + התשלום יתבצע אל מול  .3
 לא יתקבל החזר על שעות ריכוז, ליווי או שכר עבודה כלשהו.   .4
 בשום לחשבונית  כתחליף תתקבל לא עצמית  עבודה ביצוע על הצהרה .5

 .מקרה
 הדיווח ב.תקצי ודיווח מקצועי דיווח להגיש יש תשלום דרישת  הגשת  בעת  .6

 .ואחרי במהלך ,לפני – התהליך תיעוד של יכלול המקצועי
 .בלבד אחת  לשנה תינתןהכספית  התמיכה .7
 
 

  מנהלת מחלקת , לתמי קצבורג נבנצל במייל  להגיש יש קורא הקול מסמכי את 
 .15/03/2022, לא יאוחר מתאריך קיימות וחדשנות קיימות, אגף 

 
 לשאלות נוספות ולהסדרי נגישות פרטניים:

 9745259-09או בטלפון  tammyk@ksaba.co.il במייל
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