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'חושבים עושים' 2020
קול קורא להגשת הצעות למיזמים 
בתחום מרחבי קהילה פתוחים

מועצה אזורית רמת הנגב, בשיתוף חושבים עושים, 
כיל עם הקהילה מזמינים תושבים ויישובים להגיש 
הצעות בתחום מרחבי קהילה פתוחים בישובים או 

בסביבותיהם.
מרחב קהילתי פתוח הינו נקודת מפגש ופעילות 

לקהילה בהתאמה לצרכי המקום והתושבים.
מרחבים אילו יכולים  לנצל את היתרונות של המרחב 

הכפרי, בייחוד בימים אילו של חשש מווירוס 
הקורונה, המרחבים יאפשרו חיבור בין האדם, הקהילה 

והסביבה.
דוגמאות למרחבים קהילתיים פתוחים: בוסתן קהילתי, 

מרחב משחק טבעי, חורשת מפגש קהילתית, אתר 
טבע יישובי, גינה קהילתית.

אנו מזמינים את התושבים/ היישובים להציע רעיון 
למרחב בעל נוכחות עבור הקהילה. על המרחב 

הקהילתי הפתוח להתאים לתושבי היישוב, לצרכים 
המקומיים ולתנאים הפיזיים. 

ההצעה  תכלול תוכנית לקידום פיזי של המרחב 
ותוכנית פעילות במרחב.

לטובת המיזמים תעמוד ה"סדנה", מתחם הבנייה 
והיצירה של מחלקת נוער רמת הנגב, לליווי וייעוץ 

מקצועי בתכנון ובביצוע.
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תנאי סף להגשת הצעות: 
תושב/ת מועצה אזורית רמת הנגב  

המיזם מחויב באישור ועד היישוב למיקום המרחב,   
תכנית המרחב, מערך הפעילות והתחייבות 

לתחזוקה שוטפת של המקום.

עקרונות קול הקורא:
ניתן לבחור בהקמת מרחב חדש או בפיתוח מרחב   

קיים.
המיזמים הנבחרים ילוו ע"י אגף שפ״ה וסביבה,   

צוות קומיונטי וכן יועצים מקצועיים לפיתוח 
היוזמה.

על תהליך התכנון להיות פתוח ומשתף את   
הקהילה.  

על היישוב להגיש תכנית פעילות שנתית קהילתית   
במקום )לכל הפחות 3 פעילויות בשנה(.

השתתפות בפורום מובילי המרחבים במועצה הינו   
 תנאי חובה לקבלת תמיכה. הפורום כולל

כ-3 מפגשים בשנה ויכלול סיורים, פעילות 
העשרה ולמידת עמיתים. במסגרת הפורום 

נקדם ביחד פיתוח תפיסה מקומית לגבי מרחבים 
קהילתיים פתוחים.

הגופים הנבחרים יתבקשו לעבוד בשקיפות   
ולהעביר דיווח על פי אבני הדרך שייקבעו בראשית 
התהליך, על הפעילות שבוצעה ועל עמידה ביעדים 

שסוכמו.
המיזמים יתועדו לצורכי פרסום. יזמים ידרשו   
לתעד פעילויות. כל פרסום מטעם היזם חייב 

באישור צוות הנהלת המיזם.

היבטים תקציביים:
התקציב מיועד לשנת פעילות 2020 בהתאמה   

לתוכנית העבודה והתקציב שיאושרו מראש.
התנהלות תקציבית - ההתנהלות התקציבית   

תהיה מול היישוב. הרכש יתבצע דרך היישוב 
והיישוב יקבל החזר מהמועצה לפי חשבוניות עד 

גובה התקציב המאושר ולפי תכנית העבודה.
גובה תקציב התמיכה ליוזמה ינוע בין  

40,000-10,000 ש״ח.

עדיפות תינתן למיזמים אשר:
יחזקו קהילה ויחברו בין קהילות  

ישפרו את הנראות והאסתטיקה של מרחבים   
ציבוריים

יהיו חדשניים ברמה הרעיונית והביצועית  
יוכיחו יכולת פעילות לטווח רחוק  

יוכיחו יכולת יישומית משלב התכנון  
ייצרו העלאת מודעות לנושא הקיימות בקהילה   

ובמרחב
מעגלי ההשפעה של המיזם יגעו במספר רב של   

תושבים

להלן קישור לטופס ההגשה:
/https://rng.org.il/articles/item/48

הצעות יתקבלו עד ה-18 במאי, 2020 בחצות
shefa@rng.org.il :במייל

פרטים נוספים ושאלות:
אגף שפ"ה וסביבה, מועצה אזורית  רמת הנגב,  

shefa@rng.org.il

https://rng.org.il/articles/item/48/
https://rng.org.il/articles/item/48/
mailto:shefa@rng.org.il
mailto:shefa@rng.org.il


 נספח תנאי התקשרות 

מועצה אזורית רמת הנגב רשאית בכל עת, בהודעה  א. 
שתפורסם, להאריך את המועד האחרון להגשת 
ההצעות ולשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים 
לקול הקורא על פי שיקול דעתה הבלעדי. לא יהיה 
למשתתפים כל טענה או תביעה כנגד מועצה אזורית 
רמת הנגב בקשר לכך, מבלי לגרוע מכלליות הדברים.

מועצה אזורית רמת הנגב רשאית, על-פי שיקול  ב. 
דעתה הבלעדי, לחזור בה מהצעה זו להציע הצעות 
או להפסיק את ההליך או לשנותו לרבות לאחר 

הגשת ההצעות.

מועצה אזורית רמת הנגב רשאית, על-פי שיקול  ג. 
דעתה הבלעדי לאשר או לא לאשר השתתפותו 
של איש מהפונים. לבחור מספר מציעים או לא 
לבחור הצעה כלשהי, לנהל עם המשתתפים או מי 
מהם מו"מ או לא לנהל משא ומתן, בכל שלב של 

ההליך מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה.

מועצה אזורית רמת הנגב רשאית, גם לאחר קביעת  ד. 
ההצעה הזוכה, לחזור בה ולא להתקשר עם אף 
אחד מן המציעים, לרבות המציע ו/או המציעים 
שהצעתם, או הצעת מי מהם, נקבעה כזוכה, ולא 
לחתום על הסכם התקשרות כלל, וכן להתקשר עם 

מי שתבחר בהתאם לתנאים לפי שיקול דעתו.

מועצה אזורית רמת הנגב איננה מתחייבת לקבלת  ה. 
כל הצעה שהיא והיא רשאית לקבל חלק מן ההצעות 

או לדחות כל הצעה מכל סיבה שהיא.

מועצה אזורית רמת הנגב ו/או מי מטעמה המטפלים  ו. 
בהליך ההזמנה על פי מסמך זה לא יישאו בכל 
אחריות להוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם 
הצעתו ועם הנזכר בהזמנה זו ומבלי לפגוע מכלליות 
האמור בפרק זה גם בשל הפסקת ההליך כאמור 
ו/או הפסקת המשא ומתן ו/או אי קבלת הצעתו 
וכן בקשר לנכונות הפרטים שנמסרו בנוגע מועצה 

אזורית רמת הנגב, פעילותה ועסקיה ועל המציע 
לערוך בדיקות עצמאיות בעניינים אלה. מובהר 
בזאת במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי 
לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר 
עם השתתפותו בהליך זה לרבות בגין כל פעולה 
שתעשה על-ידו טרם השלמת ההתקשרות על כל 

מרכיביה.

עם הגשת ההצעה, המציע מצהיר שכל מידע שהובא  ז. 
לידיעתו או נמסר לו בקשר עם הזמנה זו ניתן ללא 
כל התחייבות ולא ייחשב כמצג של מועצה אזורית 
רמת הנגב והוא מצהיר כי תנאי ההתקשרות ברורים 
לו וכי ערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת 
ההצעה והגשתה ולא תישמע מצדו של המציע כל 
טענה בדבר טעות ו / או הטעיה ו / או אי ידיעה של 
פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו / או 
בהזמנה זו ו / או המופיע בהן ו / או שאינו מופיע 

בהן .

מועצה אזורית רמת הנגב איננה כפופה לחוק  ח. 
חובת המכרזים התשנ”ב- 1992( להלן: "חוק חובת 
מכרזים"( וחוק זה ותקנותיו לא יחולו על הליך זה 
.המציע בעצם הגשת ההצעה מצהיר, כי ידוע לו כי 
חוק חובת המכרזים ותקנותיו לא יחולו על הליך 

זה.

כתנאי לבחירתו של מיזם יידרש המציע למלא אחר  ט. 
דרישת כל דין רלוונטית, ולהמציא לבקשת מועצה 
אזורית רמת הנגב כל אישור שיידרש להנחת דעתה 
של מועצה אזורית רמת הנגב, הכול בהתאם לאופי 

המיזם ולדרישות הדין הרלוונטיות.

השלמת ההתקשרות, תעשה בחוזה מסודר בכתב עם  י. 
יזמים שייבחרו, בהתאם לאופי המיזם ולהסכמות 
יחייב את הצדדים החל ממועד  הצדדים אשר 

חתימתו.
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