
                                                                                                  
  

 במרחב היישובי. וסביבתיות קול קורא ליישובי חבל מודיעין להעלאת יוזמות קהילתיות

גיש הצעות לה יישובי המועצהאנו שמחים להזמין את בחבל מודיעין,  חיזוק הישוביםבמסגרת 

הגברת תחושת השייכות וליוזמות השמות להן למטרה לשתף תושבים ליוזמות מחזקות קהילה ,

 לישוב.

ייה למען הקהילה ובעלת ערך מוזמנים להגיש יוזמה קהילתית התנדבותית המבוססת על עשהנכם 

 , לסביבה ולאנשים.למקום

 קריטריונים:

  חברי קהילה. 15יוזמה המבוססת בעיקרה על הפעלת מתנדבים מהקהילה ומשתפת לפחות 

  קהילה.או ערכי  סביבהיוזמה חדשנית המקדמת ערכי 

 לאחר שנבחרה בשיתוף הקהילה.  – ובאישור הועד המקומי ההצעה תוגש בשם הישוב 

 .עדיפות ליוזמות שיש בהן המשכיות 

 :דגשים

  יידונו רק הצעות שיוגשו בצירוף תכנית עבודה 

  28/2/2020יש להגיש את התכנית לא יאוחר מיום 

  5,000-20,000המענק ליוזמה יהיה בגובה של ₪  

 מענקים לעשר יוזמות בלבד. ויינתנ 

  במידה ולא 20/10/2020ביצוע הפרויקט יתאפשר עד לתאריך  –במידה והיוזמה תאושר .

 הזכאות למענק תאבד. –יבוצע עד לתאריך הנקוב 

 

 :בלבד הבאים המרכיבים עבור פרויקט בכל ינתןת התמיכה

 ציוד / ורכישת חומרים הפעילות וביצוע לתכנון הנדרשים הדרכות  /שירותים, פיזיות תשתיות

 .הפעילות ביצוע לצורך

 אדם כח עבור הוצאות המועצה לא תממן. 

 מקרה. לחשבונית בשום כתחליף תתקבל לא עצמית עבודה ביצוע על הצהרה 

 

 חיזוק הישובים.ההצעות ידונו בוועדת היגוי ייעודית לשנת 

 שנת חיזוק הישובים.מנהלת  למורן צדףיש למלא את טופס הרישום המצ"ב ולשלוח במייל 

Morant@modiin-region.muni.il 

 

 כל ישוב יוכל להגיש יוזמה אחת. -קול קורא זה מיועד להגשת היישובים

 

 



                                                                                                  
 

 

 במרחב היישובי  טופס בקשה להגשת הצעות למיזמים בנושאי סביבה קהילה

 ____________ישוב: שם ה.1 

איש/אנשי קשר: שם+ טלפון+ דוא"ל . 2

__________________________________________________________________.1 

__________________________________________________________________.2 

__________________________________________________________________.3 

  :נושא המיזם המוצע.3

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 :תיאור מפורט של המיזם.4

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

 :לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה. 5

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

המשתתפים קף שיתוף הקהילה: מעורבות תושבים בייזום, תכנון והקמה+ אוכלוסיית היעד והי.6

 :יהצפו

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



                                                                                                  
 

 

 

 

  :ומה נדרש מהמועצהישוב כולל מה באחריות ה -מור הפעילות לאורך זמןתכנית לתחזוקה ושי.7

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

  :פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע..8

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 בהצלחה!!


