קול קרוא (טיוטא) לתושבי המועצה המקומית מעלה
עירון
אזרחים למען הסביבה
המועצה המקומית מעלה עירון ,בשיתוף ובסיוע המשרד להגנת הסביבה מזמינים את
אזרחי הכפרים במועצה לקחת חלק פעיל בקידום השמירה על הסביבה ,טיפוח ועיצוב
המרחב הפיסי והחברתי ברחבי הכפרים במועצה באמצעות אימוץ הצעות ורעיונות
של קבוצות וארגונים שפועלם מוכח בנושא השמירה והגנת הסביבה .וזאת מתוך
אמונה שטיפוח ואימוץ יוזמות וולונטריות בקרב תושבים מאורגנים בכוחן ליצור מעגלי
השפעה נוספים ,מתמשכים וברי קיימא .לאור זאת ,משרדי המועצה יהיו פתוחים
להגשת רעיונות  ,ותכניות ברוח מסמך זה ובכפוף לתנאיו עד תאריך
____________
 -1הנושאים הסביבתיים :

א -פסולת :מזמינים אתכם להצטרף אלינו למאבק נגד מפגעי הפסולת שפוגעים
בשגרת החיים בכפרים שלנו .נא להתייחס בתכנית הפעולה שתציגו ככל שאפשר
לנקודות הבאות :הפחתת כמויות הפסולת ברחבי כל כפר ,צרכנות נבונה כגורם ממתן
ופתרון לטווח ארוך ליצירת מפגעי פסולת ,אכיפה סביבתית ושמירה על נחלת הכלל.
נא להתייחס בתכנית למימד הפיסי והחברתי ושילובם.
ב -זיהום אוויר :הכביש הראשי העמוס של כל כפר במועצה ורמת הזיהום מרכבים
שנפלטת ממנו ,השפעת עובדה זו על איכות החיים ואיכות האוויר שאנו וילדינו ומבקרי
כפרנו נושמים .צריכת החשמל בבית ,בהתחשב בעובדה ,שתחנת הכוח אורות רבין
)חדרה) במרחק קילומטרים ספורים מאתנו ,אלו עובדות לגירוי המחשבה ולא חייבים
להיות הנושא המרכזי של תכניתכם והצעתכם .
 -2תיאור הפרויקט המוצע :
בהצגת התכנית של הקול קורא חשוב מאד להתייחס לנקודות הבאות:
א -נא להציג בחצי עמוד תיאור כללי של הפרויקט וייחודיותו ,וזאת בהלימה לנושאים
הסביבתיים שנקבעו בפרק "א" .
ב -נא להתייחס לישימות הפרויקט בטווח הקצר והצגת תכנית ריאלית לשימור
ותחזוקת המיזם לאורך שנים .
ג -נא להציג באבני דרך את מעורבות הקהילה בתכנון וביצוע הפרויקט בכל שלביו .
 -3אבני דרך לביצוע:
במסמכי הקול קורא שעליכם להציג נא להתייחס לאבני הדרך לביצוע לפי הפירוט
הבא:

א -שטח התכנית הפיסי (גוש חלקה( במידה וזה רלבנטי ,או המקום שבו הפעילות
תתרחש )שכונה ,כביש ,מתנ"ס ,גינה ,יער ,ועוד(.
ב -תכנון ראשוני לפרויקט ,תזכרו שעליכם להציג את ההביט הפיסי ולאחר מכן כפועל
יוצא ההיבט החברתי ההסברת ,למשל אם בחרתם טיפוח גינה למשל עליכם להציג
תכנון רעיוני פיסי לשטח ותכנית קהילתית שמראה איך באמצעות הגינה אפשר לחבר
את הקהילה וליצור מעגלי השפעה נוספים לקידום השמירה על הסביבה .
ג -תכנון מפורט למיזם אשר כולל שלביות העבודה החל ממפגש ראשון בשטח עד
המפגש האחרון שבו מציגים את התוצר .נא להגיש פרק זה בטבלה אשר מפרטת שם
המפגש ,תיאור המפגש ,תאריך לביצוע ,משאבים נדרשים ,כמות משתתפים מוערכת ,
ועלות ביצוע למפגש (מקסימום  20,000ש"ח לפעילות ואין לחרוג מתקציב זה
בתכנית)
ד -נא להתייחס לאופן שיתוף הקהילה בפרויקט במהלך ביצוע הפרויקט וגם בגמר
הביצוע (המשכיות)
 -4ניסיון של הגוף מציג הבקשה:
על הקבוצות המציעות לצרף למסמכי הקול קורא )כל קבוצה בנפרד(תיאור ממצה כולל
תיעוד ואסמכתאות )במידה וישנן( לפעילות שנעשתה באמצעות אותה קבוצה בשנתיים
האחרונות (עדיפות תינתן לקבוצות שעסקו בהגנת הסביבה).
 -5תיאור הליך בחירת הקבוצות הזוכות :
תהליך בחירת הקבוצות הזוכות יתקיים לאחר סגירת מועד הגשת הבקשות האחרון
באמצעות וועדת שיפוט שתורכב מאנשי מקצוע ,מהרשות המקומית ומהמשרד להגנת
הסביבה מחוז חיפה ,ומהיחידה הסביבתית משולש צפוני .
להלן נוהל ההכרזה על הקבוצות הזוכות:
א -ניסיון הקבוצה בקידום פרויקטים דומים והמשכיותם של אותם פרויקטים נכון
להיום .
ב -הלימת התכנית למטרות הקול קורא והנושאים הסביבתיים שהוגדרו בפרק "א" .
ג -מידה מעורבות הקהילה בתכנית והפוטנציאל של יצירת מעגלי השפעה נוספים.
ד -ישימות הפרוייקט ביצועית וכלכית ומידת התאמתם שני מדדים אלו לעלויות
שמתועדות בגוף הבקשה.
ה -מידת יצירת תהליך מתמשך של התכנית בשנים לאחר גמר ביצוע התכנית .

נשמח לקבל את הצעותיכם ותכניותכם )עותק דיגיטלי +עותק אחד מודפס) במשרדי
היחידה הסביבתית עד תאריך __________________

