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 21יוני 

 קול קורא תכנית 'העירה'

 

 רקע 

הציבורי  מגמות  למרחב  והעיר.  החברה  של  ובתדמיתה  בעיצובה  חיים,  איכות  ביצירת  מכריע  תפקיד  בעיר 

משברים  האקלים,  משבר  השפעות  המואצים,  והעיור  הציפוף  כדוגמת  העירוני  המרחב  על  המשפיעות 

ועוד,   וכלכליים  מערכתיות  חברתיים  תועלות  בעל  הכרחי  משאב  הוא  הציבורי  המרחב  כמה  עד  מדגישים 

ותפקידים רבים; תפקיד חברתי, כמרחב בו מתקיימים מפגשים אקראיים ומתוכננים בין קבוצות חברתיות  

סביבתי   תפקיד  אזרחי,  תפקיד  ולמידה חברתית,  מידע  אנשים, החלפת  בין  תקשורת  ובו מתרחשת  שונות 

מקומי המשפיע על תחושת השייכות והחיבור למקום של תושבי    –כלכלי ותפקיד תרבותי    ובריאותי, תפקיד 

 העיר.

 

רחובות, מוסדות ציבור, ושטחים ציבוריים פתוחים, כאשר    -ה'רשת הציבורית' מורכבת ממערך של מרחבים  

ע וכן  בה  המתקיימים  הפעילות  דפוסי  ועל  היומיומית  ההתנהלות  על  משפיעים  ותפקודה  עיצוב  עיצובה  ל 

תפיסת העולם של המשתמשים בה בסביבת המגורים ובעיר. עיר מכילה ופתוחה לכלל תושביה ומבקריה 

  מאפשרת איכות חיים גבוהה ותנאים לצמיחה כלכלית בטווח הקצר והארוך.

 

 מטרת התכנית  

בתמיכת   'העירה',  ברכהתוכנית  מקדמת  קרן  עירונית ,  פיתוח    קיימות   .ציבוריים מרחבים  באמצעות 

 פיתוח המרחב נעשה בגישת עבודה הוליסטית הכוללת את שלושת היבטי הקיימות: קהילה, סביבה וכלכלה. 

הארגונים והצוות המקצועי בתוכנית עובדים בשותפות מלאה עם עובדי הרשות ועם מובילים עירוניים. יחד, 

ומטמי  תושבים  החיים של  איכות  על  המשפיעים  ציבוריים  עבודה חדשניים מפתחים מרחבים  תהליכי  עים 

 בראייה רחבה ורב תחומית. בדגש על תחומי הליבה הבאים:

 עידוד שהייה ופעילות במרחב הציבורי   ●

 "walkability"-קידום הליכות  ●

 העשרת התשתית הירוקה של העיר  ●

בהתערבויות פיזיות לעשייה של 'העירה' מספר מעגלי השפעה בהתאם לטווחי זמן שונים; טווח קצר המתמקד  

ותוכניות במרחבים ציבוריים שנבחרו בעיר, וטווח ארוך המתמקד בפיתוח תהליכי עבודה ובראייה רשתית של  

עירונית. התכנית מלווה בכלים ייעודיים של הערכה ומדידה כחלק מתהליכי העבודה    –המערכת הציבורית  

 של התכנית. 

 משך ליווי התכנית בכל עיר הינו כשנתיים. 

לקבל הצעות מרשויות מקומיות להשתתפות בתכנית  קו זה מבקש  קורא  צוות 'העירה'ל  יוקם  , במסגרתה 

עבודה  תהליכי  ולהטמעת  ציבוריים  במרחבים  התערבויות  לקידום  מקצועי  לליווי  יזכה  אשר  ברשות,  מוביל 

 חדשניים בקידום הרשת הציבורית בעיר.  
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 תכנית העירה ברשות 

ניהול של מרחבים ציבוריים בעיר, באמצעות ליווי של צוות מקצועי רב  התכנית מבקשת לקדם פיתוח ו

תחומי ברשות ומחוצה לה, תוך למידת כלים חדשים, שילוב חשיבה אינגרטיבית ולמידה מתוך עשיה לאורך  

הדרך. כל אלו ישפיעו על מיפוי והרחבת מעגל מחזיקי העניין המעורבים בפיתוח המרחבים ובניית תהליכי  

 כבים המחזקים את החוסן העירוני והקהילתי בעיר.עבודה מור

 

 תצטרף רשות אחת נוספת.  2021נבחרו נהריה וערד לקחת חלק בתכנית. בשנת  2019בשנת 

 

 התכנית כוללת:

 למידה והכשרה של הצוות העירוני המוביל בעיר בנושאי הליבה  ●

 פיתוח נקודתי של מרחבים ציבוריים נבחרים ●

 הנבחר קהילתיים במרחב היבטים המשלבת פיתוח רשת ציבורית  ●

 למידת עמיתים של רשת הערים המשתתפות בתכנית ●

 תקציב ליווי יועצים מקצועיים ותקציב לפיתוח מרחבים עירוניים נבחרים.  ●

 סיוע בגיוס תקציבים משלימים ●

 

 21.6.21-מידע נוסף על מהלך התכנית יינתן ביום חשיפה שיתקיים ב
 

 התחייבות הרשות המשתתפת בתכנית 

תמיכת ראש הרשות והנהלה בכירה בתכנית. הצוות יעבוד בכפיפות ישירה לראש הרשות ובממשק  .1

 סדיר עם מנכ"ל הרשות. 

 . לתכנית מטעם הרשות המקומית  מוביל.ה בכיר.ה*מינוי  .2

צוות מוביל רשותי: בחירת כ .3 לק כחברי  שונים, שייקחו חאגפים  /עובדי רשות ממחלקות   5- בחירת 

שעות שבועיות וידרשו בין היתר למטלות הבאות: השתתפות בפגישות    2הצוות המוביל בהיקף של  

הפעולות   קידום  המקומית;  ברשות  התכנית  הפעלת  הכשרה;  במפגשי  מלאה  השתתפות  הצוות; 

 הנדרשות בהתאם לתכנית העבודה וללוח הזמנים שהוגדר יחד.

מינוי מאת מנכ"ל הרשות, כאשר הרשות מתחייבת לזמינות ופניות עובדי הצוות ימונו לתפקיד בכתב   .4

חברי הצוות בהיקף השעות המפורט לעיל, לצורך שותפות משמעותית בתהליך העבודה. הרשות 

 תידרש לאפשר גמישות בשעות העבודה של חברי הצוות, לפי צרכי פעילות הצוות. 

דמי השת  .5 בכל שנה משנות השתתפותה בתכנית  תעמיד  בסך  הרשות  , שיוקצו  100,000₪תפות 

 לטובת פעילות תכנית 'העירה'. למען הסר ספק לא ניתן להעמיד את התקציב ב"שווה כסף".

 ראש הרשות יחתום על טופס הצהרת הרשות המצורף בנספח א', כראייה להתחייבות זאת. .6

 

הדמות צריכה להיות הינה הדמות המובילה את פעילות תכנית 'העירה' ברשות.    –   מוביל.ה בכיר.ה *  

בעלת יכולת הנעת והובלת תהליכים, יכולת חשיבה יצירתית, הנמצאת בקשר ישיר עם ראש הראשות. 

ובמינוף   ולסייע בקידום  'העירה'  צוות הליבה של תכנית  על המוביל.ה להיות בשיתוף פעולה מלא עם 

 תהליכים לצורך מימוש אפקטיבי של התכנית בעיר.
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 ל הקורא לוח זמנים להגשת הקו 

 

 הערות פעולה תאריך 

  פרסום הקול הקורא  6.6.21

21.6.21 

10:00-11:00 

 

יום חשיפה לרשויות  

 המקומיות

 קישור:

https://us02web.zoom.us/

j/88923528703 

החשיפה  ביום  ההשתתפות 

להגשת  ותנאי  חובה  הינה 

 הצעות. 

לפחות  ישתתפו  החשיפה  ביום 

 שני נציגים מכל רשות

ממחלקת  מהם  אחד  כאשר 

 תכנון או אסטרטגיה   

הקול מועד   6.7.21 להגשת  אחרון 

 + מילוי שאלון קורא

 למילוי השאלון  קישור

 

  זימון לראיונות 18-31.7.21

  הודעה על הרשות הזוכה  16.8.21

 

 

 אי עמידה של רשות מקומית בתנאי הקול הקורא 

.  'העירה'המפורטים לעיל עלולה להוביל להפסקת השתתפותה בתכנית  אי עמידה של רשות מקומית בתנאים  

קרן ברכה שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך בדיקה מול רשות שאינה עומדת בדרישות התכנית, עד 

 להפסקת השתתפותה בתכנית במקרה הצורך.  

 

 תנאי סף להגשת הקול הקורא 

 תושבים  20,000רשות מקומית מעל 

 ומטה בעיר קטנה/ ברובע של עיר גדולה 7י דירוג סוציואקונומ

 

  

https://us02web.zoom.us/j/88923528703
https://us02web.zoom.us/j/88923528703
https://forms.gle/RTga4TBwZdxmHTY78
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 טופס התחייבות הרשות המקומית 

 

 שם הרשות המקומית: 

 תאריך הגשה: 

 

 פרטי קשר מוביל.ת התכנית ברשות

 שם מלא:

 

 הגדרת תפקיד: 

 דוא"ל:  טלפון נייד: 

 

 רשימת אנשי צוות מומלצים מטעם הרשות לתכנית העירה 

 טלפון נייד דוא"ל  תפקיד שם משפחה  שם פרטי 

     

     

     

     

     

     

 

אנו החתומים מטה מאשרים את השתתפות צוות הפרויקט של עיריית ______________ המוצג   •

 מעלה בתכנית 'העירה'. 

אנו מתחייבים לשלוח חמישה נציגים לפחות לכל המפגשים המצוינים בקול קורא זה וכן בכל המפגשים  •

 אשר יתואמו מראש עם מוביל.ת הפרויקט.  

אנו מודעים לכך כי הרשות תעמיד בכל שנה משנות השתתפותה )סה"כ שנתיים( בתכנית דמי   •

 ₪, שיוקצו לטובת פעילות התכנית.  100,000השתתפות בסך 

ידוע לנו ומוסכם עלינו כי קרן ברכה תהא רשאית לבטל / לעכב העברת כספים אם נוכח כי הרשות  •

 המקומית אינה עומדת בהנחיות הקול הקורא 

 חתימת ראש הרשות: 

 

 

 חתימת מנכ"ל העירייה: 

 

 

 

 חתימת מהנדס.ת העיר:

 

 

 

 חתימת גזבר.ית העירייה: 

 

 תאריך: 

 


