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בואו לחולל שינוי - פה, בשכונה ב׳!
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קהילות הנגב מובילות שינוי

כיל עם הקהילה

“חושבים עושים” - תכנית הדגל של 
כיל לקידום יזמות חברתית בקהילות 
הנגב - מרחיבה את פעילותה ומגיעה 

לבאר־שבע.

עיריית באר־שבע וחברת כיל מזמינות 
אתכם להגיש הצעות למיזמים 

חברתיים, שיחזקו קהילתיות בשכונה 

ב’ וישפרו את המרחב הציבורי.

באמצעות המנהלת להתחדשות עירונית וחברת 
כיוונים, עיריית באר־שבע וחברת כיל משיקות 

תכנית קהילתית לליווי ותמיכה במיזמים חברתיים 
משמעותיים, שייצרו נקודות מפגש שכונתיות.

תושבי שכונה ב’, בעלי עסקים וארגונים הפועלים 
בשכונה, מוזמנים להגיש הצעות ליוזמות חברתיות 
- קטנות או גדולות - ולהצטרף לרשת היזמים של 

״חושבים עושים״, המובילה איכות חיים בקהילות הנגב.

התכנית משתלבת במדיניות העירונית להתחדשות 
סביבות מגורים בשכונות הוותיקות. 

יוזמים נקודות מפגש שכונתיות!
יחד ניצור מרחב ציבורי המקדם ומעודד מפגשים בין 

תושבי השכונה, במטרה לחזק את תרבות הפנאי, 
את הקהילה, את הכלכלה המקומית ואת העשייה 

החברתית.
אם יש לכם הצעות יצירתיות למיזמים חברתיים 

שייצרו מקומות והזדמנויות למפגשים בשכונה - אנא 
פנו אלינו! 

על כל הצעה לפרט את שלבי המיזם, משלב התכנון 
ועד הביצוע. 

הצעות למיזמים יתקבלו עד 19.9.2019 

 להורדת טפסי ההגשה היכנסו לאתרים הבאים:

 https://bit.ly/2YNW6BI - כיוונים

https://bit.ly/2Z9QBfK - עיריית באר שבע

בכל שאלה, אפשר לפנות לעדי פרידמן: 
 adi@kivunim7.co.il | 052-6701087

או לספיר פרץ:
sapir.p@kivunim7.co.il | 050-6406403

https://bit.ly/2Z9QBfK 


בתחילת חודש ספטמבר נקיים מפגש היכרות, שבו 
נציג את התכנית, נחשוב יחד על רעיונות ונסייע 

בהגשת ההצעות. פרטים נוספים בהמשך - ברחבי 
השכונה ולנרשמים מראש.  

 קצת רקע על התכנית: 
בשנת 2019 הצטרפה באר־שבע לרשת השותפות 

של תכנית “חושבים עושים” של כיל, הפועלת 
בירוחם, רמת־הנגב, דימונה, המועצה האזורית תמר 

ומצפה־רמון. באמצעות התכנית נבנות שותפויות, 
הפועלות לשיפור איכות החיים של תושבי הנגב 

וליצירת חוסן חברתי משמעותי.

 לאילו מיזמים אנו מתכוונים? למשל: 
פינות ישיבה עם סיפורים מקומיים  

מפגשים מעניינים בבתי עסק בשכונה  
שיתופי פעולה במרחב הציבורי בין עסקים שונים  

מיצגי אמנות רחוב  
ספריות רחוב  

משחקי רחוב מגניבים  
וכל דבר העולה בדמיונכם ומאפשר מפגשים,   

סיפורי זהות מקומית ועשייה חברתית משותפת עם 
השכן ממול.

באיזה תקציב מדובר?
 אתם מוזמנים להציע מיזמים בתקציב שבין

20,000-5,000 ש”ח לשנת הפעילות הראשונה. תיתכן 
גם אפשרות לתקצוב להנעת המיזם. 

מיזמים שיעמדו ביעדים, יהיו מועמדים לתקצוב 
לשנת פעילות נוספת - בהתאם להחלטת צוות 

התכנית.

התאריך האחרון להגשת ההצעות: 19.09.2019

את ההצעות יש לשלוח לעדי פרידמן מחברת כיוונים 
 adi@kivunim7.co.il :באר־שבע, לדואר אלקטרוני

ולהמתין לקבלת אישור במייל חוזר.

חברת כיל, באמצעות חברת קומיוניטי, רשאית בכל 
עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון 
להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים 

הנוגעים לקול הקורא, על פי שיקול דעתה.

קריטריונים מרכזיים לבחירת המיזמים:
חיבור הממד האנושי־חברתי עם הממד הסביבתי.  

יצירת מכנה משותף, רב־מגזרי, לכמה שיותר   
קהילות, לביסוס חוסן קהילתי חברתי.

השקעה בשכבות שונות של הקהילה והזמנת   
תושבים שעד כה לא היו פעילים במרחב הקהילתי.

פיתוח והעמקה של החינוך הסביבתי, ערכיות   
והאחריות של האדם הפרטי על המרחב הציבורי.

תינתן עדיפות ליוזמות של ארגונים ותושבים שייתנו 
מענה לאוכלוסיות מגוונות ושונות. 

“האותיות הקטנות” )של התנאים החשובים(:
המיזם יפעל בבאר־שבע וישרת את תושבי שכונת ב’.  •

על מגישי ההצעות להיות תושבי שכונה ב’, וזאת מתוך ראייה   •
של חיזוק השייכות למקום.

מגישי ההצעות יהיו מחויבים לתחזוק המיזם, בשיתוף עם   •
מנהלי התכנית.

נציגי כל מיזם ישתתפו באופן פעיל במפגשי למידת עמיתים.  •
המיזמים יפעלו בכפיפות לעדי פרידמן, מנהלת תחום קהילות   •

בחברת כיוונים באר־שבע.
משך המימון כפוף לשיקול דעתה של ועדת ההיגוי. משך   •

המימון הראשוני יהיה שנה, עם אופציה להארכה, שתיקבע 
על בסיס הישגי התכנית והעמידה ביעדים ובמדדים שהוגדרו 

כמדדי הצלחה לתכנית הרלוונטית.
הסיוע הכספי יועבר לטובת הפעילות הנבחרת בהתאם   •

לדיווח מסודר, התואם את יעדי ההתקדמות של הפרויקט. 
זאת כפי שייקבע מראש עם כל מיזם לגופו.

כספי המיזם יועברו לאחר הוכחת תשלום והגשת חשבונית   •
לתשלום.

כל מיזם יתוקצב בסכום של 20,000-5,000 ש”ח כתקציב   •
שנתי, על פי החלטת הוועדה.

גוף המעוניין להגיש הצעות למיזם אשר תקציבו עולה על   •
הסכומים הנ”ל יוכל לעשות זאת, אולם חלקה של הרשות 

במימון לא יעלה על הסכומים שהוגדרו כאמור, ועל המוסד 
יהיה להציג מקורות כספיים מתאימים למימון הסכום הנוסף.

המיזם יכול להיות חלק מפעילות קבועה אצל המציע או   •
פרויקט חדש אשר גובש כמענה לקול קורא זה, ובלבד 

שיעסוק בתחומים המפורטים לעיל ויענה על המטרות 
שהוצגו.

אין הגבלה על מספר המיזמים שגוף אחד יכול להציע   •
ולהפעיל.

חלק מהפעילות במיזמים תתועד, וכיל תהיה רשאית   •
להשתמש בחומרים.


