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 ,לאחר שנה מוצלחת של מיזמים חברתיים ביישובי בנימין

  :לצאת להרפתקהשוב ר קהילה מזמין אתכם מדו

 מיזם חברתי הפקת
  יוזמות חדשות בתחו� החברתידי לתת במה לכ    ?למה

  לעודד יזמות חברתית בישובי� ידכ

  חכמה והכוח נמצאי� בשטחהכי 

  חדשל תהזדמנויותת לכ� לי דכ

  

   חדשני וייחודי, להפעלת מיז� חברתיכספי ינת� תמרי� י משמעותיות יוזמות חברתיותל?      מה

, מתו� מבחר ההצעות שנקבל. המיז� יכול להיות במסגרת היישוב או כיוזמה אזורית

  :נבחר על פי קריטריוני� את היוזמות הקהילתיות אשר יקבלו את התמרי�

 " 8000סכו� הסיוע עד  � ת היישובמיז� במסגר .1

  ח"ש 12,000סכו� הסיוע עד  � מיז� אזורי  .2

  

  :הקריטריוני�

  יצירתי וייחודי, אשר הינו חדשני מיז� בהקמה בתחו� החברתי .1

 )תושבי� שאינ� בעלי תפקידי� בישוב(על מתנדבי� ) ג�(מסתמכת המיז�  פעלתה .2

 ת לקהילהמשפר ומהווה תרומה ממשי, משנה, מיז� אשר הינו משפיע .3

על המיז� להיות מבוקר ומדיד כ� שנית( לבחו( את הצלחתו ובמידת הצור� להעתיק  .4

 את המודל לישובי� נוספי�

 תינת( עדיפות ליזמות המחברת בי( שני ישובי� או יותר .5

 תינת( עדיפות ליזמות אשר משתפת ומשפיעה על מספר רב של תושבי� .6

 תינת( עדיפות ליוזמה ארוכת טווח .7

  

אצל /מופיע באתר המועצהעל פי הפורמט ה,  מוקלדת, יוזמה כתובהכותבי� ת� א. 1  ? אי�

  .רכזות הקהילה

  היא מאשרת את המיז�, בישוב לרכזת הקהילהאת היוזמה מעבירי� . 2  

  מטהל או פקס המצויני� "שולחי� את ההצעה לדואאת� . 3             

  יגוי  ההתוזמנו לראיו( להצגת הפרויקט בפני ועדת  ,בהמש�. 4

  להפעלת המיז�סיוע כספי יזכו במספר יוזמות חברתיות , על פי הקריטריוני�. 5

  ח ביצוע"ובכפו� לדועל פי קבלות , דר� הישובזמי� יועבר לי סיוע הכספיה

  

  .ע"אב תש' ד, 15/7/10 תארי�  יש להעביר למדור קהילה עדהצעה למיז� את ה  ? מתי
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  052�binyamin.org.il-kehila5@matnas  ,5666190, דרורה בוגני� :לפרטי�

 מרכז קהילתי אזורי                                                                                     זורית מטה בנימי�מועצה א 



ס בנימי�"מתנ, צוות מדור קהילה! בהצלחה



 חיבורים 
 תייםמיזמים חבר
StartStartStartStart----up hup hup hup hevratievratievratievrati 

  _________________ :ש� הישוב

  טלפו�  :גיל  :עיסוק  :שמות היזמי�

        

        

        

  

  ____________________________________________________________:ש� המיז�

  _________________________________________________________ :ת המיז�ומטר

____________________________________________________________________  

  ____________________________________ :לגבי הרעיו� הבסיסי של המיז�ורקע פירוט 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  ____________________________________ :לפי סדר כרונולוגי, מה יהיה במיז�, בפועל

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  ______________________________________________ ?מי ייקח חלק בהפעלת המיז�

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________ :על מי ישפיע המיז�

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  _______________________________________________ ?כיצד תימדד הצלחת המיז�

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  ____________________________________________ ?מהי עלותו המשוערת של המיז�

  ________________________ ?נוספי� מעבר לסבסוד מדור קהילההכנסה ה� מקורות המה

____________________________________________________________________   

  ____________________: חתימה______________________ ש�: אישור רכזת הקהילה

  ______________________________________________________________ :הערות

____________________________________________________________________  
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