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 2021 -צמי"ד אוכלוסיית בשיתוף  גוש עציון יישוביפיסול סביבתי ב –קול קורא 

משמעותית ותורמת רבות לחיזוק השתתפות ושילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בחיי הקהילה 

מועצה אזורית גוש עציון מזמינה את הישובים שבתחומה להגיש בקשה הקהילה והקשרים בתוכה. 

 .אוכלוסיית צמי"דיצירת פסל סביבתי ביישוב בשיתוף ל

 להגשת הבקשהקריטריונים 

 :)אחת משתי האפשרויות( בקשות עבוריתקבלו  .1

 ע"י קבוצת פעילים)שאינו מתכלה( ממוחזר הקמת פסל סביבתי כנית המיועדת לת .א

תושבים ללא צרכים מיוחדים, כאשר  עם צרכים מיוחדים יחד עם משולבת של תושבים

 מהקבוצה הינם עם צרכים מיוחדים.    50%לפחות 

קבוצת הורים תכנית המיועדת להקמת פסל סביבתי ממוחזר )שאינו מתכלה( ע"י  .ב

 .   לילדים/נוער/בוגרים עם צרכים מיוחדים

 

 . בתכנית משתתפים 10מינימום  .2

 ליווי התוכנית ע"י אומן בעל ניסיון מוכח בפיסול סביבתי.  .3

 ליווי היישוב את התוכנית ע"י רכז קהילה/נוער/אחר  .4

 15במשך  ,שעהאחת לשבוע למשך לפחות  מפגששעות ליווי מקצועי ) 15תכלול  כניתותה .5

 . (מפגשים

 עדיפות תינתן בבחירת מקום אשר יוכל להוות בעתיד גינה קהילתית יישובית.  .6

 עדיפות תינתן לשיתוף פעולה בתוכנית בין יישובים.  .7

 יעדי הסיוע 

                                  מרים(. עבור חו 3,000עבור ליווי מקצועי +  3,000פרויקט )ל ש"ח 6,000

 וסף, יידרש תיעוד וצילום התהליך. בנהתקציב יועבר לישובים לאחר דיווח וכנגד חשבוניות. 

 אופן הגשת הבקשה 

 ,7.10.21,  חשוון' א, סמך הבקשה המצורף עד ליום חמישילצורך הגשת הבקשה יש למלא את מ

  etzion.org.il-rikim@gushולשלוח למייל  12:00בשעה 

 

 בברכה,

                           ריקי מוכתר שרעבי
מנהלת תחום אוכלוסיות עם 

 צרכים מיוחדים 

mailto:rikim@gush-etzion.org.il


               

 טופס בקשה - קול קורא – פיסול סביבתי בשיתוף אוכלוסיית צמי"ד– 2021

 תפקיד: ________________             התוכנית: _______________ שם מלווה

 יישוב: _________________              טלפון: _________________

  סוג הפסל, תכנית העבודה להכנתו, המקום הנבחר להצבתו את  )יש לתאר תיאור הפרויקט

ומן האזור הנבחר של הפסל ומפת היישוב עליה מס . יש לצרף תרשים/הדמיהביישוב

 (:להצבתו

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 כיצד יתבצע , כיצד יתבצע השילוב, לפרט לאיזה קהל יעד פונה הפרויקט אוכלוסיית היעד )יש

 (:גיוס המשתתפים 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

  דוגמאות לעבודות  2האומן שילווה את הפרויקט )יש לפרט את הניסיון המקצועי וצרף לפחות

 ידו בתחום הפיסול הסביבתי(: שנעשו על

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


