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קול קורא להגשת מועמדות לפרוייקטים עירוניים מצטיינים
בתחום החוסן העירוני והקהילתי בתקופת הקורונה
הפורום הישראלי לעירוניות שיתוף עם
מרכז השלטון המקומי ומינהל התכנון במשרד הפנים –
קוראים לרשויות מקומיות להגיש מועמדות ל"-אות העירוניות" שיעמוד השנה בסימן
פרוייקטים /מיזמים חדשניים ופורצי דרך בתחום החוסן העירוני והקהילתי
במסגרת ועידת עכו לעירוניות השלישית  ,2021שתתקיים בשבוע העירוניות בישראל.
ועידת עכו לעירוניות הינו מפגש הפסגה של מרבית הגורמים העוסקים בתחום העירוניות בארץ .הוועידה
תתקיים השנה :ב 17-19 -באוקטובר  2021כחלק משבוע העירוניות שיתקיים עד ה 20 -באוקטובר ויסתיים
במוני-אקספו .נושא הוועידה יהיה השנה" :כלכלה עירונית כמנוף לעירוניות טובה" .
אנו מזמינים אתכם להגיש מועמדות ל"אות העירוניות" – שתתקיים כתחרות ידידותית ותאפשר חשיפה
ציבורית הולמת ,לפרוייקטים שנעשו ברשויות המקומיות ומשקפים פעילויות באיכות גבוהה במיוחד או עם
ערך מוסף ייחודי ,שמטרתם ,שיפור החוסן הקהילתי ,לאור משבר האקלים וסיוע לסוגי האוכלוסייה בכדי
להתמודד באופן מיטבי עם מצב החירום בו נמצאו התושבים.
מטרת הענקת האות היא להאיר זרקור על הפעילות הענפה המתקיימת ברשויות המקומיות ולאפשר למידת
עמיתים משמעותית.

תנאי סף:
 .1פרוייקט/מיזם בעל השפעה על לפחות  20%מתושבי הישוב.
 .2פרוייקט/מיזם ייחודי ובעל ערך מוסף גבוה ללכידות קהילתית וחוסן כלכלי.
נושאים וקריטריונים לבחירת פרוייקטים/מיזמים להגשה:
נושאים

קריטריונים

 .1שיפור העמידות הקהילתית נוכח משבר
הקורונה.
 .2שיפור העמידות הכלכלית נוכח משבר
הקורונה
 .3שיפור ההתמודדות עם משבר האקלים

תמיכה בלכידות קהילתית

 .4קידום הבריאות ברמה הכלל יישובית

תמיכה בעסקים מקומיים
דגש על המרחב הציבורי הפתוח ,הכולל גם -הצללה,
ניקוז שיטפונות וכד'
שיעור מתחסנים ,זמן היות הרשות בתו אדום
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ההגשות יבחנו לפי אמות המידה הבאות:
 .1רמת היצירתיות והחדשנות הגלומים בפרוייקט/מיזם המוצע -עד כמה הפרויקט חדשני באופן ייחודי,
מקורי ויצירתי.
 .2רמת ישימות של הפרוייקט/מיזם :עלות ההפעלה ופיתוח היוזמה ,מורכבות התשתיות הנדרשות וקלות
ההטמעה ושילוב טכנולוגיות מתקדמות.
 .3מדד השיפור וההשפעה של הפרוייקט/המיזם על מעגלי אוכלוסיית העיר ,ובכלל זה :המידה שבה
היוזמה עונה על הצורך שהוגדר ,מידת השינוי האורבני שהוא מחולל ,שיעור הנהנים הפוטנציאליים
מהמיזם ,תרומת המיזם לחיזוק קהילתי ,כלכלי ובריאותי ברשות וכיוב'.
כל רשות מקומית רשאית להגיש מועמדות ל 2-פרוייקטים/מיזמים ,לכל היותר ,ולא יותר מפרויקט/מיזם
אחד בכל נושא.
בכל נושא ייבחרו עד  3פרויקטים למועמדות סופית שיוצגו למאות אורחי הוועידה ולנציגי Un Habitat
ויקבלו חשיפה תקשורתית רחבה.


הערה -מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בחומרים שמוגשים לצרכי שווק  ,יחסי
ציבור וכד'.

אופן הגשת המועמדות :
מועמדות ל"אות העירוניות" ניתן להגיש עד המועד ה 12/9/2021-בשעה  12:00לדוא"ל של הפורום
הישראלי לעירוניות.israelurbanforum@gmail.com :
יש לשלוח תקציר הפרוייקט/מיזם ,כמפורט בטופס המצ"ב וכן מצגת של עד  10שקפים המתארת וממחישה
את הפרויקט ב PDF -או . Point Power
במידה ותרצו להציג את הפרוייקטים/מיזמים המוגשים במסגרת התערוכה שתיערך במהלך הוועידה ,יש
להגישם כפוסטרים בגודל גיליון ( 100X70ס"מ) בתבנית שתועבר ע"י הפורום הישראלי לעירוניות ולשלוח
אלינו עד המועד ה .19/9/21 -הפוסטרים יוצגו בתערוכה במסגרת הוועידה.

ועדת השיפוט:
ועדת השיפוט תכלול נציגים בכירים של הפורום הישראלי לעירוניות ,מרכז שלטון המקומי  ,מינהל התכנון
והאקדמיה.
ראו בנספח טופס הגשת מועמדות.
מרכזת את האות – חברת הנהלת הפורום הישראלי לעירוניות–
גב' שרון בנד
054-2553131
. Sharon.bandh@gmail.com
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