
 

 2021-2020 – "עושים בניין"כספי והשתתפות בתכנית   מענקלקבלת  –  קול קורא

לליווי   תכנית  מקדמות  רחוב",  "עושים  ופרויקט  הסטודנטיאלית  בשיפור דייריםהאגודה  המעוניינים   ,

. המרחב המשותףופיתוח    ועד בנייןנציגות או  , באמצעות הקמת  והשטח הפרטי הפתוח  הבניין שלהם  חזית

כל שלבי התהליך   ליווי לאורך  כוללת  באר שבע והמנהלת    לשיפוץ החצר  סיועוהתכנית  עיריית  ידי  על 

 . להתחדשות עירונית

 נמאס לכם.ן לראות בניין מלוכלך? 

 שביכולתו לשנות את פני העיר.  ,בפרויקט ייחודיולהשתתף להגיש מועמדות   ןאנו מזמינים אתכם.

 ? מועמדות לתכנית איך מגישים

 בקישור הבא יש למלא טופס אלקטרוני  -

 .  הצטרפות לתכניתל ראשוני טופס הסכמה -

 .202122.–מועד אחרון למילוי הטופס  -

 :התכנית רקע פירוט

בשכונות    הישנים  העיר ב"ש ותושביה, הוא שימור המצב התחזוקתי של הבנייניםאחד מהאתגרים של  

ב"ש והמנהלת בשיתוף עירית האגודה הסטודנטיאלית ופרויקט "עושים רחוב", הוותיקות. בהתאם לכך, 

טח השלהתחדשות עירונית, מבקשות לתמוך בתושבים פעילים, המבקשים לנקוט מעשה ולשפר את נראות  

 .  הפרטי הפתוח של התושבים

ף, הוא תשתית קהילתית בצורה של ועד פני השטח הפרטי הפתוח המשותהבסיס ליצירת יוזמות לשיפור  

   .ברכישת חומרים לשיפוץכספי  וסיועליווי מקיף  .ותלמועמדים התכנית מציעה בניין.

 תתמקד  התכנית  ועד בנין.להקמת נציגות דיירים /  שעברו תהליך    בנייתמוכוונת עבור בניינים  תכנית  ה

הבניין )שפ"פ(.   במודל של  בצעדים לפיתוח מרחב  על מספר מצומצם של    תכנית הרצההתכנית תיושם 

 . בניינים

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/8D7QfUPgWe6jariY6


 

 :  שיפוט הבקשות

 תנאי סף להגשה:

 ב"ש(  תושב דייר שהינו סטודנט ודייר שאינו סטודנט )משותפת הגשה  .1

 פעיל. בניינים בהם יש ועדי בניין - קיימתתשתית חברתית  .2

מנציגים  ועדה המורכבת  הסטודנטיאליתמטעם    .ות מקצועית  עירונית המנהלת  ו  האגודה  ,  להתחדשות 

 . בבחינת הבקשות תתחשב הוועדה, בין היתר, בשיקולים הבאים: תבחן את כלל הבקשות שיתקבלו

 הבניין.שטח המצב התחזוקתי של  -

 דיירי קבע.  .ותתושבים ל  .ותבין שוכריםמידת שיתוף פעולה עם  -

 מיקום הבניין.  -

 עדיפות לבניינים שנמצאים באזור תכנית מדיניות.  -

 סמיכות לשצ"פים ולמוקדים של עושים רחוב.  -

 תנאים כלליים:  

ל שוחתימה על כתב הסכמה להשתתפות בפרויקט  בהסכמה לתקנון כרוכה   בתכנית ההשתתפות -

הדיירים הדיירים    .ותרוב  של  החוקית  הנציגות  של  או  מפורטבבניין  אשר  באתר    תהפעילות 

 . האגודה

 ידרשו לחתום על כתב התחייבות בדרישות התכנית.  להשתתף בתכניתאשר יזכו  .ותמשתתפים  -

אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא ו/או להעניק פרס כלשהו,  וועדת השיפוט  מובהר בזאת, כי   -

בהוצאות    ויישאלא    , עיריית ב"ש והמנהלת להתחדשות עירוניתהאגודה הסטודנטיאליתוכן כי  

הכרוכות בהגשת ההצעות, לרבות הוצאות נסיעה, הדפסה, עריכה, הפקה או כל הוצאה אחרת,  

 בין אם קיבלה את ההצעה ובין אם לאו. 

 

 

https://cdn1.bgu4u.co.il/wp-content/uploads/2021/01/11183635/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90-20-21.pdf

