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הקדמה:
תושבי תקוע הם הרוח החיה שמאחורי אחוז ניכר מהפעילויות המוצעות לציבור. 
אל בעלי התפקידים הרלוונטיים מגיעים רעיונות ויוזמות בלי סוף, המאופיינים 
ברוח יצירתית יוצאת דופן במקוריותה ובאמביציה של התושבים לדחוף ולהרים. 

תמיכה ביוזמה או קידום יוזמה יכולים להגיע לידי ביטוי בכמה אופנים:
השתתפות בעלות האירוע, תמיכה בפרסום, הקצאת מבנה בעלות נמוכה 

או חינמית.
חשוב לציין- בקשה לתמיכה ביוזמה תנוהל מול גורם אחד במזכירות )אין 

לבקש כפל תמיכות ממחלקות שונות(.
הבקשות לתמיכה ביוזמה יופנו אל רכזי התחום הרלוונטי ויאושרו על ידו, על 

פי הפירוט הבא:
קהילה כללי, רווחה, מוגנות מינית, קליטה- רכזת הקהילה	 
אירועי פנאי ותרבות- רכז תרבות	 
אירועי פנאי וחינוך- רכזת חינוך	 
אירועים לנוער- רכז נוער	 
אירועים בעלי אופי תורני או יהודי מובהק- הרב אבי בלידשטיין 	 

וטופירוטהקריטריון

תיעדוף לפעילות הפתוחה לחתך קהלים רחב או לקבוצת קהל היעד
מיעוט שאיננה מקבלת מענה רחב בשוטף )כגון חד הוריות(

פעילות סגורה לקבוצה פרטית

תעדוף לאירוע המכיל כמות גדולה של משתתפים ביחס מספר משתתפים
לקהל היעד )למעט פעילויות איכותניות מקצועיות, כגון 

קבוצה תהליכית להורים לילד עם צרכים מיוחדים(

מדידה על פי לוח אירועים- עד כמה האירוע ייחודי או ייחודיות הפעילות
שונה ביחס לאירועים אחרים

אם קיימת פעילות מקבילה זהה/ דומה )בהפקה 	 
פרטית או יישובית(

אירוע המפריע לקיום אירוע יישובי	 
)כגון סדר ט"ו בשבט מקביל לסדר הנערך באופן יישובי  

כשהינם בעלי אופי קרוב/ מושכים אותו קהל יעד(
השתלבות במערך 
האירועים היישובי

במידה והאירוע עונה על משבצת שמורה לאירועים מסוג 
זה )כגון מימונה(

מענה לצורך קהילתי אקוטי העומד על הפרק מענה לצורך קהילתי
או פעילות שאופיה מחבר ומייצר אחווה וחברות

פעילות מפלגת במהותה

פגיעה ברגשות הציבור/ 
תכנים לא ראויים

השתדלות שלא לצמצם ולהחליט עבור הציבור לאילו 
תכנים הוא יהיה חשוף

תכנים המסיתים לקיצון, כגון אלימות, צריכת סמים 
ואלכוהול, זנות וכיו"ב

הסכום הנדרש מתקציב התחום הספציפי לקיום עלות הפעילות
הפעילות ביחס לתקציב השנתי המוקצה לאותו התחום 

וסל הפעילויות שבו
)דוג': האם פעילות מתקציב חינוך שעלותה 50% 

מהתקציב השנתי מייצרת אירוע יחיד או סדרת מפגשים 
על פני השנה?(

עלות נמוכה המאפשרת לחתך תושבים רחב לקחת חלק עלות לאדם פרטי
בפעילות

הכיוון:
עבור הרצאה- עד 15-40 ₪	 
עבור השתתפות בסדנא מקצועית מעוטת משתתפים- 	 

20-80 ₪ למפגש בסדרת מפגשים
עבור אירוע לכל המשפחה- חינם עד 20 ₪ או 80 ₪ 	 

לכרטיס משפחתי
עבור פסטיבל/ אירוע תרבות מוזיקלי/ ויזואלי- 10-50  ₪	 

מטבע הדברים ובעקבות ריבוי הפניות, יוזמות תושבים המגיעות לפתחה 
של המזכירות עוברות תהליך של סינון.

ראשית, מתבקשים המציעים יוזמה למלא "טופס יוזמה" )יישר כח לחיים, 
רכז התרבות, על בניית הטופס(. מטרת הטופס היא להוריד את הרעיון 

הגדול לפרטים על מנת לראות את ההיתכנות של היוזמה. 
במקביל, היוזמה נבחנת אם היא עומדת בקריטריונים הבאים )כמובן שרק 
חלק מהקריטריונים הינם מדידים וניתנים לכימות וחלקם דורשים שיקול 

דעת של הרכז מקבל ההחלטה בהתאם ל"רוח הקריטריון"(:

תיעדוף יוזמות תושבים 

בנושאים כלליים ובכללם תחומי הדת והתרבות התורנית


