
  2018קולות קוראים 

 

 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 (מודל א')בוסתני מורשת קול קורא בנושא  - יחידה סביבתית

שמירה על ערכי הטבע והנוף, ויצירת סביבה שופעת אנושיות, פשטות ושלווה למען התושבים, המטיילים "....

 )מתוך חזון הגולן( .."והדורות הבאים.

היחידה קמה  . ערכים אלו בקרב תושביהלקדם את ערכי הקיימות בגולן ולהטמיע הסביבתית היחידה  מטרת  

ויועדה לשרת את מגוון  ,מתוך ראיה כלל גולנית ,כל שש הרשויות של הגולן במתוך רצון לשיתופי פעולה בקר

 אוכלוסיות ואת כלל השטח.

הגולן משופע באזורי אקלים שונים ומגוונים אשר כמו בימינו אלה קיימו בעבר מערכות    :התמיכה מטרת

גדולות ומגוונות. עקב הפסקת הפעילות החקלאית בחלק מהשטחים,  נשתמרו במרחבי הגולן, מגוון חקלאיות 

רחב מאוד של עצי פרי ותיקים. זנים אלו משמרים בתוכם מאגר גנטי ההולך ומתמעט ככול שעצים מוחלפים 

משך זנים טובים במינים חדשים. איבוד המאגר הגנטי הינו איבוד חומרי הבניין איתם ניתן יהיה לבנות בה

יותר, מניבים יותר ועמידים יותר. עצי פרי אלו קשורים קשר עמוק לתרבות החקלאית, לתרבות המקומית 

ולקשר בין החברה לאדמה מכיוון שהם מספקים מלבד ההיבט הנופי גם תוספת של מקור הנאה בלתי אמצעי 

 שלוש מטרות: לפרויקט  המותאם לעונות השנה.

לחבר את הקהילה לעצים בטבע הגולני בכלל ולעצי הפרי הגולניים במטרה לבנות זהות גולנית  -  האחת

 חקלאית. 

 חיבור הקהילה לעצים במטרה לשמרם.   -  ההשניי

ניטור עצי הפרי בגולן והעלאת מיקומם למפות ע"מ שאנשי התכנון יכללו את מקבצי העצים  -  השלישית

 במגוון שיקולי התכנון. 

בניית מאגר גנטי של אותם עצים ע"י לקיחת דוגמיות ריבויים ושתילתם בבוסתנים ברחבי  -  הרביעית

 היישובים בגולן. ובכך לשמר את אותן אבני בניין גנטיות ולהנגיש את זני המורשת לציבור הרחב.

  
 בסיס התכנית:

 הניטור. הכרת  כלי + שימורם והרצאה על ת הנושא "זני המורשת" חשיפ פגישת הכרות 

 3 הגעה לאזור הניטור< חלוקת האזור לפי פוליגונים< איסוף ממצאים<שיחת סיכום.פגישות ניטור : 

  .פרסום הפרויקט כולל פרסום על החשיבות הסביבתית של עץ בכלל ועצי פרי )זני מורשת( בפרט 

  שמיראיסוף חומר ריבוי בהם יש ידע מוקדם על זנים איכותיים והעברתו לחממה של מכון.  

  .הקמת בנק שתילים 

 .שתילת השתילים בבוסתן שיוכשר ע"י הישוב והקהילה 

 :  תנאי התמיכה 

קול קורא זה מיועד לישובים בעלי המאפיינים הבאים: קיימת פעילות סביבתית חברתית קודמת. הקצעת  .א

 .שטח, מים ואיש תחזוקה לטובת הפרויקט

  ₪. 3,000 עדתמיכת המועצה תהיה  .ב

  ₪. 2,000לפחות של הישוב מעמיד תקציב נגדי  .ג

נבקש לתאם פגישה  התוכנית ליישום מטרת התמיכה, תבנה במשותף על ידי נציג האגף ונציג הישוב,

  לחשיבה, בתכנון ובבניית הפעילות

 .6969794-04בטלפון  sviva@megolan.org.ilאלאור לוי דוא"ל  איש הקשר:

mailto:sviva@megolan.org.il

