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 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 )מודל א'(גינה קהילתית קול קורא בנושא  -יחידה סביבתית 

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

 והדורות הבאים..." )מתוך חזון הגולן(

היחידה קמה  ם. תושביהערכים אלו בקרב ומטמיעה את ערכי הקיימות בגולן  היחידה הסביבתית מקדמת 

להתאים את הפתרונות  על מנת מתוך ראיה כלל גולנית  ,גולןבשש הרשויות   שלמתוך רצון לשיתופי פעולה 

 הנכונים לתשתית היישובית והאנושית בגולן.

 פעילות היחידה 

  .אוכלוסיית הגולן: הטמעת ערכי הקיימות בקרב הסברה וחינוך

 : מפגעים, גורמי זיהום אפשריים, עסקים ומוסדות.פיקוח ואכיפה

 כמפתח ליצירת מקורות הכנסה לגולן לצד שימור הנוף, הטבע ומורשת.  -: תיירות אקולוגית סביבה ועסקים

  .במטרה  לקדם את כלל האזור לחקלאות מקיימת הפועלת לצד הטבע  הגולני: חקלאות תומכת סביבה

 כמפתח להפחתת הזיהום.   :בניה  ירוקה

 

 גינה קהילתית- רקע

גינון קהילתי הינו מסגרת עבודה משותפת של קבוצת אנשים, המאמצת שטח אדמה ומטפחת אותו ובכך היא 

מזמנת קשרי גומלין בין התושבים ומעודדת פעילות קהילתית וסביבתית  סביב מטרה משותפת. הגינון, אם 

למטרות אסטטיות, מתבצע ע"י חברי הקהילה.למטרות חקלאות ואם   

 "הגינה היא בבואה של הקהילה המפעילה אותה"

כל גינה קהילתית מעוצבת ומנוהלת על פי הצרכים והרצונות של הפעילים המפעילים אותה. הגינות שונות 

. יש גינות מאוד זו מזו. ישנן גינות שבהן התושבים מגננים יחד, וגינות שבהן לכל משפחה יש חלקה פרטית

שעיקר הדגש בהן הוא נוי, ואחרות שמתמקדות בגידול מזון. יש גינות המציעות יום פעילות שבועי קבוע, 

 ואחרות שמתמקדות בכמה אירועי שיא בשנה.

 
 בישוב על מנת לחזק את קשרי הגומלין ביןגינה קהילתית  הקמת :מטרת התמיכה

.התושבים  

 :  תנאי התמיכה

 גינות קהילתיות בישובים. 4הקול קורא מיועד להקמת  .א

 .קיום צוות גינה קהילתית או צוות ירוק/חזות ישוב .ב

 הכוללת אבני דרך לאורך השנה. - קיום תכנית עבודה שנתית .ג

צנרת מים, עצים, ספסלים וכד'  - בתשתיות )להקמת גינה חדשה(₪  5,000עד תמיכת המועצה תהיה  .ד

 על פי התכנית המאושרת לגינה. 

 הנחיה אגרונומית וסביבתית וקהילתית. בנוסף המועצה תעמיד לרשות הגינה  .ה

 .₪( 1,250)הפיזית מעלות ההשקעה  %25-הישוב מעמיד תקציב נגדי שלא יפחת מ .ו

ולתאם פגישה לחשיבה, בתכנון יש לאשר תכנית עקרונית לגינה ותכנית קהילתית בטרם הגשת הקול קורא 

 ובבניית הפעילות.

 055- 6665204בטלפון   sviva@megolan.org.il: אלאור לוי דוא"ל איש הקשר

mailto:sviva@megolan.org.il

