
                                               
 

 

קול קורא לקבוצות וישובים הפועלים בשטח המועצה האזורית גולן  

 , המעוניינות לקדם יזמות בתחום הסביבה

 בסיוע "המשרד להגנת הסביבה".
 
 

  מבוא
רמת סביבתיות.   יזמותבקהילה מפתח לקידום רואים  גולן היחידה הסביבתיתומועצה אזורית גולן 

ברמה לאומית ובין לאומית המועצה  תייחודיאזור בעל רגישות נופית וטבעית ממוקמת ב הגולן 

 . דוגמאות לפעילות בתחוםםסביבתייבנושאים לסייע  ותינישל קבוצות המעונ יזמיותלעודד  מעוניינת

קיימא התומכת מגוון ביולוגי, שיקום בית גידול לח,  פעילויות שימור של זני מורשת גולניים, גינה בת

 בוארתשבתנאי   .רעיונות נוספים יתקבלו בברכה פעילויות ניקיון מתמשכות.אנרגטית  תהתייעלו

הבקשות יבחנו ע"י ועדת בחינה הכוללת: נציגי המשרד להגנת   .מהפרויקטהתועלת הסביבתית 

 הסביבה, אגף פיתוח קהילתי, והיחידה הסביבתית גולן

 
 

 לוחות זמנים 
 בצהריים 21:11לא יאוחר מהשעה  12.5.12-יש להגיש את הקולות הקוראים עד תאריך ה

 
 

 תנאי סף 
 .פעילות בעלת זיקה סביבתית ברורה .א

 שכת פעילות מתמ תהייההפעילות  .ב

  .לפעילות יהיה פן הכשרתי, קהילתי ופיזי .ג

 81המגישים מעל גיל  .ד

 

 

 משאבים 
 83,333*₪0 ) 03,333העמידו תקציב ע"ס "המשרד להגנת הסביבהבסיוע " לטובת התכנית המועצה

)אין המועצה מתחייבת לאשר את מלא  ₪  83,333 כל קורא וכל קבוצה תתקצב במסגרת הק  ₪ (

  .קבוצות סך הכל 3עד  (התקציב המוגש

  



                                               
 
 

(  לא התקבלו טפסים שלא לקישור לקובץ לחץ כאןהטופס מהווה כלי עזר למילוי הטופס המקוון )

 הוגשו דרך המערכת 

 

 ____________________________________________שם הפרוייקט _____________

 _____________________________________________איש קשר_______________

 _________________________________________הישוב:______\הארגון  \שם הקבוצה

  .בשנתיים האחרונותסביבתית של הקבוצה  תיאור פעילות

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 תיאור הפרוייקט

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

תועלות סביבתיות צפויות 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 רוייקטהיבטים פיזיים בתוך הפ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ים יהיבטים קהילת

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ()כולל מידת השותפותשותפים 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

https://forms.gle/gtzYSyJnUZjM1L3Y6


                                               
 

צוע הפרוייקט יחוזקות לב

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 חסמים לבצוע הפרוייקט

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 תכנית תקציבית 

 סכום  סעיף

  תשתיות 

  פעולה 

  תכנון 

  ילוט*ש

  פרסום* 

 

  בכל פרסום יש להוסיף את המילים " בתמיכת המשרד להגנת הסביבה" וכן לוגו של*

 המשרד ושל המועצה 

 

 

  



                                               
 

  הפרויקטלביצוע  לוח זמנים
והדרכים להפוך את נט יכלול תכנון ביצוע בהיבט פיזי, קהילתי, חינוכי אהג. הפרויקטבצוע לגאנט 

 ** .קיימא ברוי איקט עצמהפרוייקט לפרו

 דצמ'  נוב' אוק'  ספט' אוג' יולי יוני מאי  0303

         אבן דרך לביצוע 

         *אבן דרך תקציבית 

 תבוא לידי ביטוי בניקוד הפרויקטהמשכיות  1112 לא יאוחר מחודש נובמבר  ויסתיימ*כל ההוצאות 

, המועצה שומרת לה את הזכות להפסיק את יש להגיש דיווח רבעוני  הכולל עמידה ביעדים**

  במידה ולא תהיה התקדמות בהתאם לגאנט המוצע.   בפרויקטהתמיכה 

 

 אמות מידה לניקוד 

 הסבר  ניקוד נושא

 הלימה בין דרישות הבקשה לאופן הגשתה 3-83 אופן הגשת הבקשה 

זהים בגולן או בארץ. הניקוד יהיה גבוה  פרויקטיםככל שלא קיימים  3-81 הפרוייקט  ת*ייחודיו
 יותר 

הניקוד יהיה יותר גבוה  בפרויקטיהיו מעורבים  גורמיםככול שיותר  3-88 *שותפים 
יותר.  מעורבות כוללת שותפות במשאבים כולל משאבי ידע וזמן. 

 אך אינה כולל שותפות רעיונית בלבד.

 גורמים  0בהשפעתם על תועלות סביבתיות ימדדו  3-04 תועלות סביבתיות 
 ניקיון ומחזור. .8
 מגוון ביולוגי.  .0
 שטחים פתוחים. .0

 נקודות לכל גורם.  1

מידת ההשפעה על 
 הפרט * 

ההשפעה של הפרוייקט על שינוי הרגלים דוגמת שינוי הרגלי  3-03
 צריכה אקטיביזם סביבתי וכו'. יש להציג את דרך ההשפעה.

מידת יצירת הקבוצה בתוך הפרוייקט )כלפי הקבוצה לא כלפי  3-80 *תועלות קהילתיות
 הרעיון(. 

 (4)השתתפות  .8
 (1)שותפות  .0
 (80)אחריות  .0

 לא תתקבל בקשה בתכיפות של פחות מפעם בחודש  3-9 תכיפות הפעילות 
 (0פעם בחודש )

 (6פעם בשבעיים)
 (9פעם בשבוע)

 יוערך ע"ב הפרמטרים הבאים:  3-9 הפרוייקט ת*יישומיו
 (0)יציבות הקבוצה .8
 (6חוזקות וחסמים ) .0

המשכיות הפרוייקט 
 בהייבטים קהילתיים

 

 (0מהלך התקצוב ) 3-83
 (6שנה מעבר לתאריך התקצוב )

 (83שנתיים מעבר לתאריך התקצוב )

 

 לשאר הבקשות חסיהתייחסי בהוא ניקוד ה*


