
    

 

 

 אייר תשע"ז  'ד

 30/04/2017 

 

 

 

 

 אמנת שותפות ויחסי גומלין 

 יחידה סביבתית  – גינות קהילתיות קול קורא בנושא 

שמירה על ערכי הטבע והנוף, ויצירת סביבה שופעת אנושיות, פשטות ושלווה מטרת היחידה הסביבתית: "

 . "המטיילים והדורות הבאיםלמען התושבים, 

בהתאם לחזון הגולן, היחידה תקדם את ערכי הקיימות בגולן ותטמיע ערכים אלו בקרב תושביה. היחידה 

ויועדה לשרת את מגוון  הגולן, מתוך ראיה כלל גולניתמרשויות  ששקמה מתוך רצון לשיתופי פעולה בקרב 

אוכלוסיות ואת כלל השטח. כל זאת מתוך שיח הדוק עם הציבור מתוך כוונה להתאים את הפתרונות הנכונים 

 לתשתית היישובית והאנושית בגולן.

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

סביב מטרה משותפת. הגינון, אם  וסביבתית  ין התושבים ומעודדת פעילות קהילתיתמזמנת קשרי גומלין ב

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

 "הגינה היא בבואה של הקהילה המפעילה אותה"

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

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

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

 ואחרות שמתמקדות בכמה אירועי שיא בשנה.

הגינות הקהילתיות ככלי לעידוד הקהילתיות והקיימות ביישובי הגולן.חיזוק  -התמיכה מטרת  

פת של הגינה מבחינה טעבודה שו ולעודד לישובים להקים גינה קהילתית לסייעמטרת הקול הקורא 

ותפקודית. תקהילתי  

 : מהיעדים הבאיםאחד או יותר תמקד בבישוב תלות יהפע

 הקמה של גינה קהילתית חדשה  .א

 קיימת קהילתיתבגינה  פעילותחיזוק ושדרוג  .ב

 

 :  ד בתנאי הסף הבאיםועמל המגישעל הישוב 

 עמידה בתשתית ארגונית כפי שהוגדרה באמנה השותפות. .א

 צוות גינה קהילתית או צוות ירוק/חזות ישובקיום  .ב

 הכוללת אבני דרך לאורך השנה. -תיתשנקיום תכנית עבודה  .ג

 בפורום עמיתים ברמת האשכול. תפות נציגיםהשת .ד

   https://goo.gl/forms/kUIka4m0Bgnv6Mms2קט בקישור הבא יש למלא תיק פרוי .ה

https://goo.gl/forms/kUIka4m0Bgnv6Mms2
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 .הפעילותשל יעד האוכלוסיית בהתאם לנפח פעילות משמעותי יתכנות להישנה  .ו

 .את מטרותיוארגוני של הישוב ומקדמת -כלכלי-חברתי-הפעילות תורמת לחוסן קהילתי .ז

 .שהועברורונות לעק ובהמשך המועצה עם פעולה שיתוףאת התוכנית ב יפעילהישוב  .ח

 :תהיהתמיכת המועצה 

על פי התכנית המאושרת  צנרת מים, עצים, ספסלים וכד' -)להקמת גינה חדשה(  תשתיות .1

  .₪ 6,000עד  לגינה

 .₪ 1,500תפעול שוטף לגינה חדשה עד  .2

 ₪. 3,000עד  תפעול שוטף לגינה קיימת .3

 שעות שנתיות. 100של עד המועצה תעמיד לרשות הגינה מדריך לשעות הפעילות השבועית  .4

 .בלבד ףטההשקעה בתשתיות ובשומעלות  25%-מ יפחתלא שהישוב מעמיד תקציב נגדי  .ט

 יקבלו תקציב דו שנתי לקיום הפעילות.נות קהילתיות שיעמדו בקריטריונים של הקול קורא גי .י

 

גינות  4גינות קהילתיות ולחזק ולחדש פעילות בעוד  2להקמה של  2017מועמד בשנת  קוראתקציב הקול 

 בלבד.קהילתיות קיימות 

 

 :לוח זמנים

  .17.05.25 תאריךעד לתהיה  זוהגשת בקשה לתמיכה  .1

 .17.7.06 תאריךלאחר דיון בכל ההצעות, עד ל מתן הודעות על אישור התמיכה יהיה .2

 או לפי שיקול דעת מנהל המחלקה. 17.21.30 תאריךביצוע יהיה עד ל חיישום הפעילות והגשת דו" .3

 התמיכה תועבר לישוב לאחר קבלת דו"ח ביצוע ואישורו. .4

יחידה סביבתית משרד החקלאות והמשרד , לוגו 50, יופיעו לוגו ע: בכל פרסום של האירושימו לב .5

 , כפי שמופיעים בראש עמוד זה.להגנת הסביבה 

 

 .04-6969794בטלפון:  אלאור לוי לניתן לפנות  לשאלות

 

  הקמת שתי גינות קהילתיות ותמיכה בארבע גינות קהילתיות קיימות קול קורא זה מיועד ל 2017בשנת 

  http://www.moag.gov.il/Files/ginot.pdfמצורף קישור לחומר עיוני שיסייע לכם לכתוב תכנית עבודה 

http://www.moag.gov.il/Files/ginot.pdf

