
 

 

 

 -פרק ג'של המשרד להגנת הסביבה הנחיות לרשות לקראת שיפוט קבוצות לקול קורא 

 קבוצות בקהילה

 הקול קורא באתר של המשרד להגנת הסביבה, לחץ כאן: טופסל -

https://www.sviva.gov.il/InfoServices/MimshalZamin/Support/Pages/2018/9697_9698_environmental_education

.aspx 

מטעם תפרסם בכל רשות בערוצים המקובלים, מ ה להגשת בקשה לתמיכהטופס הפנייה לציבור לקריא -

 מחלקת קהילה ברשות.

 

 )לא נוער(. 18מעל גיל ומדובר בתושבים  מקום פיזיחשוב להבהיר שהפעילות צריכה להתבצע סביב  .1

 הפעילות גם לא נועדה למערכת החינוך )יש תמיכה נפרדת למערכת החינוך(.

 ק.לדיילקבוצות  לייעץ ולסייעשמגיעים אליכם על מנת שאוכל  טפסים מלאיםמראש מומלץ להעביר אליי  .2

של גורם מהרשות כדי להוריד מהרשימה את  פעילות מקדימהבמקרה של הצעות רבות, כדאי שתהיה  .3

ההצעות שלא עונות על הקריטריונים, ואפילו לבצע ניקוד ראשוני של ההצעות לפי הקריטריונים, מה שיקל על 

 השופטים.

בשיחה מול א תמיד ברור מהקול הקורא מה התושבים מבקשים, וכדאי אולי שנציג העירייה יכין שיעורי בית ל .4

 , ואפילו יבקש מהם לנסות להיות זמינים לשאלות בשעת הוועדה. התושבים

שהוגשו מהקבוצות אליי ולמיה במייל כדי  שבוע לפי השיפוט, יש להעביר במרוכז את כל התוכניותעד  .5

 עבור עליהם.שנספיק ל

 לישיבה. פרוטוקולצריך להיות ברור מראש שמישהו מוציא  .6

 )במיוחד אם יש הרבה הצעות(. מחוון שיפוטכדאי להכין  .7

מראש שידע מה  ולהכין אותולוועדת השיפוט  ממחלקת שפ"ע או הנדסהמישהו להזמין ממש חשוב  .8

 תפקידו בוועדה. 
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שאנחנו לא מודעות אליהם )בטיחות, אישורים עירוניים למיניהם, יש לכך חשיבות מכיוון שיש כל מיני אישורים 

מציאת שטחים  שטחים שהקהילה מתכננת עליהם ולא יודעת ש'צבועים' למטרות אחרות, צרכים כמו השקיה,

 וכו'(.

 

יש לקחת בחשבון שבמקרה שקבוצה שזכתה הציגה רכיבים בתקציב שלא יאושרו, נבקש שיוכנס לפרוטוקול  .9

 .  תכנית מתוקנתל את התמיכה רק בתנאי שיגישו שהקבוצה תקב

הקובץ ה של רשמי, לוודא שהתקבל אישור עבורם מהמשרד להגנת הסביבה ולבצע יש לעקוב אחר התיקונים 

 המתוקן של התכנית לצורך מעקב.

שיוצא לגבי כל פעילות שקשורה למיזם חייב להיות רשום בה "בתמיכת המשרד להגנת פרסום כל  חשוב: .10

חייבים לקבל על זה אישור מהמשרד בכתב. זו  -  לוגו המשרד להגנת הסביבההסביבה". אם רוצים להוסיף את 

 לכן כדאי להכין טיוטה  מראש ולקבל עליה )וצריך למלא בשבילה טפסים( פורצדורה שלוקחת הרבה זמן

 ."הרשות/יישוב אישור.  ראה גם בקובץ: " דגשים לתפקיד מרכז ומלווה הקבוצה/הפרויקט מטעם

 


