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 לקידום פעילות לשמירה על הסביבה בקהילה. מיזםמקצועי:  טופס

 *יש למלא את הטופס במחשב/ בכתב יד קריא וברור!

 ___________________________________________________תאריך הגשה: 

 _____________________________________________________ שם המיזם:

 ___________________________________________________ נושא סביבתי:

ישוב )במידה ובקבוצה חברים ממס' ישובים אנא ציינו זאת(: 

____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ איש קשר:

 _________________________________________________________ דוא"ל:

 _______________________טלפון נייד: 

 תיאור קבוצת הפעילים:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________ 

 )לא נוער( 18מדובר במבוגרים מעל גיל  -שמות חברי הקבוצה: שימו לב

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________ 

ה וערכתם פעילות במיד תיאור פעילות שביצעה הקבוצה בשנה הקודמת להגשה, 

 בנושאי איכות הסביבה אנא ציינו אותה.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________ 

במידה וערכתם  יאור הפעילות שביצעה הקבוצה בשנתיים הקודמות להגשה,ת

 פעילות בנושאי איכות הסביבה אנא ציינו אותה.
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________ 

 

: )נא להתייחס לצד הפיסי באופן מקיים כמובן ולצד המתוכנן מיזםתיאור ה

. הפרויקט יהיה 2. הפרויקט צריך להיות מבוסס מקום 1. שימו לב: החברתי של המיזם(

רוצים לעשות המשך למיזם, צריך להציג אותו . אם 3מיזם חדש ושלא נתמך בשנה קודמת 

 כחדש לגמרי.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 תיאור ייחודיות הרעיון וחשיבותו:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 + תיאור מעורבות התושבים בתכנון, ייזום והקמה: לשימוש במיזם קהל יעד

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 :ואבני דרך לוח זמנים

הצגת עקרונות פיתוח בר קיימא,  אבן דרך תאריך

 *שימוש מושכל וחיסכון במשאבים

   

   

   

   

   

   

   

 

 תכנון בר קיימא, דוגמאות לעקרונות פיתוח בר קיימא, שימוש מושכל וחיסכון במשאבים:*

חיסכון במים, חיסכון בחשמל, עידוד הליכה ברגל ורכיבה על אופניים, שימור טבע עירוני 

ומגוון ביולוגי, שימוש חוזר בחומרים, שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, עידוד כלכלה 

שמירה על סביבה בריאה, מניעת זיהום, מחזור פסולת, צרכנות נבונה והפחתת מקומית, 

 ..ועוד. פסולת במקור, 
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   טבלת תקציב:

שסעיפי התקציב כוללים התייחסות גם לתשתיות וגם לפעילות החברתית יש לוודא 

 קהילתית

 ולשים לב שהם עוסקים בנושאי קיימות וסביבה ומתאימים לפעילות שהקבוצה הציעה.

 יש להגיש בקשה רק על הסכום שהוצג מהרשות.

 עלות מוערכת כמות מוצר/שירות

   

   

   

   

   

   

   ס"ה

 

 תכנית לשימוש והפעלת הקהילה במיזם שיוקם:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________ 

 

 

 השנים הבאות: 3תכנית שימור ותחזוקת המיזם לאורך 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________ 
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 פעולה:אגפי המועצה שאיתם ניתן לערוך שיתוך 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________ 

 

לסיוע ניתן להתייעץ עם שרון רוזנבלוט, מנהלת מחלקת חינוך וקהילה, איגוד 

 ערים לאיכות הסביבה יהודה.  )עדיף לשלוח את הטופס טיוטה במייל(.

0523614895 , sharonr@enviosh.org.il 

 

mailto:sharonr@enviosh.org.il

