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נועות תקול קורא להגשת תמיכה בסניפים ירוקים ב

 2020-2019 ף"תש הנוער

בהמשך  מתבצעת זו השנה השמינית. "בתנועות הנוערירוקים סניפים "תוכנית 

משרד להגנת ה ,הנוער בתנועותמות יהעיסוק בקי וקידום המקצועיתלעבודה 

 . 2020-2019 ף"תשגם בשנת בתוכנית  יתמוך הסביבה

התוכנית תומכת חינוכית, ערכית וכספית בפיתוח הסניפים הירוקים, מופעלת על 

כל תנועה ב ידי המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך ומועצת תנועות הנוער.

של ום שאמון על פיתוח התחום בתנועה, שותף בפור ,רכז חלק המשתתפת לוקח

  במועצת תנועות הנוער.עמיתים  לימוד ושיתוף ,העשרה

בקשה להגיש המעוניינות, אנו מציעים לתנועות  ף"תשלקראת שנת הפעילות 

 קהילהו חינוך אגף ממשיכים.סניפים ירוקים בחדשים וירוקים סניפים הכרה בל

של כולל בסכום  דרך תקנת תנועות הנוער, יתמוך משרד להגנת הסביבהב

 על פי החלוקה הבאה:₪  800,000

סניפים אלו יחולקו  .כל אחד₪  10,000סניפים חדשים בסכום של  62

 :גודל התנועותעל פי באופן יחסי 

 סניפים כל אחת 10 –ובני עקיבא  והלומד עובדהנוער הצופים, 

 סניפים כל אחת – 4התנועה הדרוזית והשומר הצעיר 

 -האיחוד החקלאי, המכבי הצעיר, המחנות העולים, עזרא, אריאל, הנוער הלאומי

 סניפים כל אחת 3 – נגהצופים הערבים והדרוזים, היכלי עבית"ר, 

תועבר יעמדו בקריטריונים, יהיו תנועות שלא יגישו בקשות או הסניפים לא אם 

 ההקצאה לתנועות אחרות.

על פי תפקודם  ,כל אחד₪  5,000סניפים ממשיכים בסכום של  33

 ללא קשר לגודל התנועה. ,והישגיהם

על פי הקריטריונים המוצגים את הבקשות נציגי תנועות הנוער יוזמנו להציג 

משרד החינוך הגנת הסביבה, לבפני ועדת היגוי משותפת למשרד בהמשך, 

 .במשרדי מת"ן 9.2019.19-ו 9201.9.18 אריכיםתומועצת תנועות הנוער ב
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שיחה על יעדי העבודה בתחום לשנת עם כל אחת מהתנועות נקיים זה, מפגש ב

 , נעלה אתגרים שעומדים בפני התנועה וצרכים שונים.ף"תש

 ם ניתן, שילחו את הבקשות במייל לפני המפגש כדי שנוכל להתכונן. א

 הצגת הבקשות לכל אחת מהתנועות יפורסמו בהקדם.זמני 

  תנאי סף להגשת בקשות לקול הקורא*

שיאושרו כסניפים ירוקים אנו מבקשים להדגיש כי תשובות סופיות לגבי הסניפים 

ל לכ ויאושרו סופית רק לאחר הגשת 2019 סוף ספטמברביתקבלו  ף"תשלשנת 

 כפי שסוכם.  ,2019-2018 טתשע"של סניפים ירוקים  סיכוםהמצגות 

שילווה כל סניף המגיש בקשה להיות סניף ירוק נדרש לשלוח את פרטי הרכז 

מתחלף רכז אם , דוא"ל( ,בסניף )שם, טלפוןבשנת העבודה את התהליך 

 לא יתקבלו בקשות ללא פרטים אלה. באחריות התנועה לעדכן.

 הירוקים הסניפים וליווי לקידום, לנושא תנועתי רכז תמנה בקשה המגישה תנועה

 שידריו התוכנית את המלווה לוועדה דיווחלו לקשר אחראי יהיה הרכז .בתנועה

 .ן"במת הסביבה הגנת ועדת במסגרת והעשרה לימודליווי,  למפגשי להגיע

מהמשרד  לזיוית לינדרבמת"ן או רונן בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות לשלומית *

 המנחה ומלווה את התוכנית.  ,להגנת הסביבה

לקידום  רלוונטייםתנועה המעוניינת לקיים מערך הכשרה מקצועי לבעלי תפקידים 

תוכל לייעד חלק מהתקציב המיועד לסניפים  ,הטמעת הנושא בסניפים ובתנועה

  מכל סניף, לצורך ביצוע הכשרה מתמשכת.₪  3,000-הירוקים, אך לא יותר מ

תוכנית ההכשרה תועבר לאישור ועדת ההיגוי ותוגש בעת הצגת התוכנית 

הגורם , התוכניתהתנועתית. התנועה תציג את עיקרי תוכנית ההכשרה, היקף 

 . ותקציב משוער המקצועי המלווה

 יארחו גם השנה שתי תנועות.  ,ימי העיון לכלל רכזי הסניפים הירוקיםשני את 
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/ סניף ירוק  סניף ירוקל בקשה קריטריונים להגשת

 ממשיך

 .של תנועת נוער "קריטריונים להסמכת "סניף ירוקבזאת המוצגים 

משרד החינוך  ,משותפת למשרד הגנת הסביבה נקבעו על ידי ועדההקריטריונים 

 .ומועצת תנועות הנוער

 חובה – ועדת איכות סביבה קיום ועדה ירוקה / .1

 זה( מתוך סעיף קריטריונים 3לפחות חובה לקיים ) – אורח חיים מקיים .2

הקמת פינת הפרדת פסולת כולל כתיבה והטמעה של נוהל פינוי ומיון  .א

 פסולת.

השימוש החוזר יהיה בחומרים שנעשה  –הנהגת שימוש חוזר בחומרים  .ב

בהם שימוש בעבר ובתנאי "שהמוצר החדש" )הדבר שמייצרים 

מהחומרים בשימוש חוזר( יהיה מוצר הנדרש לשימוש במסגרת 

 הפעילות של התנועה

 ביצוע פעולות לעידוד השימוש במוצרים יד שניה .ג

 יוזמות לחסכון במשאבים .ד

 סתטיסניף נקי וא .ה

 נראות העשייה הירוקה .ו

 חובה – ידע ומודעות .3

שילוב ערך בתחום סביבה וקיימות עם אחד מערכי התנועה  .א

 בפעילויות/במפעלים )טיולים/מחנות( 

 .הנושא בסניףהכשרה ולימוד  .ב

 רשות. –כתיבת אמנה סביבתית סניפית מחייבת  .ג

לפחות לקיים  חובה) – קידום אזרחות פעילה המובילה לשינוי בקהילה .4

 (זהמתוך סעיף  אחדקריטריון 
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 .ביצוע פעולות להנחלת ערכי סביבה וקיימות בקהילה .א

 .איכות הסביבהאקטיביזם למען  .ב

 .שיתופי פעולה עם גופים ירוקים .ג


