
 

 

 

 קול קורא להקמת גינות קהילתיות/יער מאכל 

משרד החקלאות פירסם קול קורא לתמיכה של שלוש שנים באתר חקלאות 

 יישובית המשמש לפעילות קהילתית 

 רוצים להקים יער מאכל או גינה קהילתית לטובת היישוב?

משרד החקלאות תומך בפרוייקט אתר חקלאות יישובי, לפרוייקט אחד שיבחר ע"י המועצה. הגשת 

 . 6.1911.הבקשה לתמיכה למועצה עד ליום 

 בסיסייים נדרשים תנאים .1

  :מהיקף התכנית 30%התחייבות למטצ'ינג של -

 . ל שלוש שניםשפריסה ל ₪ 48,000מאטצ'ינג עד , ₪ 160,000עד סה"כ גובה תמיכה 

או ע"י ועדה /קבוצת  הבקשה יכולה להיות מוגשת למועצה ע"י ועד היישוב/האגודה בלבד -

 . פעילים בצירוף אישור בכתב של הועד /האגודה

 מ"ר, עדיפות תינתן למקום מעל דונם אחד.  250ש צורך בהקצאה מינימלית של י -

אשר מתכננת פעילות קבוצתית לטובת הקהילה באתר החקלאות קיום קבוצת פעילים ביישוב  -

 שרה של שעה לפחות פעם בשבועייםכהיישובי, ומתחייבת להשתתף בה

 באתרהתחייבות לפעילת קהילתית  -

 

 מיכה היקף הת 2

 : וישמש ל ש"ח, לתקופה של שלוש שנים 160,000עד היקף התמיכה המקסימלי שינתן לרשות הינו 

 חובה -הקמת האתר ואחזקתו -

 חובה  –משרה  20%רכז קהילתי לאתר החקלאות היישובי, בהיקף של לפחות העסקת  -

 חובה -שבועית לילדים ונוער באתר בנושא חקלאות קיום פעילות  -

 ליווי הפרוייקט -

 אמות מידה לשיפוט. 3

 ניקוד תנאי חובה/ אמת מידה 

הגשה ע"י ועד/אגודה או 

  אישורה בכתב

  תנאי חובה

התחייבות הועד/האגודה 

 30%למטצ'ינג של 

 תנאי חובה



 

 

 250הקצאת שטח מעל 

 מ"ר 

 תנאי חובה

קבלת רשימה שמית של 

  פעילים 3לפחות 

 תנאי חובה 

מבחינה תכנונית ניתן 

לקיים את הפעילות באתר 

והוא אינו מיועד לבניה 

 בשש השנים הקרובות

 תנאי חובה 

 נקודות 5 דונם  1הקצאת שטח מעל 

התרשמות מהתכנית לאתר 

החקלאות היישובית  

חקלאיים: השטח, )תכנים 

תכנון השתילה חיבור 

  מיום וההשקיה(

 נקודות  50עד 

התרשמות מלוח פעילויות 

קהילתיות שנתי מוצע  

ימי  4)תכנון של לפחות 

קהילה מיוחדים, פעילות 

קהילתית שוטפת לקהלים 

  שונים( 

 נקודות  30עד 

איכות הבקשה מבחינת 

  אופן ורמת ההגשה 

 נקודות  15עד 

 

אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות )נוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית והכל לפי 

:  2019המשמש לפעילות קהילתית קריטריונים ונוהל הגשת בקשה לשנת  (מקומיות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Documents/Noal_Tmi

cha_Ginot_2019.pdf 

 בחירת ההצעות הזוכות

 מועד האחרון להגשת הצעות תתכנס ועדת השיפוט. לאחר ה 

  ההצעות הזוכות יהיו אילו שיקבלו את 3ההצעות השונות ינוקדו לפי אמות המידה בסעיף .

 . , ויעמדו בתנאי החובהנקודות( 100הניקוד הגבוה ביותר )הניקוד המקסימלי הוא 

 :ליישוב שזכהוהודעות זכייה ימסרו   12.6.2019 התוצאות יתפרסמו עד לתאריך . 

 

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Documents/Noal_Tmicha_Ginot_2019.pdf
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Documents/Noal_Tmicha_Ginot_2019.pdf


 

 

יובהר, כי הגשת בקש הקול קורא למשרד החקלאות נתונה לשיקול דעתה של המועצה, 

 והיא אינה מתחייבת לבחור הצעה כלשהי. 

רכזת איכות הסביבה של -שירלי חכם יפרח לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה ניתן לפנות 

     2455116-052או בטלפון:   shirli.h@bns.org.il בדוא"ל:  המועצה

 

 shirli.h@bns.org.ilניתן לשלוח את טופס ההגשה לקול הקורא לדואר אלקטרוני: 

  .10:00שעה  11.6.2019המועד אחרון להגשת הצעות הוא: 
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