
קול קורא לבקשות 
למימון פרויקטים בתחום הסביבה

סבב חורף 2023

קרן של"י )שורשים לסביבה ירוקה(, שותפות של קרנות סביבתיות, 
הפועלת באמצעות הקרן החדשה לישראל, 

מזמינה קבוצות העוסקות בפעילויות ציבוריות בתחום הסביבה 
וזקוקות לעזרה במימון פעילויות אלה, לפנות בבקשה לקבלת סיוע. 

מטרות הקרן:
לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, שמייצרת השפעה בתחומי קיימות, 
בין ארגונים  ורישות  סביבה ואקלים. הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה 
ומשקיעה בהעצמת הפעילות והפעילים ברחבי הארץ במטרה לייצר השפעה סביבתית. בקשות 
יכולות להיות בעלות אופי של מאבק, או של פעילות חיובית יזומה ויכולות לעסוק בכל מגוון 

התחומים הסביבתיים המעסיקים אתכן. 

לקרן שני סבבי מענקים בשנה, בחורף ובקיץ. 
מומלץ להתעדכן באתר הקרן על מועדי ההגשה העדכניים. 

המענקים של קרן של"י, הם עד 20,000 ש"ח למענק. 

כאמור, לקרן רשאיות לפנות גם עמותות וגם התארגנויות/קבוצות ללא מטרות רווח שאינן רשומות 
כעמותות. בקשות שתאושר להן תמיכה ואינן עמותות רשומות יצטרכו לפנות לעמותת חסות 
)עמותה שתנהל את כספי המענק, ללא לקיחת תמורה(. ניתן יהיה לפנות אלינו לקבלת סיוע 

בנושא זה. 

*הפנייה מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, הפנייה היא לנשים ולגברים כאחד.

לקרן רשאיות לפנות גם עמותות וגם התארגנויות/קבוצות ללא מטרות רווח שאינן רשומות 
כעמותות. הקרן תומכת בהתארגנויות ללא מטרות רווח, או בעמותות עם תקציב קטן שאינו 

מעל למיליון ש"ח. 

פניות שתמצאנה מתאימות תזכינה במענק כספי של עד 20,000 ₪. 
כל עמותה/התארגנות/קבוצה, רשאית להגיש בקשה אחת בלבד. קרן של"י מעניקה מענק חד 

פעמי ולא מתמשך.  

בנוסף למענק הכספי, קרן של"י מעניקה ליווי מקצועי ושעות ייעוץ בהתאמה אישית. 
הליווי מסייע לחיזוק הפעילות ולהשגת מטרות הארגון/ מאבק ליצירת שינוי סביבתי. 

לאחר אישור מענק נקיים מפגש הכוונה לכל המוענקים.

הקריטריונים להגשת בקשות: 
+ התארגנויות ללא מטרות רווח, או עמותות עם תקציב קטן שאינו מעל למיליון ש"ח 

+ עדיפות לקבוצות בתחילת דרכן
+ עדיפות לפריפריה חברתית – גאוגרפית 

+ עדיפות להתארגנויות וארגונים שמשתפים פעולה/עובדים עם ארגוני סביבה
+ פוטנציאל להשפעה סביבתית ניכרת וניתנת להוכחה. 

   אנא התייחסו להשפעה הסביבתית בטופס הגשת הבקשה למענק
אחרת חברתית  מטרה  על  ולא  הסביבה,  על  השפעה  היא  הפעילות  של  המרכזית  המטרה   +

שימו לב! לא יתקבלו פניות מהגופים הבאים: 
- עמותות עם תקציב מעל למיליון ש"ח 

- עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וגופים המובלים על ידיהן
- בתי ספר, מוסדות חינוך ומתנ"סים 

- גופים ואנשים הפועלים למטרות רווח

הקרן פתוחה לתמיכה בצרכי הפעילות העולים מהשטח, אך אינה תומכת ב: 
- גינות קהילתיות, בוסתנים ויערות מאכל 

- תשתיות )לדוגמה, הקמת מבנים, ציוד, הוצאות חשמל, מים ועוד(
- אירועים חד פעמיים

- מחקרים
- פרסומים )ספרים, מאמרים( 

- פעילויות סביבתיות שמהוות אמצעי להשגת מטרות חברתיות אחרות 
- הוצאות רטרואקטיביות: כספי המענק מיועדים לכיסוי הוצאות שיבוצעו רק לאחר קבלת מכתב 

   אישור רשמי מהקרן במידה והמענק אושר ולא להוצאות שבוצעו לפני כן.

טרם הגשת הבקשה יש למלא את השאלון המקדים 
על מנת לוודא שהנכן עומדות בתנאי הסף. 

במידה ואתן מתאימות, תינתן לכן גישה בסוף השאלון המקדים לטופס הבקשה, 
אותו ניתן להגיש בעברית, או באנגלית. 

מועד אחרון להגשת הבקשות: 
 יום ג', 31 בינואר 2023 עד השעה 23:59. 

בקשה שלא תוגש במלואה עד לדד ליין האמור, לא תתקבל.  
מאחר ואנו מקבלות עשרות רבות של בקשות והליך המיון הוא קפדני, 

תשובות סופיות תינתנה בתחילת מאי 2023. 

ובהיקף  קצר  זמנים  בלוח  הפיך,  בלתי  מיידי,  סביבתי  איום  של  במיוחד,  חריגים  במקרים  חירום:  בקשות 
משמעותי,  הקרן תשקול בקשות חירום של עד 20,000 ₪.  ניתן לפנות לנוגה לוי  )פרטי קשר בסוף המסמך(.

בהצלחה!

שאלון מקדים

לפיתרון בעיות טכניות ושאלות כלליות לגבי ההליך: 
נוגה לוי

רכזת קרן של"י, הקרן החדשה לישראל:
nogal@nif.org.il |  073-244-5081

לעזרה וליווי בכתיבת הבקשה: 
אורי אנג'ל

מנהל תחום יזמות ומענקים, ארגון חיים וסביבה:
sheli@sviva.net

סדנת כתיבת בקשות
יום א', 22 בינואר 2023  | 19:00-20:00, בזום

לפרטים ולהרשמה, נא לפנות לאורי אנג'ל sheli@sviva.net, או להירשם בקישור:

 תנאי להשתתפות בסדנה הוא מילוי השאלון המקדים.

הקליקו להרשמה לסדנה

הקליקו לשאלון המקדים

יזמת מהלך סביבתי משפיע?
את.ה בראשית הדרך וזקוק.ה לסיוע?

קרן של״י מזמינה אותך
להגיש בקשה לקבלת מימון

https://www.sheli-app.co.il/
https://nif.tfaforms.net/341415
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tf-utqzsvGtX1Uux0F8CSe26IK65qr0QQ
https://nif.tfaforms.net/341415

