
بالنجاح!

لحل المشاكل التقنية ولألسئلة العامة حول اإلجراءات:
نوچا ليفي 

مركزة صندوق شلي، الصندوق الجديد إلسرائيل
nogal@nif.org.il  |  073-244-5081

للمساعدة ومالمرافقة في كتابة الطلب:
أوري انجل 

مدير مجال المبادرات والمنح، منظمة الحياة والبيئة:
sheli@sviva.net

هل بادرت لمشروع بيئي مؤّثر؟
هل أنت في بداية الطريق وبحاجة إلى مساعدة؟

صندوق "شيلي" يدعوك
لتقديم طلب للحصول على تمويل

إعالن لتقديم طلبات لتمويل مشاريع 
في مجال البيئة

دورة شتاء 2023
يدعو صندوق "شيلي" )جذور لبيئة خضراء(، شراكة الصناديق البيئية، والذي يعمل في إطار 

الصندوق الجديد إلسرائيل، مجموعات ناشطة في العمل الجماهيري في مجال البيئة 
والتي تحتاج إلى مساعدة في تمويل هذه النشاطات، بالتوجه بطلب للحصول على دعم. 

أهداف الصندوق: 
البيئة  االستدامة،  مجاالت  على  تأثير  لها  والتي  والجماهيرية،  العاّمة  التطوعية،  الفعاليات  ودعم  تشجيع 
والمناخ. يشجع الصندوق النشاطات المحلية، ويحث على التعاون والتشبيك بين المؤسسات، ويساهم في 
تعزيز النشاط والنشاطين من جميع أنحاء البالد من أجل التأثير البيئي. يمكن أن تكون الطلبات ذات طابع 

نضالي أو نشاط إيجابي فّعال ويمكن أن تكون في كل مجاالت العمل البيئي التي تثير اهتمامكم. 

يوّفر الصندوق منحتين في السنة، في الشتاء وفي الصيف. 
ننصحكم باالطالع عبر موقع الصندوق على مواعيد تقديم الطلبات المحّدثة. 

ِمنح صندوق "شيلي" هي حتى 20,000 شيكل للمنحة الواحدة.

كما ذكرنا، تقديم الطلبات للصندوق متاح للجمعّيات وأيَضا للمنظمات/المجموعات غير الربحّية وغير المسّجلة 
كجمعّيات. الطلبات التي تتّم المصادقة على دعمها وهي ليست جمعّيات مسجلة، عليها التوّجه إلى جمعّية 

رعاية )جمعية لتدير أموال المنحة، من دون مقابل(. يمكن التوّجه إلينا لتلقي المساعدة في هذا الموضوع. 

الطلبات المالئمة ستحظى بمنحة مالية حتى 20,000 شيكل. 
يحّق لكّل جمعّية/منّظمة/مجموعة تقديم طلب واحد فقط. صندوق "شيلي" يقّدم منحة لمرة واحدة فقط 

وليس منحة مستمرة. 

بمالَءمة  استشارة  وساعات  معنية  مرافقة  "شيلي"  صندوق  يقّدم  المالية،  المنحة  إلى  باإلضافة 
شخصية. هذه المرافقة تساعد على تعزيز النشاط وتحقيق أهداف المؤسسة / النضال من أجل إحداث تغيير 

بيئي. بعد المصادقة على المنحة، سنعقد لقاًء توجيهًيا لكل من حصلوا على المنحة.

قبل تقديم الطلب، يجب ملء االستبيان المسبق 
للتأكد من استيفاء شروط الحد األدنى. 

إذا كنتم مالئمين، ستنتقلون في نهاية االستبيان المسبق إلى استمارة الطلب، 
والتي يمكن تقديمها بالعبرية أو باإلنجليزية فقط. 

شرط أساسي للمشاركة في الورشات هو ملء االستبيان المسبق.
لمزيد من التفاصيل حول الورشات، يمكن التوجه إلى أوري أنجل

لن يتّم النظر في الطلبات غير الكاملة التي تقّدم حتى الموعد األخير المذكور. 
بما أّننا نتلّقى عشرات الطلبات، وعملّية التصنيف دقيقة جًدا، يتّم إرسال الردود النهائّية على الطلبات 

في بداية شهر مايو 2023. 

الطلبات الطارئة: في حاالت استثنائّية جًدا، مثل وجود تهديد بيئي فوري وغير قابل لإلصالح، وخالل وقت أقصر بشكل 
ملحوظ، ينظر الصندوق في الطلبات الطارئة حتى 20,000 شيكل.  يمكن التوّجه إلى نوچا ليفي.

*التوّجه مكتوب بصيغة المذّكر للتسهيل فقط، إاّل أّنه معّد للرجال والنساء على حّد سواء.

يوم األحد الموافق 22.1.2023، 
من الساعة 19:00 حتى الساعة 20:00، 

عبر منّصة زوم

يوم الخميس الموافق 26.1.2023 
من الساعة 19:00 حتى الساعة 20:00، 

عبر منّصة زوم

االستبيان المسبق

ورشات إرشاد لكتابة الطلبات

الموعد األخير لتقديم الطلبات
يوم الثالثاء الموافق 31.1.2023، حتى الساعة 23:59

ورشة كتابة للمجتمع العربيورشة كتابة للمجتمع العام

معايير تقديم الطلبات: 
+ منظمات غير ربحية، أو جمعيات ذات ميزانية صغيرة ال تتجاوز مليون شيكل 

+ أولوية للمجموعات في بداية مسيرتها
+ أول وية لمناطق الضواحي االجتماعّية - الجغرافية

+ أولوية للمنظمات والمؤسسات التي تتعاون/تعمل مع المنظمات البيئّية
+ احتمال وجود تأثير بيئي كبير ويمكن إثباته. يرجى التطّرق إلى التأثير البيئي في استمارة تقديم الطلب للمنحة

+ الهدف الرئيسي من النشاط هو التأثير على البيئة، وليس هدًفا اجتماعًيا آخر

نلفت انتباهكم: لن ُتقَبل التوّجهات من الجهات التالية: 
-  الجمعيات ذات ميزانية تتجاوز مليون شيكل  

-  البلدّيات، المجالس المحلّية، المجالس اإلقليمّية والجهات التي تقودها
-  المدارس، المؤسسات التربوية والمراكز الجماهيرية 
-  الجهات واألشخاص الذين يعملون ألهداف ربحية  

الصندوق مفتوح لدعم وتلبية االحتياجات التي تطرأ من الميدان، لكنه ال يدعم: 
-  الحدائق الجماهيرية، البساتين وغابات الثمار   

-   البنى التحتّية )مثاًل: إقامة أو إنشاء مباٍن، معّدات، مصروفات الكهرباء، الماء وغيرها(
-   المناسبات التي تقام لمرة واحدة 

-   األبحاث
- المنشورات )كتب، مقاالت(

- األنشطة البيئية التي تعتَبر وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية أخرى
المصاريف بأثر رجعي - مبلغ المنحة معّد لتغطية المصاريف التي ُتنَفق فقط بعد الحصول على مصادقة   -

رسمّية من الصندوق في حال تّمت المصادقة على المنحة، وليس على المصروفات التي أنِفَقت قبل ذلك.  

وغير  الربحّية  غير  للمنظمات/المجموعات  وأيَضا  للجمعّيات  متاح  للصندوق  الطلبات  تقديم 
الجمعيات ذات ميزانية صغيرة ال  أو  الربحية،  المنظمات غير  المسّجلة كجمعّيات. الصندوق يدعم 

تتجاوز مليون شيكل.

اضغطوا هنا لملء االستبيان

اضغطوا هنا للتسجيل للورشةاضغطوا هنا للتسجيل للورشة

https://www.sheli-app.co.il/
https://nif.tfaforms.net/341415
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tf-utqzsvGtX1Uux0F8CSe26IK65qr0QQ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoceiorTgpEtf_TgNr-vugRwVUcXN2zysW
https://nif.tfaforms.net/341415

