
 

 

 

 קול קורא להגשת מועמדות ל:

 פרס נחמה ריבלין לקיימות

 ויוזמות פרס נחמה ריבלין לקיימות מוענק לראשונה ע"י התנועה הסביבתית לקמפיינים

ים על ידי ארגונים סביבתיים נחלו הצלחה יוצאת דופן ואשר מובלש וארציות מקומיות

ארגון הגג של ארגוני הסביבה  –והתארגנויות מקומיות. הפרס מוענק ומנוהל ע"י חיים וסביבה 

 בישראל. 

 והתארגנויותהפרס היא לחגוג הצלחות ולהבליט את העשייה הסביבתית של ארגונים מטרת 

 הפועלים בזירות השונות של שינוי פני החברה הישראלית. 

בדגש על עשייה  אשר פעלה רבות למען קידום נושא הקיימות שם נחמה ריבלין ז"ל הפרס על

 .ולאדמה מקומית וקשר למקום

 

 זכאות לפרס

 בתחומי ישראל אשר הצליחו באופן יוצא דופן.  וליוזמות הפרס יינתן לקמפיינים .1

 מקומית וארצית. -קטגוריות  2יינתן לפי הפרס  .2

 התארגנות תושבים.הפרס יינתן לארגון לא ממשלתי או  .3

 על פעילות בשנתיים שקדמו לשנת הענקת הפרס. מועמדויות יתקבלו .4

 

 מועמדות הגשת 

  מידע . ניתן לצרף לטופס המצורף לתקנון זה טופס הגשה רשמימועמדות תוגש באמצעות

ומר הסברה, קטעי עיתונות נוסף באמצעי דפוס או מדיה דיגיטלית, כגון: חומר מקצועי, ח

 ותמונות

 מדות מועמדות ניתן להגיש באמצעות משלוח בדואר או בדואר אלקטרוני, ובלבד שהמוע

  תגיע עד למועד שנקבע בתקנון

 

 הבהרות:

 הפרס אינו כולל פרס כספי. הפרס יינתן בצורה של פסלון או תעודה. .1

בקטגוריה ארצית  ,סביבתיים ויוזמות הפרס יוענק על פי החלטת השופטים לקמפיינים .2

 .אשר הצליחו באופן יוצא דופן ת,מקומיוקטגוריה 

 ראובן )רובי( ריבלין. – נשיא המדינהבן זוגה של נחמה ריבלין ז"ל, הפרס יוענק במעמד  .3

 

 לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות ל:

CCI2019@sviva.net 
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 לקיימותלפרס נחמה ריבלין מועמדות טופס הגשת 

 

 ________________________________  :יוזמה/הקמפיין שם .1

 ________________________________ :גיאוגרפי מיקום .2

  ______________________עת:מושפ אוכלוסייהאו קבוצת  אזור .3

 )ניתן לסמן יותר מאחד(: יוזמה/קמפייןתחום ההשפעה של ה .4

 _________ ותשתיותפיתוח  _________ בריאות הציבור

 ______ צדק סביבתי וחברתי שקיפות ושיתוף הציבור  ___

 ___________ חינוך ורווחה אקלים _______________

 מגוון מינים ____________ תחבורה ______________

 ______אחר )נא לפרט( ___ מזון _________________

 

 

 נא לצרף בנפרד:

 כדי התייחסות לדברים הבאים:. רקע על הקמפיין תוך 1

 יוזמה/מטרות הקמפיין .א

 תחילת הפעילות  .ב

 אסטרטגיית השינוי שנבחרה .ג

 כיצד נבחנה הצלחת הקמפיין? .ד

 חשיפה תקשורתית .ה

 שותפים לקמפיין/יוזמה .ו

 . נימוקים למועמדות לפרס2

 חומר גרפי, תמונות, מידע רשמי וכו'... –מומלץ לצרף  .1

 

 20/10/2019ניתן להגיש מועמדות עד ה 

 sviva.net2019cci@לכתובת אימייל 
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