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קול קורא סביבטבע 2020

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון ממליץ לרשויות המקומיות בתחומו לבצע סקר טבעי עירוני,
סקר מפגעים ומדריך לטיפוח שטחים טבעיים וטיפול במפגעים ברשות המקומית בתמיכת המשרד
להגנת הסביבה במסגרת קול קורא סביבטבע  .2020אנו רואים במהלך זה צעד חשוב לתיכנון
מושכל של האזור בו אנו חיים תוך שילוב שמירה על ערכי טבע ונוף בפיתוח עתידי.
המשרד להגנת הסביבה (להלן "המשרד") מפרסם בזאת קול קורא "סביבטבע  "2020עבור
רשויות מקומיות לתמיכה בפעולות שמטרתן מיפוי תשתיות טבע עירוני ומפגעים סביבתיים
(לרבות מפגעי פסולת) באתרי טבע עירוני ,טיוב הניהול העירוני של אתרי הטבע והנגשתן לציבור.
מטרתו של קול קורא זה הוא ליצור מסד נתונים של תשתיות טבע עירוני ברשויות המקומיות,
כולל מיפוי מפגעים סביבתיים בהן  ,ייצור שכבת מידע ( )GISזמינה בנושא בתחום הרשות
המקומית הרלוונטית ,יצירת הנחיות לטיפוח הטבע עירוני וטיפול במפגעים סביבתיים באתרי
הטבע באמצעות מדריך ,והנגשת המידע לציבור ,בין היתר ,באמצעות אירועי חינוך בתחום
הטבע העירוני.
(מתוך ההקדמה לקול קורא)

מטרת מסמך זה להציג בפני הרשות המקומית את עיקרי הקול קורא .רשויות שמעוניינות לערוך
ס קרים אלו ולהגיש את הקול קורא מוזמנות לפנות לחברה המתמחה בתחום ולקבל מהם תמיכה
בהגשת המסמכים המקצועיים .אנו מבקשים מהרשויות המקומיות שמתעדות להגיש את הקול
קורא לפנות אלינו וליידע אותנו ואנו נשמח לתת עזרה מקצועית במקרה הצורך.
רשויות שצריכות עזרה בהשתתפות העצמית וטרם ניצלו את כספי קרן האיגוד לו הן זכאיות
יכולות להשתמש בקרן לצורך קול קורא זה תוך שמירה על תנאי התמיכה של הקרן.

קול קורא סביבטבע  2020מציע לבצע  4פעולות שמטרתן להביא להגנה על טבע עירוני ושטחי טבע
עירוני בתוך הרשות המקומית:
א .מסד נתונים לתשתיות טבע עירוני (סקר טבע עירוני).
ב.

מיפוי מפגעים סביבתיים באתרי טבע עירוני .

ג.

הכנת מדריך לטיפוח שטחים טבעיים וטיפול במפגעים סביבתיים.

ד.

הפקת יום עיון ארצי או אירוע חינוך גדול להנגשת תוצרי סקר טבע עירוני.
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תנאי סף להגשת הקול קורא:
• יש לגשת לפחות לשני רכיבים במסגרת הקול קורא.
• כל רכיב מבוסס על הרכיב שקדם לו ועל כן במידה וטרם ביצעתם סקר טבע עירוני וסקר
מפגעים חובה עליכם להגיש רכיב א וב .רק במידה וכבר קיים סקר טבע עירוני לרשות
המקומית או שסקר כזה נמצא בשלבי הכנה ניתן להגיש את הרכיבים הבאים בסדר.
• על הרשות המקומית לפרסם שכבת  GISעם ממצאי הסקר הנגישה באינטרנט לציבור
(במידה ולרשות המקומית אין מערכת כזו יש צורך ליצור כזו אחרת לא עומדים באחד
מתנאי הסף)
• במידה והרשות המקומית טרם ביצעה סקר טבעי עירוני (חלק א) יש ביכולתה לגשת
לארבעת החלקים.
בטבלה למטה מסוכמת תמיכת המשר ד להגנת הסביבה ,ההשתתפות הרשות המקומית ,זמן
הביצוע ואופן פרסום התוצר באתר האינטרנט של הרשות המקומית:
עירייה/מ.
סכום
מקומית
התמיכה (₪
כולל מע"מ) מ .אזורית
אחוז תמיכה מדד סוציו
אקונומי 1-5
אחוז תמיכה מדד סוציו
אקונומי 6-10
זמן לביצוע מיום קבלת
ההתחייבות

אופן הצגת התוצר

פירוט התוכנית שיש להגיש
תנאי תשלום פעילות עד 24
חודשים

רכיב א

רכיב ב

100,000

10,000

150,000

15,000

רכיב ג

רכיב ד

50,000

25,000

70%

50%

70%

50%

50%

50%

50%

50%

 24חודשים

 12חודשים
 30חודשים

קובץ  PDFושכבת GIS
באתר האינטרנט של הרשות
המקומית
נספח א

נספח ב

 24חודשים

קובץ PDF
באתר של
הרשות
המקומית

פרסום אודות
הארוע באתר
של הרשות
המקומית

נספח ג

נספח ד

תשלום אחד עם סיום ביצוע  100%מהפעולות

תנאי תשלום פעילות עד  2 30תשלומים :תשלום ראשון עם סיום רכיב א ורכיב ב ,תשלום
שני עם סיום הפעולות כולן (רכיב ג ו/או רכיב ד)
חודשים

מסמכים נוספים

טופס בקשה מקצועי  ,K001טופס  -150הנמקה ,טופס 149
מול ביצוע.
עירונית
תקציבהיגוע
התחייבות להקמת ועדת
שתלווה את הכנת מסד נתונים לתשתיות
טבע ומדריך הנחיות

כדי להגיש את המסמכים כתיקונם יש לקרוא את מסמכי הקול קורא במלואם.
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קישור למסמכי הקול קורא:
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_12
211_2020_urban_nature
מועד אחרון להגשת המסמכים במערכת מרכבה22.10.20 :
בברכה,
שלוה נוה
מנהלת תחום חינוך וקהילה
איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון.

