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לתמיכה ברשויות חופיות בנושא "חוף   13695 מספר ול קוראק
 2024-2021ים לשננקי" 
 ( 07/2024עד  8/2021)

 הקדמה  –כללי  .1
רצועת החוף של מדינת ישראל הינה יחידה נופית בולטת ומשמעותית במערכת הסביבתית  

-במערכות טבעיות ייחודיות, בנופים תתית, גוניות ביוט -פים אלו מצטיינים ברבבישראל. חו

מימיים ייחודיים, והם בעלי ערכים אקולוגיים ואסתטיים הנחוצים לאיכות החיים של האזרחים, 

מהאוכלוסייה בישראל מרוכזת באזור זה, ועל   70%–כ למטרות נופש, בילוי, חינוך, מדע ומחקר.

אינטרסים המנוגדים הנוגעים לאותם  זאת, על מנת לאזן בין ה –כן גובר הצורך הלאומי לשימורו 

 משאבים ועל מנת להגן על זכות הציבור ליהנות ממשאב ייחודי זה.  

רוב החופים מצויים בשטח רשויות מוניציפאליות וחלה עליהן החובה לשמור על ניקיון החוף  

שבתחומן, כבעלות החזקה על השטח. בנוסף לכך, לקיומו של חוף ים תרומה חשובה בפיתוח  

הכלכלה המקומית. למרות זאת, רשויות חוף רבות מתקשות לקיים חובה זו, בין השאר, מאחר  

, ואילו עלויות הניקוי נופלות על  החופיתרף" עמוק בהרבה מתחומי הרשות  שחוף הים משרת "עו

  הרשות שבתחומה מצוי החוף.

תכנית חוף נקי הינה תכנית פעולה לאומית לטיפול בבעיית הפסולת הימית בישראל, ונגזרת  

שנה ומטרתה למזער את כמות הפסולת החופית   15מדרישות אמנת ברצלונה. התכנית פועלת מזה  

ראל ולפעול לניקיונם של החופים והים, ביחס למדד תוצאה סביבתית ברור, הכל בהתאם  ביש

למחויבות הבין לאומית, לטובת הסביבה והציבור בישראל. התכנית נהגתה ותוכננה על פי  

מתודולוגיית פתרון "תבניות בעיה" כאלו שחוזרות על עצמן, ובדגש על פתרון מוכתב תוצאה  

 מדודה.  

תכנית חוף נקי וכן עיקר תקציבה, מופנה לתמיכה ברשויות החוף בניקיון החופים  מרכיב מרכזי ב 

הפתוחים שבשטחיהן. במטרה לטפל בבעיה הסביבתית של הפסולת הימית בישראל, תכנית חוף  

 מהשנה.   70%מהחופים נקיים   70%נקי מגדירה יעדי תוצאה ברורים לניקיון החופים הפתוחים, 

הארצית להגנת הסביבה הימית מבצעים מדידה של רמת הניקיון    במסגרת זו, מפקחי היחידה

בחופים הפתוחים תוך יידוע שוטף של רשויות החוף לטובת מעקב ופעולות מתקנות לשיפור  

מתמיד של ניקיון החופים. שיתוף תוצאות מדד חוף נקי לציבור הרחב מתבצע פעמיים בחודש  

הציבור הרחב לתופעת הפסולת הימית   לאורך כל השנה, כצעד משלים להעלאת המודעות של

 ושקיפות ציבורית. 

פרטים נוספים על תוכנית "חוף נקי" של המשרד ניתן לראות באתר האינטרנט של המשרד להגנת  

   הסביבה.
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 מטרת התמיכה  .2
  לרחצה  לא מוכרזיםפתוחים שלבצע פעולות ניקוי בחופי ים , חופיותמקומיות עידוד רשויות 

או מתקני אסוף  /תשתיות לאיסוף פסולת בחופים לא מוכרזים ולהקים  ו , )פרק א'( מןשבתחו

   רכישת ציוד /מתקני תשתיתו/או הקמת  של נגר עילי מנקזיםלמניעת הגעת פסולת לחופים 

 )פרק ב'(. לעידוד בשימוש כלים רב פעמיים

 יקף תקציבי  ה .3
)החל   2024עד   2021לשנים ₪  32,454,010  עד לטובת "קול קורא" זהמתכוון להקצות  המשרד 

 על פי הפירוט הבא: כולל(  2024ועד לחודש יולי  2021מחודש אוגוסט 

כולל(  2024ועד לחודש יולי  2021)החל מחודש אוגוסט   ₪  ₪26,454,010  עד –פרק א'  •

 . לרחצה עבור ביצוע פעולות ניקוי בחופים לא מוכרזים

עבור  כולל(  2024ועד לחודש יולי    2021)החל מחודש אוגוסט  ₪ ליוןימ 6 עד – פרק ב' •

הקמת תשתיות לאיסוף פסולת בחופים לא מוכרזים ו/או מתקני אסוף למניעת הגעת 

פיקוח על חוק איסור שימוש בפלסטיק חד פעמי  ו/או  נגר עילי פסולת לחופים מנקז

 כלים רב פעמיים. לעידוד בשימוש ציוד /מתקני תשתיתהקמת  עבור בחופים ו/או 

לעיל הנו מפורטים הו/או בכל אחד מהנושאים(  ול קורא)לק  יםמובהר כי היקף התקציב

הקרן לשמירת  משוער, וכל הקצאה תקציבית בפועל כפופה למקורות שיעמדו לרשות 

הקרן רשאית להקטין  .במועד ההחלטה על חלוקת כספי התמיכה)להלן: "הקרן"(  הניקיון

בהתאם לסדרי העדיפויות ו/או לכל פרק בו,  לקול קורא ,התקציבית או להגדיל את המסגרת

  שתקבע.

 להגיש בקשה הגופים הרשאים  .4
 : להלן הגופים הרשאים להגיש בקשה במסגרת הקול קורא

המוניציפאלי נמצא   שבתחומן  ,עיריות, ומועצות מקומיות ואזוריות  – מקומיות  רשויות .א

 חוף הים תיכון או חוף ים סוף.

  1שהוקם לפי פרק א , שהוא אשכול רשויות מקומיות , לרבות איגוד עריםאיגוד ערים .ב

ובלבד   , שבתחומו נמצא חוף הים תיכון או חוף ים סוף1955-לחוק איגודי ערים, תשט"ו 

 .נמצא חוף הים נשוא הבקשה  שלא הוגשה בקשה של רשות מקומית אשר בתחומה

 למתן תמיכה נאי סף ת .5
בקשה אשר לא תעמוד בכל התנאים   .הסף המנהליים למתן התמיכהלהלן מפורטים תנאי 

המפורטים ולא יצורפו אליה כל המסמכים, האישורים וההתחייבויות הנדרשים, עלולה להיפסל  

 על הסף: 

 . 4ינות בסעיף אחת מאלו המצו להיות מגישת הבקשה  על  5.1

ד להגנת  יש להקפיד על קיום כל הכללים המפורטים בנוהל תמיכות הכללי של המשר 5.2

של   הסביבה בדבר מתן תמיכות לגופים אחרים המעודכן , כמפורט באתר האינטרנט 
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הסביבה ולהוראות התכ"ם הרלוונטיות החלות על גופים אחרים בהתאם  המשרד להגנת

 לסיווג המשפטי של מגיש הבקשה.

בקשות התמיכה יוגשו אך ורק באמצעות פורטל התמיכות הממשלתי במערכת   5.3

בפורטל האמור ישנן הנחיות כיצד להגיש את  ה"(, ""פורטל מרכבהמרכב"ה )להלן 

וזאת בהתאם לסיווג הישות ברשויות המס וברשם   הבקשות ואלו מסמכים לצרף.

 התאגידים.

מורשי החתימה וכמו כן, ככל   2כל מסמך בו נדרשות חתימות פיזיות המסמכים יחתמו על ידי   5.1

חתימות   2-יש לחתום ב  –דיגיטאלית שבפורטל התמיכות במרכב"ה חובה לחתום בחתימה 

 דיגיטאליות של מורשי החתימה  

לאחר מועד  5.11.2021 יש ליצור בקשה לתמיכה במערכת המרכב"ה לא יאוחר מתאריך 5.2

 זה, מערכת המרכב"ה תחסום את האפשרות של יצירת בקשה חדשה. 

 יש ליצור בקשה נפרדת לכל אחד מהפרקים , בטקסט הבקשה יש לרשום :   5.3

 ניקוי חופים    -פרק א 

 הקמת תשתיות/מתקני אסוף פסולת   -פרק ב'

על כפתור "הגשת בקשה שנוצרה" לפני המועד האחרון להגשת    לחוץלתשומת ליבכם: יש ל

בקשות, בקשה שתיפתח ולא תוגש באמצעות לחיצה על 'הגשת בקשה שנוצרה' תחשב כלא  

כמו כן, שימו לב כי בעת הקמת בקשה חדשה לתמיכה,  הוגשה ולא תועבר לבדיקת המשרד.

סכום המבוקש ובעלות ב תידרשו למלא סכום מבוקש, עלות פעילות ותיאור בקשה קצר.

 הפעילות יש למלא את הסכומים המדויקים בשקלים חדשים בהתאם לתקציב הפרויקט

  . 149המפורט בטופס 

בקשות אשר לא מולאו כראוי ואשר בעת יצירתן לא יכללו את כל הפרטים ו/או   5.4

 תכן שייפסלו על הסף ולא יידונו כלל. יי  –המסמכים הנדרשים 

 בנוסףמסמכים אלו הם לוונטיים שיש לצרף לקול קורא זה. המסמכים הרלהלן רשימת  5.5

מסמכי  ם שנתיים המפורטים בפורטל מרכב"ה, מסמכי יסוד ומסמכי למסמכי הגוף,

 . )יש ליצור בקשה נפרדת לכל אחד מהפרקים(בקשה

)יש להפיק את   עבור פרק א ופרק ב בנפרדטופס בקשה והנמקה  – 150טופס  •

חתימות   2  -ה ולהטמיע במקום המיועד לכך חתום ב" כבהטופס המקוון מהמר

 דיגיטליות של מורשי חתימה, יש לשים לב שלא להטמיע טופס בסטטוס 'טיוטה'(. 

עבור  דוח תקציב מול ביצוע והצעת תקציב   –ניתן להורדה מהמרכב"ה  149טופס  •

, בעמודה השמאלית של הטופס יש לפרט את הצעת התקציב  פרק א ופרק ב בנפרד

, כולל סכום התמיכה המבוקש מהמשרד,  -וונטית לבקשת התמיכה הנוכחית  הרל

סכום ההשתתפות העצמית של הרשות ופירוט של כל העלויות הצפויות בהפעלת  
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חתימות דיגיטליות של מורשה   2- התכנית. יש להטמיע את המסמך חתום ב

 חתימה. 

העלויות בבקשת  יש לשים לב כי הסכומים תואמים לסכומים שהזנתם בלשונית  

 התמיכה במרכב"ה. 

יש למלא את נתוני  )כל העמודות מימין לטופס(  2020לשנת  בעמודות המתייחסות  •

  2020בשנים  הביצוע שהיה2020נתמך בשנת  ש התקציב מול הביצוע של הפרויקט 

וזאת רק    (31.3.2020עד   1.4.2019 - )מ 2019 -( ו2021ועד לחודש יוני   2020)מיולי 

. במידה ולא התקבלה תמיכה מקול  2019תמך מקול קורא זה בשנת  במידה והגוף נ

 , יש לרשום: 'לא נתמכנו בשנה זו'. 2019קורא זה בשנת 

 מסמכי קול קורא:

פירוט    לרבות  והתחייבות מקצועית טופס בקשה מקצועי  – )נספח א( k001טופס 

 עלויות מדויק של הפרויקט, לרבות:  

עלות ניקוי לכל ק"מ חוף, מספר ק"מ שבכוונת הרשות   – לעניין פרק א' .1

לנקות, מספר ימי ושעות העבודה שיוקדשו לניקוי כל חוף, פרטי המבצע בפועל  

 . והאחראי עליו מטעם הרשות

ולת  תיאור האמצעים המוצעים להתקנה למניעת הגעת פס  – לעניין פרק ב' .2

פיקוח  ו/או  מתקני איסוף פסולת בחופים תיאור לחופים מנקזי נגר עילי ו/או  

מתקני  הקמת על חוק איסור שימוש בפלסטיק חד פעמי בחופים ו/או  

  , פירוט עלותלעידוד בשימוש כלים רב פעמייםד  רכישת ציו/תשתית

. יש לציין  הנדרשת/מבוקשת  פריטים/וכמות המתקנים,  יחיד פריט/מתקן

 כמו הוצאת היתר בנייה. להתקנת המתקנים, פעולות הכנה, במידה ונדרשות,

פירוט סך העלויות ומקורות המימון לתוכנית,   יש למלא לכל בקשה את  .3

לרבות, פירוט התקציב שאותו היא מתחייבת לייעד ממקורותיה העצמאיים  

   . ; הפרויקטהתוכנית; לטובת פעולות הניקוי

לצרף.  שיש מסמכים פירוט ה ו  הבקשלהגשת הבפורטל מרכב"ה ישנן הנחיות 

ת. לסיוע  דיגיטלילנוחיותכם, פורסם באתר המשרד מדריך ליצירת חתימה 

 . בבעיות טכניות ניתן לפנות

 כל בקשה שתוגש תכלול את המסמכים בהתאם לטבלה הבאה:

שים בפורטל  מסמכים אלו הינם בנוסף לכל מסמכי הגוף )שנתיים ויסוד הנדר

 . המרכב"ה(
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  להגיש עבור פרק א', והיא יכולה, אם היא   חייבתרשות המגישה בקשה לתמיכה  5.6

  הרלוונטייםהתמיכה  ושאי להלן נ מעוניינת בכך, להגיש בקשה גם בעבור פרק ב'.

 :בכל פרק

בתחום הרשות המבקשת,  ,בלבד לרחצה  פתוחים ובלתי מוכרזיםניקוי חופים  – פרק א' .א

ועד   2021החל מחודש אוגוסט כפיים, בתקופה שבין  ו עבודתבאמצעות מכונת ניקוי א 

לעניין מסמך זה בלבד, ייחשב פני השטח מגבול קו המים   –)"חוף" כולל  2024לחודש יולי 

דיונה וכיו"ב, או   מצוק, דרך, צמחיה, גדר, –ועד המקום בו קיים המכשול הראשון, כגון 

 . (מבניהםמטרים מקו המים, הקצר  150

  עבור פרק ב'יכולה להגיש בקשה גם  בקשה עבור פרק א',   הגיש ממבקשת ה –פרק ב'  .ב

סוף  יא ל םאו מתקני/הקמת תשתיות לאיסוף פסולת בחופים לא מוכרזים ו  - עבורב

פיקוח על חוק איסור שימוש בפלסטיק חד פעמי בחופים ו/או  ו/או   נגר עלי  פסולת מנקז

   .לעידוד בשימוש כלים רב פעמיים  רכישת ציוד /מתקני תשתית

קוד מסמך   שם מסמך
 במרכב"ה 

חתימה  
 דיגיטלית 

 הערות  תיאור מסמך 

דוח תקציב  
 מול ביצוע

 

 149טופס 
יש 

להשתמש  
בטופס  

המפורסם  
באתר ולא  

בטופס  
הנמצא  

 .במרכבה
 

 חובה.  
יש להטמיע  
את המסמך  
חתום בשתי  

חתימות  
דיגיטליות  
של מורשי  

 חתימה(. 

מסמך ייעודי לקול קורא זה  
 לצירוף במרכבה.  

בעמודה האחרונה המתייחסת 
יש למלא את כל    2021לשנת 

נתוני הצעת התקציב של  
הפרויקט המוצע, כולל סכום 
התמיכה המבוקש מהמשרד, 

סכום ההשתתפות העצמית של 
הרשות ופירוט של כל העלויות 

 הצפויות בהפעלת התכנית.  

נמצא  
 במרכבה 

בקשה  
 והנמקה

 

 150טופס 
יש להפיק  

את הטופס  
המקוון  
 במרכבה 

 חובה.  
יש לחתום  

בשתי  
חתימות  

דיגיטליות  
של מורשי  

  חתימה
במקום  

המיועד או  
 ידנית 

יש לשים לב   טופס אחיד  
שלא 

להטמיע  
טופס  

בסטטוס  
 'טיוטה' 

טופס  
בקשה  

מקצועי 
התחייבות  +

מנהלית  
 ומקצועית 

  K001טופס
יש 

להשתמש  
בטופס  

המפורסם  
 באתר

 חובה.  
יש לחתום  

בשתי  
חתימות  

פיזיות או  
דיגיטליות  
של מורשי  

 חתימה. 

התחייבות מקצועית ומנהלית, 
תיאור פירוט תקציבי נדרש  

 והצהרה בעניין העדר הרשעות

 נמצא באתר 
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  התחייבות של המבקש:ירוף צ .6

 ניקוי חופים פתוחים ובלתי מוכרזים: – פרק א ( א)

ארבע לפחות בתדירות של  ,במלואובשטח החוף שבתחום הרשות המבקשת לבצע ניקוי  .1

תקופת  בכל  ימי ניקיון   702לשנה ו   )לפחות(ימי ניקיון  234  עד סה"כ  -  בכל שבועפעמים 

 כולל(  2024ועד לחודש יולי  2021)החל מחודש אוגוסט התמיכה 

בין  רשויות מקומיות הנמצאות בתחומן של קטעי החוף הנמצאים בין קו הגבול עם לבנון ל .2

)קטעי חוף חוף אשקלון ב וממכון וינגייט ועד אפולוניה , קצה הדרומי של מפרץ חיפהה

צריכות   מוגברת, תמיכה  שבתחומן יש פלטי פסולת חריגים מהים( ומעוניינות לקבל

  286  עד סה"כ –של לפחות חמש פעמים בכל שבוע ע פעילות ניקוי בתדירות להתחייב לבצ

)החל   התמיכהתקופת בכל  ימי ניקיון לכלל תקופה זו  858לשנה ו   ימי ניקיון )לפחות(

   .כולל( 2024ועד לחודש יולי  2021מחודש אוגוסט  

 בבדיקתו גם בדלי סיגריות. , כולל תמיכהרבות לצורך מתן ל , ובהר בזאת שמדד חוף נקימ .3

הניטור שיתוף פעולה מלא עם   -השתתפות בניטור לאומי של הפסולת הנאספת בחופים  .4

והשתתפות לאורך השנה  הלאומי, לרבות כימות של כמויות הפסולת הנאספות בחופים 

 . על פי דרישה  בסקר פסולת בחופים

הגשת דו"ח חודשי על ביצוע הניקיון החוף בתחום הרשות המבקשת למשרד להגנת   .5

  "ח יפורטו פרטים על הניקיון שבוצע )תאריכי ניקוי, היקף ניקוי, שיטת ניקויהסביבה. בדו

(. יש להגיש את הדו"ח באמצעות טופס ייעודי  וכמות פסולת אשר פונתה בחופי הרשות

פעילות הניקוי   , המהווה חלק בלתי נפרד מההתחייבות ויצורף בהמשך להתחייבות. לכך

 קת העובדים שיבצעו את הניקוי(. תתבצע על פי כל דין )לרבות לעניין העס

 פרסום מידע באתר האינטרנט של הרשות בדבר השתתפות הרשות בתכנית,  –שקיפות  .6

 הנעשות ע"י הרשות במסגרת התכנית.  תוצאות 

רשויות חופיות תהינה רשאיות לעשות שימוש בפרסומי המשרד כפי שיעוצבו למסעי   .7

רק לאחר קבלת אישור מראש ההסברה של המשרד, ובכלל זה: תשדירים, ויז'ואל וכד',  

. זכויות היוצרים לעניין זה, יהיו בהתאם לקביעה  ובכתב של המשרד לכל פרסום

 הבלעדית של לשכת הפרסום הממשלתית. 

מור לעיל, מודגש כי בקשות לשימוש בסמל המשרד לאירועים מסוגים שונים בנוסף לא

ועדת    / קבלת אישור מראש ובכתב של המשרדמחייב  – )אירועים לציבור הרחב( 

החסויות. יובהר כי במסגרת בדיקת מתן האישור תחויב הבקשה לעמוד בכלל ההוראות  

ראות מטעם החשב הכללי  וההנחיות הרלוונטיות לעניין זה לרבות הוראת תכ"ם )הו 

 .  15.3.0.1במשרד האוצר( מספר 

הצהרה של המבקשת כי אין בתמיכת המשרד בכדי להטיל על המשרד אחריות ו/או חבות   .8

ו/או חובה כלשהם כלפי מגיש הבקשה או צד שלישי כלשהו, בקשר עם הפרויקט נשוא 

חובה כלשהי   התמיכה והתחייבות של המבקשת כי אם יחויב המשרד באחריות, חבות או

כאמור, תשפה המבקשת את המשרד בגין כל סכום שיחויב בו המשרד כאמור, מיד עם 

 דרישה ראשונה של המשרד.  
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התחייבות של המבקשת כי הפרויקט הנתמך יבוצע באחריותה הבלעדית והמלאה של  .9

 הרשות המבקשת. 

יא תוודא התחייבות של הרשות המבקשת כי הפעילות הנתמכת תתבצע לפי כל דין, וכי ה .10

ותהיה אחראית לכלל היבטי הבטיחות והגהות הכרוכים בפרויקט הנתמך, לרבות קיום 

 כל הביטוחים המקובלים הדרושים במסגרת הפרויקט נשוא התמיכה. 

הקמת תשתיות לאיסוף פסולת בחופים לא מוכרזים ו/או מתקנים לאיסוף פסולת מנקז   - פרק ב

מתקני  הקמת פיקוח על חוק איסור שימוש בפלסטיק חד פעמי בחופים ו/או ו/או  נגר עלי

 :וד בשימוש כלים רב פעמייםרכישת ציוד לעיד/תשתית

כלל במפלסטיק  חד פעמיים בכליםשימוש שיאסור  ,עזר עירוני קידום חוק התחייבות ל .1

תנאי לקבלת תמיכה כלשהי לפי פרק זה    .)הן המוכרזים והן הלא מוכרזים( חופי הרשות

ר עירוני כאמור, תוך זאישור של מועצת הרשות המקומית המבקשת, של חוק ע – תהיה

והמשרדים  הפנים לאישור משרדוהגשתו  חודשים מיום מתן ההתחייבות לתמיכה 12

 הרלוונטיים.

הגשת תוכנית מפורטת להקמת התשתיות לאיסוף פסולת בחופים הלא מוכרזים ו/או   .2

פיקוח על חוק איסור שימוש בפלסטיק חד    ו/או מתקנים לאיסוף פסולת מנקז נגר עלי

,  לעידוד בשימוש כלים רב פעמיים רכש הציוד /מתקני תשתית פעמי בחופים ו/או

העלויות לכל מתקן ואת התחזוקה    המפרטת את המתקנים, את המיקום המוצע להם, את

 יודגש כי תמיכה לפי פרק זה תינתן :  הנדרשת להפעלתו של המתקן לאורך זמן.  

 בחופים לא מוכרזים של הרשות.   רק –עבור הקמת תשתיות לאיסוף פסולת בחופים 

  רכש ציוד /ו/או מתקני תשתית עבור הקמת מתקנים לאיסוף פסולת מנקז נגר עילי 

 בחופים )מוכרזים ולא מוכרזים( של הרשות.  רק – כלים רב פעמייםלעידוד בשימוש  

התחייבות להקמת התשתיות לאיסוף פסולת בחופים הלא מוכרזים ו/או מתקנים לאיסוף   .4

, עד ו/או מתקני תשתית/רכש ציוד  לעידוד בשימוש כלים רב פעמיים פסולת מנקז נגר עלי

 .  30.7.2024לתאריך 

  .א התמיכה וש ם נטף של הפסולת מהמתקניו שופינוי  שוטפתלבצע אחזקה התחייבות   .5

הצהרה של המבקשת כי אין בתמיכת המשרד בכדי להטיל על המשרד אחריות ו/או חבות   .6

ו/או חובה כלשהם כלפי מגיש הבקשה או צד שלישי כלשהו, בקשר עם הפרויקט נשוא 

ו חובה כלשהי  התמיכה והתחייבות של המבקשת כי אם יחויב המשרד באחריות, חבות א

כאמור, תשפה המבקשת את המשרד בגין כל סכום שיחויב בו המשרד כאמור, מיד עם 

 דרישה ראשונה של המשרד.  

התחייבות של המבקשת כי הפרויקט הנתמך יבוצע באחריותה הבלעדית והמלאה של  .7

 הרשות המבקשת. 

היא תוודא התחייבות של הרשות המבקשת כי הפעילות הנתמכת תתבצע לפי כל דין, וכי  .8

ותהיה אחראית לכלל היבטי הבטיחות והגהות הכרוכים בפרויקט הנתמך, לרבות קיום כל 

 הביטוחים המקובלים הדרושים במסגרת הפרויקט נשוא התמיכה.
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 אמות מידה למתן התמיכות ושיעורי התמיכה  .7
 :רק בקשות שעמדו בכל תנאי הסף יכול ויקבלו תמיכה בהתאם לאמור להלן

   פעולות לניקוי חופים -  תמיכות לפי פרק אא. 

יקבע בהתאם לאורך קו החוף הפתוח הבלתי מוכרז  יהיקף התמיכה המקסימאלי לכל רשות,   7.1

 )בק"מ( שבחזקתה.  

לעניין מסמך זה בלבד, ייחשב פני השטח מגבול קו המים ועד המקום בו קיים  – "חוף"  •

מקו   מטרים 150ב, או "דיונה וכיו מצוק, דרך, צמחיה, גדר, –המכשול הראשון, כגון 

 . מבניהםהקצר   -המים 

 לעניין מסמך זה בלבד, האורך של גבול קו המים של החוף.  – "קו החוף"  •

 הקטנה מבין אלה:  היה  התמיכה שתינתן ת –  שיעורי התמיכה  7.2

בין גודל האוכלוסייה )לפי נתוני הלמ"ס   11רשות/מבקשת אשר בעלת יחס גבוה מ  א.  (1)

מעלות   77% –( לבין אורך קו החוף הפתוח הבלתי מוכרז )בק"מ( שבחזקתה 2019

ניקוי לק"מ אחד של קו חוף, ביום אחד של ניקוי, עבור כל פעילויות הניקוי בחוף, ולא 

 ₪.  316.47- יותר מ

לפי  באלפים   אוכלוסייה )הבין גודל   11לת יחס נמוך מ  רשות/מבקשת אשר בעב. 

  – ( לבין אורך קו החוף הפתוח הבלתי מוכרז )בק"מ( שבחזקתה 2019נתוני הלמ"ס 

מעלות ניקוי לק"מ אחד של קו חוף, ביום אחד של ניקוי, עבור כל פעילויות   77%

  ₪. 323.4- הניקוי בחוף, ולא יותר מ

 (  המרכזת את נתוני רשויות החוףטבלה  ב )מצ"ב כנספח 

ניקיון  סכומי התמיכה שיינתנו עבור כל חודש פעילות יינתנו לאחר מדידת רמת  (2)

על ידי מפקחי היחידה הארצית  פעמיים בחודש כ לפי מדד חוף נקי, שתבוצע החופים

ב'  -מקסימליים לפי סעיפים קטנים א' ומסכומי התמיכה ה. להגנת הסביבה הימית

 :  ם הבאים בהתאם לטבלה הבאהיקוזזו השיעורי

ממוצע מצב החופים  

 בחודש  אחת בבדיקה 

ממוצע מצב החופים  

 בבדיקה שניה בחודש 

שיעור ההפחתה מסכום  

התמיכה לפי סעיפים  

)לחודש  ב'  -קטנים א' ו

 אחד( 

 50% מלוכלך/ מלוכלך מאוד  מלוכלך/ מלוכלך מאוד 

 40% בינוני  מלוכלך/ מלוכלך מאוד 

 30% נקי/ נקי מאוד  מלוכלך מאוד מלוכלך/  

 30% בינוני  בינוני 

 10% נקי/ נקי מאוד  בינוני 

 ללא הפחתה  נקי/ נקי מאוד  נקי/ נקי מאוד 
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יימצא כי בכל הבדיקות  ויותר  במקרה ובמשך חודשיים רצופים בנוסף לכך,  

  שוםלא תינתן  –החופים היה "מלוכלך" או מלוכלך מאוד מדד ניקיון  ממוצע 

תמיכה עבור אותן   100%הפחתה של  -קרי חודשים ) םתמיכה עבור אות

 חודשים(.  

כל  ב פעמיםארבע לפחות   המתבצעתתמיכה תינתן רק עבור פעילות ניקוי  יודגש כי  (3)

,  2024ועד יולי  2021בתקופה שבין חודשים מרץ עד אוקטובר בכל שנה, בשנים שבוע 

פעילות  . יודגש כי  תקופה זוימי ניקיון לכלל   702לשנה ו   ימי ניקיון 234ובסה"כ עד 

 מהמשרד. כלשהי לא תזכה בתמיכה  למספר הימים האמורניקוי מעבר  

,  לקצה הדרומי של מפרץ חיפהרשויות מקומיות הנמצאות בין קו הגבול עם לבנון  (4)

)קטעי חוף   חוף אשקלוןהאזורית  שטח המועצה גם בו  ממכון וינגייט ועד אפולוניה

עבור  נוספת   לזכות בתמיכה  ותיכול  – שבתחומן ישנם פלטי פסולת חריגים מהים(

בתקופה שבין חודשים מרץ  שבוע כל בפעמים  לפחות חמש – פעילות ניקוי המתבצעת

ימי ניקיון לשנה ו   286ובסה"כ עד , 2024ועד יולי   2021עד אוקטובר בכל שנה, בשנים 

ימי ניקיון לכלל תקופה זו. יודגש כי פעילות ניקוי מעבר למספר הימים האמור   858

 לא תזכה בתמיכה כלשהי מהמשרד.

לצורך חישוב   ר,המדד החסהתוצאה של   –אם המדד לא ייבדק פעמיים בחודש  (5)

. אם כלל לא תבוצע מדידה של מדד חוף נקי לאותו חודש,  תחשב כ"נקייה" ,ההפחתה

 חשב כ"נקייה". לצורך חישוב ההפחתה ת
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פעולות הקמת תשתיות לאיסוף פסולת בחופים לא מוכרזים ו/או  – פרק בתמיכות לפי  .ג
פיקוח על חוק איסור שימוש בפלסטיק חד ו/או  מתקנים לאיסוף פסולת מנקז נגר עלי

   לעידוד בשימוש כלים רב פעמייםרכישת ציוד  /הקמת מתקני תשתיתפעמי בחופים ו/או 

פעולות הקמת תשתיות לאיסוף פסולת בחופים לא  שיוקצה עבור התקציב הכולל 

פיקוח על חוק איסור שימוש   ו/אומוכרזים ו/או מתקנים לאיסוף פסולת מנקז נגר עלי 

לעידוד בשימוש כלים רב  רכישת ציוד/מתקני תשתית בפלסטיק חד פעמי בחופים ו/או

ו בקשה לפרק יחולק באופן שוויוני בין כלל הרשויות שהגיש )פרק ב'(  פרק זה בפעמיים 

 ביחס לאורך החוף הלא מוכרז שלהם, באופן הבא:   ,זה ועמדו בתנאי הסף

= סך התקציב לפרק   / ('הרשויות שהגישו לפרק ב של פים הלא מוכרזים)סך אורך החו 
X  
 X* חופית רשות המקסימלית האפשרית פר = סך התמיכה אורך חוף של הרשות.   

 (  לא מוכרזיםטבלה המרכזת את נתוני אורך החופים ה ')מצ"ב כנספח ב

 . 90% בכל מקרה, שיעור התמיכה לא יעלה על

  עבור מרכיבים שיאושרו על ידי המשרד רק בים בפרק זה תינתן יתמיכה עבור מרכ  
 . ובתנאים שהוא יקבע
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 תשלום תנאי .8
 
 ניקוי חופים פתוחים ובלתי מוכרזים:  –פרק א  

אשר לא יצורפו אליה כל , לסכום תקופה של תפחת מחצי שנה, דרישת תשלום כללי: 8.1

 .המסמכים, האישורים וההתחייבויות כמפורט להלן לא תכובד

התמיכה ובכפוף להצגת  אושרהבגינה תמיכה תשולם רק לאחר השלמת ביצוע הפעילות  8.2

הגשת דוחות ביצוע    מן למקור על ביצוע הפעילות,מקוריות או העתק נאחשבוניות 

ביצוע ועמידה בכל  חתומים על ידי מורשי חתימה ורואה חשבון של הרשות,  

ההתחייבויות והתנאים הרשומים במסמך זה והגשת כל הדוחות ו/או המסמכים  

וף, ימי  על החשבונית לכלול פירוט לגבי אורך הח  הדרושים כתנאי לקבלת תשלום.

 הניקוי שבוצעו בחודש ועלות יום ניקוי. 

של הרשות,  גזבר /הצהרת מורשי החתימה של הרשות המאושרת על ידי רואה החשבון 8.3

 לפיה: 

 ההוצאות המפורטות בדרישת התשלום )ובחשבוניות שצורפו( שולמו ונפרעו בפועל.  .א
גוף  ההוצאות המפורטות בדרישת התשלום )ובחשבוניות שצורפו( לא נדרשו מכל  .ב

 תומך אחר. 
ביצוע והשלמת   התשלום יבוצע לאחר אישור הגורם המקצועי האחראי לפרויקט, על 8.4

ועמידה בכל התנאים וההתחייבויות שנקבעו בקול קורא   תנה התמיכהיהפעילות בגינה נ 
 .זה

 . תיפרס באופן יחסי על פני חודשי השנההתמיכה   8.5

בחופים לא מוכרזים ו/או מתקנים לאיסוף  פעולות הקמת תשתיות לאיסוף פסולת  –פרק ב 
 פיקוח על חוק איסור שימוש בפלסטיק חד פעמי בחופים ו/או פסולת מנקז נגר עלי ו/או

 בכלים רב פעמיים בחופים. שלעידוד שימו רכש ציוד/מתקנים
 

מועצת הרשות המקומית המבקשת, של חוק עזר עירוני כאמור  הגשת העתק החלטת  8.6
חודשים מיום מתן ההתחייבות לתמיכה והגשתו לאישור    36לעיל, תוך  1)ב(   6בסעיף 

 משרד הפנים והמשרדים הרלוונטיים.
תמיכה תשולם רק לאחר השלמת ביצוע הפעילות בגינה אושרה התמיכה ובכפוף להצגת  8.7

אמן למקור על ביצוע הפעילות, הגשת דוחות ביצוע  חשבוניות מקוריות או העתק נ
חתומים על ידי מורשי חתימה ורואה חשבון של הרשות, ביצוע ועמידה בכל ההתחייבויות  

והתנאים הרשומים במסמך זה והגשת כל הדוחות ו/או המסמכים הדרושים כתנאי  
 לקבלת תשלום.

 ות כלליהבהרות  .9
 .הניקיוןלשמירת של הקרן  ידי ועדת התמיכות- לסיוע )תמיכה( יידונו על בקשות 9.1

המשרד, בין בעצמו ובין באמצעות נותני שירות שיתקשר עימם לשם כך, יבצע הקרן ו/או   9.2

פעולות פיקוח, ביקורת, בקרה ומעקב, בקרב המבקשים בקשר למילוי התנאים לזכאות  

 בהתחייבויות ואופן השימוש בכספי התמיכה. לקבלת תמיכה, עמידה 

תמיכה כזו או אחרת עבור  ןתייודגש כי אין ודאות כי המשרד יוציא "קול קורא" ו/או י  9.3

 איזה מהנושאים המופיעים בקול קורא זה בעתיד, או בכל נושא אחר. 
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מובהר בזאת כי מתן או אי מתן תמיכה או שיעור התמיכה שתינתן, אינו גורע מאחריות   9.4

ות המקומית לביצוע הפעולות הדרושות לשמירת ניקיון החופים ועמידה בהוראות הרש

 כל דין. 

עוד מובהר כי המשרד ימשיך לבצע בדיקות שגרתיות ופעולות פיקוח ואכיפה בכלל   9.5

הרשויות המקומיות החופיות ללא קשר למתן תמיכה מהמשרד ו/או שיעורי התמיכה 

 שיינתנו. 

חוק עזר עירוני האוסר כי קיומו של לקבוע בעתיד  םשוקלי המשרד /תשומת לב כי הקרן 9.6

ה תנאי לקבלת תמיכה  ימפלסטיק בכלל חופי הרשות יה יםד פעמיכלים חשימוש ב

 כלשהי בקול קורא חוף נקי )ככל שיפורסם כזה(.  

פרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה והבהרות ניתן לקבל אצל מר פרד ארזואן, מנהל  9.7

 . 050-6237621טלפון: תוכנית חוף נקי, 
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 נתוני עזר לרשויות –נספח ב 
 

גובה   הרשות  
 תמיכה 

אורך  
חוף  

11.11
.17 

ימי נקיון  
בשנה   

)לא כולל  
 פלט ים ( 

אורך  
חוף  

לתגבו 
ר  

עבור  
פלט  

 ים 

תגב 
ור  

ימי 
נקיו

ן  
בגין   
פלט  

 ים 

סה"כ   
אוכלוסיי 

ה בסוף  
2019 

)אלפים(  
 הלמס 

יחס גודל  
אוכלוסיה  
 לאורך חוף 

עלות ניקוי  
 לק"מ  

סך ההשתתפות  
 ללא פלט ים

סך 
ההשתתפו 

ת עבור  
 פלט ים

סך התמיכה  
האפשרית לשנה  

2021 

סך התמיכה  
האפשרית  

 לשלוש שנים

                       234 4.7 77% אילת  
52.3  

                            
11  

 
₪              

      420  

 
₪                     

355,675  

 
₪           

   -    

 ₪              
355,675  

 ₪           
1,067,026  

                     234 4.2 77% אשדוד  
225.9  

                            
54  

 
₪              

      411  

 
₪                     

311,027  

 
₪           

   -    

 ₪         
311,026.72  

 ₪              
933,080  

                     234 4.7 77% אשקלון 
144.1  

                            
31  

 
₪              

      411  

 
₪                     

348,054  

 
₪           

   -    

 ₪         
348,053.71  

 ₪           
1,044,161  

                       234 0.0 77% באר טוביה  
23.7  

                            
24  

 
₪              

      411  

 
₪                     

         -    

 
₪           

   -    

 
₪                     

   -    

 
₪                     

   -    
                     234 2.4 77% בת ים 

129.0  
                            

54  
 

₪              
      411  

 
₪                     

177,730  

 
₪           

   -    

 ₪         
177,729.55  

 ₪              
533,189  

                     234 0.9 77% זרקא  -ג'סר א
14.93  

                            
17  

 
₪              

      411  

 
₪                     

  66,649  

 
₪           

   -    

 ₪           
66,648.58  

 ₪              
199,946  

                         234 3.5 77% גן רווה  
6.5  

                              
2  

 
₪              

      420  

 
₪                     

264,865  

 
₪           

   -    

 ₪         
264,864.60  

 ₪              
794,594  
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                   52 0.8 234 4.7 77% הרצליה  
97.5  

                            
21  

 
₪              

      411  

 
₪                     

348,054  

 ₪       
13,165  

 ₪         
361,218.86  

 ₪           
1,083,657  

                       234 3.4 77% חדרה  
97.3  

                            
29  

 
₪              

      411  

 
₪                     

251,784  

 
₪           

   -    

 ₪         
251,783.53  

 ₪              
755,351  

                   52 2.8 234 2.8 77% חוף אשקלון  
18.0  

                              
6  

 
₪              

      420  

 
₪                     

211,892  

 ₪       
47,087  

 ₪         
258,978.72  

 ₪              
776,936  

 234 19.1 77% חוף הכרמל  
 

                    
33.1  

                              
2  

 
₪              

      420  

 ₪                  
1,445,404  

 
₪           

   -    

 ₪      
1,445,403.96  

 ₪           
4,336,212  

                   52 1.6 234 1.6 77% חוף השרון  
14.4  

                              
9  

 
₪              

      420  

 
₪                     

121,081  

 ₪       
26,907  

 ₪         
147,987.84  

 ₪              
443,964  

                 52 2.5 234 9.2 77% חיפה 
285.3  

                            
31  

 
₪              

      411  

 
₪                     

681,297  

 ₪       
41,141  

 ₪         
722,437.72  

 ₪           
2,167,313  

                       234 1.9 77% טירת כרמל 
23.1  

                            
12  

 
₪              

      411  

 
₪                     

140,703  

 
₪           

   -    

 ₪         
140,702.56  

 ₪              
422,108  

                 52 11.2 234 11.2 77% מטה אשר  
29.71  

                              
3  

 
₪              

      420  

 
₪                     

847,567  

 ₪     
188,348  

 ₪      
1,035,914.88  

 ₪           
3,107,745  

                   52 7.7 234 7.7 77% נהרייה  
58.1  

                              
8  

 
₪              

      420  

 
₪                     

582,702  

 ₪     
129,489  

 ₪         
712,191.48  

 ₪           
2,136,574  

                     234 8.8 77% נתניה  
221.4  

                            
25  

 
₪              

      411  

 
₪                     

651,675  

 
₪           

   -    

 ₪         
651,675.02  

 ₪           
1,955,025  

                   52 4 234 6.2 77% עכו  
49.4  

                              
8  

 
₪              

      420  

 
₪                     

469,189  

 ₪       
67,267  

 ₪         
536,455.92  

 ₪           
1,609,368  
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                       234 4.0 77% עמק חפר  
42.6  

                            
11  

 
₪              

      420  

 
₪                     

302,702  

 
₪           

   -    

 ₪         
302,702.40  

 ₪              
908,107  

                   52 2.3 234 2.3 77% קרית ים  
39.9  

                            
17  

 
₪              

      411  

 
₪                     

170,324  

 ₪       
37,850  

 ₪         
208,173.97  

 ₪              
624,522  

                     234 0.0 77% ראשון לציון 
254.4  

 
 

₪              
      411  

 
₪                     

         -    

 
₪           

   -    

 
₪                     

   -    

 
₪                     

   -    
                     234 7.0 77% תל אביב  

460.6  
                            

66  
 

₪              
      411  

 
₪                     

518,378  

 
₪           

   -    

 ₪         
518,377.86  

 ₪           
1,555,134  

 312   3978 90.8   סה"כ  
  

   ₪            
7,275,344  

 ₪  
513,405  

 ₪           
8,818,003  

 ₪         
26,454,010  
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 נספח ג'
 לפרק ב ראשי פרקים להגשת התוכנית הנדרשת 

 אמצעים נייחים )סבילים( למניעת הגעת פסולת לחופים מנקזי נגר עילי 
נוספות )לדוג'  תיאור האמצעים המוצעים להתקנה, כולל תיאור המקומות המיועדים למותקנים, ההתאמות שיש לבצע כדי להתקין את המתקן ופעולות  .א

 הוצאת היתר בנייה(
 תיאור רמת התחזוקה הנדרשת לטובת שמירה על אפקטיביות המתקן )תדירות ניקוי ופינוי פסולת, צפי בלאי וכדומה( .ב
 פירוט עלויות  .ג

 
 מתקני איסוף פסולת בחופים )כלי אצירה(: 

 פירוט ותיאור המקומות בהם נדרשים מתקני איסוף  .א
 הנדרשיםפירוט כמות כלי האצירה   .ב
 תוך שימת דגש על התאמת כלי האצירה, לסביבה החופית. )לדוגמא, מניעת התעופפות פסולת מתוכם(  .ג
 פירוט שילוב כלי אצירה אלו, בקווי פינוי מתאימים   .ד
 פירוט עלויות כלי האצירה וכן מתקנים סופים, ככל הנדרש.  .ה

 
 : לעידוד בשימוש כלים רב פעמיים רכש ציוד /הקמת מתקני תשתית

 . תיאור האמצעים המבוקשים להתקנה, כולל תיאור המקום בו מיועדים להתקנה ודרך פעולתם .א
 תיאור הפעילות הנלוות של הרשות, להפעלת המתקנים  .ב

 


