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 2019איגוד ערים שרון כרמל  (קול קורא) יכתתמ

 קידום פרויקטים בתחום הקיימות והסביבה ע"י הרשות המקומית בשיתוףב

 סביבההועדת איכות  

 

ת יוברשו איכות סביבה/קיימותאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל מבקש לקדם פרויקטים בנושא 

 וועדת איכות הסביבה.וחיזוק מעמד תוך כדי מתן תוקף  שבתחומו המקומית

ר בהגנה על הסביבה ובריאות הציבור ובקידום תהליכים מקיימים אש יכות הסביבה ברשויות תפקיד מכריעלוועדות א

יישומם עשוי לשפר את איכות חיי התושבים ברשות ובסביבתה. לאורך השנים האחרונות מסתמנת ברשויות רבות 

בישראל ירידה בקרנה של ועדת איכות הסביבה והיכולת שלה לבוא לידי ביטוי ואף להשפיע על הנעשה בתחומה הולכת 

 ויורדת. 

בחשיבות הועדות לאיכות הסביבה ומעוניין לסייע בקידום ן מאמי ערים לשמירה על איכות הסביבה שרון כרמל איגוד 

 משמעותי וישים ובתכניות אופרטיביות לקידום מיזמים בתחום הקיימות וההגנה על הסביבה. חזוןיצירת 

 הגדרות .1

 כרמל. -רים לשמירת איכות הסביבה שרון איגוד ע -"האיגוד" .א

 הינו פרויקט סביבתי. –"מיזם"  .ב

 רשות מקומית החברה באיגוד. –"רשות"  .ג

  חזון .2

ועדת איכות הסביבה תפעל להיות גורם יצרני, יוזם ואפקטיבי, בעל ראייה רחבה אשר תחבר בין הרשות לתושבים 

 בנושאי איכות החיים והקיימות. 
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איכות הסביבה והקיימות ותשמש כגורם מחולל ציבוריים בתחום וצרכים אינטרסים  ועדת איכות הסביבה תייצג

 שינוי.

ועדת איכות הסביבה תהווה תשתית תכלול, סנכרון ושת"פ לקידום פיתוח בר קיימא בין ראש הרשות והאגפים 

 השונים ברשות ותשמש פלטפורמה לשיתוף ציבור.

ועדת איכות הסביבה תפעל בשיתוף עם הועדות המקבילות ברשויות השכנות ותקדם למידת עמיתים ושיתופי 

 קיימא אשר יגביר את תחושת השייכות למקום.הצלחות ליצירת מרחב בר 

ועדת איכות הסביבה תשאף לרתום את ראש הרשות, משרדי ממשלה רלבנטיים וגורמים נוספים לתהליכי הקיימות 

 ברשות.

ועדת איכות הסביבה תפעל לפי תכנית עבודה שנתית מוסדרת וברורה הנסמכת על האתגרים וההזדמנויות בתחומי 

 ה ברשות ובמרחב וזאת בהלימה לסדר היום הציבורי.איכות החיים והסביב

 ועדת איכות הסביבה תפעל באופן שקוף וברור ובאישור המליאה ובדיווח רציף למועצת העיר.

 מסגרת הפעילות של הוועדה לאיכות הסביבה הינה:........ )לפי רשות(

פעימות שיגזרו מתכנית העבודה ועדת איכות הסביבה תפעל בראייה ארוכת טווח אך עם תוצרים מידיים ולפי 

 השנתית.

 1. לפקודת העיריותי'  149לתיקון  האמור לעיל הינו בהתאםכל 

 

                                                 

 י. ועדה לאיכות הסביבה )תיקון: תשס"ה, תשס"ח( 149 1
)א( המועצה תבחר ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח 

 המאושרות. ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות 
  -)ב( חברי הוועדה יהיו 

 ( ארבעה חברי מועצה; 1)
 ( עובד בכיר שהוא האחראי לתחום איכות הסביבה בעיריה; 2)
( שני נציגי ציבור שהם תושבי העיר; את האחד תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שענינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר 3)

 אמור, ובאין ארגון מקומי, תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון ארצי; יבחרו ארגונים מקומיים כ
 ( )בוטלה( 4)

 )ג( לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה. 
גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה )תיקוני  גוף ציבורי המנוי בחלק א' של התוספת בחוק ייצוג -)ד( בסעיף זה, "ארגון ארצי" 

 .2002-חקיקה(, התשס"ג
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  מטרות .3

 שיפור איכות החיים והסביבה בקרב תושבי מרחב האיגוד ע"י קידום ביצוע פרויקטים בקיימות .א

  והשפעתה על הנעשה בתחום.  חיזוק מעמד ועדת איכות הסביבה ברשות .ב

 .והגופים הירוקים המשרד להגנ"ס, ערים שרון כרמל בין הרשויות לאיגודחיזוק הקשר  .ג

 העלאת המודעות הסביבתית בקרב ציבור תושבי האיגוד ועובדי הרשויות .ד

 הכנסת גורמי מקצוע מתאימים לוועדה למתן חו"ד, ליווי והעשרה רלבנטית. .ה

 ה"טוב המשותף". חתירה לראיית .ו

ברשויות פורום ראשי ועדות איכות הסביבה באמצעות . למידה מהצלחות של ועדות איכות סביבה .ז

  האיגוד.

 יצירת ערוצים לתקשורת והעברת המסרים דרך הרשתות החברתיות. .ח

 לייצר מסוגלות לגייס תקציבים ולשת"פ עם עמותות וגופים שונים. .ט

 סה"כ₪ מיליון  1 – 2019שיקצה האיגוד קול קורא זה לשנת  היקף התקציב .4

 1 :הינו 2019לשנת  לכלל הרשויות ד מתכוון להעמיד במסגרת  קול קורא זהסך כל התקציב שהאיגו .א

 ₪.מיליון 

חלוקת התקציב  - 1 רספמ טבלתולא יותר מהמצוין ב לכל היותר מסך הפרויקט 90%האיגוד יתמוך ב  .ב

 (מצורפת מטה) לכל רשות.

 .לכל הפחות הנותרים 10%להשתתף ב  מתחייבתהרשות המגישה   .ג

הכוללת גדולה  עלותםתמיכת האיגוד לפרויקטים שתקציב הסר ספק הרשות יכולה להשתתף בלמען  .ד

 .כהמגובה סך התמי 110%ביותר מ 
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 .על הרשות המגישה להגיש אומדן עלויות לכל פרויקט .ה

 הגופים הרשאים להגיש בקשה לקבלת התמיכה .5

 נכון למועד הקול קורא בלבד. כרמל-הסביבה שרון תאיכו החברות באיגוד הערים לשמירתות הרשוי .א

 תנאי סף מנהליים .6

 על הפרויקט נשוא הבקשה. , יו"ר ועדת איכה"ס ומורשי החתימההתחייבות חתומה של ראש הרשות .א

 (מצורף כמסמך נפרד)טופס הבקשה כפי הנדרש. מילוי  .ב

 בלבד.שבתחום הרשות על המיזמים להתבצע בשטחים ציבוריים  .ג

 לשיפוט הבקשות ולמתן התמיכה אמות מידה .7

 משקל אמות המידה

 ועדת השיפוט תבחן את הפרויקטים לפי אמות המידה שלהלן ,בקשה למספר פרויקטים תגישרשות ובמידה 

 :שיתקבל ןותקבע באיזה פרויקט יתמוך באיגוד על סמך הציו

 

 משקל אמת מידה מספר

 20% חזון 1

 30% מיזמים 2

 20% תכנית עבודה שנתית 3

 15% שנים 5תכנית המשכית ל  4

 15% שותפים 5

 100% סה"כ 6
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 אמות המידה -אופן ניקוד 

שיפוט על פי  –לעיל  1בפרק  חזון אחיד לפי – לאיכה"סמותאם לרשות שגובש בהובלת הועדה  חזון .א

 עמודים( 2עד -מחצי עמוד.)20עד נק' התאמה לחזון האחיד 

 פירוט:

 ה"חזון" אך לא יפסול את הבקשה.(בפרק  0. )במידה ולא הוגש הניקוד יהיה נק' 7הוגש/לא הוגש  (1

 נק'. 13התרשמות צוות השיפוט  -חו"ד מקצועית  (2

 מצורפות דוגמאות –להם הדרישה והייתכנות גבוהות ומותאמות לגובה התקציב  מיזמים 2 עד בחירת .ב

 נק'. 30עד  – מטה

 פירוט:

יפסול את בפרק ה"מיזמים" אך לא  0)במידה ולא הוגש הניקוד יהיה . נק' 3הוגש/לא הוגש  (1

 הבקשה.(

  נק'. 7מידת רלוונטיות המיזם כנותן מענה לסוגיות סביבתיות ברשות.  (2

 נק'.  10התרשמות צוות השיפוט למידת ייתכנות ביצוע היעדים  -חו"ד מקצועית  (3

 נק'.  10מידת השפעת המיזם בקרב הציבור הרחב.  (4

 

  נק'. 20עד  הכוללת:הקרובה  שנתיתתכנית עבודה  .ג

 .הפרויקט משכיותלה מידת הייתכנות תכנון אשר מראה את ,נטגאהכוללת: לוח 

 פירוט:

" אך לא תכנית עבודה שנתיתבפרק ה" 0)במידה ולא הוגש הניקוד יהיה . נק' 8הוגש/לא הוגש  (1

 יפסול את הבקשה.(

 נק'. 5 הכולל את הנקודות כמפורט בסעיף ג' לעיל. עד מצורף לוח גאנט (2

 .נק' 7יתכנות הביצוע ההתרשמות צוות השיפוט למידת  -חו"ד מקצועית  (3
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 .נק' 15עד  הבאות. שנים 5ל  הצגת תכנית המשכית .ד

 פירוט:

" אך לא שנים 5תכנית המשכית ל בפרק ה" 0)במידה ולא הוגש הניקוד יהיה . נק' 5הוגש/לא הוגש  (1

 יפסול את הבקשה.(

 נק'. 3 –רמת מפורטות של תכנית העבודה  (2

 .נק' 7התרשמות צוות השיפוט למידת ייתכנות הביצוע  -חו"ד מקצועית  (3

 

  נק'. 15עד . אחרים /משאביםנוספים למימון שותפים .ה

 פירוט:

פ עם מגזר שלישי, רשויות שכנות במידה ורלבנטי ליעד/מיזם, משרדי ממשלה נוספים, שת" (1

 נק'. 5עד  ארגונים ירוקים

 )טבלה לדוגמה(  .'נק 10. עד שותפים פעילים בקרב הציבור (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נקודות אך הבקשה לא תיפסל. 0פרק "תכנית העבודה השנתית" יקבל  *היה ולא הוגש אחד מהנ"ל)(

 יש לבחור בהגדרה הקרובה ביותר לתחום העיסוק: ושם משפחה פרטי שם

 התארגנויות וקבוצות קהילתיות .1

 בעלי עסקים מקומיים .2

 פעילים מקומיים. .3
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 הצהרה וחתימות .8

התחייבות הרשות וחתימות .  Pivot/ איש הקשר האחראי על הקול קוראו , יו"ר ועדת איכות הסביבהראש הרשותפרטי 

 .5בטופס מילוי הבקשה עמ' 

 

 
 
 

 כרמל –לשאלות ותמיכה במילוי הטפסים ניתן לפנות לעילי קורן באיגוד שרון 

 kayamut@igudhadera.co.ilבדוא"ל  
 058-6888625או בנייד 
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 חזון אחיד - 1נספח 

 ציבור.עשות בשיתוף ועדת איכות הסביבה ונציגי ייש לייצר חזון מותאם רשות . תהליך כתיבת החזון צריך לה

 :להלן בסיס  כתוב לחזון שנכתב במסגרת הפורום המקצועי של בקשת תמיכה זו. ניתן בהחלט להיעזר בו

  ועדת איכות הסביבה תפעל להיות גורם יצרני, יוזם ואפקטיבי, בעל ראייה רחבה אשר תחבר בין הרשות לתושבים

 בנושאי איכות החיים והקיימות. 

 איכות הסביבה והקיימות ותשמש כגורם מחולל ציבוריים בתחום וצרכים ם אינטרסי ועדת איכות הסביבה תייצג

 שינוי.

  ועדת איכות הסביבה תהווה תשתית תכלול, סנכרון ושת"פ לקידום פיתוח בר קיימא בין ראש הרשות והאגפים

 השונים ברשות ותשמש פלטפורמה לשיתוף ציבור.

  ברשויות השכנות ותקדם למידת עמיתים ושיתופי ועדת איכות הסביבה תפעל בשיתוף עם הועדות המקבילות

 הצלחות ליצירת מרחב בר קיימא אשר יגביר את תחושת השייכות למקום.

  ועדת איכות הסביבה תשאף לרתום את ראש הרשות, משרדי ממשלה רלבנטיים וגורמים נוספים לתהליכי הקיימות

 ברשות.

 ת וברורה הנסמכת על האתגרים וההזדמנויות בתחומי ועדת איכות הסביבה תפעל לפי תכנית עבודה שנתית מוסדר

 איכות החיים והסביבה ברשות ובמרחב וזאת בהלימה לסדר היום הציבורי.

 .ועדת איכות הסביבה תפעל באופן שקוף וברור ובאישור המליאה ובדיווח רציף למועצת העיר 

 )מסגרת הפעילות של הוועדה לאיכות הסביבה הינה:........ )לפי רשות 

  ועדת איכות הסביבה תפעל בראייה ארוכת טווח אך עם תוצרים מידיים ולפי פעימות שיגזרו מתכנית העבודה

 2. לפקודת העיריותי'  149לתיקון  כל האמור לעיל הינו בהתאם                                                                        השנתית.

                                                 

 י. ועדה לאיכות הסביבה )תיקון: תשס"ה, תשס"ח( 149 2
)א( המועצה תבחר ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח 

 ל הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות. ושימוש בני קיימא ש
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 מיזמיםיעדים/ל רעיונות: 2נספח 

 תכניות אב לאיכות הסביבה 

 תכנית אב לטיפול בפסולת 

 תכניות אב לתחבורה בת קיימא 

 הכשרות וקורסים בנושאי סביבה וקיימות לציבור ולבעלי תפקידים 

  תכנון סביבתיבהיבט סביבתי הנחיות מרחביות –בנייה ירוקה , 

 ת עצים, אחו לח, בריכת )שדה בר, שטח בתה, יער פארק, חורש שמירת/שיקום בתי גידול טבעיים

 על פי המיקום הגיאוגרפי של המפעל/העסק( -חורף ועוד

  צמצום ריסוסים באזורים נבחרים, גינון בר קיימא כולל שימוש לגינון בר קיימא חסכוני תכנית(

במיני צומח מקומיים, עמידים וחסכוניים במים, מזעור השימוש בחומרי הדברה, חיפוי הקרקע 

 חזור מים לשימוש חוזר ועוד(ברסק עץ ועלים,  מ

 גינות קהילתיות 

 שבילי טיול, שבילי אופניים, שיקום בתי גידול  הנגשה וטיפוח של משאבי טבע ונוף בסביבת הרשות(

 נקודות תצפית ועוד( לחים, בריכות חורף

 גינה מזמנת פרפרים ודבורים, כוורות לדבורי בר  לטיפוח אוכלוסיית חיות הבר יםמיזמים עירוני(

 וד(וע

                                                                                                                                                                            

  -)ב( חברי הוועדה יהיו 
 ( ארבעה חברי מועצה; 1)
 ( עובד בכיר שהוא האחראי לתחום איכות הסביבה בעיריה; 2)
גונים מקומיים שענינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר ( שני נציגי ציבור שהם תושבי העיר; את האחד תבחר המועצה בהתייעצות עם אר3)

 יבחרו ארגונים מקומיים כאמור, ובאין ארגון מקומי, תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון ארצי; 
 ( )בוטלה( 4)

 )ג( לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה. 
גוף ציבורי המנוי בחלק א' של התוספת בחוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה )תיקוני  -ד( בסעיף זה, "ארגון ארצי" )

 .2002-חקיקה(, התשס"ג
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 תיבות קינון לציפורים שימוש במיני דבורים, חקלאות משולבת,  -)בחקלאות הדברה ביולוגית

 צמצום ריסוסים(

 טיפול )סקר צמחים פולשים, טיפול ראשוני בצמחים פולשים טיפול במינים פולשים או מתפרצים ,

 (בנמל האש

 נחל, אגן היקוות, בריכה טבעית ועוד( שמירת מקורות מים( 

 השבת מי נגר לקרקע, בריכת חורף, מערכת לאיסוף מי גשם, מערכת טיהור  ימור נגרפעולות לש(

 מים אפורים ועוד(

  מונח המתייחס לתאורת לילה מלאכותית, אשר בשל תכנון לקוי פולשת ) אורהפחתת זיהום

לשטחים פתוחים, לאזורי מגורים ואף זולגת לאופק ולרקיע. זיהום אור הינו אור עודף שאינו דרוש 

לצרכים התפעוליים, הביטחוניים והבטיחותיים, וגורם להשפעות לוואי בריאותיות, בזבוז כלכלי, 

 (ופגיעה אקולוגית בטבע. תכנון נכון של התאורה חוסך זיהום אור ואף חוסך כסף ואנרגיה

  קרינה ומיגון הקרינה במוסדות החינוךסקר 

  עירוניתדבוראות 

  מאכליער 

 יניהםחברתיים סביבתיים למ מיזמים 

 ליחידה הסביבתית/מאגר מידע והסברה סביבתית אתר אינטרנט 

 יצירת תשתית  – תמיכה במערך הפיקוח הסביבתיGIS   לאיתור וטיפול במפגעים סביבתיים

 וניהולם השוטף.

 עירונים/ישוביים(יצירת מאגר מינים/משאבי טבע מקומיים( 

 מטבע מקומי 

 עיר חכמה 



 כרמל(-)שרון  איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה

 

 

- 11 – 

 

 קריטריונים לבחינה – מחוון :3נספח 

 הערות ציון  מידת/רמת הקריטריון 

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מידת יישומיות

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 חדשנותמידת 

התבססות על שיתופי 

 פעולה 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תכנית קצרת טווח איכות

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תכנית ארוכת טווח איכות

ומידת  איכות החזון

 התאמתו לרשות המקומית

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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 (י מליאת האיגוד"כפי שנבחר ע)לפי רשות חלוקת התקציב  :1טבלה 

 רשות

רשות לפי ב גודת האיסה"כ תמיכ

מספר והכפלת  40,000מקדם 

 0.67תושבים ב 

אחוז  10פרויקט )כולל  סה"כ

 השתתפות הרשות(

 45,366 40,829 נתניה

 120,363 108,327 חדרה

 75,607 68,046 עמק חפר

פרדס חנה 

 כרכור
68,995 76,661 

 67,898 61,108 חוף כרמל

 66,263 59,637 יהבבאקה אל גר

 62,763 56,487 זיכרון יעקב

 61,060 54,954 כפר יונה

 59,665 53,698 מנשה

 59,913 53,922 אור עקיבא

בנימינה גבעת 

 עדה
50,360 55,955 

 55,469 49,923 ג'יסר א זרקא

 54,234 48,811 פרדיס

 53,367 48,031 ג'ת

 53,872 48,485 מגידו

 49,378 44,440 פרדסיה

 47,214 42,493 אליכין

 46,122 41,509 אלונה

   1,000,055 סה"כ
 


