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 רקע  .1
)להלן: החוק(, ולפי תקנות רשות מקרקעי    1960  – תש"ךהכ"ב לחוק רשות מקרקעי ישראל,   4מתוקף סמכותה לפי סעיף  

)להלן: התקנות(, הקרן לשמירה על שטחים פתוחים מזמינה    2012– תשע"בהישראל )הקרן לשמירה על שטחים פתוחים(,  

ועיבוד  מסוג ביצוע/ תכנון ביצוע, תכנון, איסוף ריכוז    מיזמיםרשויות מקומיות וגופים סטטוטוריים להגיש פניות לקידום  

 ניטור ומחקר, בתחומי השטחים הפתוחים.-סקרים-נתונים

. לשון החוק, התקנות, יםקוראה  ותקולהמטרת מסמך זה להציג את ההנחיות העיקריות הכלליות להגשה במסגרת  

 OS-https://go.gov.il/decisionsוהחלטות ההנהלה המפורטות מפורסמים באתר רשות מקרקעי ישראל בכתובת  

 

 

 הקרן מטרות  .2
סיוע במימון השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים, לרבות  

שטחים פתוחים שיש להם חשיבות לשמירה על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות בישראל, פארקים ואזורי נופש  

כניות ופעולות שימור ופיתוח המתאימות  ואיתור תכנים, תופנאי, וכן סיוע לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן.  

 למטרות הקרן על פי החוק, התקנות והחלטות הנהלת הקרן.  

 

 תחומי הפעילות העיקריים הממומנים על ידי הקרן:  .3

שימור בשטחים פתוחים ובכללם בשטחי  פארקים  או לתועלת הציבור וכן פיתוח מיזמיםשל  ,פיתוח ,שימור ,שיקום •

 גדולים ואזורי נופש מטרופולינים.

שימור וטיפוח אזורי נחל וסביבתו, לרבות טיפול בהשבת "מים לטבע", נופש בחיק הטבע. הנגשה ושבילים. טיפול    •

 בפסולת ומטרדים סביבתיים אחרים. 

זכויות   • ושמורות  בקרקערכישת  שימור  שימור  לצורכי  שטחים   ,טבע,  הוברת  רצפים,  יצירת  ביולוגי,  מגוון  שיקום 

חקלאיים, פיצוי לחקלאים למימוש מטרות הקרן וסיוע למחזיקים בשטחים הפתוחים באתרי מורשת והנצחה מבנים 

 היסטוריים בתחומם.  

נגשת שיקום ומבצעי ניקיון בשטחים פתוחים, טיפוח של שטחים פתוחים מופרים, פינוי פסולת ומטרדים נוספים, ה •

ויערות, השתתפות בשיקום מטמנות   וחי( ממשק שמורות  )צומח  פולשים  וטיפול במינים  מניעה  לא  וניקוי חופים, 

 . מוסדרות

תגבור הפיקוח השמירה והבקרה על השטחים הפתוחים, שטחי מרעה ובתה, שטחים גליליים, השתתפות בתחזוקת  •

 שבוצעו על ידי הקרן. מיזמים

 נתונים, השתתפות בסקרים, ניטור ומחקר.איסוף ריכוז ועיבוד  •

 תכנון.  •

 

 איתורי היעד  .4

שטחים פתוחים כהגדרתם בהחלטה בדבר "סדרי עבודת הקרן" ובהחלטות הנהלת הקרן השונות המפורסמות באתר  •

 רשות מקרקעי ישראל.   

ם להם תרומה  שטחים פתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים ובכללם, אזורי נופש פנאי  בחיק הטבע ופארקי •

לתועלת הציבור  כולל גנים וכן אזורי פנאי, נופש בחיק הטבע, טיפוח/פיתוח/שימור/שמירה ואחזקת אזורים פתוחים 

https://go.gov.il/decisions-OS
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לשימושי נופש ופנאי ו/או שטחים הנדרשים לצורכי שימור ו/או שמירה של מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי ו/או  

 ספריים. ומרחבים בי 

לר  • מבונים,  שאינם  שטחים שטחים  לרבות  הקצר.  בטווח  היקף  רחב  לפיתוח/בינוי  מיועדים  שאינם  שטחים  בות, 

אזור נופש  ופארקים מטרופולינים, שמורות נוף, אזור נוף כפרי פתוח, אזור   -מטרופולינים ביעוד ירוק )"יעוד ירוק "

וכו'( ושטחים פתוחים צמודי  נחל וסביבותיו, אתרים לאומיים, שמורות טבע, גנים לאומים, יער לסוגיו, שמורות חוף  

 דופן המצויים בסמיכות לאזורי בינוי.  -

 י הרשויות. ל ידשטחים שלא יפותחו במסגרת היטלי פיתוח הנגבים ע  •

שטחים הזקוקים להגנה, פיתוח סביבתי, הנגשה, שיקום, לשם חיזוק תפקודם וייעודם לתועלת הציבור לנופש בחיק   •

שיקום על מגוון המינים    \שמירה  \מור ושיקום ערכי טבע, נוף מורשת, לשימורהטבע ) להלן: "נב"ט"(, וכן שטחים לשי

 והמערכות האקולוגיות ולמניעת מפגעים. 

לכך   • הרשאים  הגורמים  מבין  אחר  גורם  או  המקומית  שהרשות  הנ"ל  ההגדרות  על  שעונים  שטחים  ו/או  מוקדים 

 תה של המבקשת במימון הקמה ובתחזוקה. מבקשים את השתתפות הקרן, תוך עמידה בתבחיני הקרן ותוך השתתפו

 שמורות טבע ימיות. שטח ימי שאינו שמורת טבע לא ייכלל בהגדרת השטחים הפתוחים לצורכי עבודת הקרן.  •

 

   - ותלהגיש בקש םהרשאי פיםגו .5

 רשות מקרקעי ישראל  •

 משרדי ממשלה  •

 חברות ממשלתיות  •

 רשויות סטטוטוריות  •

 מועצות אזוריות ולרבות עיריות, מועצות מקומיות  ,רשויות מקומיות  •

גופים הפועלים בהתאם להחלטות ממשלת ישראל ובסיס התקציב שלהם הוא תקציב ממשלתי מלא לצורך פעילותם  •

 יוכלו להגיש בקשות במסגרת הסמכות המוענקת להם בהחלטות הממשלה )נושאי ביצוע ותחום גיאוגרפי( בלבד. 

י משרד הפנים משרד האוצר ומנהל השלטון המקומי, רשאים  ל ידול קורא שהופץ עאשכולות אשר הוקמו מכוח ק •

 .  להגיש בקשות לקרן לשמירה על השטחים פתוחים כרשות מקומית 

יוכלו להגיש בקשות גם גופים אקדמאיים   –לנושא מחקר, סקרים, איסוף ריכוז ועיבוד נתונים    3/2022בקול קורא   •

 רד המדע. או גופים רשומים המוכרים ע"י מש

 על ידי גופים שאינם מוגדרים בהחלטת הנהלת הקרן. שיוגשו בקשותלא יאושר מימון ל

 

 - בקשות להגיש   םרשאי םשאינ פיםגו .6
 כל גוף שאינו מנוי בין הגופים הנזכרים לעיל, לרבות: 

 חברה כלכלית של רשות מקומית.  •

 ועד מקומי.  •
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 מגבלת כמות הגשה לגוף .7

המפורסמים   הנ"ל  גוף רשאי להגיש בקשה אחת לקרן בכל אחד מהקולות הקוראים  3-1  יםהקורא  ותבמסגרת הקול  •

בקשות במסגרת   15ע"י הקרן לשנה זו. גופים בעלי אחריות על מרחב גאוגרפי כלל ארצי רשאים להגיש לכל היותר  

 י הקרן לשנה זו.   ל ידהמפורסמים ע 3-1 כלל הקולות הקוראים

 

 .  2022 1/2/3נושאי הקול קורא המפורסם  .8
 

 פעולות בתחום הביצוע / תכנון ביצוע   – 1/2022קול קורא 
 במסגרת קול קורא זה יתקבלו פניות לפעולות מעשיות )אופרטיביות( לביצוע בתחומי השטחים הפתוחים.  

, ועד  ות כתב כמויות נדרש – החל משלבי תכנון הביצוע  מיזם הפעולות יוכלו לכלול את שלבי הביצוע השונים לפי אפיון ה

 .מיזםשלבי סיום ה

תכנוניים מאפשרים לבצע את הפעולות המבוקשות למימון הקרן    -  יוגש רק בשטחים בהם התנאים הסטטוטוריים   מיזםה

ובמסמכי  תומכת הקרן המפורסמות במסמך זה,  ןובכפוף להגדרות הקרן בדבר הגדרת השטחים הפתוחים והפעולות בה 

 החלטות הקרן כפי שמפורסמים באתר רשות מקרקעי ישראל.

 רחב יותר בהתאם למבחן "עיקר וטפל".  מיזםפעולות בתחומי סקר/חקר ואיסוף נתונים יבחנו רק במסגרת 

 

 פעולות בתחום התכנון  – 2/2022קול קורא 
  רה המתאימה למטרות הקרן בשטחים במסגרת קול קורא זה יתקבלו פניות לקידום פעולות תכנוניות לצורך השגת מט

כנית מעשית המתאימה למטרות הקרן. מסלולי  ופתוחים כהגדרתם בהחלטות הנהלת הקרן. תוצר התכנון יהיה גיבוש ת 

 התכנון בהם הקרן תומכת: 

 כניות מפורטות שמטרתן העיקרית הסדרת השימושים בשטחים הפתוחים.ו תהכנת  – תכנון סטטוטורי  •

כניות מפורטות המתבססות על תכנון סטטוטורי קיים מאושר, אשר מקדמות ביצוע ותהכנת    –תכנון מפורט לביצוע   •

פעולות המתאימות למטרות הקרן ואשר נדרש לפרטם לפעולות ולשלבים אופרטיביים כולל בחינת חלופות. תכנון  

 ורא בתחום הביצוע.מפורט יוגדר במסגרת תכנונית עד שלב כתבי הכמויות. שלב כתבי הכמויות יוגש במסגרת קול ק

כניות  וכניות שאינן סטטוטוריות, שמטרתן גיבוש מדיניות בדבר השימושים בשטחים הפתוחים. תות   –כניות אב  ות •

האב ילוו על ידי גופי התכנון הסטטוטוריים על מנת לגשר ולתאם מראש את הפעולות הסטטוטוריות שיבוצעו לאחר 

 . תוכנית כוללנית ,מקודמתאו ש אב במקומות בהם אושרהלא ימומנו תוכניות  כניות האב.ואישור ת 

 חקר ואיסוף נתונים אשר יוגשו כחלק מתיק התכנון יבחנו בהתאם למבחן "עיקר וטפל". , פעולות בתחומי סקר •

 

 פעולות בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר   – 3/2022קול קורא 
בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר  לשני   מיזמיםבמסגרת קול קורא זה יתקבלו פניות לקידום 

 פי ההגדרות הבאות:   סוגי פעולות בלבד, על

כמרקם שמור ארצי ומכלולים נופיים.    35שסומנו בתמ"א  הסקרים יבוצעו במרקמים    –רב תחומי    -סקר מתחם מפורט   .א

ו/או   לטיפוח    מיזמיםהסקרים יבוצעו במתחמים מוגדרים וסגורים. הנתונים שיאספו ישמשו בסיס לקידום תכניות 

יהיה "סרגל   ושמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם, תוך מתן דגש על אופי הממצאים. התוצר העיקרי של הסקר 

 ם השונים. הליך זה יוכל להיעשות על ידי מבצעי הסקר או על ידי גורם המתמחה בנושאים אלה.שימושים" בשטחי

ניטור ממוקד ופרטני, של אתרים  ,  מחקר,  סקר  –לשטח מוגדר, לשאלה מוגדרת, לנושא מוגדר    – סקר ממוקד מפורט   .ב

הניטור יתמקד בשטחים    , אוקראו נושאים שסווגו בעלי איכויות גבוהות או שאותרו בהם תופעות טבע ייחודיות. הס
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נושאים ממוקדים אשר תורמים משמעותית לשמירה על המגוון הביולוגי והמערכות  בבסדרי גודל קטנים יחסית או  

הניטור יבוצעו בשטחים שהוגדרו כשטחים שאינם מיועדים לפיתוח לצורך קבלת  , והמחקרים,  האקולוגיות. הסקרים

 , בתמ"מ ובתוכנית מתאר מקומית. 35וד בתמ"א מימון על מגיש הבקשה להראות את הייע

 

נתונים   • על  ויתבססו  מוגדרים  ומתחמים  ממוקדים  בשטחים  יתמקדו  הקרן  ידי  על  שימומנו  הסקרים  כי  יודגש 

 כניות המתאר המחוזיות והמקומיות. ו ונספחיה, ובת 35ומיפויים כלליים ואזוריים שהוכנו במסגרת תמ"א 

לתוכניות המתאר הכוללניות, יועבר לקבלת התייחסות מנהל התכנון אשר תהווה  סקר טבע ונוף אשר יוגש כרקע  •

 המלצה להנהלת הקרן עת קבלת החלטה בדבר תקצובו, בכפוף להחלטות הקרן התקפות. 

כנית מתאר כוללנית, יוגבל שטחו לשטחים הפתוחים לצורכי  ויאושר מימון סקר טבע ונוף כחלק מתאם מובהר כי 

 . 23.1.2013ם בהחלטת הנהלת הקרן מיום עבודת הקרן, כהגדרת

מסוג איסוף, ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר )להלן "סקר"(, אשר יוגשו לקרן, יעמדו בהחלטות    מיזמים •

ויהיו לעיל(,  )כמצוין  אלו  בהחלטות  בהגדרות הסקרים  זה,  ובכלל  הקרן  יישומית  הנהלת  לקידום   בעלי התכנות 

דיים העונים על מטרות הקרן, לרבות מהלכים שעניינם בשמירה על השטחים הפתוחים עתי  מיזמיםכניות או  ות

 והמגוון הביולוגי. 

ניתן לקדם באמצעות תוצרי הסקר, באופן מעשי, את מטרות הקרן כהגדרתן בחוק   יפרט הגוף המבקש כיצד  לעניין זה, 

 ובתקנות. 

 

 

 

 תנאי סף .9
בהנהלת הקרן. הנהלת הקרן שומרת את הזכות לבצע  בבקשה  עמידה בתנאים המפורטים מטה מהווה תנאי בסיסי לדיון  

 במידת הצורך מעת לעת.  בתבחינים שינויים 

 רשאי להגיש בקשה על פי החלטות הנהלת הקרן. שיוגש על ידי גוף  מיזםה •

 .  מיזםנת יעילות ותקיפות הכלים שהוגדרו בהסכמה לשיתוף פעולה עם מי שימונה על ידי הקרן, לצורך בחי •

 מיזמיםהמוצע. תנאי זה לא יחול על    מיזםהסכמה לשיתוף פעולה מלא של הרשות המוניציפאלית בה נמצא שטח ה •

 בשטח גלילי או כלל ארצי.  מיזמים(. כמו כן תנאי זה לא יחול ב3/2022מסוג איסוף, ריכוז ועיבוד נתונים )קול קורא 

תכנון )כדוגמת פארק אריאל שרון  או    הרשאה לשימושאו הרשאה    חכירה  הסכםבשטח גלילי בו יש גוף ממשלתי בעל  •

מדובר באדמות בניהול מדינה, אם    . נדרשת הסכמת הגוף הממשלתי האחראי  - או שטחים גלילים בשמורות טבע(  

 . מתכנן מרחב רמ"יאו   תידרש גם המלצת מנהל

מתכנן מחוז רלוונטי במנהל  או    נדרשת הסכמת מנהל   הקודםבשטחים גליליים בהם אין גורם ממשלתי כמוגדר בסעיף  

 רמ"י.  מרחבהתכנון ומנהל / מתכנן 

  הבוצעכבר  אשר    אבן דרך לשטרם החלו בביצועו )הקרן לא תאשר מימון    מיזםאבן דרך ב  או  מיזםתאושר בקשה ל •

 בעבר(.

 שנים. 10לתקופה שלא תפחת מ    מיזםההתחייבות לאחזקת   •

 לא יינתן סיוע לפעולות אשר עומדות בסתירה למדיניות רשות מקרקעי ישראל ותפקידיה.   •

על    (.4המפורטים בסעיף  המוגש להתאים להגדרת השטחים הפתוחים לצרכי עבודת הקרן )איתורי היעד    מיזםעל ה •

 המוגש להתאים להגדרת פעולות הקרן.  מיזםה
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 י הקרן.ל יד ליצירת חיץ להקטנת הסיכויים לאירועי שריפה לא יתוקצבו ע  מיזמים •

התחייבויות הכלולות בהנחיות המילוי( מהווה  והשלמת ה מיזםמילוי מלוא הטפסים המפורטים )כולל תכולת תיק ה •

 תנאי סף לדיון בתכולת הבקשה. 

 

 מימון .10

)קול    בתחום התכנון  מיזםמליון ₪ ל  1,  (1)קול קורא    בתחום הביצוע  מיזםמיליון ₪ ל  6סכום התקצוב לא יעלה על   •

סקר ממוקד   –לסקרים מסוג ב'  אלף ₪    400סקר מתחם מפורט, או סך של   –לסקרים מסוג א'  ף ₪  אל  300,   (2קורא  

כוללים מע"מ(. מחירי הסקרים יבחנו ויקבעו על פי  המפורטים  . )כל הסכומים  (3)קול קורא    ניטור   או  מחקר  ,מפורט

 עקרונות מחירון רשות מקרקעי ישראל לסקרים. 

( מיזמים)לסך הקורא  הלגוף מסך הקולות הקוראים בתחום הביצוע והתכנון, במסגרת הקול    המרביסכום התקצוב   •

 מסך התקציב השנתי.  10%לא יעלה על  -

הקרן אינה מתחייבת לתמוך במלא הסכום  י הנהלת הקרן ובהתאם לשיקול דעתה.ל יד סכום התקצוב הסופי יקבע ע •

 תו. ים נוספים הנדרשים להשלמיהמבוקש המוגש לקרן, ואחריות הגוף המבקש לפעול למציאת מקורות כספ

אחריותם חלה על מרחב גאוגרפי מוגדר כגון: רשות מקומית, רשות נחל, ואשכולות אשר הוקמו מכוח גופים אשר   •

ביצוע  או    משרד האוצר ומנהל השלטון המקומי, שאושר להם תקציב תכנון  ,י משרד הפניםל יד קול קורא שהופץ ע

  דשה מטעם גופים אלו לתכנון לא תידון בקשה ח   -במסגרת הקולות הקוראים השנתיים של הקרן לנושאים אלו    בעבר

  .אושרשמסך התקציב   50% לפחותכל עוד לא הסתיים הביצוע של   בהתאמה,ביצוע  או

וכדומה,  • כגון: משרדים ממשלתיים, רט"ג  ארצי  גאוגרפי כלל  על מרחב  בעלי אחריות  גופים  על  גם  יחול  זה  סעיף 

 בלבד.  מסוימים בהקשר של מתחמים 

 :פרת ממשלה מסובהתאם להחלט •

o  2026: צמצום פערים ופיתוח כלכלי חברתי בחברה הערבית עד לשנת 550החלטה 
o  2026 -  2022כנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב  ו: ת1279החלטה   
o   2021: תוכנית להעצמה ולפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים בגליל ובכרמל לשנים  716החלטה 

 2023עד 
o  2023עד   2021חברתי ביישובים הדרוזיים ברמת הגולן לשנים -תוכנית להעצמה ולפיתוח כלכלי :717החלטה 

ליישובי המיעוטים לפחות כשיעור המתגוררים ביישובי המיעוטים  מהתקציב אשר   2022תקצה הקרן בשנת הפעילות  

לתקצוב אשר נקבעו בהחלטות  ו בתבחינים  שיעמד   מיזמיםיוקצה לרשויות המקומיות, בכפוף לכך שיוגשו בקשות ל 

 ם בקול קורא זה. מימפורסבתנאים ה הנהלת הקרן ו

 

ואשר מנהלת אותו מועצה שחבריה    1955  –איגוד ערים לאיכות סביבה אשר הוקם מכח חוק איגוד ערים, התשט"ו   •

הוא   ידיהם  על  יהודים המיוצגים  התושבים שאינם  אשר אחוז  רשויות מקומיות  נציגי  כלל    80%הם  לפחות מסך 

-ו  ,716  ,717  ,550  פרת הממשלה מסו התושבים המיוצגים במועצה, יוגדר בקרן כרשות מקומית לצורך מימוש החלט

1279 . 

 פרטים נוספים בדבר פעילויות הממומנות על ידי הקרן ניתן למצוא בהחלטות הקרן באתר רשות מקרקעי ישראל.  •

 

 תהליך האישור .11
נ כל הצעה טעונה אישור   פי  על  בין השאר, בתבחינים    בבואה  הקרן.הלי  והנהלת הקרן  לקבל החלטה תתחשב הקרן, 

 ובמשקולות הבאים:
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 טבלת התבחינים והמשקולות 
 

 
ההמלצות הניתנות כחלק מהליך קבלת החלטות התקצוב בקרן מובאות בפני הנהלת הקרן במסגרת שיקוליה במתן  

 החלטתה. 

 .הנהלת הקרןוהחלטות דיוני לעבור התאמות, שינויים ודגשים בעקבות  צפויהרשימת התבחינים והמשקולות 

 

 

 תנאי ביצוע  .12

נספחי החובה כגון    חתימה על  מיום שליחתו כולל   ימים  90גוף מתוקצב שלא חתם על הסכם שהועבר אליו לאחר   •

 י אנשי הבקרה. ל ידידני ע  רשום או בדוא"ל ולחילופין באופןבדואר  . המסירה  שאושרהתחייבות וכו', יתבטל התקצוב  

אבני הדרך תוך שנה מיום חתימת   יפ ל  י רמ"י מתחייב הגוף המתוקצב לבצע את שלב א' ע ל יד לאחר חתימת ההסכם ע •

 . ההסכם

 יבוטל התקצוב.   –שלב א' בזמן הנקוב את  יבצע הגוף המתוקצב לא אם  •

 השלבים של אבני הדרך. הסעיפים הנ"ל יחולו גם על יתר  •

 ניתן למצוא בהחלטות הנהלת הקרן. מידע נוסף •

 

 הבהרות  .13

הדעת   • חוות  בו  במקום  זאת  עם  יחד  הקרן,  ידי  על  לתקצוב  סף  תנאי  מהווה  איננה  חיובית  אקולוגית  דעת  חוות 

פגיעה מהותית, ה יש  כי  יגיש את המלצתו להנהלת    מיזםהאקולוגית קבעה  ידי הצוות המכין אשר  על  הקרן  יבחן 

 כהכנה לדיון פרטני בהנהלה. 
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 שעיקרם שיקום מחצבות לא ימומנו על ידי הקרן. מיזמים •

יוכלו לקבל תקצוב מהקרן במידה ומהות הבקשה מתייחסת לפינוי  או  שעיקרם שיקום    מיזמים • טיפול במטמנות: 

 סדרות. ופסולת משטחים פתוחים שאינם מטמנות מ 

המשלבים טיפול בניקוז בהיבטים סביבתיים נוספים בהתאם   מיזמיםבהקשורים לניקוז: הנהלת הקרן תדון    מיזמים •

 למטרות הקרן. 

י   מיזמים • שעיקרם   מיזמיםכנית רחבה יותר בהתאם למבחן "עיקר וטפל",  ובחנו רק במסגרת תי שעיקרם מבנים: 

 בינוי בלבד לא ידונו בקרן. 

 י הקרן.ל יד ליצירת חיץ להקטנת הסיכויים לאירועי שריפה לא יתוקצבו ע  מיזמים •

 אחד לכל מתחם פיזי. מיזםקדם תיק אפשר ל •

בתחום השטחים העירוניים הבנויים לא יתוקצבו על ידי הקרן. שטחים פתוחים "כלואים" בחלקם באזורי    מיזמים •

 יובאו לדיון פרטני בהנהלת הקרן.  ,דונמים ומעלה 25, בהיקף של  בינוי שמהווים יחידת שטח עצמאית

יעוד יער, נדרשים לבצע תאום  יהרשאה לקק"ל ב  או  חכירההסכם  במקרקעי יער, בהם קיים   מיזמיםגופים המגישים   •

 מול קק"ל.   מיזםמראש של ה

 לא יתוקצבו הפעולות הבאות: •

 חפירות ארכיאולוגיות.  .א

 מפעלים קהילתיים, הדרכות, פעולות חינוכיות. .ב

 )לא כולל שילוט(. פרסום ושיווק .ג

 תמרור, רמזור.  -תנועה  .ד

 פעולות שהן בגדר תחזוקה שוטפת )שאינה חד פעמית(.  .ה

שכר לשכירים המועסקים ישירות  ,  אבטחה שוטפתאו    שוטף )לדוגמא שמירה דםאח  נושאים הקשורים בכ .ו

 על ידי מגישי הבקשה, לרבות על ידי מוסדות אקדמיים(. 

 תקורות.  .ז

 :בתחום הביצוע/תכנון ביצועהמוגשים למיזמים   •

ומתקשים אחרים מוגבלות, קשישים  עם  לאנשים  השטחים הפתוחים  הנגשת  נושא  בקידום  רואה חשיבות   .הקרן 

במיזמים שיוגשו בתחום הביצוע שעיקרם הנגשת השטחים הפתוחים לציבור הרחב דוגמת שבילים / טיילות, פנאי/  

נופש בחיק הטבע ופארקים וכד'. על המגישים לקרן בתחומים אלו לפעול להנגשה משמעותית של המיזמים מתוקף 

על פעילות ההנגשה של השטח    .  2008-ס"ח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לאתר(, תש

הפתוח להיעשות ברגישות הן לתת מענה לאנשים עם מוגבלות והן באופן כזה שלא לפגוע בערכים האקולוגים של 

   שטח המיזם.

נגיש, יאת הבעת ההגשה  מומלץ להסביר   בטי ההנגשה המתוכננים במיזם )חניות, שבילים נגישים ואורכם, ריהוט 

 שילוט ועוד( 

 

,  ג"התשפ' תשרי  הכ  –עדים ואופן ההגשה: מועד אחרון לקבלת פניות מו .14

20/10/2022 . 
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   -צורת הגשה   .א

קוראים   .ב לקולות  מק  תיעשהההגשות  טפסים  ו בצורה  תשתית  באמצעות  ישראל,  מקרקעי  רשות  אתר  דרך  ונת 

חוזר למגיש הבקשה, לאחר אישור סופי שלה על    בדוא"לעותק של הפניה לקרן ישלח  מקוונים של ממשל זמין.  

 . הודאת דוא"ל זו, ועל המגיש לוודא כי קיבל הבקשהסופי להגשת  אישורחוזר מהווה  דוא"לידי המגיש. קבלת 

הבקשות המוגשות לקרן במסגרת קולות  .  אחרתפניות או תוספות ועדכונים בכל דרך יתקבלו לא  ובהר בזאת כי י .ג

 בפני  הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים.  לדיון קוראים אלו, יובאו  

בנותני שירותים חיצוניים לצורך בחינת הבקשות המוגשות לקרן במסגרת קולות קוראים    עלהסתייהקרן רשאית   .ד

 אלו, לרבות לצורך בקרה על הנתונים ובדיקות נוספות הנדרשות כבסיס לקבלת החלטותיה. 

המידע שיוגש לקרן במסגרת הקולות הקוראים יכול ויהיה חשוף בפני גורמים נוספים ולא תהיה לגופים המגישים   .ה

 . רשות מקרקעי ישראל וכל הבאים מטעמן כלפי טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כל שהיא כלפי הקרן אוכל 

יודגש כי אין ודאות כי הנהלת הקרן תתמוך בבקשה זו או אחרת ובאיזה מהנושאים הכלולים בבקשות אשר   . ו

 הוגשו במסגרת קולות קוראים אלו, או בכל נושא אחר. 
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