
                                                           
 
 
 

 לתושבי אור יהודהקול קורא 
 לקידום השמירה על הסביבה ,לביצוע פעילויות בקהילה

 
 

שרד"( "המ-ו )להלן בהתאמה "העירייה" אור יהודה בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה  עיריית .1
 הציבורי והמרחב החיים איכות שיפור לטובת לפעול המעוניינים יהודה אור שבילתו בזאת פונה

סביבתי שמטרתו  יקטפרו לביצוע, קורא קול במסגרת עותהצ להציע, העיר/או ו השכונה ברמת
 .["המוצע]להלן "הפרוייקט ם השמירה על הסביבה והפעילות הסביבתית בעיר וקיד

 
שפורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה,  8758קורא זה מפורסם במסגרת קול קורא מספר  קול .2

שע"ט תסיוע לרשויות מקומיות בפעילות לקידום חינוך בנושא סביבה בקהילה לשנת  יןיבענ
(2108/02.) 

 
עיריית אור יהודה מקדמת בעיר תכניות בתפיסת הקיימות, כמו הפרדת פסולת, חסכון במשאבים 

, חינוך סביבתי, שיתוף ציבור, הקמת גינות וכו'( )חסכון בשימוש במים בשטחי ציבור, התייעלות אנרגטית
 קהילתיות ועוד, הכל לרווחת התושבים.

, במטרה כחלק משיתוף הציבור, אנו מזמינים מהתושבים הצעות לקידום השמירה על הסביבה
 להגביר את תחושת השייכות למקום ולהעצים את הקהילה.

 
 להלן דוגמאותניתן, כאמור, להגיש הצעה לפעילויות בכל נושא המקדם השמירה על הסביבה. 

 :)ניתן, כמובן, להציע פעילויות בתחומי סביבה אחרים(

 צמצום הטמנת פסולת(פרדת פסולת והפחתת הצריכה ה( 

  צמצום השימוש במשאבי טבע מתכלים(התייעלות אנרגטית( 

  "תחבורה מקיימת(הליכה ברגל לביה"ס  –"אוטובוס אנושי( 

  צמצום זיהום האויר(נטיעת עצים( 

  קהילה, מורשת ותרבות(הקמת גינה קהילתית( 

  סיורים לקהל הרחב בנחל,  ןעל ידי ארגו :)טיפוח הטבע(פירסום נחל  איילון כאתר טבע עירוני
 , תכנוןייזום פעולה קבועה בנחל כמו סיור צילום בטבע

  הליכה בעיר לרבות הכנת שילוט מידע לצד המסלול המלמד על נקודות ביצוע מסלולי
 ה וכדומה וכן פעילויות שונות.ימסביר על צמחי סטוריות בעיר,יה

 
  הצעה ומסמכי הצעה להגשת תנאים .3

 
 הקבוצות תושבים אשר במועד פרסום קול קורא זצעות במסגרת קול קורא זה להגיש ה ותרשאי

 חברים 5ואשר מונות לפחות  לפחות שנתיים שךבמהן כבר פעילות 
 

 עיהמצ ידי על שייבחר נושא כלב סוקלע יכולות קוראה קולה פי על לעירייה שיוגשו ההצעות .4
 . הסביבה םומתח



 :להלן המפורטים ניםנייוהע הנושאים לכל היתר בין להתייחס המציעים על ההצעות גרתסבמ
 

 יצוין, כי יש להגיש אך ורק ההצעה ו מתייחס הפרוייקט המוצע במסגרתיאל הסביבתי הנושא .
 פירסום הקול הקורא  תלפרויקטים שטרם הוחל בביצועם בע תהצעו

 במסגרת זאת על המציע להתייחס בצורה מפורשת בין היתר תיאור הפרויקט המוצע .
 למרכיבים הבאים: 

 יחודיות הרעיון של הפרויקט המוצע וחשיבותו  (0
  מןוקה ושימור הפעילות לאורך זזתכנית תח (2
 בתכנון, בהקמה וביישום  מעורבות הקהילה והתושבים ביוזמה, (3
 חברתיים-פיזיים והיבטים קהילתיים טיםילוב היבש (4
 הפרויקט המוצע עואבני דרך לביצ (7
רשת לשלבים לביצוע ולהפעלה של הפרויקט ואשר יכלול התייחסות מפ לוח זמנים (6

  באישור המשרד לאיכות הסביבה יתמותנ הפרויקטביצוע תחילת  המוצע.
  לרבות תכנון וביצוע ,הדרוש לצורך הפרויקט המוצע פירוט תקציבי (5
  בפרויקט המוצע תכנית לשיתוף הקהילה (8
לפני פירסום קול קורא  פעילות הקבוצה במהלך השנתיים האחרונותתיאור מפורט של  (2

 זה.
 

 ט מבוצע בסיוע המשרד להגנת הסביבה.כי הפרויקיכלול ציון העובדה מאושר,  פרויקטשל כל פירסום 
 

 אמות מידה לבחינת ההצעות
 

 בנוסף לבחינת המסמכים שיש להגיש, כמפורט לעיל, תיבחן ההצעה גם לפי אמות המידה הבאות:
 
 (נקו' 31 –נקו', יותר משנתיים  21 –נקו', שנתיים  01 –שנה  0משך פעילות הקבוצה ) .א
 נקו' 21 –המיזם מקדם נושאים בתחום הקיימות והסביבה  .ב
 .נקו' 21 –שנים לפחות  3קיימת תכנית לשימור הפעילות במשך  .ג
 

  ההצעות בחינת
 

 ההצעות שהוגשו לה על פי התהליך כדלקמן:את כל תבחן העירייה  ,ת ההצעותקבללאחר  .7
 

הקורא לעיל על פי  הראשון תבחן העירייה האם המציע עומד בתנאים המפורטים בקול  בשלב .א
  אמות המידה אשר יקבעו על ידה.

, המורכבת מנציגי העירייה והמשרד להגנת להחלטת ועדת שיפוט יועברו המתאימותהתכניות  .ב
יזכו להשתתפות כספית לצורך ביצוע הפרוייקט  יאושרו ע"י ועדת השיפוט,הצעות אשר  הסביבה.

ההשתתפות תינתן עבור פעילות  ]עשרים אלף שקלים חדשים[. ₪ 21,111המוצע בסכום של עד 
 במשך שנה אחת בלבד.

 
 

 תנאי תשלום
 
 השתתפות כספית זו לא תממן העסקת עובד עירייה/מתנ"ס .א
, לרכישת חמרים ולפעילויות הכלולות בביצוע הפרויקט המימון מיועד אך ורק לתשתיות פיזיות .ב

 ()כמו הרצאות, הפעלות, אירועים וכדו'
 א תתקבל כתחליף לחשבונית מס כדיןהצהרה על עבודה עצמית ל .ג



כנגד אספקה מלאה של  החשבוניות יופקו לעיריית אור יהודה וישולמו ישירות לספק .ד
 המוצר/השירות

 לעירייה דיווח אודות ביצוע הפרויקט ודו"ח תקציבי.בתום שנת הפעילות, תגיש הקבו'  .ה
 

 
  אופן הגשת ההצעה

 
קבוצות תושבים העונות על התנאים המפורטים לעיל ומעוניינות להגיש הצעה מתבקשות לעשות זאת  .6

 .31.4.02וזאת עד ליום  האינטרנט של עיריית אור יהודהבאתר 
 
גב' נורית שולמן, מנהלת קיימות, נגישות ופרויקטים מיוחדים לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות ל .5

  ye.org.il-nurit@orאו בדוא"ל  6006000-171, 3388231-153בטל' 
 
  ים כללייםאנת
 
פרטים . העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציעים כולם או חלקם לצורך קבלת הבהרות ו/או 8

 נוספים בקשר עם המציעים ו/או עם הצעותיהם לרבות לצורך השלמת מסמכים ומידע.
 
במסגרת קול קורא זה הינה באחריותו ועל חשבונו של המציע והעירייה לא תישא  צעות. הגשת הה2

 בעלות כלשהי שתיגרם למציע בעקבות פניה זו ו/או הגשת הצעה על ידו.
 

 לאחר הגשתה.)הפעילות המוצעת( את הבקשה המקורית  . יצויין, כי לא ניתן לשנות01
 

.מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, שומרת העירייה על זכותה לקבל או לדחות כל הצעה, לבטל בכל שלב 00
עים ולעשות כל פעולה אחרת יעל פיו, לנהל משא ומתן עם המצ הליך זה ו/או את הפעילות המתוכננת
דרישה או תביעה כנגד העירייה ו/או  ולמציע לא תהיה כל טענה,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 

 ו/או מי מטעמם בשל כך. להגנ"ס המשרד
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,         
 

 עו"ד ליאת שוחט           
 ראש העיר              

mailto:nurit@or-ye.org.il

