תמיכה בחדשנות ובניהול סיכונים אקולוגיים במגזר העסקי והחקלאי

קול קורא

לתמיכה בהטמעת שיקולי המגוון הביולוגי
בחברות,בדגש על מגזרי הבניה ,תשתיות,
חקלאות ,אנרגיה ומים
תקנון להגשת בקשות
מסלול מגוון ביולוגי :עד  2חברות יקבלו סיוע בשווי של עד  100,000ש"ח כל אחת בשעות יעוץ
לביצוע הפרויקט.
מסלול חקלאות  -ממשק מגוון ביולוגי והפחתת זיהום לנחלים :עד  2חברות/אגח"ש יקבלו
סיוע בשווי של עד  190,000ש"ח כל אחת בשעות יעוץ ,פיילוט לביצוע הפרויקט ולניטורו.
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אנו שמחים להזמינכם להצטרף לשורת ארגונים עסקיים שכבר פועלים להטמעת שיקולי
המגוון הביולוגי בתהליכי תכנון וניהול ,ולהגיש הצעה לפרויקט להתאמת פעילות החברה
לסטנדרטים סביבתיים גבוהים.
 4הפרויקטים הזוכים יקבלו חבילת שעות ייעוץ של מומחים ,וליווי תהליך ע“י אנשי המשרד
להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע ,על פי הפירוט הבא:
מסלול מגוון ביולוגי :עד  2חברות יקבלו סיוע בשווי של עד  100,000ש"ח כל אחת
בשעות יעוץ לביצוע הפרויקט.
מסלול חקלאות  -ממשק מגוון ביולוגי והפחתת זיהום לנחלים :עד  2חברות/אגח"ש יקבלו
סיוע בשווי של עד  190,000ש"ח כל אחת בשעות יעוץ ,פיילוט לביצוע הפרויקט ולניטורו.

הגשת בקשות עד לתאריך 12.1.23
מטרות ותוצרים
מסלול א'  -מגוון ביולוגי בעסקים:
מטרת הפרויקט :הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בתכנון ,ניהול וביצוע בחברות עסקיות לרבות חברות ממשלתיות.
כל חברה (לרבות שותפות ואגודה שיתופית) ,שרשומה ומקיימת את הפעילות נשוא בקשת הסיוע בישראל ,רשאית להגיש בקשה
להשתתפות בהליך.
תוצרי הפרויקט :דו“ח בנושא הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בפעילות החברה ,שיוכן על ידי החברות הזוכות בסיוע היועצים
המקצועיים שיינתנו במסגרת חבילת הסיוע .על הדו“ח להציג כלים יישומיים ובסיס להטמעת נהלים ליישום של ניהול המגוון
הביולוגי בחברה ,כדוגמת אחד או יותר מהכלים הבאים:
עדכון נהלים להטמעת שיקולים אקולוגיים בתכנון וביצוע פרויקטים
יצירת מדדים לניהול סטנדרטים אקולוגיים בשרשרת האספקה
הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי במערכות הניהול ,המדידה ,ההכשרה והדיווחים של החברה
תכניות עבודה מפורטות לניהול השפעות שוליים של פרויקטים על המגוון הביולוגי (למשל זיהום תאורה ,פסולת אורגנית ,מינים
פולשים וכד').
הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי במדדים פיננסיים
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מסלול ב'  -חקלאות וממשק מגוון ביולוגי והפחתת זיהום לנחלים:
מטרת הפרויקט :יישום ממשקים חקלאיים להפחתת זיהום לא מוקדי וסחף קרקע משטח חקלאי אל נחלים סמוכים ,תוך שיפור
במדדים סביבתיים בשטח החקלאי ובנחל.
 כל חברה (לרבות שותפות ואגודה שיתופית) ,שרשומה ומקיימת את הפעילות נשוא בקשת הסיוע בישראל ,העוסקת בחקלאות
או משפיעה על ניהול שטח חקלאי במסגרת שרשרת האספקה שלה ,רשאית להגיש בקשה להשתתפות בהליך.
תוצרי הפרויקט :פיילוט מעשי ודו“ח מסכם בנושא הטמעה בפעילות החברה של שיקולי המגוון הביולוגי והפחתת זיהום לא מוקדי
וסחף קרקע מהשטח החקלאי לנחלים .הדוח יוכן על ידי החברות הזוכות בסיוע היועצים המקצועיים שיינתנו במסגרת חבילת
הסיוע .הדוח יתבסס גם על פיילוט יישומי שיתוקצב במסגרת חבילת הסיוע ותוצאותיו ימדדו בניטור מקצועי .על הדו“ח להציג כלים
יישומיים ובסיס להטמעת נהלים ליישום של הפחתת הזיהום וסחף הקרקע לנחלים סמוכים ושיפור במדדי המגוון הביולוגי ,כדוגמת
אחד או יותר מהכלים הבאים:
עדכון נהלים
יצירת מדדים לניהול בשרשרת האספקה
הטמעה במערכות הניהול ,המדידה ,ההכשרה והדיווחים של החברה
תכניות עבודה מפורטות
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א .רקע
המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע מעוניינים להעניק חבילת ליווי ויעוץ מקצועי ,לארבע חברות ,שיפעלו להטמעת
שיקולי המגוון הביולוגי בתהליכי תכנון וניהול החברה ,הכל כמפורט במסמך זה.
כיום ,ניהול הממשק בין הפעילות העסקית ובין המערכות האקולוגיות נחשב כחלק בלתי נפרד מניהול הקיימות והאחריות התאגידית
בארגונים .המודעות הציבורית הגוברת לצרכי שמירת הטבע ,לצד ההבנה ששמירה על הטבע חיונית לרווחת האדם ולקיומו ,הביאה
לעלייה משמעותית בהטמעה של שיקולים אקולוגיים בפעילות של ארגונים עסקיים.
ארגונים בינלאומיים כגון :אמנת המגוון הביולוגי של האו“ם ,המלצות ה ,OECD-מדדי דיווח כמו  GRIקבעו אמות מידה בנושא זה,
שישראל שואפת אליהם .יחד עם התאגדויות של גופים פיננסיים מובילים במסגרת “עקרונות המשווה“ (- )equator principles
כולם משפיעים על הסביבה העסקית ועל הרגולציה המתפתחת בישראל.
על רקע זה ,בולט הצורך לפתח כלים ייעודיים ומעשיים להטמעתם של שיקולים אקולוגיים בפעילות חברות לרבות שותפויות
ואגודות שיתופיות ,כחלק מניהול הקיימות.
כבר היום ,חברות רבות בישראל מצויות בתהליכי הטמעה של שיקולי המגוון הביולוגי בקבלת החלטות (להרחבה בעניין ניתן לעיין
באתר האינטרנט .)www.tevabiz.org.il :במסגרת מיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע ,מופץ בזאת
תקנון להגשת בקשות לקבלת חבילה של סיוע מקצועי להטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בפעילות החברות שייבחרו.

ב .כללי
 )1במסגרת המיזם המשותף ,יוענקו עד ארבע חבילות סיוע של שעות ייעוץ לחברות ולעסקים ,להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי
בפעילות החברה.
 )2במסגרת המיזם המשותף ,ניתן להגיש בקשה לאחד משני מסלולים:
במסגרת מסלול מגוון ביולוגי ,עד שני זוכים יקבלו “סל“ של שעות יעוץ של מומחים מקצועיים חיצוניים בהיקף שווי של עד
 ₪ 100,000לתכנון וביצוע הפרויקט בכל חברה וחברה שתיבחר.
במסגרת מסלול חקלאות וממשק מגוון ביולוגי והפחתת זיהום לנחלים  -עד  2חברות/אגח"ש יקבלו סיוע בשווי של עד 190,000
ש"ח בשעות יעוץ ,פיילוט לביצוע הפרויקט ולניטורו.
היועצים יבחרו על ידי המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע ,בהתאם לצרכי החברה והפרויקט הספציפי .בנוסף לכך,
התהליך ילווה ע“י אנשי המקצוע של המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע.
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ג .תנאי ההשתתפות בהליך וקבלת הסיוע
 )1חבילות הסיוע יוענקו בידי המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע (להלן – “הגופים”).
 )2מסלול א'  -מגוון ביולוגי:
מטרת הפרויקט :הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בתכנון ,ניהול וביצוע בחברות עסקיות.
כל חברה (לרבות שותפות ואגודה שיתופית) ,שרשומה ומקיימת את הפעילות נשוא בקשת הסיוע בישראל ,רשאית להגיש
בקשה להשתתפות בהליך.
תוצרי הפרויקט :דו“ח בנושא הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בפעילות החברה ,שיוכן על ידי החברות הזוכות בסיוע היועצים
המקצועיים שיינתנו במסגרת חבילת הסיוע .על הדו“ח להציג כלים יישומיים ובסיס להטמעת נהלים ליישום של ניהול המגוון
הביולוגי בחברה ,כדוגמת אחד או יותר מהכלים הבאים:
> עדכון נהלים להטמעת שיקולים אקולוגיים בתכנון וביצוע פרויקטים
> יצירת מדדים לניהול סטנדרטים אקולוגיים בשרשרת האספקה
> הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי במערכות הניהול ,המדידה ,ההכשרה והדיווחים של החברה
>תכניות עבודה מפורטות לניהול השפעות שוליים של פרויקטים על המגוון הביולוגי (למשל זיהום תאורה ,פסולת אורגנית,
מינים פולשים וכד').
> הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי במדדים פיננסיים

 )3מסלול ב'  -חקלאות וממשק מגוון ביולוגי והפחתת זיהום לנחלים:
מטרת הפרויקט :יישום ממשקים חקלאיים להפחתת זיהום לא מוקדי וסחף קרקע משטח חקלאי אל נחלים סמוכים ,תוך
שיפור במדדים סביבתיים בשטח החקלאי ובנחל.
כל חברה (לרבות שותפות ואגודה שיתופית) ,שרשומה ומקיימת את הפעילות נשוא בקשת הסיוע בישראל ,העוסקת בחקלאות
או משפיעה על ניהול שטח חקלאי במסגרת שרשרת האספקה שלה ,רשאית להגיש בקשה להשתתפות בהליך.
תוצרי הפרויקט :פיילוט מעשי ודו“ח מסכם בנושא הטמעה בפעילות החברה של שיקולי המגוון הביולוגי והפחתת זיהום לא
מוקדי וסחף קרקע מהשטח החקלאי לנחלים .הדוח יוכן על ידי החברות הזוכות בסיוע היועצים המקצועיים שיינתנו במסגרת
חבילת הסיוע .הדוח יתבסס גם על פיילוט יישומי שיתוקצב במסגרת חבילת הסיוע ותוצאותיו ימדדו בניטור מקצועי .על
הדו“ח להציג כלים יישומיים ובסיס להטמעת נהלים ליישום של הפחתת הזיהום וסחף הקרקע לנחלים סמוכים ושיפור במדדי
המגוון הביולוגי ,כדוגמת אחד או יותר מהכלים הבאים:
> עדכון נהלים
> יצירת מדדים לניהול בשרשרת האספקה
> הטמעה במערכות הניהול ,המדידה ,ההכשרה והדיווחים של החברה
> תכניות עבודה מפורטות
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 )4על הבקשה לעמוד בתנאי הסף הבאים:
 4.1תנאי סף כללים
 4.1.1התחייבות של החברה (בהתאם לנוסח בנספח :)2
		
> להגיש בקשה בכתב בדוא“ל לכתובת של אלון רוטשילד  alon@spni.org.ilוכן לכתובת של אנה טרכטנברוט
 ,anatrak@sviva.gov.ilעד לתאריך  ,12.1.23כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של החברה המבקשת.
> לווי התהליך בדרג של הנהלת החברה.
> לעמוד באבני הדרך והעקרונות לביצוע הפרויקט כמפורט בסעיף .4.3.13
> להקצות/לממן ממשאבים עצמאיים של החברה/מגישת הבקשה ,בשווי של לפחות  25%משווי חבילת הסיוע (שעות
היעוץ) ,שתינתן על ידי הגופים בפועל (לדוגמא :שווה ערך כסף בשעות עבודה לליווי הפרויקט על ידי איש הקשר/מרכז
הפרויקט או עובדים נוספים מטעם החברה ,עלויות הטמעה ויישום וכיוצא בזה) .יודגש ,כי לצורך סעיף זה לא ייכלל/יחשב
השתתפות במימון של עלויות היועצים הניתנים על ידי הגופים בנושא המגוון הביולוגי.
> להטמיע את תוצרי הפרויקט בתכניות העבודה החל מאמצע .2025
> התחלת ביצוע הפרויקט תוך  45יום מהודעה על זכיה בהליך (על פי אבני הדרך המפורטות בסעיף .)4.3.13
> סיום הפרויקט (הגשת דו“ח סופי שייכתב על ידי החברה) :עד לתאריך .28.2.25

 4.2תנאי סף מקצועיים
 4.2.1על הפרויקט המבוקש לעסוק בפעילות “ליבה“ של החברה או בשרשרת האספקה שלה ,שיוצע במסגרתו שיפור של ממש
בהשפעת פעילותה הישירה של החברה על המגוון הביולוגי .יודגש ,כי הכוונה לטיפול בהשפעות של פעילות החברה על
סביבתה ולא בפעילות התנדבותית למען הטבע שאינה קשורה לליבת הפעילות.
 4.2.2התחייבות של החברה למנות עובד מתאים של החברה ,כאיש קשר של החברה ומרכז של הפרויקט מטעם החברה ,וכן
נציג בדרג הנהלה להובלת הפרויקט מטעם החברה .כל אלו ,תוך  30מיום מההודעה על הזכייה בהליך.
 4.2.3על הפרויקט המבוקש/מוצג לעמוד באמור בסעיפים  2ו.3-
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 4.3תנאי סף מנהליים
 4.3.1יש לשלוח במועד ,במסגרת הגשת הבקשה ,את כל המסמכים הבאים:
> טופס בקשה מקצועי (נספח  )1כאשר הוא מלא ,ומפורטים בו כל הפרטים הנדרשים.
> תעודת עוסק מורשה;
> האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל“ו – – 1976
(אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות);
> אם המציע הינו תאגיד ,נסח עדכני על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו ואישור עו“ד/רו“ח על
היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם;
> הצגת אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן“ :אישור“)  -הצגת נסח חברה עדכני של רשם התאגידים הניתן
להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים ,שכתובתוwww.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot :
בלחיצה על הכותרת “הפקת נסח חברה“ .יש לוודא כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה
מוגשת ההצעה .לגבי חברה יש לוודא כי לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת
חוק;
> תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים שלא כדין ,בדבר תשלום שכר מינימום כנדרש על פי סעיף 2ג(ב) לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ובדבר שימוש בתכנות מקוריות וחוקיות בלבד בנוסח המצורף כנספח  4למסמכי המכרז;
 4.3.2הצהרה של מגיש הבקשה כי בעצם הגשת הבקשה הוא מסכים שהגופים ,או מי מטעמם ,יבדקו את מסמכי הבקשה ויהיו
חשופים לכל המידע שבהם( .נספח מס‘ .)1
 4.3.3הסכמה של החברה לפרסום כל תוצרי הפרויקט על ידי הגופים ,לרבות באתרי האינטרנט שלהם ,למעט סודות מסחריים .כל
פרסום ייעשה לאחר קבלת עמדת החברה בנוגע לפרסום המבוקש
(נספח מס‘ .)1
 4.3.4התחייבות של החברה ,כי כל פרסום של הפרויקט מטעם החברה ,לרבות שימוש בלוגו של מי מהגופים ייעשה רק לאחר
קבלת אישור בכתב משני הגופים (נספח מס‘ .)1
 4.3.5התחייבות של החברה כי היא מודעת לכך ,כי אין בסיוע משום התחייבות ,אחריות ,המלצה ו/או עמדה כלשהי של הגופים
בקשר לפעילות החברה הנוכחית או העתידית (נספח מס‘ .)1
 4.3.6הסכמה של החברה ,כי אין בסיוע של הגופים בפרויקט הנוכחי להטיל על מי מהם אחריות ו/או חבות ו/או חובה כלשהם
כלפי צד שלישי כלשהו (נספח מס‘ .)1
 4.3.7במסגרת טפסי ההצעה על המבקשים להצהיר בנוגע לקיומם של הליכים משפטיים מנהליים או פליליים כנגדם ,בתחום
איכות הסביבה (להלן  -הליכים) ,בעבר או בהווה .הגשת מועמדות של תאגידים ,אשר יש או היו כנגדם הליכים ,תהיה
כדלהלן:
> חברות הנמצאות בעיצומו של הליך פלילי בבית משפט או שהורשעו בהליכים פליליים וטרם עברו שנתיים מהיום בו ניתן
פסק דין מרשיע חלוט בעניינם – לא יהיו זכאיות להיות מועמדות.
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> חברות הנמצאות בעיצומם של הליכים מנהליים ,בחקירה פלילית ,או שהתנהלו כנגדם בשלוש שנים האחרונות הליכים
מנהליים או פליליים  -זכאיות להיות מועמדות בהליך ,אולם ועדת השיפוט תוכל להביא מידע זה בחשבון במסגרת שיקו־
ליה למתן הסיוע ולהחליט שלא לתת לה סיוע מסיבה זאת.
 4.3.8הבקשות שיתקבלו ישפטו על ידי ועדת שיפוט משותפת שתמונה על יד הגופים ,שתורכב מהנציגים הבאים:
> שני נציגים המשרד להגנת הסביבה (יו“ר)
> שני נציגים החברה להגנת הטבע
> נציג אחד של רשות הטבע והגנים
> נציג אחד של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 4.3.9מרכזת הועדה תהייה ד״ר אנה טרכטנברוט.
 4.3.10ועדת השיפוט תיעזר לצורך קבלת החלטה ושיפוט ההצעות באמות המידה הבאות:

מסלול א'  -מגוון ביולוגי:
קריטריון

ניקוד

תחום עיסוק החברה
 תחומי תשתית ,בנייה ,כרייה וחציבה ,חקלאות אנרגיה ומים – 20% -תחומים אחרים – 10%

20%

שטח השפעת החברה על המגוון הביולוגי (בקמ"ר) .השטח יקבע בסדרי גודל של קמ"ר וכל בקשה באמת
מידה זאת תיבחן ביחס לכלל הבקשות שהוגשו.

10%

חשיבות הבעיה האקולוגית שבה עוסק הפרויקט המבוקש
לדוגמא  -טיפול בהרס וקיטוע בתי גידול ,מינים פולשים,
השפעות שוליים  -זיהום אור ורעש ,ניצול יתר של השטח.
ניקוד לסעיף זה יתקבל לפי כמות האיומים המטופלים ו/או עומק הטיפול בגורם איום בודד.

20%

פוטנציאל התרומה של הפרויקט (ישירה או עקיפה) למינים ביולוגים בסיכון (על פי ה"ספרים האדומים" של
רט"ג המפורסמים באתר האינטרנט של רט"ג) או למערכות אקולוגיות המצויות בייצוג חסר בשמורות טבע
(על פי רשימה המפורסמת באתר האינטרנט של רט"ג ובהתאם לנספח )3

15%

חדשנות הפתרון המוצע

10%

פוטנציאל השפעת והטמעת תוצרי הפרויקט בנהלים ותהליכים אחרים של החברה

10%

שיתוף פעולה בין יחידות הארגון לצורך הטמעת הפרויקט (אמת מידה זאת תיבחן בהתאם למוצהר בטופס
הבקשה)

5%

פוטנציאל ליצירת פרויקט מוביל סקטוריאלי

10%
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מסלול ב'  -חקלאות וממשק מגוון ביולוגי והפחתת זיהום לנחלים:
קריטריון

ניקוד

שטח השפעת החברה/אגש"ח על המגוון הביולוגי (בקמ"ר) .השטח יקבע בסדרי גודל של קמ"ר וכל בקשה
באמת מידה זאת תיבחן ביחס לכלל הבקשות שהוגשו.

20%

פוטנציאל התרומה של הפרויקט המוצע (ישירה או עקיפה) לבתי גידול לחים ו/או למינים ביולוגים בסיכון (על
פי ה"ספרים האדומים" של רט"ג המפורסמים באתר האינטרנט של רט"ג).

20%

חדשנות הפתרון המוצע

20%

פוטנציאל הטמעת תוצרי הפרויקט בנהלים ותהליכים אחרים של החברה/אגש"ח

5%

פוטנציאל ליצירת פרויקט מוביל סקטוריאלי בתחום הענף החקלאי המדובר או בענפים דומים

10%

ישימות הפתרון המוצע בקנה מידה רחב

15%

פוטנציאל ביצוע פיילוט משמעותי במסגרת הזמן המוקצב לפרויקט

10%
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 4.3.11יודגש ,כי הצעות וחומר על מועמדים שלא יוגשו כראוי ,לא יועברו לטיפול וועדת השיפוט.
 4.3.12ועדת השיפוט תבחן את כל הבקשות שעמדו בכל תנאי הסף ,ותבחר כזוכות בהליך את ארבע הבקשות שתקבלנה את הניקוד
(ציון) הגבוה ביותר לפי אמות המידה המפורטות לעיל .יודגש ,כי כל חברה אינה יכול לקבל יותר מחבילת סיוע אחת.
 4.3.13אבני דרך ועקרונות לביצוע הפרויקט:
א.

הפרויקט יצטרך לעמוד באבני הדרך והעקרונות הבאים:
> אפיון מפורט של התוצרים ,אבני דרך וגאנט פרויקט מול הגוף הזוכה
> התקשרות עם צוות עבודה מתאים (באמצעות הגופים)
> הקמת צוות היגוי פנימי של החברה לביצוע הפרויקט

ב.

על הפרויקט לכלול:
> אפיון אתגרים וצרכים (מצד שמירת המגוון הביולוגי ומצד החברה)
> מיפוי מצב קיים  +למידת חקרי מקרה .במסלול ב' (חקלאות מגוון ביולוגי ונחלים)  -תכנון ,ביצוע וניטור פיילוט יישומי
בשטח
> הגדרת פערים
> על נציגי החברה ,וביניהם לפחות מרכז הפרויקט של החברה ,להשתתף בסדנת למידת עמיתים מטעם הגופים .הסדנא
תעשה במימון הגופים.

ג.

חשיפה והטמעה:
> גיבוש המלצות עתידיות והצגתן בדו“ח
> על החברה לבצע סבב של “בניית הסכמות“ מול גורמים רלוונטיים לטיוב ההמלצות.
> על החברה להציג את הדו“ח הסופי בפני דירקטוריון החברה.
> על החברה להציג את ההליך והדו“ח הסופי בתוך הארגון
> על נציגי החברה ,וביניהם לפחות מרכז הפרויקט של החברה ,להשתתף בכנס מסכם של הגופים בעניין (אם יתקיים כזה).
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נספח 1
טופס בקשה מקצועי להגשת מועמדות לתמיכה בחדשנות
בהטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בחברות
שם החברה
תחום העיסוק

פרטי איש הקשר\ מרכז הפרויקט מטעם החברה:
							
שם

טלפון

							
מייל

תפקיד

תיאור קצר של הפרויקט המוצע

מיהם אנשי המקצוע בחברה אשר ילוו את הפרויקט?

פרטי איש הקשר אשר ילווה את הפרויקט בדרג ההנהלה:
							
שם

תפקיד

מהם המשאבים בכוח אדם ,כסף או משאב אחר אשר תקצה החברה לליווי התהליך (אנא רשמו פירוט המשאבים)?
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מה תחום הפעילות בחברה המיועד לקבל את סיוע היועץ האקולוגי? מהן המשימות המרכזיות אשר היועצ/ים שיועמדו לרשות
הפרויקט יעסקו בהן? אנא פרטו

מהו שטח השפעת החברה על המגוון הביולוגי (בקמ”ר) ומה היקף השטחים הפתוחים (בדונם) של פעילות החברה שיושפע
מהפרויקט (ככל שידוע)?

מהו האתגר האקולוגי עמו מתמודד הפרויקט? אילו מינים או מערכות אקולוגיות יושפעו מהפרויקט באופן ישיר ועקיף (במידה
וידוע)? במסלול ב'  -חקלאות ,מגוון ביולוגי ונחלים  -יש לפרט בנוסף את השפעת החברה  /אגש"ח על נחלים בהיבט סחף
קרקע וזיהום לא מוקדי ,ואת הפתרון המוצע למזעור השפעה זו.

מהם ההיבטים החדשניים בפרויקט המוצע?

כיצד ישתלב הפרויקט המוצע עם תהליכים ארגוניים אחרים בחברה?
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אילו יחידות בחברה תהינה מעורבות בפרויקט?

מהן אפשרויות יישום הפרויקט בצורה רחבה בסקטור העסקי הרלוונטי?

פירוט אבני דרך מפורטות לתהליך  +משימות לביצוע  +לו”ז צפוי לביצוע .במסלול ב'  -חקלאות ,מגוון ביולוגי ונחלים ,יש לפרט
בנוסף מתווה לפיילוט יישומי ,מדדים ותכנית ניטור.
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תוצרים צפויים

מדדי הצלחה

אופן ההטמעה
בעבודת החברה
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גורם אחראי
בחברה

נספח 2
נוסח להתחייבות מורשי חתימה
אנו מורשי החתימה בחברת _________________________ (להלן ה“חברה“) ,מתכבדים להגיש מועמדותנו לזכייה בחבילת
הליווי והייעוץ לחברות מובילות ניהול סביבתי ,ומתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות כדלהלן:
.1

התחייבות החברה כי התהליך ילווה על ידי עובד בדרג הנהלה כפי שפורט לעיל.

.2

התחייבות החברה להקצות את המשאבים שווי הכסף ו\או המימון כפי שפורט לעיל.

.3

התחייבות החברה לעמידה באבני הדרך ובלוחות הזמנים כפי שפורט לעיל.

.4

התחייבות החברה להטמעת תוצרי הפרויקט בתכניות העבודה החל מסוף .2024

.5

התחייבות החברה להתחלת ביצוע הפרויקט תוך  45יום מההודעה על הזכייה בהליך.

.6

התחייבות החברה לסיום הפרויקט והגשת הדוח הסופי אשר ייכתב על ידי החברה עד לתאריך .31.12.24

	.7התחייבות החברה כי בעצם הגשת הבקשה היא מסכימה שהמשרד להגנת הסביבה ,או מי מטעמו ,יבדוק את מסמכי
הבקשה ויהיה חשוף לכל המידע שבו.
	.8הסכמה של החברה לפרסום כל תוצרי הפרויקט על ידי הגופים ,לרבות באתרי האינטרנט שלהם ,למעט סודות
מסחריים .כל פרסום ייעשה לאחר קבלת עמדת החברה בנוגע לפרסום המבוקש.
	.9התחייבות של החברה ,כי כל פרסום של הפרויקט מטעם החברה ,לרבות שימוש בלוגו של מי מהגופים (המשרד
להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע) ייעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב משני הגופים.
	.10התחייבות של החברה כי היא מודעת לכך ,כי אין בסיוע משום התחייבות ,אחריות ,המלצה ו/או עמדה כלשהי של
הגופים בקשר לפעילות החברה הנוכחית או העתידית.
	.11הסכמה של החברה ,כי אין בסיוע של הגופים בפרויקט הנוכחי להטיל על מי מהם אחריות ו/או חבות ו/או חובה
כלשהם כלפי צד שלישי כלשהו.
חתימת מורשי החתימה:
.1
__________________
שם

__________________
מס‘ ת.ז.

______________________
		
חתימה

_________________
תפקיד  -חותמת

.2
__________________
שם

__________________
מס‘ ת.ז.

______________________
		
חתימה
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_________________
תפקיד  -חותמת

נספח 3
מערכות אקולוגיות המצויות בייצוג חסר
בשמורות טבע בישראל
בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום מדבר יהודה ,לס בצפון הנגב ,עמקים אלוביאליים באזור יובשני/ים תיכוני ,קרקעות קלות
וכורכר בשרון ובמישור החוף ,נפתולי גאון הירדן לאורך בקעת הירדן ,מלחות חוף ,חולות מישור החוף ,מליחות מדבר בבקעת
הירדן ובערבה ,בתה וגריגה ים תיכונית ,שוניות סלעיות בים תיכון ,שונית האלמוגים במפרץ אילת ,אזורי עשב ים ,בריכות
חורף ,גני ספוגים בים תיכון ,אלמוגי עומק בים התיכון.
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נספח 4
התחייבות בדבר אי העסקת עובדים זרים,
תשלום שכר מינימום ושימוש בתוכנות מקוריות
אני הח"מ (שם מורשה חתימה) ___________________________
המורשה לחייב את (שם החברה המציעה) ______________________ על פי כל דין,
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר בזאת כדלקמן:
• עד למועד מתן תצהירי זה לא הורשע המציע ובעל הזיקה אליו (על פי ההגדרות כמשמעותן בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו 1976-סעיף  2ב') ,ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-ואם הורשעו ביותר משתי עבירות (על פי ההגדרות כמשמעותן
בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-סעיף  2ב') ,הריני להצהיר  -כי במועד החתימה על תצהירי זה ,חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
• אני מתחייב כי לצורך ביצוע חוזה נשוא תקנון זה לתמיכה בחדשנות בהטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בחברות של המשרד
להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע ,אעשה שימוש בתוכנות מקוריות בלבד.
• הנני מצהיר כי כל האמור אמת.
תאריך ___________________________
חתימה ___________________________

www.tevabiz.org.il

