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 לכבוד
 האזוריות מועצותהראשי 

 במועצות מנכ"לים
 במועצותוקיימות מנהלי איכות סביבה 

  

 שלום רב,

 

  למועצות האזוריות  "האקלים והקיימות"קול קורא להגשת מועמדות לזכייה בפרס הנדון: 
 2022במסגרת אירועי נובמבר הירוק  2202לשנת 

 
כחלק בלתי נפרד   .האזוריות במועצות בחודש נובמבר יתקיימו אירועי "נובמבר הירוק" .1

 ל "קיימות במרחב הכפרי" בגבעת ברנר,מאירועים אלו יתקיים בחודש נובמבר הכנס הראשון 

"האקלים יוענק לראשונה פרס במסגרת הכנס . 22.11.22-הבתאריך  ,מועצה אזורית ברנר

לצמצום השפעות  ןעבור פעילותהזוכות נתן למועצות יפרס יה למועצות האזוריות". והקיימות"

 שינוי האקלים וקידום ערכי הקיימות ברמה המקומית. 

  אקלים והקיימותפרס הומהות מטרת 

בתחום  לעודד ולהוקיר את פעילות המועצות האזוריותהינה מטרת פרס האקלים והקיימות  .2

צמצום פליטות גזי חממה  ,הקיימות, ההיערכות לשינוי האקלים )אדפטציה(קידום ערכי 

להתמודדות היא קריטית האזוריות פעולות המועצות . וקידום אנרגיות מתחדשות ()מיטיגציה

השפעות חיוביות  ברמה המקומית. בנוסף, לפעילות בתחום זה יששינויי האקלים השפעות עם 

  .לאיכות חייהם של תושבי המועצה

למועצות  יםיוכן פרסים כספ "אקליםאות היכלול את תעודת " האקלים והקיימותפרס  .3

הפרסים הכספיים מיועדים עבור פעילות , בהתאם לתקציב שיגויס לטובת העניין. זכנהישת

סביבתית במועצה הזוכה. הפרסים הכספיים יועברו למועצה הזוכה עד חודשיים ממועד 

 הזכייה. 

 , בהתאם להחלטת ועדת השיפוט. מועצות אזוריות 3 עדלהפרס יחולק  .4

למען הסר ספק יובהר כי המיזמים יבחנו על ידי ועדת השיפוט בהתאם להוראות התקנון  .5

חולק בין ילמסמך זה ולפי שיקול דעתה של ועדת השיפוט, וכי הפרס הכספי נספח א' כ-המצ"ב 

הזוכות בהתאם להחלטות ועדת השיפוט כאמור, ואין היא מחויבת לחלק את הפרס המועצות 

 .בין הזוכות באופן שווה



 
 

 
 

 

 

 ושאלות הבהרה: מועמדותהגשת ה

ההגשה תעשה באמצעות מענה על השאלון באופן אלקטרוני כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט  .6

  /https://www.mhh.org.il/he/258של המרכז לשלטון אזורי: 

 .6.10.22עד לתאריך  ההגשה תתאפשר .7

 15.9.22וזאת עד ליום  hila@azoriot.co.il :שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד, לדוא"ל .8

 -אזוריתשובות לשאלות ההבהרה תפורסמנה במרוכז, באתר האינטרנט של מרכז השלטון ה

https://www.mhh.org.il/he/ 

 

 

 בברכה,

 
 

 דורון שידלוב
 אזורית ברנרהמועצה הראש 

 בישראל איכות הסביבה, מרכז השלטון האזוריויו"ר ועדת 
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 נספח א: תקנון פרס הקיימות והאקלים 

 לקבלת הפרס רשאית/ זכאית להגיש מועמדותכל מועצה אזורית  .1

 :לתהליךמועדים משוערים  .2
 30.8.2022 -פתיחת ההגשה לקול קורא
 15.9.22 -סיום מועד הגשת הבהרות

 6.10.22 -סיום ההגשה
  3.11.22עד  -הודעה למועצות הזוכות

 22.11.22 -קבלת הפרסטקס 
 

 6.10.22הוא המועמדות . מועד אחרון להגשת 228.30.בהקול קורא יפתח להגשה 

באופן אלקטרוני כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של תעשה באמצעות מענה על השאלון ההגשה 
  /https://www.mhh.org.il/he/258 :המרכז לשלטון אזורי

מצורף לתקנון זה קובץ אקסל הכולל את רשימת הקריטריונים, פירוט הניקוד בכל שאלה וכן הסבר 
 על השאלה והפירוט הנדרש בתשובה. 

. הועדה תהיה רשאית וצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים תעבור שיפוט רק אם מולאה כולההבקשה 
 , גם לשאלות שלא נדרש אליהם פירוט במסגרת השאלון.לבקש השלמות והבהרות לנושאים מסוימים

 אופן השיפוט:
את הניקוד ותסכם מזכירות הוועדה תבדוק את כלל השאלונים שמולאו על ידי המועצות  -שלב א'

ויקבלו מהבקשות שמולאו  50%תיה ללא בדיקת נקודות הבונוס. ושקיבלה כל מועצה בהתאם לתשוב
 את הציונים הגבוהים ביותר מכלל השאלונים, יעלו לשיפוט הועדה בשלב ב'. 

בשלב בשלב זה יבדקו כמחצית מהבקשות שהוגשו שקיבלו את הציון הגבוה ביותר בשלב א.  -שלב ב'
 ב' יבדקו גם נקודות הבונוס על ידי הועדה. 

בכל מקרה, הוועדה, בהחלט יו"ר הועדה או מזכירות הועדה תהיה רשאית לשנות את אופן השיפוט 
 המפורט כאן. 

 
ניקוד מתן מסוים נותן מענה ליותר משאלה אחת, יתאפשר  פרויקטבמידה ופעילות או  -ניקוד כפול

מיזם גם הוא . )לדוגמא אם מיזם שמירה על מים אחרת נכתב, אלא אם בהסבר של אותה שאלה כפול
 .הקשור לפיתוח אתר טבע(

 
 שיקולי ועדת השיפוט לבחירה במיזמים הזוכים:

את המסמכים תבחן ועדת שיפוט בראשותו של  פרופ' בני חפץ, דיקן הפקולטה לחקלאות 
 באוניברסיטה העברית. 

וקיבלו שלוש מועצות זוכות אשר הגישו במועד, עמדו בתנאים הקבועים לעיל  עדועדת השיפוט תבחר 
. הועדה תהיה רשאית להחליט על מספר את הניקוד הגבוה ביותר על פי המדדים לבחירה )מצ"ב(

לבקשות שיוגשו, הועדה תהיה רשאית המועצות שיקבלו את הפרס, וכן על אופן דירוג הפרס. בהתאם 
 ראוי לציון בתחום האקלים והקיימות.  פרויקטגם להעניק פרס למועצה שקידמה או מקדמת 

 מוש במידע ופרסום הנתוניםשי
במסגרת המענה על השאלון מרכז שלטון אזורי יוכל לעשות שימוש במידע הנמסר לו מהמועצות 

 לצורך פרסום וקידום פרס האקלים באמצעי התקשורת השונים. 
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 מתן הבהרות לשאלות הפרס
שנבחרו. ועדת הפרס לקריטריונים ולהעיר הערות בקשר לשאלות וכל מועצה רשאית לבקש הבהרות 

וכן לשנות או לתקן את אופן  הקריטריונים/שאלות להוסיף/להחסיר/לשנות/תהיה רשאית לתקן
 תתקבל על ידי ועדת הפרס.  הערה/ככל שהבקשההניקוד 

 
 פרסום על ידי המועצות הזוכות

המועצות הזוכות תתבקשנה לפרסם את דבר הזכייה באמצעי התקשורת המקומיים העומדים 
 לרשותה.

 
לשאלות , הבהרות ובקשות נוספות יש לפנות למזכירת ועדת הפרס, ראש תחום סביבה וחקלאות , 

 hila@azoriot.co.ilמרכז שלטון אזורי 
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