מועצות אזוריות מובילות ניהול סביבתי -
קול קורא להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי
המועצה הזוכה תקבל חבילת ייעוץ מקצועי לביצוע הפרויקט בשווי ₪ 75,000
מועד הגשה  -עד 15.11.17

אנו שמחים להזמינכם להצטרף לשורת ארגונים ממשלתיים ,ציבוריים ועסקיים
שכבר פועלים בחדשנות ניהולית ,ולהגיש הצעה לפרויקט להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי
בניהול ותכנון במועצה האזורית.
הפרויקט הזוכה יקבל חבילת שעות ייעוץ של אקולוג מומחה וליווי תהליך
ע“י צוות המומחים של החברה להגנת הטבע ,רשות הטבע והגנים ומרכז המועצות האזוריות.
רקע

המועצות האזוריות ,מנהלות את מרבית השטח הפתוח
במדינת ישראל ,ולכן בעלות השפעה משמעותית על
תפקודן של מערכות אקולוגיות.
תושבי המועצות נהנים מתועלות הטבע ,אך גם
מחויבים לנהל את הממשק מולו בצורה נאותה ,כדי
לאפשר תפקודים של חקלאות ,תיירות ותשתיות.
בשנים האחרונות ,לאור ההכרה בחשיבותם של
השטחים הפתוחים כמשאב ,ניכר צורך בגיבוש כלים
חדשים ויצירתיים לשמירה עליהם.
החברה להגנת הטבע ,רשות הטבע והגנים ומרכז
המועצות האזוריות מזמינים את המועצות האזוריות
להציג חדשנות ויזמות בבניית כלים להטמעת שיקולים
של מגוון ביולוגי במועצות.

מה תכולת הליווי והמימון?

הפרויקט הזוכה יקבל סל בהיקף  ₪ 75,000של שעות
אקולוג מומחה כיועץ חיצוני לתכנון וביצוע הפרויקט.
המועצה האזורית נדרשת להעמיד מצ‘ינג של
 ₪ 25,000נוספים ממקורותיה (סה“כ היקף הפרויקט
– .)₪ 100,000
התהליך ילווה ע“י אנשי התוכן של החברה להגנת
הטבע ,רשות הטבע והגנים ומרכז המועצות האזוריות.

מטרת הפרויקט

הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בניהול ובתכנון
שטחים פתוחים במועצה אזורית.

תוצרי הפרויקט

כלים יישומיים ובסיס להטמעת נהלים ליישום של
ניהול המגוון הביולוגי ,לדוגמה באמצעות אחד או
יותר מהכלים הבאים:
> תכניות עבודה מפורטות לניהול וממשק של שטחים
טבעיים בעלי חשיבות לשמירת המגוון הביולוגי
(מערכות אקולוגיות נדירות  /מינים אדומים).
> תכניות עבודה מפורטות להבטחת הקישוריות
האקולוגית בין שטחים טבעיים בתווך החקלאי /
כפרי  /מרעה ,לרבות באמצעות :מיפוי מפורט של
מסדרונות אקולוגיים אפקטיביים ,הנחיות לשימושים,
גידור וניהול חקלאי להבטחת הקישוריות
במסדרונות עבור מגוון רחב של בעלי חיים ,כלים
להטמעת ההנחיות במסגרת התכנון והניהול החקלאי
בישובי המועצה באופן ארוך טווח.
> תכניות עבודה מפורטות לניהול השפעות שוליים
של פעילויות חקלאיות ,ישובים ותשתיות על המגוון
הביולוגי (לדוגמא :תאורה ,ריסוס ,מינים פולשים,
פסולת אורגנית ,לרבות מיפוי מקורות מזון הגורמים
להתפרצות טורפים כמו תנים ,חזירים וכד' .עריכת
תכנית עבודה למניעת גישת חיות בר למקורות אלה
בצורה אפקטיבית והטמעת תכנית העבודה באופן
מעשי שתאפשר את מימושה).

> הצעה לעדכון נהלי עבודה בתוך המועצה להטמעת
שיקולי המגוון הביולוגי בתכנון סטטוטורי ,פעילות
חקלאית ותפעול שוטף במועצה.
> בסיס לחוק עזר  /החלטת מועצה בנושאים רלוונטיים
לניהול המגוון הביולוגי

תנאי סף להגשה

> מכתב חתום ע“י גזבר המועצה ,המאשר כי המועצה
תעמיד את סכום המצ‘ינג בהיקף  ,₪ 25,000במקרה
של זכייה בקול הקורא.
> התחייבות ראש המועצה לגיבוי ומחויבות
לתהליך המאפשר עבודה רוחבית מול כל הגורמים
הרלוונטיים במועצה ,והנגשת מידע בהתאם
להתקדמות הפרויקט ולצרכיו.
> קביעת נציג בכיר במועצה להובלת הפרויקט וליווי
שוטף שלו.

יתרון להגשות

> מועצה שכבר יש ברשותה מיפוי בסיסי של ערכיות
שטחים פתוחים וערכיות אקולוגית.
> מיזמים משותפים למספר מועצות סמוכות.

התנעת הפרויקט הזוכה תכלול:

> חתימת הארגון הזוכה על מזכר הבנות לשיתוף
פעולה ושימוש נאות בשעות הייעוץ למטרות
הפרויקט.
> הגדרת תוצרים מפורטים.

קריטריונים לשיפוט הצעות

> ישימות הפרויקט – 25%
> תרומת הפרויקט לשמירת המגוון הביולוגי – 25%
> שיתוף פעולה בין אגפים שונים בתוך המועצה ו/או
שיתוף פעולה אזורי בין מועצות סמוכות – 20%
> חדשנות בשילוב שיקולי המגוון בתהליכי קבלת
החלטות 15% -
> איכות ההצעה – 15%

לוחות זמנים להגשה וביצוע
> הגשה עד ל ,15.11.17-בטופס המצ“ב ,למייל uriel@azoriot.co.il
> הודעה על הזוכה – 4.12.17
> התנעת הפרויקט – ינואר – פברואר 2018
> ביצוע הפרויקט – מרץ  – 2018מרץ 2019

מוזמנים להתייעץ איתנו לפני ההגשה!
> אוריאל בן חיים ,מרכז המועצות האזוריות uriel@azoriot.co.il 052-3494523
> אלון רוטשילד ,החברה להגנת הטבע alon@spni.org.il 0523689789
> דותן רותם ,רשות הטבע והגניםdotanrotem@npa.org.il 0537762196 ,
למידע נוסףwww.teva.org.il/migvan :

טופס הגשה – מועד אחרון להגשה 15.11.17
שם המועצה
אתגרים מרכזיים בניהול המועצה

							
פרטי איש קשר שם

							
מייל
		

טלפון
תפקיד

תיאור קצר של הפרויקט המוצע

מה האתגר האקולוגי עימו הפרויקט מתמודד?

מה האתגר הארגוני עימו הפרויקט מתמודד?

מיהם הגורמים המקצועיים במועצה אשר ילוו את הפרויקט?

מהן המטלות הצפויות לעבודת היועץ האקולוגי?

מהם תוצריו הצפויים של הפרויקט?

מהן ההשפעות הצפויות של הפרויקט על תהליכי ניהול ,תכנון ותפעול במועצה?

פירוט אבני דרך מוצעות לתהליך

הערות רלוונטיות נוספות לקול הקורא

האם ברשות המועצה מיפוי של הערכיות האקולוגית של השטחים הפתוחים?

