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 היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

 

  (א נספח) k001 טופס 

 טופס מקצועי למתן תמיכה לרשויות מקומיות  - 2018-7201חוף נקי  -7825קול קורא מס' 

 2017-18ת הכספים ולשנמהמשרד להגנת הסביבה  בקשה לתמיכה 

 

 ________________________________________________השם המלא של הרשות המקומית

  _________________________________________________ שם ראש הרשות המכהן

 א. איש הקשר לביצוע הפרויקט נשוא הבקשה, שם:___________________________________  

 תפקיד:____________________טלפונים:______________________________________ 

 דוא"ל___________________________________

חברי ועד מתחומים אחרים  דוגמת חינוך, הסברה, קהילה וכו'. יש לציין לכל הפחות יש להציג :   חברי ועד הפעולה ב.
 איש/ת קשר אחד.

 שם:________________________________ תפקיד: ______________________________ -

 טלפון:________________________________ דוא"ל:______________________________

 שם:________________________________ תפקיד: ______________________________ -

 ________ דוא"ל:______________________________טלפון:________________________

 שם:________________________________ תפקיד: ______________________________ -

 טלפון:________________________________ דוא"ל:______________________________

 

 פירוט ההצעה:

 _____________________: ____אורכו___________________: ___________שם החוף

 ______________________________אורך כלל החופים ברשות: 

 אורך התשתיות החופיות ברשות:

 אורך החופים הסגורים לכניסה בשטח אש:

 ______________________________ אורך שמורות הטבע חופיות ברשות:

  מהות הפעילות

 : בלבד מוכרזים ובלתי פתוחים חופים ניקוי -' א פרק

   :אופן ניקוי החוף 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

 

  2018ובשנת  2017בשנת תדירות הפעילויות .
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 (  מיועד רק - רשות ולא חובהתדירות הפעילות המיוחדת בחופים הסובלים מפלט ים 

 בקול קורא (  5.8.1לרשויות מקומיות שזכאיות לתמיכה מוגברת בגין זה עפ"י סעיף 

 : מאי עד אוקטובר )כולל( וינואר  עד  אפריל )כולל( ונובמבר ודצמבר בחודשים      

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 :תיאור מקוצר של הפרויקט

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 :פי השלבים השונים עללביצוע  משוער זמנים לוח

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

, יש לציין עלות כל )לרבות: רכישת ציוד, פעילויות וכד' )"הצעת תקציב"( עלויות מפורטת הערכתפירוט תקציבי עצמאי ו
 (:פעולה בנפרד

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

 

 החופים ניקיון בנושא לציבור והסברה פרסום פעולות -' ב פרק
 

 : תיאור מקוצר של הפרויקט

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 :פי השלבים השונים עללביצוע  משוערזמנים  לוח

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  )"הצעת תקציב"( עלויות מפורטת הערכתפירוט תקציבי עצמאי ו

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

 

  
 התחייבות מגיש הבקשה

 אנו מתחייבים:

ימי ניקוי(  3) פעמים שלוש, בתדירות של לפחות במלואוהחוף שבתחום הרשות המבקשת  בשטחלבצע ניקוי  (1

ימי ניקיון  194  -ו   31.12.17 ועד 1.6.17שבין  תקופהמהלך ב )לפחות(  ניקיוןימי  112"כ סה  - בכל שבוע 

תקופת במהלך כל  )לפחות( ימי ניקיון 306סה"כ , שהם  31.12.18ועד  1.1.18מהלך התקופה שבין ב)לפחות( 

 . (31.12.18- 1.6.17קול קורא זה )

קצה בין הרשויות מקומיות הנמצאות בתחומן של קטעי החוף הנמצאים בין קו הגבול עם לבנון לעבור  (2

אשקלון )קטעי חוף שבתחומן יש פלטי פסולת  חוףבוממכון וינגייט ועד אפולוניה  ,הדרומי של מפרץ חיפה

 138"כ סה  - שבוע בכלניקוי(  ימי 4) פעמיםארבע פעילות ניקוי בתדירות של לפחות  עלבצ -חריגים מהים( 

מהלך התקופה ב)לפחות( ימי ניקיון  246  -ו   31.12.17 ועד 1.6.17שבין  תקופהמהלך ב )לפחות(  ניקיוןימי 

 תקופת קול קורא זה. במהלך כל  )לפחות( ימי ניקיון 384סה"כ , שהם  31.12.18ועד  1.1.18שבין 

 בחלקשתבצע ניקוי רק  רשות. יודגש, כי החוף שטח בכללעיל, יתבצע  כאמור, בכל יום ניקוי, הניקוי ביצוע (3

 .ביחס לכל החודש הרלוונטי כללתקבל תמיכה  לא –משטח החוף שבשטחה 

 .סיגריות בדליבבדיקתו גם  יכלול 2018 – 2017בזאת שמדד חוף נקי לתמיכה בשנת  ובהרמ (4

הלאומי, לרבות הניטור עם  מלאפעולה  שיתוף  -השתתפות בניטור לאומי של הפסולת הנאספת בחופים  (5

 .על פי דרישה והשתתפות בסקר פסולת בחופים לאורך השנהכימות של כמויות הפסולת הנאספות בחופים 

 יפורטו"ח בדוניקיון החוף בתחום הרשות המבקשת למשרד להגנת הסביבה. ה ביצוע"ח חודשי על דו הגשת (6

הניקוי תתבצע על פי כל דין  פעילות(. ניקוי שיטת, ניקוי היקף, ניקוי)תאריכי  שבוצע הניקיון על פרטים

 יבצעו את הניקוי(.)לרבות לעניין העסקת העובדים ש

תוצאות מדד חוף נקי  ,בתכנית הרשות השתתפות בדבר הרשות של האינטרנט באתר מידע פרסום -שקיפות  (7

 . התכנית במסגרתע"י הרשות  הנעשות והפעולות בחופי הרשות במהלך חודשי השנה

או  הרשותאין בתמיכת המשרד בכדי  להטיל על המשרד אחריות ו/או חבות ו/או חובה כלשהם כלפי מגיש  (8

אם יחויב המשרד  התחייבות של המבקשת כיצד שלישי כלשהו, בקשר עם הפרויקט נשוא התמיכה ו

ד המשרד בגין כל סכום שיחויב בו המשר  המבקשת אתשפה תבאחריות, חבות או חובה כלשהי כאמור, 

 כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של המשרד. 

 הפרויקט הנתמך יבוצע באחריותה הבלעדית והמלאה של  הרשות. (9

תוודא ותהיה אחראית לכלל היבטי הבטיחות והגהות  הרשותהפעילות הנתמכת תתבצע לפי כל דין, וכי  (10

ויקט נשוא הכרוכים בפרויקט הנתמך, לרבות קיום כל הביטוחים המקובלים הדרושים במסגרת הפר

  התמיכה.
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 היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

 

 

 :והסברה פרסום פעולות -פרק ב )ב( 

 .והסביבה הימית ניקיון החופיםפעולות הפרסום וההסברה יהיו ייעודים לנושא  (11

 פרסום והסברה לא ייעשה לפני קבלת אישור מראש ובכתב מהמשרד.כל  (12

 פעולות הניקוי/התוכנית .ממקורותינו העצמאיים לטובת ₪ אנו מתחייבים לייעד תקציב של _________  (13
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 היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

 

 הצהרה

 -אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו

 

______________ _____________             ________________________________ 

 חתימה                            שם מורשה החתימה          תאריך        

______________ _____________             ________________________________ 

 חתימה                            שם מורשה החתימה          תאריך        

 

___ הינם _______________  ו'  __________________   מאשר כי ה'ה    _____________________אני רו"ח _

   ______________       ______        שות וחתמו בפני על מסמך זה.של הרמורשי החתימה 

__________________ ____               ______________________ 

 שם וחותמת                                       חתימת רו"ח                                        תאריך                      
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 היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית

 

 _______________________הרשות המקומית  ___שם 
 

 2017מינהלית לשנת  התחייבותטופס 
 לכבוד

 להגנת הסביבה משרד ה
 

, מתכבדים להגיש בקשתנו לקבלת תמיכה אנו מורשי החתימה של  _________________________  )להלן ה"רשות"(
מתחייבים ו , 2017____________________________________ של המשרד להגנת הסביבה לשנת במסגרת קול קורא

 בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק לנו כתמיכה:
 

 נשתמש בכל הסכום, כאמור, לצורך ביצוע הפעולות, עבורן נתנה התמיכה ורק לצורך זה.  .1
התמיכה בפרט ו/או מכספי התאגיד בכלל לגוף אחר, למפלגה או לסיעה,  לא נעביר סכומים מכספי א. .2

כשמשמעותם  -לרבות "להוצאות שוטפות" של  הסיעה או "להוצאות בחירות" של הסיעה 
 .1973-וכהוראתם של מונחים  אלא בחוק מימון מפלגות, התשל"ג

ה בחוק הבחירות )צרכי כמשמעות -לא נעשה שימוש בכספי תמיכה, בקשר עם תעמולת בחירות  ב. 
 .1959-תעמולה(, התשי"ט

באירועים ובפעילויות או   במודעות –או בעקיפין  במישרין –לא נכלול שמה של מפלגה או סיעה  ג. 
 בפרסומים שאנחנו נפרסם.

 
גם  -סכומי התמיכה ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות, שנגיש לכם ולפי דרישת המשרד  א. .3

 מס על סכומים ששילמנו.חשבוניות 
נמציא לכם במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה, במועדים  ב. 

 ידכם.-ובמתכונת שיקבעו על
ביוני  30נמציא לכם דו"ח מקורות ושימושים לכל אחת מהפעילויות הנתמכות, על צירופיו, עד יום  ג. 

 בשנה שלאחר תום שנת הכספים.
לצרף ביאור המפרט את המקורות והשימושים של הפעילות הנתמכת. נדאג לציין הקצבות  נדאג ד. 

 ממשלתיות, בביאור נפרד ותוך פירוט.
יום מיום קבלת ההתחייבות מהמשרד ולשלוח  90על הגוף להתחיל בביצוע הפרויקט הנתמך תוך  ה. 

עם קבלן מבצע או נותן למשרד הוכחות המעידות על תחילת הפרויקט ולכל הפחות הסכם  חתום 

 השירותים.

יום מיום קבלת ההתחייבות אישור מועצת הרשות  90בנוסף לכך, על המבקש להציג תוך  ו. 

המקומית ליעוד התקציב הנדרש מתוך התקציב הרגיל או אישור הממונה המחוזי במשרד הפנים 

שאושר על ידי מליאת הרשות בגין הפרויקט עבורו מבוקשת התמיכה, ובצירוף אישור  לתב"ר

מליאת הרשות המקומית. זאת במסגרת הגשת "טופס מעקב רבעוני אודות התקדמות הפרויקט" 

 לנוהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה. 3.8כמפורט בסעיף 

נו ולעיין נסבירה במשרדנו ובמתקנאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת   .4
בספרי החשבונות שלנו, פרוטוקולים, חומר הנוגע לניהול השוטף וכל מסמך שיידרש. נאפשר 

לנציגי הממשלה לעיין בכל חשבונות הבנקים שלנו לפי כתב הסכמה מצורף לטופס בקשת 
 התמיכה.

קבע מזמן לזמן ותיוודע לנו על כפי שת -נפעל לפי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחיסכון   .5
 ידי המשרד.

תהיו רשאים להפסיק, להקטין או לעכב את תשלום התמיכה החל בתאריך שתקבעו בהודעה   .6
 בכתב, במקרים כדלקמן:

אם לדעתכם אין אנו עושים את הפעולות, או חלקן כיאות, או אם אין אנו מקיימים את כל  א. 
 בכתב ההתחייבות זה בקשר למתן התמיכה.כאמור  -התנאים, או ההתחייבויות 

 
 אם תקציב משרדכם הופחת עקב מדיניות כלכלית. ב. 
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 אם לא נעביר לכם את המסמכים כנדרש. ג. 
 

הננו מתחייבים להחזיר למשרד את יתרת התמיכה ו/או את כולה, כשהיא צמודה למדד המחירים   .7
 כללי, במקרים הבאים:בתוספת ריבית חשב  -לצרכן, ועל פי דרישת המשרד 

 
 שהתמיכה לא שימשה למטרה שלשמה ניתנה. א.  
ביצוע  80%הפעולה / הפרויקט אליהם יועדה התמיכה )לפחות  מלואאם לא ביצענו את  ב.  

 תקציבי(.
 אם עשינו שימוש בכספי התמיכה, או בחלקם, שלא לפעילות לשמה הוקצו הכספים. ג.
 מיד עם דרישת משרדכם. -בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה  של עשיית מעשה או מחדל, ד.
 יתברר כי שולמה לרשות תמיכה ביתר. ה.
 יתברר כי הרשות לא עמדה בתנאים לקבלת התמיכה. ו.
כולם או  –אם הנתונים שדווחו או שהוצהרו על ידנו במסגרת הבקשה לתמיכה התגלו  ז.

 חלקם בלתי נכונים.
או לקזז את התמיכה )כולה או מקצתה( שאנו  לקנוס אותנועל בסיס האמור לעיל תוכלו אף   

אמורים לקבל בשנה הבאה )אם תאושר( בהתאם להוראות החוק לרבות הכללים לטיפול ברשויות 
"טיפול  ,הוראת תכ"םמקומיות אשר הפרו את התנאים לקבלת תמיכה שקבע החשב הכללי ב

 .6.2.6את התנאים לקבלת תמיכה", מס' בגופים אחרים אשר הפרו 
 

 כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו, וכן תיקון מסמכי היסוד שלנו יחולו עלינו.  .8
 

 אנו מתחייבים בזאת לא להמחות זכות התמיכה המגיעה לנו לכל אדם או גוף אחר.  .9
 

ו. ולקבל את כל ההחלטות אנו מתחייבים לבצע את הפעולה עבורה מבוקשת התמיכה בעצמנ  .10
 הנוגעות לביצוע כאמור במוסדותינו. לא נעביר את ביצוע הפעולה לשום גורם אחר.

אנו מתחייבים להתקשר ישירות עם ספקים נותני שירותים או מקבלי שכר ככל שנדרשים 
לביצועה של הפעולה על ידנו, ולקבל לחשבונות הבנק שלנו את כל ההכנסות הנובעות מקיום 

 הפעולה.
אנו מצהירים בזה שבחתימתנו על הדו"חות הכספיים אנו מאשרים שכל ההוצאות וההכנסות 

 הקשורות למוסדנו עברו ונרשמו בהנהלת החשבונות של המוסד.
 

ידוע לנו כי המשרד יהיה רשאי לבדוק את העלויות שהוצגו בבקשה בעצמו או באמצעות גורם אחר   .11
ושרת תהיה העלות שהוצגה בבקשה או אומדן המשרד לפעילות, על ולקבוע כי עלות הפעילות המא

 פי הערכתו הבלעדית,  לפי הנמוך מבין השניים.
 

12. 
 הגוף יעמוד בתנאים האחרים שקבע המשרד להגנת הסביבה בקשר עם התמיכה. 
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