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מתווה זה נכתב בעיקר על סמך הניסיון שנרכש על ידי כותבת המסמך כיועצת איכות סביבה וקיימות לחברה 
למשק וכלכלה של השלטון המקומי )משכ"ל(. משכ"ל הינה חלוצה ביישום התנהלות סביבתית ומקיימת 
בעשרות מכרזיה, בתהליך מובנה שמתקיים במסגרת תקן ISO14001 . אנו מודים למנכ"ל משכ"ל, אביקם בלר, 
שאפשר לשתף את הידע עם כלל הרשויות המקומיות, מתוך תפיסה כי שיתוף בידע הוא צעד חשוב בקידום 

קיימות מקומית. 

מכרזים הם כלי מצוין ליישום מדיניות סביבתית ומקיימת של הרשות המקומית. מכרזים מאפשרים אף להרחיב 
את מעגלי ההשפעה גם לנותני שירותים כגון ספקים, מתכננים, מפקחים ועוד. 

עד היום, התמקד העיסוק הסביבתי במכרזים בעיקר ב"רכש ירוק", קרי רכישת מוצרים שהשפעתם על הסביבה 
פחותה. למשל, נייר ממוחזר במקום נייר רגיל. רכש ירוק תלוי בסוג ובכמות המוצרים הרלוונטיים הקיימים בשוק 
ובעלותם ואינו עוסק במכלול שרשרת השירותים הקשורים למכרזי הרשות. מתווה זה נועד להרחיב את העיסוק 
במכרזים מעבר לנושא ה"רכש הירוק" והוא עוסק באפשרות לשדרג באופן גורף כמעט את כל מכרזי הרשות 

ולהתייחס לכל נושא ההתקשרויות והמכרזים בהיבט רחב של סביבה וקיימות. 

מלבד מכרזים, הרשות המקומית מבצעת התקשרויות שפטורות מהליך מכרזי. במתווה כלולות המלצות 
המתייחסות גם להתקשרויות מסוג זה.

הצגת דרכי פעולה אפשריות לקידום התנהלות סביבתית ומקיימת יותר באמצעות מכרזים והתקשרויות 
של העירייה.

שלב ההיערכות 

קבלת החלטה של ראש הרשות או המנכ"ל ליישם מתווה זה, לרבות הבטחת שילוב מרכיביו במסגרת נוהלי . 1
פרסום מכרז )ראו סעיף 5 בשלב "מעקב ובקרה" בהמשך(.

מינוי מנהל/ת מחלקת התקשרויות/מכרזים כאחראי לנושא, לרבות במכרזים שאינם ישירות בתחום אחריותו, . 2
ככל שקיימים כאלה. המינוי יעשה על ידי ראש העיר, כשבמסגרת המינוי תחודד החשיבות, האחריות ויכולת 
ההשפעה הגדולה הניתנת בידי המנהל. מומלץ שהמינוי ילווה ביום העלאת מודעות מהנה לכל עובדי המחלקה, 

שיקנה ידע ותחושת שליחות ומסוגלות. 

הכנת רשימה מסודרת של כל המכרזים שהרשות המקומית מפרסמת. ניתן להכין גם רשימה נפרדת . 3
 של התקשרויות נוספות שאינן כרוכות במכרז, כמו התקשרויות קטנות היקף כספי הפטורות ממכרז, 

או התקשרויות עם יועצים.

ריכוז כל המכרזים וההתקשרויות המתקיימים במסגרת הרשות וסיווגם לפי נושא: רכש, תשתיות, בינוי, 4. 
אחזקה, ייעוץ, שונות.

שלב הביצוע

דרוג פוטנציאל הנזק והתועלת הסביבתית של המכרזים . 1

מאחר שעיריות גדולות מנהלות מגוון רחב של מכרזים, קיים קושי לטפל בכולם במקביל. שלב זה מסייע 
ליצירת אבני דרך לטיפול הדרגתי במכרזים שיאפשר בסופו של דבר לטפל לעומק בהשלכות הסביבתיות 

בכל מכרזי הרשות. 

לצורך ביצוע שלב זה, מוצע להכניס את רשימת המכרזים שהוכנה בשלב הקודם לגיליון חישוב, בו הם ידורגו

ויסווגו הן מבחינת תרומתם לסביבה והן מבחינת הנזקים שהם עלולים לגרום. לצד שם המכרז כדאי לציין את

לוחות הזמנים הצפויים לפרסום כל מכרז.

<< ראו נספח מס׳ 1.

מתווה להתנהלות סביבתית ומקיימת במכרזים עירוניים
נכתב על ידי: עידית הוד, יועצת סביבה וקיימות לפורום ה-15

הקדמה

רקע ורציונל

מטרת המתווה 

שלבים לקידום וביצוע



קביעת סדרי עדיפויות לטיפול בכל המכרזים - על סמך הניתוח שבוצע בשלב הקודם. בסדר עדיפות . 2
גבוה - מכרזים בעלי השלכות סביבתיות גבוהות ומכרזים שעומדים להתפרסם במועד קרוב; בסדר עדיפות 

נמוך - מכרזים שנמצאים כבר בשלבים מתקדמים מדי ומכרזים שההשלכות הסביבתיות שלהם פחותות. 

הכנת הנחיות כלליות להטמעת עקרונות של סביבה וקיימות במכרזים: . 3

התייחסות סביבתית בשלבי הכנת המכרז וניהולו  3.1
בחירת יועצים, בעלי מודעות או פתיחות ללמוד נושאי סביבה וקיימות הקשורים למכרז. כדאי לחדד 	 

את חשיבות הנושא במסגרת החוזה עם היועץ. 
<< ראו נספח מס' 2.

הדפסה דו צדדית של מסמכי המכרז ומפרטיו )היכן שנדרש עותק מודפס(. עדיפות להגשה ממוחשבת. 	 
צמצום מספר העתקי החשבוניות שהספק נדרש להגיש לעירייה בעותק מודפס ומעבר להגשה ממוחשבת.	 

הנחיות גורפות לכלל המכרזים   3.2
הקפדה על מניעת מטרדים ומפגעים במהלך אספקת שירותים או ביצוע פרויקטים. 	 
עמידה בכל הוראות החוק, התקנות והנחיות סביבתיות של משרדי ממשלה. מיפוי חקיקה ותקינה 	 

רלוונטיות למכרז )לדוגמא - במכרזי גינון, האיסור על שימוש במפוחי עלים(, לרבות כזו שצפויה להיכנס 
לתוקף במהלך הפעלת המכרז )ראו פרטים ב"מידע נוסף"(.

שימוש במוצרים בעלי תו תקן ירוק, ככל שניתן ומצוי בשוק, לרבות הפנייה לרשימת המוצרים בעלי 	 
תו תקן ירוק )ראו הקישור ב"מידע נוסף והעשרה"(.

שימוש חוזר/מחזור מוצרים ככל שניתן )לדוגמא: ראשי דיו הניתנים למחזור(.	 
הוגנות בהעסקת עובדים והקפדה על גהות תעסוקתית, במיוחד בחשיפה לחומרים מסוכנים, לרעש 	 

ולמטרדים סביבתיים נוספים. מתן כבוד לעובד, אספקת שירותי נוחיות ראויים, הצללה בקיץ וכדומה.
שילוב מנגנוני בקרה ואכיפה ספציפיים גם בנושאים הסביבתיים )למשל אפשרות לקנוס מפעילי 	 

צהרונים שישכחו לכבות אורות ומזגנים בתום יום הפעלה במעון(.
בחינת יכולת למנף היבטים נוספים של קיימות באמצעות המכרז )לדוגמא: שיפור חוסן עירוני במסגרת 	 

מכרז לאספקת ארוחות למוסדות חינוך, באמצעות שילוב אפשרות לאספקת ארוחות לשעת חירום 
או לקשישים(.

הנחיות לפי סוגי מכרזים  3.3
מכרזים הכוללים הפעלת כלי רכב - לדוגמא מכרזי היסעים, טיאוט מכאני, רכבי אספקת טובין במכרזי 	 

הרכש של הרשות, רכבי פינוי פסולת. במכרזים אלו ניתן לשלב מרכיבים למניעת זיהום האוויר מכלי 
הרכב, דוגמת הגבלת גיל כלי הרכב; הכוונה לדגמי יורו מתקדמים; הנחיות לדימום מנוע כאשר המערכות 

הייעודיות אינן פועלות; תמריצים לאופטימיזציית מסלולי נסיעה ועוד.
מכרזי תשתיות - מכרזים אלה יכללו הנחיות בנוגע לשימוש חוזר באגרגטים ממוחזרים, בכדי לעודד את 	 

שוק מוצרי הבנייה הממוחזרים בישראל; הקפדה על פינוי פסולת לאתרים מוסדרים באמצעות קבלני 
פינוי מורשים ותוך מעקב ובקרה על הגעת הפסולת ליעד הסילוק וככל הניתן העברתה לשימוש חוזר; 
חלחול נגר להעשרת מי תהום; שמירה על חזות וניקיון, למשל באמצעות הקפדה על ניקיון גלגלים 

פנאומטים היוצאים מאתרי בנייה ותשתיות ועוד.
מכרזי בינוי ושיפוצים - מכרזים אלה יכללו מרכיבים מתאימים מתוך ת"י 5281 )התקן הישראלי לבנייה 	 

ירוקה(, ראו קישור ב"מידע נוסף והעשרה". 
מכרזי רכש - במכרזים אלה תינתן העדפה לאלטרנטיבה הסביבתית, לאחר הצגת עלות תועלת )ראו 	 

בהמשך(; וידוא "משך קיום" ארוך באמצעות אחריות יצרנים; דרישה לאספקת/הימצאות חלקי חילוף 
לזמן ארוך בשוק, שיאפשרו תחזוקה במקום החלפה וכדומה.
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מכרזי תחזוקה - במכרזים אלה נדרש להקפיד על תחזוקה מונעת שתסייע למינימום החלפה של 	 
מוצרים ומקסימום יעילות תפעולית )למשל במכרזי תחזוקת מזגנים - החלפת גז, ניקוי מסננים(; חסכון 
באנרגיה )למשל בתחזוקת תאורת רחובות(; חסכון במים )באחזקת גינות, בתחזוקת צנרת ומדי מים(; 

מניעת מפגעים )צמצום זיהום אורי, הפחתת רעש ממזגנים, שילוט שאינו פוגם בחזות הנוף( וכדומה.

בדיקת עומק של מכרזים בהקשרים של סביבה וקיימות. 4
בדיקת עומק של מכרזים צריכה להתבצע, לפחות בשנים הראשונות ליישום המתווה, בשיתוף העוסקים 	 

באיכות הסביבה ברשות המקומית או בסיוע מומחים חיצוניים. 
בדיקת העומק תחל בקריאת כל מסמכי המכרז, לרבות מפרטיו, ומיפוי כל ההיבטים הסביבתיים 	 

וה"מקיימים" הכלולים בו והחסרים בו והעלאתם על הכתב. 
יוכן "טופס בקרת איכות סביבה וקיימות למכרז" בו יפורטו המרכיבים הסביבתיים של המכרז, החקיקה 	 

והתקינה הסביבתיות הרלוונטיות לו, ואלה הצפויות להיכנס לתוקף, שיפורים ונושאים סביבתיים 
לבחינה עתידית ועוד. בטופס יש לכלול לכל הפחות את ההיבטים שהוזכרו ב"שלב הביצוע" לעיל. 

<< ראו  נספחים מס׳ 3-5.
במקרים בהם האלטרנטיבה הסביבתית כרוכה בעלות השקעה גבוהה יותר, אך יש בצידה יתרונות 	 

אחרים ואף צפוי חסכון עתידי בגינה, מומלץ לבקש מהיחידה הרלוונטית להכין, בסיוע יחידות נוספות 
בעירייה, דו"ח המתאר את התועלות והעלויות הנוספות במטרה להחליט האם וכיצד לאמץ את 
האלטרנטיבה הסביבתית. לדוגמא, לצד בנייה ירוקה של מוסדות ציבור, המלווה בעלות גבוהה יותר, 
יש להציג את התועלת הרב שנתית הנובעת מהחסכון בעלויות תפעול ומהעלייה בתפוקות עבודה.

שלב מעקב ובקרה

המנהל האחראי ירכז את כל טפסי מעקב ובקרת איכות סביבה במכרזים וידאג להעברת עותק )ממוחשב( . 1
ליחידה לאיכות הסביבה/קיימות ברשות וכן ינהל מעקב אחר בדיקות עומק ושילוב מרכיבי סביבה וקיימות 

במכרזים, בהתאם לסדרי העדיפות שנקבעו. 

מומלץ לקיים אחת לשנה פגישה עם מנהל היחידה לאיכות הסביבה ועם הממונה על קידום הקיימות בעירייה . 2
לצורך סיעור מוחות והמשך חשיבה יצירתית כיצד להמשיך ולקדם אלטרנטיבות סביבתיות במכרזים ולאגם 
את הרעיונות שעלו בכתב, במטרה להציע שילובם במכרזים הבאים. כהכנה לפגישה זו מומלץ לבצע גם 

איסוף רעיונות מרשויות מקומיות אחרות.

כ-60 יום לפני תחילת כתיבת מכרז חדש )חידוש מכרז(, יערוך האחראי, ביחד עם היחידה הרלוונטית למכרז, . 3
בחינה של הנושאים שאותם ניתן לשפר ולכלול במכרז הבא, בין היתר על סמך הכתוב בטופס בקרת איכות 
סביבה למכרז הקודם, לימוד חידושי השוק והחקיקה והתייעצות עם מנהל היחידה לאיכות הסביבה/קיימות 

בעירייה.

יש להטמיע את הנושא גם בקרב מפקחים ומנהלי פרויקטים במטרה שיבחנו את ההיבטים הסביבתיים . 4
והמקיימים של המכרז/פרויקט. ניתן להכין עבור המפקחים ״צ'ק ליסט״ בנושאים הסביבתיים הרלוונטיים 
למכרז ואף לשקול השתלמות מפקחים בנושא, כמו למשל השתלמות בנושא הפיקוח על בנייה ושיפוצים 

ירוקים, יידוע בנושאי חקיקה חדשה רלוונטית וכדומה.

מומלץ לפרסם אחת לשנה דו"ח אודות התנהלות ירוקה במכרזי העירייה בשנה החולפת, אשר יוגש לראש . 5
העירייה, למנכ"ל ולגזבר ויפורסם באתר האינטרנט. טפסי בקרת איכות סביבה במכרזים יסייעו בהכנת הדו"ח. 
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דגשים וטיפים 

יש לשאוף לבצע שיפור במכרזים במסגרת עבודתה השוטפת של העירייה ומבלי שהטיפול הסביבתי 	 
במכרזים יעכב את פרסומם או ייצר עודף בירוקרטיה. עדיף לבחור במעט מכרזים ל"טיפול עומק" 

בתחילת הפרויקט, ללמוד מהניסיון המצטבר ולהוסיף מכרזים בהדרגה. 

לעיתים ניתן לאמץ את האלטרנטיבה הסביבתית בהדרגה ולבחון אותה מעת לעת. הדרגתיות זו מומלצת 	 
במיוחד בנושאים שקיים חשש לגביהם )לדוגמא: מעבר לנורות LED במבני חינוך(.

חשוב לקרוא את כל המכרז לפרטיו. ניסיוננו מלמד שהדבר מאפשר להציף שיפורים סביבתיים, בפרטים 	 
ובנושאים המתגלים רק תוך כדי קריאה. לדוגמא: במכרזי הפעלות הצהרונים נדרש הזכיין לספק חומרים 
וציוד חדשים ומאיכות מעולה. מומלץ להוסיף: "..למעט באישור הממונה, לצורך ביצוע הפעלות לילדים 

מחומרים משומשים." 

דוגמא נוספת: במכרז לבדיקות שיניים לתלמידים הסתבר שלצד הבדיקה האישית של כל תלמיד, 
מתקיימת גם הדרכה לכיתה לגבי צחצוח נכון. במסגרת זו הוסף במכרז שתכני ההדרכה יכללו גם דגש 

לגבי חשיבות סגירת הברז בעת הצחצוח, לצורך חסכון במים.

כדאי לתמרץ, לפחות על ידי ציון לשבח, יחידה/עובד שתרם לשיפור ההתנהלות הסביבתית במכרזים, 	 
תוך הפעלת רעיונות חדשניים וחשיבה יצירתית. 

ניסיוננו מלמד שכדי להבטיח שלכל מכרז יוכן טופס בקרת איכות סביבה, יש להתנות את פרסום המכרז 	 
בהימצאות הטופס. במרבית הרשויות נדרש בנהלי פרסום המכרזים למלא מעין "טופס טיולים" עליו 
חותמים עו"ד, יועץ ביטוח, מנהל האגף הרלוונטי וכדומה. מוצע לשלב במסגרת "טופס הטיולים" הנ"ל גם 
את המילים "הוצג טופס בקרת איכות סביבה וקיימות למכרז" בצירוף חתימת האחראי לנושא ברשות. 

התנהלות סביבתית ומקיימת יותר של העירייה.	 
רתימת מנהלי מחלקות רכש ומנהלי מכרזים כ"סוכני שינוי" לקידום הקיימות ברשות המקומית.	 
העלאת המודעות של העובדים ליכולתם להשפיע בנושאי סביבה וקיימות, גם באמצעות מהלכים שלכאורה 	 

נראים שוליים ונקודתיים. 
שיפור עמידה בחקיקה ותקינה סביבתית )עשויה להתבטא גם במזעור תביעות כנגד העירייה(.	 
נראות ותהודה כלפי ציבור התושבים וגופים נוספים. מתן דוגמא אישית, בבחינת "נאה דורש - נאה מקיים".	 
עידוד חדשנות וחשיבה "מחוץ לקופסא".	 

ההערכה היא שלאחר הפנמת הנושא בעירייה, מתווה זה ישמש לה כלי עזר יעיל ללא צורך בתקציבים מיוחדים. 
רק במידה שהרשות המקומית תתקשה להעמיד ידע עצמי לגבי חלק מהמכרזים יידרש סיוע של מומחים 

להבניית הנושא והשקתו בשלביו הראשונים.  

זאת ועוד, שילוב סעיפים בחוזי היועצים כמוצע בנספח 2 צפוי להעלות את מודעות היועץ לנושא ולהבהיר את 
הציפייה ממנו לספק את הידע המקצועי הנדרש למכרז/לפרויקט גם בהקשר הסביבתי.

אפשרות נוספת העומדת בפני הרשות המקומית היא לעשות שימוש במכרזי משכ"ל, לצד בקשה לקבל 
פירוט של המרכיבים הסביבתיים ששולבו במכרז. במקרה כזה, במיוחד בכל הנוגע למכרזי ביצוע הכרוכים 
בתכנון מוקדם, וכדי שניתן יהיה למצות את הפוטנציאל הסביבתי שהמכרז מאפשר )למשל: הקמת בית 
ספר בבנייה ירוקה, גינון אקולוגי(, מומלץ לפנות למשכ"ל בשלבים מוקדמים, בהם ניתן עדיין להשפיע על 

התכנון ועל המפרטים של הפרויקט.
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מוצרים בעלי תו ירוק - באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי:
איכות והסמכה<חיפוש ארגונים ומוצרים מאושרים<בחלון "סוג אישור" יש לבחור "תו ירוק ובנייה ירוקה"

"הקטלוג" - מאגר המוצרים לבנייה ירוקה - באתר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה:
מאגר מוצרים ירוקים

התקן הישראלי לבנייה ירוקה )ת״י 5281( והמדריך הטכני ליישומו - באתר המשרד להגנת הסביבה:
נושאים א'-ת'<בנייה ירוקה<תקני בנייה ירוקה בישראל<תקן ישראלי 5281: התקן הישראלי לבנייה ירוקה  

חקיקה ותקינה סביבתית - באתר המשרד להגנת הסביבה:
חוקים ותקנות

חוברת שירותי סביבה וקיימות של משכ"ל - באתר החברה למשק וכלכלה:
סביבה וקיימות<החוברת הירוקה

נספח 1: טבלת דרוג פוטנציאל סביבתי

נספח 2: סעיפים מוצעים לחוזי יועצים

נספח 3: טופס בקרת איכות סביבה למכרז - ריק

נספח 4: טופס בקרת איכות סביבה למכרז מבנים קטנים

נספח 5: טופס בקרת איכות סביבה למכרז אספקת ריהוט וציוד - מוצרים בעלי תו ירוק 
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נספח 2: סעיפים מוצעים לחוזי יועצים 1

ת  י ת ב י ב ס ת  ו ל ה נ ת ה ל ה  ו ו ת מ
ם י י נ ו ר י ע ם  י ז ר כ מ ב ת  מ י י ק מ ו

2 נספח 

ידוע ליועץ כי התנהלות המזמין מונחית, בין היתר, על ידי מדיניות פיתוח בר-קיימא/קיימות )נספח X להסכם( והוא מעוניין 1. 
כי נותני השירותים שלו והיועץ בכללם, יתנהלו באופן דומה. לאור האמור היועץ מצהיר כי הוא מכיר ומודע למדיניותו של 

המזמין ויפעל ככל שבאפשרותו לקידום נושאי איכות סביבה וקיימות בהתנהלותו בפרויקט/מכרז.

כמו כן, היועץ מצהיר ומתחייב, כי בעת ביצוע שירותי הייעוץ תהיה המדיניות של המזמין לנגד עיניו והוא יפעל לנסות ולפתח 2. 
במסגרת שירותיו בפרויקט/מכרז חלופות סביבתיות ומקיימות, למשל: יציע שימוש בחומרים בעלי תו תקן ירוק של מכון 
התקנים הישראלי או שווה ערך2. במידה שהאלטרנטיבות שהיועץ מציג כרוכות בעלות גבוהה יותר - יציג היועץ בפני המזמין 

את פער המחירים והמזמין ינחה אותו בנדון.

לצורך ביצוע האמור, היועץ מתחייב להתעדכן, ללמוד ולהכשיר עצמו באופן שוטף בכל התקנות, החוקים, התקנים, הנהלים 3. 
וההנחיות הקשורים לתחומי סביבה וקיימות הרלוונטיים לתחום שירותי הייעוץ שהוא מספק למזמין.

ככל ששירותי הייעוץ המוכוונים לסביבה וקיימות יחייבו שיתוף פעולה עם יועצים או נותני שירותים אחרים בפרויקט, מתחייב 4. 
היועץ להציף גם בפניהם את האלטרנטיבות לכך, לדון עמם באפשרויות לשילוב מירבי של מרכיבי סביבה וקיימות בפרויקט 

ולפעול עימם בשיתוף פעולה שיאפשר ביטוי מירבי לנושאי סביבה וקיימות במסגרת הפרויקט.

היועץ יזומן ויחויב להשתתף, יחד עם עובדיו הפועלים בפרויקט/המכרז הנדון, בהרצאה אחת לפחות בנושאי סביבה וקיימות 5. 
שתערך בתחום הרשות המקומית או מטעמה.

מדובר בנוסח כללי מוצע ויש לבצע בו את ההתאמות הנדרשות לכל עירייה, בליווי היועץ המשפטי שלה.. 1
2 ..www.sii.org.il -העתק של התקנים הירוקים ניתן למצוא באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי ב 

.www.sviva.gov.il - חוקים ותקנות סביבתיים ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה 
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  :27.6.2013 

 

 יכות הסביבה למכרזא טופס - 7נספח 
 
 

 :שם המכרז_______________________________________ 
 : מס' המכרז הנוכחי_________________________________ 
 :תאריך יעד לחידוש מכרז_____________________________ 
 :מס' מכרז חדש____________________________________ 
 :תאריך מילוי הטופס________________________________ 
 ___________________________ :שם היועץ המקצועי למכרז 

 

  נושאי סביבה וקיימות שמקבלים התייחסות במסגרת המכרז  70

, יסביבת-זיהום אוויר, זיהום קרקע, רעש, קרינה, צדק חברתימים, פסולת, שפכים, : לדוגמא ,ימותינושאי סביבה וק

 .וגזי חממה , אקלים שימור משאבים

 
 דרישות דין = חוק, תקנה ותקנים רשימת 20

 .+ צירוף הרשימה לטופס לשינויי חקיקה בתחום המכרזרענון רשימת דרישות הדין בהתאמה 
 

 פיקוח 30

 ייעודית לפיקוח בנושאים סביבתיים:פרט דגשים והכוונה 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 (חובה לא השיווק לקידום רשותסעיף ) שיווק 40

  של המכרז: פרט דגשים והכוונה ייעודית לשיווק היבטים סביבתיים
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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 רכש ירוק
הכוונה למוצרים בעלי תו 

או  ירוק )אתר מת"י(
לאלטרנטיבה ירוקה יותר 

במכרז, גם אם אינה 
כרוכה בתקן )למשל כזאת 

שמייצרת פחות פסולת, 
בעלת נצילות אנרגטית 

 גבוהה וכדומה(

 אין    /     סמן :   יש
בסימון מיוחד לפריטי רכש עזר יניתן לה

 ירוקים במפרט המכרז
 

 פירוט:
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  :כגוןנושאים,  פרט

  מסמכי המכרזפעולות משלימות/בינתחומיות שאינן במסגרת 
 ערכותיעתידי המחייבות ה מלצות לבחינה לשילובה 
  פריט חדש ששוקלים להכניס למכרז 
 רגולציה 'בצנרת' שחשוב להקפיד לבחון את השפעתה מידי שנה 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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 מאשר הטופס: תאריך: 
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תאריך                                           5 מתוך 1 עמוד                                         סופי-טופס אכהס למכרז מבנים קטנים-4נספח 
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 יכות הסביבה למכרזא טופס - 1נספח 
 
 

 :רמ" 750תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד  שם המכרז 
 : מס' המכרז הנוכחי   
 :תאריך יעד לחידוש מכרז _____________________________ 
 :מס' מכרז חדש   
 :תאריך מילוי הטופס________________________________ 
  :שם היועץ המקצועי למכרז      
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 המוצעת הפעילות ה להשגהמטר **הנושא  מס'

 
1 

 פסולת ומחזור

 

 פינוי מוסדר של פסולת

 

 

 מחזור פסולת בנין

 

 

במכרז המסגרת הנחיה מפורשת 
לפנות פסולת לאתרים מורשים בלבד 

 עפ"י כל דין וע"י קבלן מורשה.

קיימת אופציה  –גריסת פסולת 
 לגריסת פסול באתר. במכרז 

קימת  –שימוש באגרגט ממוחזר 
 אופציה במכרז.

 מניעת רעש בכיתות ומהכיתות רעש 2

 התקנת תקרות אקוסטיות

 זיגוג מבודד וכיווני פתחים 

התקנת אטמים בדלתות + גיליוטינה 
 לדלת

 מניעת רעש מציוד הבניה  מניעת רעש בזמן העבודה באתר רעש 3

 הגנה על עצים וצמחיה  שימור צמחיה 4
הקבלן לא יפגע לא יעקור ולא יכרות 
עצים או צמחיה טבעית אלא אם כן 

נתקבל אישור מפקיד היערות 
 והמפקח התיר לו בכתב ומראש 

 מפגעיםמניעת  5
 ניקוז מי גשם

 

התקנת אמצעי זהירות למניעת 
תקלות והפרעות לרבות סילוק מי 

 גשם ושאיבת מים

 סילוק מפגעים מניעת מפגעים 6
הסרת כל המפגעים, סילוק מטרדים 

וניקוי השטח טרם מסירת העבודה 
 לרשות

 ניקיון וחזות נוף שמירת ניקיון  7
הקבלן יהיה אחראי לשמירת מבנה 

המפקח ולניקיונו היום יומי, חדר 
בגמר העבודה יסולק המבנה והשטח 

 יוחזר לקדמותו.

 ניקיון שמירת ניקיון 8

כל תנועה בכבישי האספלט תבוצע אך 
ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים 
פניאומאטיים נקיים אשר יובטח כי 

החומר המועמס עליהם לא יתפזר 
 בשעת הנסיעה

ת  י ת ב י ב ס ת  ו ל ה נ ת ה ל ה  ו ו ת מ
ם י י נ ו ר י ע ם  י ז ר כ מ ב ת  מ י י ק מ ו

נספח 4: טופס בקרת איכות סביבה למכרז מבנים קטנים
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  נושאי סביבה וקיימות שמקבלים התייחסות במסגרת המכרז  .1

 
 
 
 

 הפעילות המוצעת מטרה להשגה **הנושא  מס'

 
1 

אפשרות לשיפוץ ותיקון פריטי ריהוט  שימור משאבים
 המשיגים שתי מטרות סביבתיות:

מניעת הצורך ברכישת ריהוט  .1
חדש,שייצורו צורך משאבי טבע 

 ואנרגיה 
צמצום כמות פסולת הנוצרת על ידי  .2

 ריהוט ישן

במכרז קיימים חלפים המשמשים 
הוט נפוצים לתיקון ושיפוץ פריטי רי

בכיתות לימוד )שולחנות, כסאות 
הוספנו גם  הנוכחיוכדומה(. למכרז 

פקקים ורגליות לרגלי כיסאות 
על מנת שאפשר יהיה  ,ושולחנות

  .להשמיש יותר פריטי ריהוט

2 

 אקולוגיה ובריאות
 

מניעת מזיקים ומינים פולשים 
 המיובאים ומועברים בגוף העץ

הריהוט המסופק באמצעות המכרז 
בנוי ברובו הגדול מלוחות שבביים 
שבתהליך הייצור שלהם הם עוברים 
תהליך כבישה בחום כך שכל 

 .המזיקים מושמדים בתהליך
חיסכון באנרגיה ושימור  3

 משאבים
חיסכון באנרגיה על כל המשתמע מכך: 
מניעת זיהום אוויר, מניעת פליטת גזי 

 חממה

דרישה במכרז שהציוד האלקטרוני 
בעל נצילות אנרגיה  יהיההכלול בו 

A. 
 

אנרגיה ושימור   4
 משאבים

צמצום צריכת דלקים הגורמים לזיהום 
אוויר ופליטת גזי חממה, הפחתת 
עומס על תשתיות הכבישים וצמצום 

 פקקים ותאונות דרכים

רשויות לקבל ה ממשיכים לעודד את
 ,ריהוט וציוד לגני ילדים במרוכז

כאשר החלוקה לגני הילדים תעשה 
הובלה  תהרשות. בכך נחסכ על ידי

בוצע ממאחר והשינוע במרוכז 
במכוניות גדולות ונחסך דלק ושעות 

  ה.נסיע
5 
 

 צמצום כמות פסולת 
 

מוצרים אמינים, בעלי 'משך קיים' 
ארוך שאינם מתכלים במהירה 

 והופכים לפסולת

מפרטי המוצרים במכרז מגדירים את 
מרכיבי המוצר תוך מחשבה על 

י אורך חיים ארוך קבלת מוצרים בעל
 ככל האפשר.

בנוסף קיימת במכרז דרישה 
שמירה על ול הספקים לאחריות

ובכך מובטח  למוצרים החלפים מלאי
 גם באופן זה שהמוצרים יהיו אמינים

 וישמשו לתקופה ארוכה.

נספח 5: טופס בקרת איכות סביבה למכרז אספקת ריהוט וציוד - מוצרים בעלי תו ירוק 
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