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 תודות

2 

,  ל"ובפרט למנכ, לחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי ככלל

,  שאפשר שימוש בידע שנצבר לטובת כלל העיריות, אביקם בלר

 .  שיתוף בידע הוא נדבך חשוב במרכיבי הקיימותמתוך תפיסה כי 

 

  



 רקע ורציונל

למה מכרזים?   

מצוין ליישם באמצעותו מדיניות סביבתית ומקיימת של כלי 

 .  העירייה

שירותים  לנותני את מעגלי ההשפעה להרחיב מאפשרים 

 (.  ועודמפקחים , מתכננים, ספקים)

 

להרחיב את העיסוק במכרזים מעבר לנושא  נועד  המתווה

 ".רכש הירוק"ה

מאפשר שדרוג גורף לכל מכרזיה והתקשרויותיה של העירייה  

במכרזים שעל פניו לא נראה  לרבות,וקיימותבהיבטי סביבה 

 .  וקיימותקשר בינם לבין סביבה 
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 מטרת המתווה
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ידע ורעיונות לדרכי פעולה אפשריות לקידום התנהלות  הקניית 

 ,  של העירייהמכרזים באמצעות סביבתית ומקיימת 

 .תהליכי עבודה שוטפים הנהוגים בהבצמתים של תוך השתלבות 

  



 שלבים לקידום ולביצוע
 שלב ההיערכות  דגשים מתוך 

 
 לנושא  מכרזים כאחראי /מנהל מחלקת התקשרויותמינוי

 (העצמה)

 שהמינוי ישולב ביום העלאת מודעות מהנה לכל  מומלץ

ממנו יצאו העובדים עם תחושת שליחות ויפנימו  , המחלקה

 .  את היכולת שלהם להוות סוכני שינוי

 המכרזים וההתקשרויות  הכנת רשימה מסודרת של כל

 .  שהרשות המקומית מפרסמת

 נושאיםהמכרזים וההתקשרויות תחת איגום                  :

 .שונות, ייעוץ, אחזקה, בינוי, תשתיות, רכש
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 שלבים לקידום ולביצוע
 (שלב ההיערכות)סביבתי טבלת דרוג פוטנציאל 
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נספח 1-עיריות - טבלת דרוג פוטנציאל סביבתי.xls


 מתוך הנחיות למכרזים  טעימה 

 המכרזיםהנחיות לכל . א

 במהלך אספקת שירותים  מטרדים ומפגעים מניעת הקפדה על

 ....(הנוף פגיעה בחזות , מניעת זיהום אור)פרויקטים או ביצוע 

בתקנות ובהנחיות משרדי ממשלה, וידוא עמידה בחוק  ,

עלים במכרזי  מפוחי )למכרז מיפוי חקיקה ותקינה רלוונטית באמצעות 

 (.לארוחות בית ספר חמגשיותתקני , אלקטרוניתהתקשרויות עם גוף מוכר בפסולת , גינון

 מחזור  /שימוש חוזר, תקן ירוק: יותרסביבתיים במוצרים שימוש
 ( ראשי דיו)

 כוח  מכרזי )תעסוקתית והקפדה על גהות בהעסקת עובדים הוגנות

 (.אדם

 בנושאי  קיימותספציפיים גם מנגנוני בקרה ואכיפה שילוב 
 (עישון בגני ילדיםמניעת )

 באמצעות מכרז  יכולת למנף היבטים נוספים של קיימות בחינת
 (שיפור חוסן עירוני במכרז ארוחות)

 

 

 



 מתוך הנחיות למכרזיםטעימה 

  הנחיות לפי סוגי מכרזים. ב  

 היסעיםמכרזי , רכבי רשות) :רכבהכוללים הפעלת כלי מכרזים  ,

 (:פסולתרכבי פינוי , הרכשרכבי אספקת טובין במכרזי , טיאוט מכאני

 ...הכללת מרכיבים לצמצום זיהום אוויר

 תשתיותמכרזי: 
הקפדה על פינוי פסולת לאתרים  , באגרגטים ממוחזריםשימוש חוזר 

 ...חלחול נגר להעשרת מי תהום, מוסדרים

 ושיפוציםמכרזי בינוי: 
 ...לבנייה ירוקה 5281הכללת מרכיבים מתאימים מתוך תקן 

רכש מכרזי : 
מסירת  , חלקי חילוף לזמן ארוך בשוק,  אחריות יצרנים לתקופה ממושכת

 ...  ציוד עם הסברי שימוש

 תחזוקהמכרזי  : 
 8 ...יעילותומקסימום מינימום החלפת מוצרים =הקפדה על תחזוקה מונעת 



 בדיקה ומיפוי עומק של מכרזים 

 וקיימותשל סביבה בהקשרים 
'מפרטיולרבות , מסמכי המכרז כלקריאת = ' בדיקת עומק  ,

הכלולים בו  " מקיימים"והומיפוי כל ההיבטים הסביבתיים 

 .בווהחסרים 

 העוסקים באיכות הסביבה ברשות  בשיתוף תעשה הבדיקה

המקומית או בסיוע מומחים חיצוניים וכמובן בשיתוף פעולה  

 .  עם יוזמי המכרז ומומחיו

יפורטו   "בקרת איכות סביבה וקיימות למכרזטופס "ב

 .המכרזהמרכיבים הסביבתיים של 

 בשנים הראשונות  לפחות  הכרחיתמכרזים של בדיקת עומק

 .המתווהליישום 

ח עלות  "דויוכן ? אלטרנטיבה סביבתית על פניו יקרה יותר

 (  בניה ירוקה כדוגמא) תועלת
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נספח 4-טופס אכהס למכרז ממבני חינוך.pdf
נספח 4-טופס אכהס למכרז ממבני חינוך.pdf
נספח 4-טופס אכהס למכרז ממבני חינוך.pdf
נספח 4-טופס אכהס למכרז ממבני חינוך.pdf
נספח 4-טופס אכהס למכרז ממבני חינוך.pdf
נספח 4-טופס אכהס למכרז ממבני חינוך.pdf


 טופס בקרת איכות סביבה  

 מבני חינוך
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נספח 4-טופס אכהס למכרז ממבני חינוך.pdf


 ובקרהמעקב דגשים משלב 

 האחראי ירכז את כל טפסי מעקב ובקרת איכות  המנהל

ושילוב  מעקב אחר בדיקות עומק ינהל . במכרזיםסביבה 

בהתאם לסדרי העדיפות  , מרכיבי סביבה וקיימות במכרזים

 .  שנקבעו

 פגישה עם מנהל היחידה לאיכות  אחת לשנה מומלץ לקיים

הסביבה ועם הממונה על קידום הקיימות בעיר לצורך סיעור  

מוחות והמשך חשיבה יצירתית כיצד להמשיך ולקדם  

פ "דגש על חשיבות שת. במכרזיםאלטרנטיבות סביבתיות 

 .  בין יחידות בעירייה

 בקרב מפקחים ומנהלי פרויקטים  את הנושא " להשריש"יש

במטרה שיבחנו את ההיבטים הסביבתיים והמקיימים של 

 .ק ליסט'מומלץ להכין צ. פרויקט/המכרז
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 להצלחת היישום' טיפים'

בצמתים של תהליכי עירייה  השתלבות : מניעת אנטגוניזם

 .או לעכב מכרזיםעודף בירוקרטיה אין  לייצר . שוטפים

 

ניתן לאמץ את האלטרנטיבה  לעיתים : הדרגתיות באימוץ

 לעת  הסביבתית בהדרגה ולבחון אותה מעת 
 (.  בבתי ספר LEDלדוגמא נורות . במיוחד כשקיים חשש)    

 

סביבתיים  להציף שיפורים מאפשר : קריאת כל המכרז לפרטיו

 קריאהבפרטים ובנושאים המתגלים רק תוך כדי 
 (.דוגמאות ממכרזי בריאות השן והפעלת צהרונים)



 להצלחת היישום' טיפים'

עובד שתרם לשיפור ההתנהלות הסביבתית  /יחידה: תמרוץ

 (.  לפחות ציון לשבח)במכרזים 

 

 טופס בקרת איכות סביבה למכרז: מרכזי שאין לוותר עליוכלי  .

לשקול לכלול  ) אתגרים+התקדמותמאפשר מעקב רב שנתי אחרי 

 "(.טופס טיולים למכרז"כדרישה ב

 

'כדי למצות את הפוטנציאל הסביבתי במכרזים   –' תכנון מאפשר

גינון  , "ירוקים"מבני חינוך , למשל)שכרוכים בתכנון מוקדם 

מומלץ להיות מעורבים בשלבים מוקדמים בהם ניתן  ( אקולוגי

 .  עדיין להשפיע על התכנון ועל המפרטים
 



 צפויותתפוקות 

 וספקיםמול עובדים 
 בעירלקידום הקיימות " סוכני שינוי"כמכרזים מנהלי רתימת. 

  להשפיע בנושאי  עובדים הפנמת העובדה כי ביכולתם של

גם באמצעות מהלכים שלכאורה נראים שוליים  , סביבה וקיימות

 .ונקודתיים

 ('ארגון מקיים'הוכח לגבי )שיפור בנאמנות ומחויבות עובדים 

 (יועצים, ספקים)הרחבת מעגלי ההשפעה... 

העשרה בידע חשוב ורלוונטי בנושאי קיימות                     ,

 .שניתן ליישם גם באופן פרטי
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 לעירייה תפוקות נוספות

 מחוץ לקופסא"וחשיבה חדשנות  " 

 העירייהסביבתית ומקיימת יותר של התנהלות 

 נאה מקיים -נאה דורש: "ותהודהנראות" 

 עמידה בדינים ובתקנים סביבתיים  שיפור 

 (להתבטא גם במזעור תביעות כנגד העירייהעשוי )

לרכש ירוק  " דפי מידע"תשתית לשימוש ב 

 מגבש בימים אלו ס"להגנשהמשרד  פרוייקט
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 עלויות ומקורות מימון

במידה והרשות המקומית תתקשה להעמיד ידע עצמי לגבי   רק

חלק מהמכרזים יידרש סיוע של מומחים להבניית הנושא  

 .הראשוניםוהשקתו בשלביו 

 צפוי   (2דוגמא בנספח )מראש שילוב סעיפים בחוזי יועצים

 .למנוע תמחור הידע הנדרש כעלות נוספת

תוך  , ולהשתמש במכרזיה ל"למשכלפנות : אפשרות נוספת

 . הסביבתיים ששולבו במכרזבקשה לפרט את המרכיבים 

ל מעמידה ללא עלות נוספת מומחה  "בנושא בניה ירוקה משכ

 .ככל שהרשות מגיעה בשלב התכנון, מלווה לבניה ירוקה



 תודה על ההקשבה
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 !פעל מקומי -חשוב עולמי 



 ירוקה להתנהלות 

 במכרזיםומקיימת 
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מתווה להתנהלות ירוקה ומקיימת במכרזים-נוסח סופי.doc
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