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ותעשיית מוסדות השכלה גבוהה של שיתופי פעולה קול קורא ל
 הבתעשייקידום חדשנות סביבתית  טובתל הבנייהענף 

 במסגרת המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה

 

 

נועד לקדם שיתופי פעולה ופרויקטים, המחברים בין סטודנטים ומוסדות בהם נלמדים  זהקול קורא 

מקצועות האדריכלות, ההנדסה והעיצוב, לבין חברות ישראליות מתעשיית ענף הבנייה במטרה 

 לעודד חדשנות סביבתית.

אה לצורך סיוע בהוצ עבור כל מוסד שקלים ,,,60 עדסכום של יזכו ב להשכלה גבוהה מוסדות 3

 לבין החברת תעשייה.  המוסדבין  פרויקט משותףלפועל של 
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 להגשהתנאי סף 

 התנאים הבאים:בכל על הפרויקטים המשותפים לעמוד 

 הפרויקט המשותף:

  להשכלה גבוהה )להלן  ולפחות מוסדגופים,  שנילכלול לכל הפחות  הפרויקט המשותףעל-

 ."התעשייה"( -)להלן  אחת"המוסד"( אחד וחברת תעשיית בנייה 

 המוסד:

  המכון המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(,  הגופים הבאים:מאחד  ל ידיעמוכר על המוסד להיות

 . או משרד החינוך (מה"ט) הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע

  לספק תארים מוכרים בתחום האדריכלות ו/או העיצוב ו/או ההנדסה.על המוסד 

 החברה:

  בייצור  מתמקדתו אשר מבצעת עסקאות בשוק הישראלי, חברה עסקיתלהיות  החברהעל

 .הבנייה בישראל בסקטורשירותים או טכנולוגיות פיתוח מוצרים ו/או בנייה ו/או ייעוץ  ו/או 

 המגישים:

 .מגיש הבקשה הינו מוסד אקדמי כהגדרתו בקול קורא זה 

 העקרונות למתווה המשותף  יכתבו כהלקיים לפחות פגישה אחת במהלוהחברה  מוסדעל ה

 כולל מטרות, פעילויות, לוחות זמנים ותוצרים.

 קווים מנחים להכנת הבקשה

  הפרויקט המשותף הינו פרי שיתוף פעולה מלא בין שני גופים או יותר, אשר מנצל את

שאינן מערבות  הצעות לפרויקטיםהיתרונות היחסיים של כל אחד מהגופים ומשלב ביניהם. 

 לא תתקבלנה. מגישיםשל כל הגופים הות ומעורבתרומה 

 סמסטריאלי קורס : להלן מספר דוגמאות במגוון אופנים, מבוצע הפרויקט המשותף יכול להיות

הפקת מוצר, פיתוח טכנולוגי, שיקום מתחם, תכנון פיתוח או , מעשי משותף, סטודיו

בזיקה המציג מענה סביבתי  רלוונטי אחרפרויקטים, פתרון בעיות הנדסיות או כל פרויקט 
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ככל שהפרויקט יהיה יצירתי וחדשני יותר0 ובפורמט שטרם נעשה בארץ0 כך . לענף הבנייה

  גוברים סיכויי הזכייה.

  .יש לנסח במדויק ובאופן ברור חובה כי הפרויקט המשותף יכלול אלמנטים של בנייה ירוקה

ד אלו תורמים ליצירת מרחב בנוי כיצד הפרויקט מערב בתוכו אלמנטים של בנייה ירוקה וכיצ

 פוטנציאל השפעהיינתן יתרון לפרויקטים הכוללים אלמנטים בבנייה ירוקה בעלי בר קיימא. 

 גבוה.

   .יש להוכיח כי לפרויקט המשותף ישנה היתכנות כלכלית מלאה גם ללא התמיכה הכספית

 היא בשום פנים איננה אך בסיוע בהוצאה לפועל של הפרויקט, הינה  התמיכה הכספית

  .תנאי לקיומו מהווה

 לרבות רשימת פעילויות לפרויקט המשותף על ההצעה לכלול תכנית פעולה ברורה ומפורטת ,

 ותוצרים.

  .על הפרויקט המשותף להתקיים לפחות לאורך סמסטר שלם 

  כולל )₪( חדשים  שקלים 6,000על ההצעה להכיל בקשה לתמיכה כספית שלא תעלה על

   .המפרטת את ההוצאות הצפויות לצורך הוצאת הפרויקט לפועל ערך מוסף )מע"מ(מסך 

  תתקיים לפחות פגישה אחת של מובילי הפרויקט עם נציגים מטעם המועצה הישראלית

 לבנייה ירוקה / המשרד להגנת הסביבה, לשם הנחייה ו/או סיוע בפרויקט. 

  ו/או יישומית.יינתן יתרון לפרויקטים עם אופק להמשכיות פדגוגית 

 תרון להגשה של יותר משני גופים שותפים לביצוע הפרויקט.יינתן י 

 .מומלץ לגבש את ההצעה ביחס למחוון השיפוט המופיע בהמשך הקול קורא 

 מועד ואופן ההגשה

 צעותולאחר מועד זה לא תתקבלנה ה 10:00בשעה  08.2018..1-הקול קורא יסתיים ב . 

  יישלח מייל .לחצו כאן למעבר לטופס ההגשההגשה. טופס את ההצעות יש  לשלוח דרך 

אישור למגישים על קבלת ההצעה לפרויקט המשותף תוך יומיים ממועד ההגשה. אישור זה 

 מעיד אך ורק על קבלת הטופס, ולא על אישור/דחיית ההצעה. 

https://www.tfaforms.com/4683820
https://www.tfaforms.com/4683820
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  המערכת כי הטופס התקבל עד למועד האמור )על צילום  לשמור צילום מסך של הודעתיש

 המסך לכלול תאריך ושעה(.

 תהליך השיפוט

 וועדה משותפת של המשרד להגנת הסביבה והמועצה  ל ידיבחירת הזוכים תיקבע ע

-התוצאות הוועדה יתקבלו עד  .הכוללת משקיפים בלתי תלויים הישראלית לבנייה ירוקה

6.0.2018. 

  50% מהמשקל  0%.המופיע מטה,  ההגשות יתבצע בהתאם למחוון השיפוטממשקל שיפוט

 רצינות ואיכות ההגשה.התרשמות מהנותר יתבסס על 

 

  חדשים  שקלים 6,000 עד פרויקטים משותפים בפרס של 3עד בתחרות עשויים לזכות)₪( 

 כל אחד.  (ע"מס ערך מוסף )מכולל מ

 

 ,וזאת באף זוכה לבחור לא הזכות השופטים לצוות השיפוט שמורה במסגרת יחד עם זאת 

 .תהבלעדי ודעת שיקול לפי

 

 ערעור. עליהן ואין סופיות ןינה השופטים חבר החלטות  

 

 מחוון השיפוט

 שיפוט ההצעות יתבצע בהתאם לשישה קריטריונים:

 הפעילויות והתוצרים של הפרויקט המשותף הינם מפורטים וברורים. בהירות ההצעה ותוצריה: .1

ההצעה מערבת אלמנטים של בנייה ירוקה ומדגימה הבנה  :של בנייה ירוקה שילוב אלמנטים .2

 השפעה פוטנציאלשל השלכותיהם הסביבתיות. ישנה עדיפות לאלמנטים בבנייה ירוקה בעלי 

 גבוה מבחינת תרומה סביבתית.

ההצעה מדגימה מעורבות משותפת של הגורמים המגישים בפעילויות השונות,  חיבור יכולות: .3

 יכולות משלימות. ההצעה מבטאת את התרומה של הפרויקט לכל אחד מהמגישים.ושילוב 

השפעת הפרויקט ניכרת הן בתרומתו עבור הגופים המעורבים והן עבור שוק  השפעה: .4

. יינתן ניקוד גבוה יותר לפרויקטים והיישומיים טכנולוגייםהתוכן ההבנייה/המרחב הבנוי/עולמות 

 .בעלי אופק המשךבעלי השפעה חברתית ולפרויקטים 
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 לפרויקט המשותף היתכנות כלכלית מלאה ללא התמיכה הכספית.  היתכנות כלכלית: .5

ההצעה לפרויקט המשותף מעידה על חשיבה יצירתית ועל פורמט בעל  חדשנות ויצירתיות: .6

 מאפיינים חדשניים.  

 לזוכים תשלוםתנאי ה

  עבור אך ורק המעידות על הוצאה  או אסמכתאות קבלותדרישות תשלום בלווי ניתן להגיש

הפרויקט ו/או כוח אדם אשר תורמים לקיומו של ו/או הוצאות נסיעה מוצר ו/או שירות 

לאחר אישורו,  בבקשת הקול הקורא. נולתעשייה וצוי המוסדות להשכלה גבוההבין  המשותף

 .30התשלום יועבר בתנאי שוטף + 

  בהמשך.בקשות תשלום בהתאם ללוח הזמנים המופיע  2ניתן להגיש עד 

 שימוש בתמיכה הכספית שלא לצורך הפרויקטלעשות  אין. 

 

  ניתן יהיה להגיש  .בפועל של החזרי הוצאותינתן לזוכים על בסיס קבלות ת כספיתההתמיכה

 . (לאורכם)ניתן לפזר את הסכום ציוני דרך  ניקבלות עבור הסכום בש

  1,000קטן מ ילהכיל סכום אשר אינו  ת תשלוםהגשעל כל ₪. 

  במצטבר.  ₪ 6,000מעל סכום של  על הההגשות לא יעל שתיסך 

  כמו כן, במועד הגשת נלווה מילולידו"ח קצר הכולל פירוט  בצירוףכל בקשת התשלום תהייה .

 הפעולהסרטון המתאר את מהלך שיתוף  יש להגיש מלבד הדו"ח השנייה,בקשת התשלום 

 .)ראו פירוט "דיווח המוסד הזוכה" בהמשך(

  1.3.2018התאריך האחרון לבקשת החזר במסגרת הקול הקורא הינו. 

  במידה ושיתוף הפעולה אינו מתרחש )או מתרחש באופן חלקי או לקוי(, המשרד להגנת

הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה שומרים את הזכות לבטל תמיכה כספית 

  בפרויקט.

  המוסד הזוכה דיווח

 הישראלית לבנייה ירוקה דיווח ספק למועצה בקול הקורא ל זכואשר מוסדות על נציגי ה

 4Aסיכום מילולי שאורכו לא יקטן מעמוד  הדיווח יכלולבקשת התשלום. כל מילולי בצמוד ל
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אשר יציגו  בהמשך לתיאור המילולי תמונות .לא פחות מ  , על הסיכום להכילכמו כן .אחד

 ותוצריו.  שיתוף הפעולהאת מהלך 

 שיתוף  ךיתאר את מהלר שאסרטון יש לצרף מלבד לדו"ח המילולי  שנייהבבקשת התשלום ה

 הפעולה ואת תוצריו.

 לוח זמנים

 פרסום הקול קורא – 16.0.2018

 לחצו כאן למעבר לטופס ההגשה.. מועד אחרון להגשת בקשות – 8.2018..1

 מועד אחרון לפרסום תוצאות ועדת השיפוט – 6.0.2018

 הצעות זוכות: מועד הגשת קבלות ראשון – 1.12.2018

הצעות זוכות: מועד אחרון להגשת דו"ח מסכם וסרטון יחד עם הגשת קבלות לתשלום  – 1.3.2018

 יהשנ

 הערות כלליות

  למועצה הישראלית לבנייה ירוקה ולמשרד להגנת הסביבה שמורה הזכות לא להעניק את

 התמיכה, לבטל את התמיכה או לשנות את סכום התמיכה והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. 

 את הזכות לשנות את  יםשומר להגנת הסביבה והמשרד הישראלית לבנייה ירוקה המועצה

 בלעדי.ה םתנאי הקול קורא בכל עת ולפי שיקול דעת

 שאלות ותשובות

  yafit@ilgbc.org: מיילכתובת הב סבגמישורי הבהרות על הקול קורא יש להעביר ליפית שאלות ו

https://www.tfaforms.com/4683820
https://www.tfaforms.com/4683820
mailto:yafit@ilgbc.org

