אגף מזיקים והדברה

קול קורא מס'  9907למתן תמיכה בנושא הפחתת מפגעי לישמניאזיס
("שושנת יריחו") לשנת 2018
 .1רקע
בהתאם לסעיף  2להחלטת ממשלה מס'  1973מיום  27.9.16בעניין "תכנית סיוע לרשויות
המקומיות בהפחתת מפגעי הלישמניאזיס ("שושנת יריחו") ,המשרד להגנת הסביבה (להלן
"המשרד") מתכוון לתמוך כספית ברשויות מקומיות לתכנון ולביצוע פעולות לצמצום ומניעה של
מפגעי לישמניאזיס מסוג טרופיקה ומייג'ור ,כמפורט בקול קורא זה.
 .2היקף התקציב
המשרד יעמיד לקול קורא זה תקציב בהיקף של  30מיליון שקלים ,מתוכם עד  1.5מיליון שקלים
בעבור מניעת מפגעי לישמניאזיס מסוג מייג'ור.
מובהר כי התקציב הנקוב לעיל הינו משוער וכפוף לאישור התקציב על פי חוק יסודות
התקציב .המשרד שומר לעצמו הזכות לבטל ו/או להקטין ו/או להגדיל את היקף התקציב.
 .3סוגי הגופים הרשאים להגיש בקשות
לקול קורא זה רשאים להגיש בקשה אחד מאלה – עירייה ,מועצה מקומית או מועצה אזורית
בלבד (להלן" :הרשות המקומית").
 .4תנאי סף
בקשה אשר לא תעמוד בכל התנאים המפורטים להלן (תנאי הסף המנהליים והמקצועיים) -
תיפסל על הסף.
 4.1תנאי סף מנהליים
להלן מפורטים תנאי הסף המנהליים למתן התמיכה ,בקשה אשר לא תעמוד בכל התנאים
המפורטים ולא יצורפו אליה כל המסמכים ,האישורים וההתחייבויות הנדרשים ,עלולה
להיפסל על הסף:
4.1.1

יש להקפיד על קיום כל הכללים המפורטים בנוהל תמיכות הכללי של המשרד
להגנת הסביבה בדבר מתן תמיכות לגופים אחרים המעודכן לשנת  ,2016כמפורט
באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ולהוראות התכ"ם הרלוונטיות
החלות על גופים אחרים בהתאם לסיווג המשפטי של מגיש הבקשה.

4.1.2

בקשות התמיכה יוגשו אך ורק באמצעות פורטל התמיכות הממשלתי במערכת
המרכב"ה (להלן "פורטל מרכבה") ,כאשר כל הקבצים חתומים דיגיטאלית על
ידי מורשי החתימה של הגוף.
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בפורטל מרכב"ה ישנן הנחיות כיצד להגיש את הבקשות ואלו מסמכים לצרף
וזאת בהתאם לסיווג הישות ברשויות המס וברשם התאגידים.
4.1.3

יש ליצור בקשה לתמיכה במערכת המרכב"ה לא יאוחר מתאריך ,31.12.2018
מערכת המרכב"ה תחסום את האפשרות של יצירת בקשה חדשה.
לתשומת ליבכם :יש ללחוץ על כפתור "הגשת בקשה שנוצרה" לפני המועד
האחרון להגשת בקשות ,בקשה שתיפתח ולא תוגש באמצעות לחיצה על 'הגשת
בקשה שנוצרה' תחשב כלא הוגשה ולא תועבר לבדיקת המשרד.
כמו כן ,שימו לב כי בעת הקמת בקשה חדשה לתמיכה ,תידרשו למלא סכום
מבוקש ,עלות פעילות ותיאור בקשה קצר.
בסכום המבוקש ובעלות הפעילות יש למלא את הסכומים המדויקים בשקלים
חדשים בהתאם לתקציב הפרויקט.
בתיאור הבקשה יש לרשום :הפחתת מפגעי לישמניאזיס .2018

4.1.4

בקשות אשר לא מולאו כראוי ,ואשר בעת יצירתן לא יכללו את כל הפרטים ו/או
המסמכים הנדרשים ,כולל חתימות של בעלי התפקיד הנדרשים כמפורט בטופסי
הבקשה  -ייפסלו על הסף ולא יידונו כלל.

4.1.5

להלן רשימת המסמכים הרלוונטיים שיש לצרף לקול קורא זה .מסמכים אלו הם
נוסף על מסמכי הגוף :מסמכי יסוד ומסמכים שנתיים המפורטים בפורטל
מרכב"ה:
מסמכי הבקשה:
• טופס  – 150טופס בקשה והנמקה (יש להפיק את הטופס המקוון
מהמרכבה ולהטמיע במקום המיועד לכך חתום ב 2-חתימות דיגיטליות
של מורשי חתימה ,יש לשים לב שלא להטמיע טופס בסטטוס 'טיוטה').
• טופס  – 149דוח תקציב מול ביצוע והצעת תקציב (ניתן להוריד את
המסמך מהמרכבה .יש לשים לב כי המסמך מתייחס לשנים  2016ו-
.2017
בעמודות המתייחסות לשנת  )ׂׂ20XX-1( 2017יש למלא את נתוני התקציב מול
הביצוע של הפרויקט הנתמך בשנת  ,2017וזאת רק במידה והגוף נתמך מקול
קורא זה בשנת  .2017במידה ולא התקבלה תמיכה מקול קורא זה בשנת ,2016
יש לרשום' :לא נתמכנו בשנה זו'.
בעמודה האחרונה המתייחסת לשנת  (20XX) 2018יש למלא את כל נתוני הצעת
התקציב של הפרויקט המוצע ,כולל סכום התמיכה המבוקש מהמשרד ,סכום
ההשתתפות העצמית של הרשות ופירוט של כל העלויות הצפויות בהפעלת
התכנית .יש להטמיע את המסמך חתום ב 2-חתימות דיגיטליות של מורשי
חתימה).
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מסמכי הקול הקורא:
•

טופס  K001טופס בקשה מקצועי משולב לישמניה טרופיקה הכולל
תכנית מקצועית מפורטת ,טופס התחייבות מקצועי ,טופס התחייבות
מנהלי והצהרה בעניין היעדר הרשעות (ניתן להורדה מאתר המשרד ,יש
להטמיע את המסמך חתום ב 2-חתימות דיגיטליות של מורשי חתימה).

•

טופס  K002טופס טבלה תקציבית לישמניה טרופיקה .הטופס יוזן
למרכב"ה בפורמט

•

אקסל בלבד.

טופס  K003טופס בקשה מקצועי משולב לישמניה מייג'ור הכולל תכנית
מקצועית מפורטת ,טופס התחייבות מקצועי ,טופס התחייבות מנהלי
והצהרה בעניין היעדר הרשעות (ניתן להורדה מאתר המשרד ,יש להטמיע
את המסמך חתום ב 2-חתימות דיגיטליות של מורשי חתימה).

•

טופס  K004טופס טבלה תקציבית לישמניה מייג'ור .הטופס יוזן
אקסל בלבד.

למרכב"ה בפורמט
בפורטל מרכב"ה ישנן הנחיות כיצד להגיש את הבקשות ואלו מסמכים לצרף .לנוחיותכם,
פורסם באתר המשרד מדריך ליצירת חתימה דיגיטאלית .לסיוע בבעיות טכניות ניתן
לפנות למערכת התמיכה של פורטל מרכב"ה:
 4.2תנאי סף מקצועיים
4.2.1

לישמניאזיס מסוג טרופיקה
 4.2.1.1מגיש הבקשה הוא אחד מאלה המפורטים בסעיף .3
 4.2.1.2בתחומי הרשות המבקשת יש תחלואת לישמניאזיס (מסוג טרופיקה)
בבני אדם החל משנת ( 2010יש לצרף אישור משרד הבריאות או
מוסד רפואי מוכר אחר על תחלואה בלישמניאזיס).
 4.2.1.3בשטחים המיושבים שבתחומי הרשות המבקשת ישנן מסלעות
("בולדרים") טבעיות ומלאכותיות ונוכחות שפני סלע.

 4.2.1.4מהות הפרויקט נושא הבקשה הינו תכנון ו/או ביצוע פעולות נגד בתי
הגידול של שפני הסלע (חיית המאגר לטפיל הלישמניה טרופיקה)
בשטחים המיושבים.
יודגש כי אם מגישת הבקשה היא מועצה אזורית ,על הפרויקט להתייחס לכל היישובים
הרלוונטיים בתחום המועצה האזורית.
עוד יודגש כי במסגרת קול קורא זה לא תינתן תמיכה בעבור פעולות הסברה.
 4.2.1.5רשות מקומית יכולה להגיש ,במסגרת קול קורא זה ,רק בקשה אחת,
בעבור ביצוע האמור בסעיף  4.2.1.4לעיל.
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 4.2.1.7הרשות תגיש למשרד תוכנית פעולה מפורטת ,לרבות תכנית כלכלית
הכוללת הצעות מחיר או אומדן המבוסס על מחירונים מקובלים,
לוחות זמנים ,סדרי עדיפויות לטיפול וצילומים של אתרי הפרויקט
לביצוע .יש להכין את התוכנית בהתאם לטפסים  K001וK002-
לקול קורא זה.
 4.2.1.8המבקשת צירפה לבקשתה העתק של הנחיות מהנדס הרשות
המבקשת לבנייה חדשה בתחומּה .על ההנחיות בנושא זה להיות
מבוססות על מסמך הנחיות להפחתת החשיפה לשפן הסלעים לשם
צמצום תחלואה במחלת הלישמניה המפורסמות באתר האינטרנט
של המשרד להגנת הסביבה.
 4.2.1.9התחייבות של הרשות המבקשת:

4.2.2

א.

לבצע את הפרויקט ,לאחר קבלת אישור המשרד ,בהתאם
לאישור שניתן לתוכנית הפעולה על ידי מנהל אגף מזיקים
והדברה במשרד ובהתאם לתנאים המפורטים בקול קורא
זה.

ב.

הגשת בקשה במסגרת קול קורא זה היא על דעת המבקש
באשר לכללי ,תנאי ושיעורי התמיכה המפורטים בקול קורא
זה ובאחריותו של המבקש בלבד.

ג.

לבצע את הפרויקט לפי תנאי הקול הקורא והתנאים שיקבע
המשרד לביצוע הפרויקט.

ד.

לסיים את ביצוע הפרויקט נשוא הבקשה לא יאוחר משנה
ממועד קבלת ההתחייבות מהמשרד.

ה.

הסכמה של מגיש הבקשה ,כי אין בתמיכת המשרד ,בכדי
להטיל על המשרד אחריות ו/או חבות ו/או חובה כלשהן
כלפי מגיש הבקשה ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לכל היבט
בפרויקט הנתמך ,והתחייבות של מגיש הבקשה ,כי אם יחויב
המשרד באחריות ,חבות או חובה כלשהי כאמור ,ישפה מגיש
הבקשה את המשרד בגין כל סכום שיחויב בו המשרד ,מיד
עם דרישה ראשונה של המשרד.

ו.

הסכמה בכתב של מגיש הבקשה כי למשרד תהיה הזכות
לפרסם כל מידע בקשר לפרויקט שייתמך על ידו.

לישמניאזיס מסוג מייג'ור
 4.2.2.1מגיש הבקשה הוא אחד מאלה המפורטים בסעיף .3
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 4.2.2.2בתחומי הרשות המבקשת יש תחלואת לישמניאזיס (מסוג מייג'ור)
בבני אדם החל משנת ( 2010יש לצרף אישור משרד הבריאות או
מוסד רפואי מוכר אחר על תחלואה בלישמניאזיס).
 4.2.2.3מהות הפרויקט נושא הבקשה הינו תכנון ו/או ביצוע של לפחות אחת
מהפעולות הבאות:
א.

הדברה משולבת של מריֹונים/פסמֹונים (חיות המאגר לטפיל
הלישמניה מייג'ור) ו/או פעולות נגד בתי הגידול של בעלי חיים
אלו.

ב.

הדברה משולבת של זבוב החול למניעת העברת טפיל
הלישמניה.

יודגש כי אם מגישת הבקשה היא מועצה אזורית ,על הפרויקט להתייחס לכל היישובים
הרלוונטיים בתחום המועצה האזורית.
במסגרת קול קורא זה לא תינתן תמיכה בעבור פעולות הסברה.
 4.2.2.4רשות מקומית יכולה להגיש ,במסגרת קול קורא זה ,רק בקשה אחת,
בעבור ביצוע האמור בסעיף  4.2.2.4לעיל.
 4.2.2.5הרשות תגיש למשרד תוכנית פעולה מפורטת ,לרבות ,תכנית כלכלית
הכוללת הצעות מחיר או אומדן המבוסס על מחירונים מקובלים,
לוחות זמנים ,סדרי עדיפויות לטיפול וצילומים של אתרי הפרויקט
לביצוע .יש להכין את התוכנית בהתאם לטפסים  K003ו – K004
לקול קורא זה.
 4.2.2.6התחייבות של הרשות המבקשת:
א.

לבצע את הפרויקט ,לאחר קבלת אישור המשרד ,בהתאם
לאישור שניתן לתוכנית הפעולה על ידי מנהל אגף מזיקים
והדברה במשרד ובהתאם לתנאים המפורטים בקול קורא זה.

ב.

הגשת בקשה במסגרת קול קורא זה היא על דעת המבקש
באשר לכללי ,תנאי ושיעורי התמיכה המפורטים בקול קורא
זה ובאחריותו של המבקש בלבד.

ג.

לבצע את הפרויקט לפי תנאי הקול הקורא והתנאים שיקבע
המשרד לביצוע הפרויקט.

ד.

לסיים את ביצוע הפרויקט נשוא הבקשה לא יאוחר משנה
ממועד קבלת ההתחייבות מהמשרד.

ה.

הסכמה של מגיש הבקשה ,כי אין בתמיכת המשרד ,בכדי
להטיל על המשרד אחריות ו/או חבות ו/או חובה כלשהן כלפי
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מגיש הבקשה ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לכל היבט
בפרויקט הנתמך ,והתחייבות של מגיש הבקשה ,כי אם יחויב
המשרד באחריות ,חבות או חובה כלשהי כאמור ,ישפה מגיש
הבקשה את המשרד בגין כל סכום שיחויב בו המשרד ,מיד עם
דרישה ראשונה של המשרד.
ו.

הסכמה בכתב של מגיש הבקשה כי למשרד תהיה הזכות
לפרסם כל מידע בקשר לפרויקט שייתמך על ידו.

 .5שיפוט הבקשות
 5.1הבקשות שעמדו בכל תנאי הסף ינוקדו בהתאם לאמות המידה הבאות (סה"כ עד 100
נקודות):
5.1.1

לישמניאזיס מסוג טרופיקה

 5.1.1.1היארעות המחלה – מספר חולים (מדווחים על ידי משרד הבריאות או
מוסד רפואי מוכר) ל 100,000-תושבים בכל תחומי הרשות המקומית נשוא
הבקשה משנת ( 2010עד  25נקודות):
▪

חמּור –  101ויותר ( 25נקודות).

▪

בינוני – מ 31-ועד  15( 100נקודות).

▪

נמוך – עד  5( 30נקודות).

 5.1.1.2סיווג של הרשות המקומית נשוא הבקשה לפי המדד הסוציו-אקונומי של
הלמ"ס כדלהלן (עד  20נקודות):
▪

נמוך :דירוג  20( 5-1נקודות).

▪

גבוה :דירוג  10( 10-6נקודות)

יצוין כי הבחינה תיעשה לפי נתוני הלמ"ס הקיימים במועד פרסום הקול הקורא זה.
 5.1.1.3גודל בתי הגידול שאליהם מתייחסים הבקשה או הפרויקט ברשות
המקומית נשוא הבקשה (עד  25נקודות):
▪

יותר מ 200-דונם ( 25נקודות).

▪

בין  101ל 200-דונם ( 20נקודות).

▪

בין  51ל 100-דונם ( 15נקודות).

▪

בין  11ל 50-דונם ( 10נקודות).

▪

עד  10דונם ( 5נקודות).
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 5.1.1.4נוכחות שפני סלע בתחומי הרשות המקומית נשוא הבקשה (עד 20
נקודות):
▪

גבוה :עשרות ויותר בכל אתר ( 20נקודות)

▪

נמוך :בודדים בכל אתר ( 10נקודות)

 5.1.1.5חוות דעת מנומקת של צוות השיפוט המקצועי בנוגע לאיכות
הפרויקט נשוא הבקשה – ביחס למגוון הפעולות ,סדר עדיפות
לטיפול במפגע ,התרשמות מהיתכנות ביצוע התוכנית (עד 10
נקודות):

5.1.2

▪

גבוהה ( 10נקודות)

▪

בינונית ( 5נקודות)

▪

נמוכה ( 0נקודות)

לישמניאזיס מסוג מייגו'ר

 5.1.2.1היארעות המחלה – מספר חולים (מדווחים על ידי משרד הבריאות או
מוסד רפואי מוכר) ל 100,000-תושבים בכל תחומי הרשות המקומית נשוא
הבקשה משנת ( 2010עד  25נקודות):
▪

חמור –  101ויותר ( 25נקודות).

▪

בינוני – מ 31-ועד  15( 100נקודות).

▪

נמוך – עד  5( 30נקודות).

 5.1.2.2סיווג של הרשות המבקשת נשוא הבקשה לפי המדד הסוציו-אקונומי של
הלמ"ס כדלהלן (עד  20נקודות):
▪

נמוך :דירוג  20( 5-1נקודות).

▪ גבוה :דירוג  10( 10-6נקודות)
יצוין כי הבחינה תיעשה לפי נתוני הלמ"ס הקיימים במועד פרסום הקול הקורא זה.
 5.1.2.3נוכחות מחילות פעילות של מכרסמים בשטחים הלא מבונים (חקלאי ,בור,
פתוח) הצמודים לשטחים המבונים ברשות המקומית נשוא הבקשה (עד 25
נקודות):
▪

גבוה :יותר מ 100-מחילות פעילות/דונם ( 25נקודות).

▪

בינוני-גבוה 100-51 :מחילות פעילות/דונם ( 20נקודות).

▪

בינוני 50-11 :מחילות פעילות/דונם ( 15נקודות)

▪

נמוך-בינוני :עד  10מחילות פעילות/דונם ( 10נקודות).

▪

נמוך 5-1 :מחילות פעילות/דונם ( 5נקודות)
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 5.1.2.4ביצוע פעולות תשתית (בנייה ,כבישים) בפועל ע"י המבקשת בשטח נשוא
הבקשה (עד  20נקודות):
▪

גבוה :פעילות החל מ20( 1.1.2017-נקודות)

▪

נמוך :פעילות החל מ10( 1.1.2015-נקודות)

 5.1.2.5חוות דעת מנומקת של צוות השיפוט המקצועי בנוגע לאיכות הפרויקט
נשוא הבקשה – ביחס למגוון הפעולות ,סדר עדיפות לטיפול במפגע,
התרשמות מהיתכנות ביצוע התוכנית (עד  10נקודות):
▪

גבוהה ( 10נקודות)

▪

בינונית ( 5נקודות)

▪

נמוכה ( 0נקודות)

 5.2סעיף האמור בסעיף  3ט' לנוהל הכללי של המשרד למתן תמיכות ל"גופים אחרים" – לא
יחול בקול קורא זה.
 5.3תמיכה כספית תינתן רק לבקשות אשר יעמדו בכל תנאי הסף וקיבלו את הניקוד הגבוה
ביותר ,על פי אמות המידה המפורטות לעיל ,עד לסף שייקבע בהתאם לתקציב המשרד.
 .6שיעורי התמיכה
 6.1שיעורי התמיכה למבקשות שיימצאו זכאויות לקבל תמיכה תחושבנה כדלהלן:
6.1.1

בקול קורא זה יחידת תמיכה אחת תהיה שווה עד  700אלף שקלים בעבור
בקשות של לישמניאזיס מסוג טרופיקה ועד  100אלף שקלים בעבור בקשות
של לישמניאזיס מסוג מייג'ור.

6.1.2

בעבור רשות מקומית קטנה (עד  30,000תושבים) שאינה מועצה אזורית
(עירייה או מועצה מקומית) בעלת מפגע בהיקף קטן (עד  10חולים מדווחים
משנת  – )2010יחידת תמיכה אחת.

6.1.3

בעבור רשות מקומית קטנה (עד  30,000תושבים) שאינה מועצה אזורית
(עירייה או מועצה מקומית) ,בעלת מפגע בהיקף גדול (מעל  10חולים משנת
 2 – )2010יחידות תמיכה.

6.1.4

בעבור רשות מקומית גדולה (מעל  30,000תושבים) שאינה מועצה אזורית
(עירייה או מועצה מקומית) ,בעלת מפגע בהיקף קטן (עד  10חולים משנת
 2 – )2010יחידות תמיכה.

6.1.5

בעבור רשות מקומית גדולה (מעל  30,000תושבים) שאינה מועצה אזורית
(עירייה או מועצה מקומית) ,בעלת מפגע בהיקף גדול (מעל  10חולים משנת
 3 – )2010יחידות תמיכה.

6.1.6

בעבור מועצה אזורית ובה עד  2ישובים לטיפול לפי הבקשה – יחידת תמיכה
אחת בעבור כל ישוב דרוש טיפול ולא יותר משתי יחידות תמיכה למבקשת.
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6.1.7

עבור מועצה אזורית ובה  3ישובים ויותר לטיפול לפי הבקשה – יחידת
תמיכה לכל ישוב דרוש טיפול ,ועוד יחידת תמיכה אחת לטיפול מרחבי ובכל
מקרה לא יותר מחמש יחידות תמיכה למבקשת.

 6.2שיעור התמיכה הכוללת ושל כל רכיב לא יעלה על  90%מעלות הפרויקט/כל רכיב.
כלומר ,בעבור כל יחידת תמיכה מבוקשת של  200,000שקלים ,יש להכין תוכנית בעלות
כוללת של לפחות כ 222,222-שקלים.
 6.3תשלום כספי התמיכה:
א .תמיכה ,ו/או כל חלק ממנה ,תינתן רק בתנאי שהמבקש עומד באמור בבקשתו
לקבל תמיכה כפי שאושרה על ידי המשרד וכן בכל ההתחייבויות והתנאים
האמורים במסמך זה.
ב .מובהר בזאת ,כי לא יינתנו תשלומים מעבר לסכום התמיכה שאושר ,גם אם
בדיעבד יתברר כי העלויות של הפרויקט היו מעבר לעלויות שהוערכו על-ידי
המבקש ,מכל סיבה שהיא.
ג .כספי התמיכה ישולמו בכפוף לקבלת הוראת תשלום מאושרת על-ידי הגורם
האחראי לכך במשרד ,ובכפוף להגשת כל המסמכים שנדרשו לעיל ובהתאם
להנחיות שייקבעו במסמכי ההתחייבות.
ד .ככל שבקשת הרשות תאושר ,רכיב הכנת התוכנית המפורטת שתוכר לצורך תשלום
התמיכה כחלק מעלות הפעילות ,תוגבל עד לשיעור של  10%מעלות הפעילות
המאושרת כאמור.
ה .יש לצרף הצהרה של מורשי החתימה של הרשות המאושרת על ידי רואה החשבון
של הרשות ולפיה:
▪

ההוצאות המפורטות בדרישת התשלום (ובחשבוניות שצורפו) שולמו ונפרעו
בפועל.

▪

ההוצאות המפורטות בדרישת התשלום (ובחשבוניות שצורפו) לא נדרשו מכל
גוף תומך אחר.

 .7כללי
 7.1המשרד ,בין בעצמו ובין באמצעות נותני שירות שיתקשר עימם לשם כך ,יבצע פעולות
פיקוח ,ביקורת ,בקרה ומעקב בקרב המבקשים בקשר למילוי התנאים לזכאות לקבלת
תמיכה ,עמידה בהתחייבויות ואופן השימוש בכספי התמיכה.
 7.2מובהר בזאת כי מתן או אי מתן תמיכה אינו גורע מאחריות הרשות המקומית לטיפול
במפגעי מזיקים המוטלת על הרשויות המקומיות על פי פקודת בריאות העם,1940 ,
ו/או על פי כל דין.

אגף מזיקים והדברה

 7.3מפגש הבהרות יתקיים ביום חמישי  8.11.2018בשעה  10:00במשרד להגנת הסביבה
בירושלים ,ברחוב כנפי נשרים  ,3בחדר הישיבות בקומה  .2יש להירשם למפגש אצל
תמר יגר באמצעות דואר אלקטרוניtamary@sviva.gov.il :

