
 

 

 טבע עירוניחינוך למרכז הקמת  

 ברשויות טבע עירוניחינוך למרכזי  שידרוגהקמה או  , תכנון,מימוןסיוע ב תאור

 . המקומיות

המרכזים יהוו בסיס לפעילות חברתית בנושאים טבע וסביבה והתנדבות ובהם 

קידום פעילות בחיק  ,ייעודם חינוך לשמירת טבע עירונייתקיימו פעילויות ש

התנדבות ימי עיון, כנסים ותערוכות, העלאת מודעות, ו, הסברה וניהטבע העיר

 . ועוד

רצוי לקדם מבנים קיימים בעלי זיקה לאתרי טבע עירוניים איכותיים 

לדוגמא,  מרכזים חדשים במקומות שאינם פוגעים בתפקוד אתרי טבע עירוני.ו

ו חיים שיוקם בקרבת ברכת חורף א-הקמת מרכז לטבע עירוני המתמקד בדו

 מרכז ליונקים ימיים בקרבת חוף הים.

הנחוץ לה, טבע החינוך ל את אופי מרכזתפרט בבקשתה הרשות המקומית  פרוגרמה 

התוכן בו המרכז יעסוק, כגון: שימור לרבות שטחים, מתקנים וכיו"ב וכן את 

, חינוך סביבתי, אקולוגיה תות בר מקומיוחיבתי גידול ייחודיים, הגנה על 

  וכו'.   , התנדבותהסברה והדרכה י,ומגוון ביולוג

של הפרויקט,  במסגרת הבקשה תגיש הרשות המקומית אומדן עלויות מפורט

 .ארוכה טווח של המרכז חזוקהתיפעול ותכולל 

, תכנון המותאם לסביבההכוללים במסגרת יעד זה תינתן עדיפות לפרוייקטים 

 . הנמצא בקרבת המרכז אתר הטבע העירוניומתוך זיקה ל

בנייה פיתוח בר קיימא או של עקרונות שיוקמו על פי מבנים נתן עדיפות לתי

בר גינון וקירות חיים,  ,ירוקיםגגות וישלבו אלמנטים אקולוגיים כגון ירוקה 

 .קיימא

ציבור בתכנון, בהקמה את הכמו כן תינתן עדיפות לפרוייקטים המשלבים 

  ובהפעלה השוטפת.

הגוף ובהמלצת  ג או יועץ טבע עירוניהבקשה והפרויקט כולו ילווה באקולו

 היעודי.

 טבע עירוניים:דוגמאות למרכזי חינוך ל

 -עמק הצבאים בירושלים

https://www1.jerusalem.muni.il/jer_sys/GazelleValley/home.asp 

 -ירושלים התחנה לחקר ציפורי

-center-https://www.birds.org.il/bird

page.aspx?langID=1&centerid=20 

 המבוקש.  פרויקטסכום המענק ייקבע באופן ספציפי בהתאם ל  סכום המענק

לא סופי ולא יתווספו עליו הפרשי הצמדה למדד. כמו"כ סכום המענק יהיה 

 עליו תוספות מכל סוג שהוא. תווספנהת

עבודות 
הנכללות 

 .מרכז חינוכי לטבע עירוני ניהול, פיקוח וביצועפיתוח, תכולת המענק: תכנון, 

https://www1.jerusalem.muni.il/jer_sys/GazelleValley/home.asp
https://www.birds.org.il/bird-center-page.aspx?langID=1&centerid=20
https://www.birds.org.il/bird-center-page.aspx?langID=1&centerid=20


 

 

במסגרת 
 המענק

 :עבודות הביצוע המוכרות

  מפורט תכנון •

ך התייחסות להיבטים של לניהול ארוך טווח של המרכז, תו מדריך •

בסביבת טבעיות המערכות פיתוח בר קיימה, חסכון באנרגיה, תמיכה ב

 האתר 

 ובינוי. , שביליםהאתר:  עבודת עפר, דרכיםפיתוח  •

 אתרמסביב לבתי גידול מבנים ושיקום  •

 גינון והשקיה: ציוד השקיה, נטיעות ושתילה.  •

 תצפית  פינות ישיבה, שבילים, מרפסות, שילוטריהוט חוץ:   •

 מעבדות לניטור וחקר בתחום התוכן של המרכז. •

  חסכונית למניעת זיהום אור תאורהגידור,    •

להקמה או שיפוץ של כיכרות בעלי אופי מובהק המיועדים לא יאושרו מענקים 

 וכבישים. , מעבריםתחבורה, מדרכות

פנוי, זמין ומחובר לכל  שטחהרשות המקומית חייבת להעמיד לצורך הענין 

 שתיות העירוניות והאחרות )חשמל, מים, ביוב וכד'(.הת

כללים 
 נוספים

על הרשות המקומית יהיה להבטיח מראש, כי יעמדו לרשותה מלוא  •

 הפיס הירוק. המשאבים השוטפים הדרושים להפעלה ותחזוקה של

הרשות המקומית מתחייבת שלא לשנות את ייעוד הפיס הירוק וכן לא  •

ההפעלה לגורם אחר או למטרה  למסור את החזקה והשימוש או

 אחרת.

 לא תוכרנה עבודות בביצוע עצמי של עובדי הרשות. •

אין לבצע עבודות בטרם ניתן אישור לתוכנית ולחתימת חוזה מטעם  •

 מפעל הפיס וכן אישור זכות הקניין של הרשות לבעלותה בקרקע.

באתר יותקן שילוט המעיד על סיוע מפעל הפיס להקמת הגינה  •

אלא בתיאום מראש עם  א תותר התקנת שילוט אחרהציבורית. ל

 נציגי מפעל הפיס.

הסדרת נושא הבטיחות והנגישות לפיס הירוק יילקח בחשבון ע"י  •

 הרשות בחישוב סכום המענק המבוקש.

מפעל הפיס שומר את הזכות להתייעץ עם המשרד להגנת הסביבה  •

 .לצורך אישור וקידום פרויקט זה 

 


