סביבות פרוייקטים
משרד לייזום ,ייעוץ ותכנון בר-קיימא

לכבוד :מקבלי החלטות ברשות המקומית

הצעה לליווי בקבלת מענקים בתהליכי
עיר חכמה "ישראל דיגיטלית"
הסביבה המוניציפאלית בישראל משתנה
והופכת יותר ויותר ממוחשבת.
מדינת ישראל באמצעות מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"
(במשרד לשיוויון חברתי) תומכת בצורה נדיבה בקידום מיזמים דיגטליים
לקידום הרשויות המקומיות בישראל .חברת סביבות פרוייקטים בע"מ
מובילה מזה מספר שנים תהליכים דיגטליים ברשויות ובהם תאורה
חכמה ,GIS ,מערכת שו"ב רשותיות ועוד.
בהחלטת ממשלה מס'  2733מיום  6/11/2017הוחלט לגבש תכנית
לקידום תחום הערים החכמות בישראל ,שתכלול בין היתר ביצוע
פרויקטים ליישום כלים דיגיטליים מתקדמים.

>> הפעילויות הנתמכות:
•מערך תפעול וקבלת החלטות מבוסס מערכת מידע גיאוגרפית G.I.S -
•מערך שיתוף ציבור לתמיכה בתהליכי קבלת ההחלטות על-ידי הרשות המקומית
•הנגשת משאבים של הרשות המקומית לשימוש הציבור
•תאורה חכמה
•מערכת לניהול פרויקטים
•כלים מבוססי מידע לתמיכה בתהליכי קבלת החלטות על-ידי הרשות המקומית
•פורטל כלים דיגיטליים לסיוע לעסקים
•תחנת מעבר חכמה לפסולת
•מערכת שליטה ובקרה רשותית
•חניה חכמה
•ניהול ,תפעול ופיקוח על תהליכים ונכסים רשותיים
•מערך שירות דיגיטלי אחוד לניהול הקשר והשירות לתושב
•ניתוח וידאו ("וידיאו אנליטיקס")
•מתחם למידה דיגיטלי עירוני על בסיס הפלטפורמה הלאומית " -קמפוס"

>> מטרת התמיכה  :להוביל לאחד או יותר מהבאים
•שיפור השירות המוענק לתושבים ושיפור איכות חייהם
•שיפור האפקטיביות בפעילות הרשות המקומית
•הגדלת הרווחה החברתית וצמצום פערים חברתיים
•פיתוח מנועי צמיחה כלכליים ברשות המקומית

>> סיווג הרשויות לצורך חישוב גובה התמיכה:
•קבוצה  - 1אוכלוסיית הרשות המקומית מונה עד  20,000תושבים
•קבוצה  - 2אוכלוסיית הרשות המקומית מונה בין  20,000תושבים ועד  60,000תושבים
•קבוצה  - 3אוכלוסיית הרשות המקומית מונה בין  60,000תושבים ועד  100,000תושבים
•קבוצה  - 4אוכלוסיית הרשות המקומית מונה מעל  100,000תושבים

>> גודל הפרויקט המאושר:
•קבוצה  - 1עד  500,000ש"ח
•קבוצה  - 2עד  1,000,000ש"ח
•קבוצה  - 3עד  2,000,000ש"ח
•קבוצה  - 4עד  3,000,000ש"ח

>> שיעורי התמיכה
שיעור השתתפות המשרד בגין בקשת תמיכה במסלול רשויות מתוך עלות הפעילות
הנתמכת בפועל:
•עבור רשות מקומית בדירוג חברתי-כלכלי  1-3במדד החברתי-כלכלי 90% -
•עבור רשות מקומית בדירוג חברתי-כלכלי  4-5במדד החברתי-כלכלי 75% -
•עבור רשות מקומית בדירוג חברתי-כלכלי  6-7במדד החברתי-כלכלי 65% -
•עבור רשות מקומית בדירוג חברתי-כלכלי  8-10במדד החברתי-כלכלי  50% -ואולם ,אם
הרשות המקומית נמצאת באשכולות  1-3במדד הפריפריאליות 65% -

מועד אחרון להגשת הבקשה (ניתן להגיש
רק במערכת המרכב"ה)28.10.2018 :

ניתן ליצור קשר ולתיאום פגישה
בנושא ,באמצעות משרדנו ,עם
כל אחד מהשותפים במשרד:
משרד סביבות פרוייקטים02-5612574 :

נעמהnaama@svivot.pro :

בין לקוחותינו

עיריית תל-אביב ,עיריית נתיבות,עיריית יבנה ,עיריית קרית מלאכי ,עיריית
מגדל העמק ,מועצה אזורית לכיש ,מועצה אזורית חבל יבנה מועצה אזורית
חוף אשקלון ,מועצה אזורית שומרון ,מועצה אזורית גוש עציון ,הרשות לפיתוח
ירושלים ,מוריה החברה לפיתוח ירושלים ועוד.

בברכה,
רועי אורבך ,יועץ סביבתי | .עדי אריכא ,מהנדס תעשייה
וניהול ,סוקר אנרגיה מאושר משרד האנרגיה ,בוגר קורס
מתכנני תאורה | .אודי בר לבב ( ,)A.M.יועץ סביבתי
ומומחה לניהול מדיניות אנרגיה מוסמך אוניברסיטת חיפה

סביבות פרוייקטים בע"מ,
הינו משרד לליווי רשויות מקומיות בתחומי איכות
הסביבה .אנו פועלים כמנהלי פרוייקטים ברשויות
מקומיות בתחום איכות הסביבה ,מלווים תמיכות
ומענקים וכן מתכננים תהליכי התייעלות בתחומי
הפסולת והאנרגיה.

סביבות פרוייקטים משרד לייעוץ סביבתי
טלפון 02-5612574 :פקס153-25612574 :
מייל | mail@svivot.pro :משרד :יד חרוצים  ,10ירושלים

