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 איכות סביבהמינויים לוועדות ל הונ

 17/3/19 -אושר על ידי הוועד המנהל ב

 

 כללי

איכות וועדות למטעם "חיים וסביבה"  יםנוהל היא להסדיר את תהליך בחירת הנציגהמטרת 

על פי החוק, מועצת  .1]נוסח חדש[ סביבה ברשויות המקומיות כמחויב בפקודת העיריות

  שהרכבה יהיה כדהלן: הרשות תבחר ועדה לאיכות סביבה 

 הרכב הועדה
 - פקודת העיריות קובעת כי חברי הוועדה יהיו

 ;ארבעה חברי מועצה (1)
 ;עובד בכיר שהוא האחראי לתחום איכות הסביבה בעיריה (2)
ארגונים שני נציגי ציבור שהם תושבי העיר; את האחד תבחר המועצה בהתייעצות עם  (3)

מקומיים שענינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר יבחרו ארגונים מקומיים כאמור, 
ובאין ארגון מקומי, תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר 

 ;יבחר ארגון ארצי

ונציג השר להגנת הסביב )על תקן  נציג ארגון ארציכדרך קבע בנוסף לדיוני הוועדה יוזמנו 

 .פים(משקי

מבחינת החוק, ארגון ארצי זה לאחד משלושת הארגונים הבאים: חיים וסביבה, החברה להגנת 

 הטבע ואדם טבע ודין.

 

מתוקף היותו ארגון גג, נבחר "חיים וסביבה" הן על ידי הרשויות והן על ידי הארגונים, להיות 

מקבל מצד הרשויות, אותו ארגון ארצי המוזכר בחוק. נסיונו של הארגון והלגיטימציה שהוא 

ארגוני הסביבה ומוסדות התכנון מבטיחים שתהליך הבחירה ותוצאותיו יהיו מקובלים על 

 הגורמים המעורבים.

 

 תפקיד הועדה

ועדה קובעת כי על מועצת העיר או הרשות המקומית לבחור "]נוסח חדש[ פקודת העיריות 
געים לשמירה על איכות לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנו

קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את -הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני
 ".תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות

כארגון אשר שם לעצמו לקדם את העשייה הסביבתית ברשויות המקומית דרך וועדות איכות 
אלו כמוקד המעודד את התגבשותן של התארגוניות הסביבה, חיים וסביבה רואה בוועדות 

-תושבים מקומיות בתחומי סביבה וקיימות וכגורם אשר קיימת לו האפשרות לקדם מדיניות בת
 קיימא בתחומי הרשות המקומית.

עם זאת, ידוע לנו שלוועדת איכות הסביבה בד"כ אין סמכות רבה וכוחה והשפעתה נתון 
 ת וסגניו. במרבית המקרים להחלטת ראש הרשו

ארגון חיים וסביבה יפעל לקדם את כוחן את יכולת ההשפעה של וועדות איכות הסביבה ובכך 
 גם למנף את הפעילות המקומית של ארגונים ופעילים מקומיים.
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 תהליך המינוי

ארגון "חיים וסביבה" שואף למנות את נציגיו בוועדות איכות סביבה ברשויות המקומיות באופן 

 :ירת נציג הציבור בוועדותחלב ושקוף. אי לכך, מוצע התהליך הבאמקצועי 

 

 באחריות לביצוע פעולה 

עם התחייבות הבחירות, פנייה למועמדים/ת לראשות הרשות  לפני  .1

 לקדם את ועדת איכות סביבה

מנהל/ת תחום 

 רשויות מקומיות

ותיאום אופן בחירת נציגי הציבור  נים המקומייםארגוהיצירת קשר עם   .2

 בוועדה המקומית.

. רשויות ר

 מקומיות

 הקמת חשיבות את המסביר הבחירות לאחר מיד לרשויות מכתב  .3

ת רשות, יו"ר /ראש: מכותבים. ציבור נציגי ומינוי סביבה איכות ועדת

 .הסביבתית היחידהת /ומנהל סביבה ותועדת איכ

 תחוםת /מנהל

 מקומיות רשויות

הוצאת קול לאחר קיום בחירות מקומיות או במידה וקיים צורך נקודתי   .4

 כתוצאה מפנייה של רשות או חוסר בייצוג. 

 

. רשויות ר

 מקומיות

מנהל תחום  אישור הוצאת קול קורא  .5

 תכנון וקהילה

מחוז רלוונטי,  –פרסום קול קורא ברשימות התפוצות הרלוונטיות   .6

 ארצי, ארגונים ותפוצה כללית )ניוזלטר, פייסבוק, אתר(

  4יעמוד על איכ"ס מועד ההגשה לקול קורא למינוי נציגים בוועדות 
 .ראו הערת חריגים בסיום התהליך –לפחות  שבועות

  יש להוציא את הקול הקורא  –במקרה של בחירות מקומיות
שבועות  2יום של לפני מועד הבחירות ולקבוע לו תאריך ס

)במטרה לאפשר לאנשי ציבור אשר לא נבחרו  מתאריך הבחירות
 להגיש את מועמדותם(

  מועמדים/ות ידרשו לשלוח קו"ח, מכתב קצר המביע את הסיבות
 למילוי התפקיד 

  מסמך הציפיות והקוד ל קישורהקול הקורא אשר יפורסם יכלול
 האתי.

  בהתנדבות כשאר יש לציין בקול הקורא כי התפקיד הוא
 התפקידים במועצה.

 

שליחת הקול קורא והתייעצות עם מנהלי היחידות הסביבתיות יש לקיים 

)אלה האנשים שמכירים טוב ביותר את  למנהלי היחידות הסביבתיות

 הפעילים ברשות, מלבד ארגונים מקומיים(

. רשויות ר

 מקומיות

הראיון יבוצע ע"י חבר תיאום ראיון )פיזי/וידאו/טלפוני( לכל המועמדים.   .7

 בצוות ההיגוי של הרשויות המקומיות או ע"י חברי וועד מנהל.

דק' ובסיומו ימלא המראיין חוות דעת והמלצות  20-30ראיון יימשך 

 הנוגעות למינויים בוועדה המקומית.

. רשויות ר

 מקומיות
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שליחה לתת וועדה: דו"ח רשות הכולל פירוט וניקוד לגבי   .8

שות, קורות החיים ומכתבי פנייה של המועמדים/ות המועמדים/ות מהר

 + חוות דעת לאחר ראיון. 

. רשויות ר

 מקומיות

לחוות הדעת כל וועדה, ובהתאם של  סטטוסבחירת נציגים בהתאם ל  .9

 קריטריונים לבחירה.שנשלחה וה

 

וועד  -תת וועדה  

 מנהל.

תת. וועדה של הוועדה המנהל העוסקת ברשויות  תיאום פגישה של  .10

 המקומיות.  

. רשויות ר

 מקומיות

הכרעה בנוגע לרשויות שלא ניתן היה להכריע לגבי  –במהלך הפגישה   .11

זהות הנציגים בהן, דיווח סטטוס בכל רשות ורשות, דיון לגבי רשויות 

 בהן הארגון ירצה למנות בהן משקיפים. 

 !לפגישה זויש לרשום פרוטוקול 

. רשויות ר

 מקומיות

עדכון המועמדים על החלטת תת הוועדה בנוגע להגשת המועמדות   .12

 .שלהם

. רשויות ר

 מקומיות

ליו"ר הוועדה , שליחת מכתב לראשי הרשויות המקומית הרלוונטיים  .13

בו מפורטים המינויים וההמלצות  ומנהל היחידה הסביבתית המקומית

 למינויים.

. רשויות ר

 מקומיות

מעקב מול יו"ר הוועדות המקומיות ומול נציגי הציבור הנבחרים על   .14

 תהליך המינוי של נציגי הציבור.

. רשויות ר

 מקומיות

. רשויות ר הוספת נציגי הציבור לרשימות התפוצה הרלוונטיות  .15

 מקומיות

 

 

  מנהל תחום א. רשויות מקומיות יחד עם בסמכות  בנסיבות המצדיקות זאת, –חריגים
המנכ"ל להחליט על לוחות זמני הגשה מהירים יותר ולאפשר החלטה והתכנון והקהילה 

 באמצעות התכתבות בדואר האלקטרוני.
 

 תת הוועדה:ערעור על החלטת 

 ערעור על ההחלטה אפשרי אך ורק במידה והתקיימה בניגוד לנוהל המינויים.  -
. רשויות מקומיות רוהיא מוגשת דרך  ההודעה למועמדיםערעור ניתן להגיש כשבוע ממועד  -

 .או מנהל תחום התכנון והקהילה לוועד המנהל
ערעור שיתקבל יעבור ליועץ המשפטי של "חיים וסביבה" אשר יכריע האם הערעור קביל  -

 מבחינת נהלים.
ע"י הוועד המנהל תוך שבועיים  דרך המיילהחלטה על קבלת הערעור תתקיים בהצבעה  -

 מהגשת הערעור.
 

 

 החלפה/גריעה מהרשימות:

 –במידה ונדרשת החלפה של נציג כתוצאה כתוצאה מהודעה של הנציג על סיום תפקידו  -

  יש לקיים הליך בחירה מחודש ע"י הוצאת קול קורא.

נציג אשר אינו מייצג כהלכה את התנועה הסביבתית הוא נציג שאינו פועל בהתאם  -

 ה ממנו בקוד ההתנהלות והאתי בוועדות.לציפיות התפקודיות שלו ואינו מקיים את המצופ
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במידה והנציג מודיע על רצון לסיים את תפקידו  הסמכות לגרוע מהרשימות לתת הוועדה -

נציג( שהנציג איננו אפשרות שימוע ללמסקנה )לאחר  המגיע ותת הוועדהאו במידה 

 מייצג כהלכה את הארגונים הסביבתיים.

 של נציג דורש פרוטוקולדיון והחלטות הנוגעות להחלפה או גריעה  -

 

 ת מועמדיםקריטריונים/שיקולים לבחיר

  .מחויבות לנושאי תכנון וסביבה 

  סביבה, לפחות באחד התחומים בהם מטפלת הוועדהנושאי הכרות מקצועית של. 

 יתרון( רלוונטיאקדמאי  תואר(.  

  עם או מול רשויותניסיון קודם בעבודה. 

  שנים. 5במהלך קדנציה של ויכולת לשמש כנציג מחויבות 

  פעמים  4-)ע"פ חוק אמורה להתכנס לפחות כ להשתתף בישיבות הוועדהזמינות

 .בשנה(

 גופי העיריה.עדר ניגוד עניינים מול הי  

 וסביבה"חיים  בארגון החבר מגוףה( /כפעיל אוה )כעובד/ת /המגיעה /לנציג עדיפות" 

 

 במקרה בו יש ארגון מקומי

 –חזק ארגונים מקומיים ולכן להיא לעודד ומדיניות חיים וסביבה 

במקרה כזה, האחראי על התחום יעמוד בקשר עם הארגון המקומי ובמידת הצורך יעביר לו 

 רשימת מועמדים שהוגשו לארגון הגג.

 ההחלטה על נציגי הציבור תהיה בסמכות הארגון המקומי בלבד.

 ומי. במידת הצורך יישלח לרשות מכתב תמיכה וגיבוי לארגון המק

 

 אחד ארגון מקומייותר מבמקרה בו יש 

  ארגון חיים וסביבה יעודד יצירה של קואליציית ארגונים מקומיים שיכריעו לגבי זהות נציגי
 הציבור.

  חיים וסביבה יביעו תמיכה בארגון מקומי אשר חבר  –במידה ולא נוצרת קואליציה שכזו
 בחיים וסביבה ובעל פעילות מקומית מוכחת.

  הרשות להכריע מאיזה ארגון מקומי הם מקבלים את ההמלצה על נציג הציבור.בסמכות 
 

כל נציגי הציבור הנבחרים )לא משנה באיזו דרך( יהיו זכאים לאותן זכויות כנציגי ציבור מטעם 

 חיים וסביבה והארגון יראה אותם גם בעלי אותן חובות.

 

 הנציגים תפקידהגדרת 

  ברשות ומול א. רשויות מקומיות בחיים וסביבה. יו"ר ועדת איכות סביבה מולעבודה 

 העלאת נושאי סביבה לסדר היום של הוועדה 

  ואינו מוגדר שלא לפרסום(  מהוועדההפצת סדרי יום, פרוטוקולים ומידע נוסף שמגיע(

 התחום ב"חיים וסביבה" אחראיבתיאום  – לרשימת תפוצה/במערכת שיתוף –

 יבור בעניני סביבה הנוגעים לרשותקיום דיאלוג עם ארגוני סביבה ועם הצ . 
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  ב"חיים וסביבה". תחוםה אחראיזמינות ומענה טלפוני מול 

 בשנה שארגון "חיים וסביבה" מארגן לכלל הנציגים (לפחות)מפגשים  2-השתתפות ב. 

 ימי עיון/השתלמויות מטעם "חיים וסביבה" בשנה. 2-השתתפות ב 

  על בסיס פורמט מוכן מראש.שנתי כתיבת דו"ח 

  שנקבע לנציגים בוועדות איכות סביבה ברשויות התנהלות קוד  לעמחויבות וחתימה

 המסמך יישלח מראש למועמדים. "חיים וסביבה".על ידי 

 

 זכויות הנציג מ"חיים וסביבה":

  ב"חיים וסביבה". ם הרשויות המקומיותתחו א.תמיכה וליווי מצד 

  לקבל ייעוץ, תמיכה ועזרה אפשרות  –נציגים של "חיים וסביבה" החלק מפורום

 בעבודת הייצוג מנציגים נוספים.

 .מערכת דיוור לרשימת תפוצה לטובת הפצת חומרים מהוועדה 

  המיועדת לייצר הזרמת מידע רלוונטי  –פלטפורמה להנגשת המידע לציבור

 )עתידי(לנציג/ה. הציבור/והתייחסויות מהארגונים

 

  בוועדה לאיכות הסביבה )משקיף( ארגון ארצי ת/נציג

ונציג השר להגנת  נציג ארגון ארציכדרך קבע בהתאם לחוק, בנוסף לדיוני הוועדה יוזמנו 

 .הסביב )על תקן משקיפים(

מבחינת החוק, ארגון ארצי זה לאחד משלושת הארגונים הבאים: חיים וסביבה, החברה להגנת 

 הטבע ואדם טבע ודין.

 

 בוועדה נבחן אך ורק באחד מהמקרים הללו: ה/מינוי משקיף

 

 יש בקשה למינוי נציג ארצי מהרשות או ארגון מקומי .1

 חלה"ט, אט"ד –יש בקשה מצד הארגונים הארציים האחרים  .2

 יש בקשה מצד מועמד להיות משקיף .3

 יש רצון של צוות ההיגוי או הוועד המנהל לאייש את התקן הזה .4

 למנות מועמד להיות משקיףיש המלצה מצד מראיין/תת הוועדה  .5

בהתאם לנוהל  במידה ואחד מהדברים הללו מתקיים, מינוי המשקיף נבחן ע"י תת הוועדה

 של מינוי נציגי הציבור.
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 הרשויות המקומיות תחום מנהלת אחריוב

  יעביר משוב מנקודות מבטו על תפקוד הנציגים בוועדות התחוםאחת לשנה, מנהל 

בהתאם תפקוד הנציגים לאור הציפיות מהם, הדיווח השנתי, הפגישות והשיחות אותן 

ה של הוועד המנהל העוסקת וועדהתת הוא מקיים עם הנציגים. המשוב ייעשה אל מול 

  ברשויות המקומיות.

 

  לכל וועדה יהיה רשום  איכות הסביבה.בכל וועדות ניהול פרטי נציגים וממלאי מקום

רשימת החברים , האם מונו מטעם חיים וסביבה או ארגון מקומי?, יםהנציגפרטי 

, כאשר יהיו רשומים גם הנתונים הבאים: שייכות ארגונית, ותפקידם האחרים בוועדה

 כהונה והערות רלוונטיות נוספות.טלפון, מייל, מועד תחילת 

 
 

 

 נספחים

 למועמדים פנייה מכתב .1
 הבחירות לאחר לרשויות סביבה איכות וועדות על הסבר מכתב .2
 קורא קול .3
 טופס ראיונות .4
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 מכתב פנייה למתמודדים – 1נספח 

 
 2018אוקטובר 

 יקר/ה ת/מועמד

 

 שלום רב,

 המקומית הנדון: ועדת איכות סביבה ברשות

כארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, אנו מעוניינים להסב את תשומת לבך לנושא ועדת איכות סביבה ברשות, 

 ולנושאים הנוגעים להגנה על הסביבה בכלל.

ועדה לאיכות "על מועצת העיר או הרשות המקומית לבחור ולפקודת המועצות האזוריות, פקודת העיריות בהתאם ל

הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח 

הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות קיימא של הסביבה; -ושימוש בני

לוועדה זו מעמד סטטוטורי, מועצת העיר או הרשות המקומית חייבת בהקמתה והיא מתכנסת לפחות  .המאושרות"

 ארבע פעמים בשנה.

 

; את האחד תבחר המועצה שני נציגי ציבור שהם תושבי העיר" חברי הוועדה יהיובין כי  ,פקודת העיריותעוד קובעת 

ינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר יבחרו ארגונים מקומיים כאמור, ובאין יבהתייעצות עם ארגונים מקומיים שענ

 ".ארגון מקומי, תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון ארצי

י הסביבה בישראל, ומתוקף היותו מיוזמי החקיקה בנושא ארגון "חיים וסביבה" מתוקף היותו ארגון גג של ארגונ

ייצוג, פעל לאורך השנים בסיוע לרשויות המקומיות במינוי נציגי ציבור לוועדות איכות סביבה, קיים הכשרות לחברים 

 בוועדות ופעל במטרה לממש את חובת החוק בכל הנוגע לוועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות.

ארגון הגג וכמי שאמון על בחירת הנציג הציבורי בוועדה, אנו מבקשים ממך להצהיר בזאת כי לאחר מתוקף תפקידנו כ

קיימא בתחומי הרשות -הבחירות תפעל בהקדם לכינוס הוועדה לאיכות סביבה ולדאוג לכך שהוועדה תקדם פיתוח בר

 הלכה למעשה.  

לאחר הבחירות, צוות אחורי הצהרה זו. לקראת הבחירות אנו נפרסם את רשימת המועמדים/ות אשר עומדים מ

 "חיים וסביבה" יעמוד לרשותכם בכל נושא מקצועי הנוגע למינוי הנציגים והכשרתם.

 בהמתנה לתגובתך, אנו מאחלים לך הצלחה בבחירות.

 

 בברכה,

XXXXX 

 בשם "חיים וסביבה"
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 הבחירות לאחר לרשויות סביבה איכות וועדות על הסבר מכתב – 2נספח 

 
 2018 נובמבר

 לכבוד

 ראש עירית ________

 מר/גברת....

 שלום רב,

 המקומית הנדון: ועדת איכות סביבה ברשות

 אנו מברכים אותך לרגל בחירתך לעמוד בראש הרשות המקומית ומאחלים אלך הצלחה רבה במילוי תפקיד חשוב זה. 

וכחלק מכוונתנו לפעול לחיזוק ההשפעה של וועדות איכות הסביבה ברשויות כארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, 

  .ועדת איכות סביבה ברשות לדרישת החוק הנוגע לפעילותאנו מעוניינים להסב את תשומת לבך המקומיות, 

ועדה לאיכות "על מועצת העיר או הרשות המקומית לבחור ולפקודת המועצות האזוריות, פקודת העיריות בהתאם ל

הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח 

קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות -ושימוש בני

לוועדה זו מעמד סטטוטורי, מועצת העיר או הרשות המקומית חייבת בהקמתה והיא מתכנסת לפחות  .המאושרות"

 ארבע פעמים בשנה.

שני נציגי ציבור שהם תושבי העיר; את האחד תבחר המועצה " חברי הוועדה יהיובין כי  ,פקודת העיריותעוד קובעת 

ביבה ואת האחר יבחרו ארגונים מקומיים כאמור, ובאין ינם בשמירת איכות הסיבהתייעצות עם ארגונים מקומיים שענ

 ".ארגון מקומי, תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון ארצי

מתוקף היותו ארגון גג של ארגוני הסביבה בישראל, סייע ארגון "חיים וסביבה" לאורך השנים לרשויות המקומיות 

דות איכות סביבה, קיים הכשרות לחברים בוועדות ופעל במטרה לממש את חובת החוק בכל במינוי נציגי ציבור לווע

 הנוגע לוועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות. אנו מתכוונים לעשות כך גם כעת.

כמי שאמונים על בחירת הנציג הציבורי בוועדה, אנו מבקשים ממך לפעול בהקדם לכינוס הוועדה לאיכות סביבה. 

קבל את פרטי היו"ר של הוועדה בהקדם ולדעת האם יש לכם קשר עם ארגון סביבה מקומי מולו אתם בקשר נשמח ל

 בנוגע לוועדת איכות הסביבה. אנו עומדים לרשותכם בכל נושא מקצועי הנוגע למינוי הנציגים והכשרתם.

 בברכת הצלחה,
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 קול קורא – 3נספח 

לוועדות איכות סביבה ברשויות המקומיות  למועמדים/ות קול קורא

 ברחבי הארץ

 

ועדה "בהתאם לפקודת העיריות ולפקודת המועצות האזוריות, על מועצת העיר או הרשות המקומית לבחור 

לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת 

סביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע קיימא של ה-פיתוח ושימוש בני

לוועדה זו מעמד סטטוטורי, מועצת העיר או הרשות המקומית חייבת בהקמתה והיא  התכניות המאושרות".

 מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה.

ארגוני הסביבה. ארגון נדרשת הרשות המקומית למנות שני נציגי ציבור אשר מייצגים את בין חברי הוועדה מ

"חיים וסביבה" פעל לאורך השנים על מנת לוודא כי וועדות אלו אכן מתכנסות, מינוי נציגי ארגוני הסביבה אכן 

 מתקיים וכי השפעתן של הוועדות הללו מורגשת.

אנו מתכוונים לעשות זאת גם עתה ומזמינים אתכם להגיש מועמדות לשמש כנציגי ארגוני הסביבה ברשות בה 

 אתם מתגוררים, בהתנדבות.

 דרישות התפקיד:

 מחויבות לנושאי סביבה וקיימות 

  .הכרות מקצועית של נושאי סביבה, לפחות באחד התחומים בהם מטפלת הוועדה 

 .ניסיון קודם בעבודה עם או מול רשויות 

  שנים. 5מחויבות ויכולת לשמש כנציג/ה במהלך קדנציה של 

 רלוונטיים )יתרון(.לימודי מקצוע /תואר אקדמאי 

 .הפצת סדרי יום ומידע רלוונטי המגיע מהוועדה 

  .דיווח בכתב אודות כל ישיבה + דיווח תקופתי במידת הצורך 

 וסביבה"חיים  בארגון החבר מגוףה( /כפעיל אוה )כעובד/ת /המגיעה /לנציג עדיפות" 

 

 זמינות

  פעמים בשנה )ולעיתים  4ישיבות וועדות איכות סביבה ברשויות נדרשות להתקיים לפחות

 מתכנסות בתדירות גבוהה יותר ויש לקחת זאת בחשבון(.

  בשנה( 4-ל 2השתתפות בימי עיון ומפגשים ארציים מטעם "חיים וסביבה" )בין 

 

 sviva.netplanning@ + מכתב קצר המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/הלצרף קו"ח  ת/על המועמד

 22/12/18 -ניתן להגיש מועמדות עד ה
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 טופס ראיונות – 4נספח 

 תאריך:      : שם ממלא/ת הדו"ח

 

 איונות למועמדים/ות לרשות מקומיתר: דיווח

 .יש להבהיר שהמועמד/ת צריכים להיות תושבי הרשות המקומית 

 יש להבהיר כי התפקדי התנדבותי 

 האתי לפני קיום הראיונות )למקרה של שאלות( מומלץ לקרוא את נוהל המינויים והקוד 

  דק' לפחות. 20דק' לפחות או לחלופין ראיון טלפוני/וידיאו של  30מומלץ לקיום ראיון פיזי של 

 .יש לעבור על קורות החיים ומכתבי הפנייה של המתמודדים לפני קיום הראיונות 

 

 שאלות אפשריות לראיון:

 איכות הסביבה של הרשות?מדוע ברצונך להיות חלק מוועדת  -

 כיצד את/ה רואה את תפקידך בנציג/ת ציבור? -

 האם יש לך ניסיון בארגון קהילתי? -

 האם היית מעורב/ת בקמפיין סביבתי? -

 ספר/י קצת על הניסיון שלך בתחום הסביבתי  -

 מה החוזקות שאת/ה מביא/ה איתך לוועדת איכות הסביבה? -

 לטפל בהם? מהם הם הדברים הכי חשובים שהוועדה צריכה -

 כמה זמן אתה מתגורר ברשות? עד כמה אתה מכיר אותה ואת הנפשות הפועלות בה? -

האם באיזושהי צורה עלול לדעתך להיות ניגוד עניינים? כיצד את/ה רואה לנכון לגשת  -
 לבעיה כזו כאשר תצוץ?  

 

שם 

 המועמד/ת

 עם וניסיון היכרות

 הסביבתי התחום

ניסיון בארגון 

 קהילתית

 התחום עם היכרות

 המוניציפלי

סה"כ  אחר

 ניקוד

 נקודות 0-20 נקודות 0-20 נקודות 0-30 נקודות 0-30

      

      

      

      

      

      

 

 

 סיכום כללי והמלצות:
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