
לקריאה נוספת

מגמה חדשה ברשויות: איסור שימוש בחד פעמי
בחופים

מגמה חדשה וחשובה מסתמנת במספר רשויות מקומיות בישראל: איסור על
שימוש או הכנסת כלים חד פעמיים לחופים. הרשויות שיזמו קידום של תיקון חוק

העזר העירוני עד כה הן אילת, הרצליה וראשון לציון.
במקרה של אילת הקמפיין הוא שיתוף פעולה בין היחידה הסביבתית לרשות

הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, עמותת
הסביבה ומתנדבים הפועלים לשמירה על ניקיון הים. 
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לקריאה

התמודדות עם השלכה לא חוקית של פסולת
מרכז המידע והמחקר של הכנסת הוציא דו"ח הסוקר את התמודדות מדינות

העולם עם תופעות של טיפול בלתי חוקי בפסולת, ובפרט  השלכה בלתי חוקית
שלה והבערתה. המסמך סוקר את המצב בתחום זה במדינות בריטניה

וסלובקיה, ומציג כלי המדיניות בתחומי הטיפול, האכיפה והמניעה בהן נעשה
שימוש על מנת למגר את התופעה. 

לקריאה

הרשויות המקומיות מובילות את המאבק על הגנת
הסביבה

מאז הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, אנו עדים להתעוררות חסרת
תקדים מצד חלקן, בלקיחת אחריות לקידום סביבה בריאה וראויה. אוזלת היד
של השלטון המרכזי בהגנה על הסביבה, מובילה לא מעט ראשי ערים ומועצות

מקומיות להבנה שיש לקחת את הענייניים בידיים ולא להמתין לטיפול של
המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות או משרד החקלאות. איך זה קורה?

לעמוד הוועדה

ועדת איכות הסביבה מבשרת ציון
ועדת איכות הסביבה במבשרת ציון נפגשה כבר שלוש פעמים השנה. ישיבות

הועדה פתוחות לציבור והודעות עליהן מתפרסמות ברשתות החברתיות השונות.
הועדה הספיקה לדון בנושא שבילי אופניים בישוב  הן ליוממות והן לפנאי

(הנושא הוצג על ידי מהנדסת המועצה), ובנושא האכלה, סירוס ועיקור חתולי
רחוב (דיון בהשתתפות מאכילי חתולים בישוב ווטרינר הישוב). הועדה תתכנס

בפעם הבאה ב19.8.2019. 

בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.  
רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו ל

local@sviva.net

לקריאה על חברי הועדה במבשרת ציון, על מטרותיה והפרוטוקולים שלה לחצו:

לעמוד הוועדות

חשוב להכיר!  מקום ייחודי לוועדות באתר "חיים
וסביבה"!

לאחרונה השקנו את החלק באתר של חיים וסביבה אשר מוקדש כולו לוועדות
איכות הסביבה ברשויות המקומיות. בחלק זה, ניתן למצוא (מלבד מדריכים

רלוונטיים) מידע על כל ועדה וועדה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי
הם נציגי הציבור וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד...

אמנם השקנו, אך אנחנו עדיין אוספים מידע ולכן אנחנו מזמינים אתכם לחפש
את הרשות שבה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלינו הוא נכון.

מצאתם טעות? משהו חסר? 
שלחו הערות ל yotam@sviva.net  ונתקן באופן מיידי. 

לקבוצת הפייסבוק

נציגי ציבור בוועדות
 מקום לשיתוף ידע, עזרה הדדית וחשיפה פתחנו לאחרונה קבוצת פייסבוק המיועדת עבור נציגי הציבור בועדות
למתרחש ברשויות אחרות. אם מוניתם כנציגי ציבור מטעם ארגון מקומי או מטעם חיים וסביבה  מוזמנים ללחוץ על

local@sviva.net הקישור ולהצטרף לקבוצה. הכוונה היא למינויים רשמיים כנציגי ציבור. לא בטוחים? פנו ל

לפוסט בנושא

פורום אזורי ליושבי ראש ועדות איכות הסביבה
ראובן לדיאנסקי, יו"ר ועדת איכות סביבה וסגן ראש עיריית ת"א הזמין את יו"רי

ועדות איכות הסביבה מהערים הקרובות לשבת לראשונה סביב שולחן אחד ולדון
יחד באתגרים המשותפים להם. בפגישה נכח גם מנהל מחוז ת"א של המשרד

להגנת הסביבה וד"ר אורלי רונן. המפגש היה מוצלח והוסכם בין הנוכחים
שפגישות מסוג זה יכולות לשפר את כוחם ועבודתם של הועדות. אנו מעודדים
יו"רים נוספים להתכנס באזוריהם. לייעוץ ופרטים נוספים פנו לרוני ארז

rony@kayamut.org.il

לאתר

אתר שער לקולות קוראים
אגף בכיר לתכנון מדיניות, בשיתוף אגף למערכות מידע, יצא בפרויקט של

פרסום ואיחוד כל הקולות קוראים הרלוונטיים עבור הרשויות המקומיות תחת
מסגרת אחת.

לקול הקורא

קול קורא קרן לשמירה על שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אשר הוקמה במסגרת רשות מקרקעי
ישראל, קוראת למשרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, גופים מוניציפליים,
חברות ממשלתיות וגופים נוספים, כמפורט במסמכי ה"קול קורא", להגיש

בקשות לתמיכה בפרויקטים בשטחים הפתוחים.
רשות מקרקעי ישראל, מקצה מידי שנה באמצעות הקרן, עשרות מיליוני שקלים
לסיוע במימון פרויקטים העוסקים בשמירה, פיתוח סביבתי וטיפוח של השטחים

הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים.
גופים המתאימים מוזמנים להגיש בקשות עד לתאריך 21.07.2019 בשעה

 .14:00

לקול הקורא

קול קורא להקמה של מתקני השבה לפסולת
עירונית

ועדת המכרזים הבינמשרדית לפרויקטי BOT בתחום הטיפול בפסולת,
המשותפת למשרד האוצר ולמשרד להגנת הסביבה ("ועדת המכרזים")

מעוניינת לקדם הקמת מתקני השבת אנרגיה מפסולת ("מתקני השבה") ולשם
כך לתמוך בקידום תכניות סטטוטורית להקמת מתקנים אלו.

המבקשים יתבקשו להגיש את הצעתם עד ליום 18.8.2019

ועדת איכות הסביבה הוצאת מפעם
2018

השלטון המקומי, בכל העולם וגם בישראל, הופך למשמעותי
יותר ויותר בתחום השמירה על איכות הסביבה.

לפניכם חוברת מקיפה להדרכת נבחרים ברשויות המקומיות
בתחום ועדות איכות סביבה בהוצאת מפעם (מערכת מרכזי
הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי) הכוללת מידע על הוועדה
עצמה, על הטיפול בנושאי סביבה במשרדי ממשלה ובקרב

ארגונים מייצגים ועל חקיקה סביבתית.

לחוברת
המלאה

מדיניות נטיעות והגנה על עצים במרחב
העירוני מחוז ת"א

בעשורים האחרונים גברה המודעות בערים מובילות בעולם
לחשיבות נטיעות ושימור עצים במרחב העירוני. ערים כגון ניו
יורק, פורטלנד, שטוקהולם וקיוטו מקדמות מדיניות לעניין זה.
במקביל, בשנים האחרונות גם במספר ערים בישראל נמצא
הנושא על סדר היום. על כך ובשל ריבוי הלחצים והפיתוח

המואץ בערים מצאה לנכון הועדה המחוזית תל אביב לקדם
מדיניות לנטיעות והגנה על עצים במחוז תל אביב, ולהציב יעד

של נטיעת עץ לכל תושב במרחב העירוני.

למדריך
המלא

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס ערים רגישות מים מס' 8: מחזון למציאות
מיקום: בניין פורטר, אוניברסיטת תל אביב

16:00 09:00  סיום: 18/07/2019 התחלה: 18/07/2019

הכנס  מכיל שני מושבים,
הראשון מביניהם סוקר

את האתגרים האקלימיים
במרחב העירוני ומסמן למעשה את מרכיבי

החוסן העירוני לאתגרים הקיימים
והעתידיים באזורנו.

כל זאת, לצד היכרות עם הזדמנויות וקשת התועלות
הציבוריות והכלכליות הגלומות בהטמעה לאומית
של גישת עיר רגישת מים. בחלקו השני של הכנס

נארח סדנת היכרות עם כלים תכנוניים למידול
הידרולוגי ומיקרו אקלים עירוני, פרי תוצריו

של צוות המחקר מאונ' בן גוריון. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כל מה שרציתם לדעת על גגות סולריים בערב אחד
מיקום: אודיטוריום מכללת רופין

21:00 19:00  סיום: 28/07/2019 התחלה: 28/07/2019

חשבתם על התקנת גג סולרי?
בואו לקבל את כל המידע הדרוש לכם:

התועלות, התהליך, המחיר והבירוקרטיה. 

סביבה מקומית  מהדורה 1

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ברוכים הבאים לידיעון הראשון בנושא ועדות איכות הסביבה!
"חיים וסביבה", ארגון הגג של ארגוני הסביבה המהווה תשתית לתנועה הסביבתית, שם לעצמו כמטרה להתמקד

בחיזוק בוועדות איכות הסביבה ודאגה לייצוג הולם בוועדות של נציגי ציבור.

מטרת ידיעון זה היא להעצים את כוחן ולחזק את הפן המקצועי של הועדות באמצעות חשיפה לעשייה בוועדות השונות,
לתוכן מקצועי הרלוונטי עבורן וכן לקולות קוראים ולאירועים רלוונטיים. יצרנו תמהיל של תחומי עניין שחשבנו שיקלע
למקומן של הועדות כעת ולעשייה המקומית הנוגעת לרשויות המקומיות. אנו מזמינים אתכם להעיר הערות לשימור

ולשיפור ולשלוח חומרים נוספים שאתם חושבים שיהיו רלוונטיים. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים ברשויות

זרקור מקומי

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

מקורות מידע ומדריכים

למדריכים נוספים

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בתחום הרשויות המקומיות בכל הנוגע לקיימות וסביבה בארץ, וגם בעולם.
אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מידע מעניין הקשור לעשייה סביבתית ברשויות, רעיונות להשראה, יוזמות מקומיות,

קולות קוראים, אירועים וחיבורים שיעניינו את העוסקים בתחום הסביבה ברמה המקומית.

הרשמה לקבלת ניוזלטר "סביבה מקומית"

       

"ההתכנסות יחד היא התחלה. ההישארות יחד היא התקדמות. העבודה יחד היא הצלחה"
                                                                                                                            הנרי פורד

להתראות בידיעון הבא....
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לקריאה נוספת

מגמה חדשה ברשויות: איסור שימוש בחד פעמי
בחופים

מגמה חדשה וחשובה מסתמנת במספר רשויות מקומיות בישראל: איסור על
שימוש או הכנסת כלים חד פעמיים לחופים. הרשויות שיזמו קידום של תיקון חוק

העזר העירוני עד כה הן אילת, הרצליה וראשון לציון.
במקרה של אילת הקמפיין הוא שיתוף פעולה בין היחידה הסביבתית לרשות

הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, עמותת
הסביבה ומתנדבים הפועלים לשמירה על ניקיון הים. 

Photo by Ishan
@seefromthesky

לקריאה

התמודדות עם השלכה לא חוקית של פסולת
מרכז המידע והמחקר של הכנסת הוציא דו"ח הסוקר את התמודדות מדינות

העולם עם תופעות של טיפול בלתי חוקי בפסולת, ובפרט  השלכה בלתי חוקית
שלה והבערתה. המסמך סוקר את המצב בתחום זה במדינות בריטניה

וסלובקיה, ומציג כלי המדיניות בתחומי הטיפול, האכיפה והמניעה בהן נעשה
שימוש על מנת למגר את התופעה. 

לקריאה

הרשויות המקומיות מובילות את המאבק על הגנת
הסביבה

מאז הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, אנו עדים להתעוררות חסרת
תקדים מצד חלקן, בלקיחת אחריות לקידום סביבה בריאה וראויה. אוזלת היד
של השלטון המרכזי בהגנה על הסביבה, מובילה לא מעט ראשי ערים ומועצות

מקומיות להבנה שיש לקחת את הענייניים בידיים ולא להמתין לטיפול של
המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות או משרד החקלאות. איך זה קורה?

לעמוד הוועדה

ועדת איכות הסביבה מבשרת ציון
ועדת איכות הסביבה במבשרת ציון נפגשה כבר שלוש פעמים השנה. ישיבות

הועדה פתוחות לציבור והודעות עליהן מתפרסמות ברשתות החברתיות השונות.
הועדה הספיקה לדון בנושא שבילי אופניים בישוב  הן ליוממות והן לפנאי

(הנושא הוצג על ידי מהנדסת המועצה), ובנושא האכלה, סירוס ועיקור חתולי
רחוב (דיון בהשתתפות מאכילי חתולים בישוב ווטרינר הישוב). הועדה תתכנס

בפעם הבאה ב19.8.2019. 

בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.  
רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו ל

local@sviva.net

לקריאה על חברי הועדה במבשרת ציון, על מטרותיה והפרוטוקולים שלה לחצו:

לעמוד הוועדות

חשוב להכיר!  מקום ייחודי לוועדות באתר "חיים
וסביבה"!

לאחרונה השקנו את החלק באתר של חיים וסביבה אשר מוקדש כולו לוועדות
איכות הסביבה ברשויות המקומיות. בחלק זה, ניתן למצוא (מלבד מדריכים

רלוונטיים) מידע על כל ועדה וועדה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי
הם נציגי הציבור וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד...

אמנם השקנו, אך אנחנו עדיין אוספים מידע ולכן אנחנו מזמינים אתכם לחפש
את הרשות שבה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלינו הוא נכון.

מצאתם טעות? משהו חסר? 
שלחו הערות ל yotam@sviva.net  ונתקן באופן מיידי. 

לקבוצת הפייסבוק

נציגי ציבור בוועדות
 מקום לשיתוף ידע, עזרה הדדית וחשיפה פתחנו לאחרונה קבוצת פייסבוק המיועדת עבור נציגי הציבור בועדות
למתרחש ברשויות אחרות. אם מוניתם כנציגי ציבור מטעם ארגון מקומי או מטעם חיים וסביבה  מוזמנים ללחוץ על

local@sviva.net הקישור ולהצטרף לקבוצה. הכוונה היא למינויים רשמיים כנציגי ציבור. לא בטוחים? פנו ל

לפוסט בנושא

פורום אזורי ליושבי ראש ועדות איכות הסביבה
ראובן לדיאנסקי, יו"ר ועדת איכות סביבה וסגן ראש עיריית ת"א הזמין את יו"רי

ועדות איכות הסביבה מהערים הקרובות לשבת לראשונה סביב שולחן אחד ולדון
יחד באתגרים המשותפים להם. בפגישה נכח גם מנהל מחוז ת"א של המשרד

להגנת הסביבה וד"ר אורלי רונן. המפגש היה מוצלח והוסכם בין הנוכחים
שפגישות מסוג זה יכולות לשפר את כוחם ועבודתם של הועדות. אנו מעודדים
יו"רים נוספים להתכנס באזוריהם. לייעוץ ופרטים נוספים פנו לרוני ארז

rony@kayamut.org.il

לאתר

אתר שער לקולות קוראים
אגף בכיר לתכנון מדיניות, בשיתוף אגף למערכות מידע, יצא בפרויקט של

פרסום ואיחוד כל הקולות קוראים הרלוונטיים עבור הרשויות המקומיות תחת
מסגרת אחת.

לקול הקורא

קול קורא קרן לשמירה על שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אשר הוקמה במסגרת רשות מקרקעי
ישראל, קוראת למשרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, גופים מוניציפליים,
חברות ממשלתיות וגופים נוספים, כמפורט במסמכי ה"קול קורא", להגיש

בקשות לתמיכה בפרויקטים בשטחים הפתוחים.
רשות מקרקעי ישראל, מקצה מידי שנה באמצעות הקרן, עשרות מיליוני שקלים
לסיוע במימון פרויקטים העוסקים בשמירה, פיתוח סביבתי וטיפוח של השטחים

הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים.
גופים המתאימים מוזמנים להגיש בקשות עד לתאריך 21.07.2019 בשעה

 .14:00

לקול הקורא

קול קורא להקמה של מתקני השבה לפסולת
עירונית

ועדת המכרזים הבינמשרדית לפרויקטי BOT בתחום הטיפול בפסולת,
המשותפת למשרד האוצר ולמשרד להגנת הסביבה ("ועדת המכרזים")

מעוניינת לקדם הקמת מתקני השבת אנרגיה מפסולת ("מתקני השבה") ולשם
כך לתמוך בקידום תכניות סטטוטורית להקמת מתקנים אלו.

המבקשים יתבקשו להגיש את הצעתם עד ליום 18.8.2019

ועדת איכות הסביבה הוצאת מפעם
2018

השלטון המקומי, בכל העולם וגם בישראל, הופך למשמעותי
יותר ויותר בתחום השמירה על איכות הסביבה.

לפניכם חוברת מקיפה להדרכת נבחרים ברשויות המקומיות
בתחום ועדות איכות סביבה בהוצאת מפעם (מערכת מרכזי
הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי) הכוללת מידע על הוועדה
עצמה, על הטיפול בנושאי סביבה במשרדי ממשלה ובקרב

ארגונים מייצגים ועל חקיקה סביבתית.

לחוברת
המלאה

מדיניות נטיעות והגנה על עצים במרחב
העירוני מחוז ת"א

בעשורים האחרונים גברה המודעות בערים מובילות בעולם
לחשיבות נטיעות ושימור עצים במרחב העירוני. ערים כגון ניו
יורק, פורטלנד, שטוקהולם וקיוטו מקדמות מדיניות לעניין זה.
במקביל, בשנים האחרונות גם במספר ערים בישראל נמצא
הנושא על סדר היום. על כך ובשל ריבוי הלחצים והפיתוח

המואץ בערים מצאה לנכון הועדה המחוזית תל אביב לקדם
מדיניות לנטיעות והגנה על עצים במחוז תל אביב, ולהציב יעד

של נטיעת עץ לכל תושב במרחב העירוני.

למדריך
המלא

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס ערים רגישות מים מס' 8: מחזון למציאות
מיקום: בניין פורטר, אוניברסיטת תל אביב

16:00 09:00  סיום: 18/07/2019 התחלה: 18/07/2019

הכנס  מכיל שני מושבים,
הראשון מביניהם סוקר

את האתגרים האקלימיים
במרחב העירוני ומסמן למעשה את מרכיבי

החוסן העירוני לאתגרים הקיימים
והעתידיים באזורנו.

כל זאת, לצד היכרות עם הזדמנויות וקשת התועלות
הציבוריות והכלכליות הגלומות בהטמעה לאומית
של גישת עיר רגישת מים. בחלקו השני של הכנס

נארח סדנת היכרות עם כלים תכנוניים למידול
הידרולוגי ומיקרו אקלים עירוני, פרי תוצריו

של צוות המחקר מאונ' בן גוריון. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כל מה שרציתם לדעת על גגות סולריים בערב אחד
מיקום: אודיטוריום מכללת רופין

21:00 19:00  סיום: 28/07/2019 התחלה: 28/07/2019

חשבתם על התקנת גג סולרי?
בואו לקבל את כל המידע הדרוש לכם:

התועלות, התהליך, המחיר והבירוקרטיה. 

סביבה מקומית  מהדורה 1

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ברוכים הבאים לידיעון הראשון בנושא ועדות איכות הסביבה!
"חיים וסביבה", ארגון הגג של ארגוני הסביבה המהווה תשתית לתנועה הסביבתית, שם לעצמו כמטרה להתמקד

בחיזוק בוועדות איכות הסביבה ודאגה לייצוג הולם בוועדות של נציגי ציבור.

מטרת ידיעון זה היא להעצים את כוחן ולחזק את הפן המקצועי של הועדות באמצעות חשיפה לעשייה בוועדות השונות,
לתוכן מקצועי הרלוונטי עבורן וכן לקולות קוראים ולאירועים רלוונטיים. יצרנו תמהיל של תחומי עניין שחשבנו שיקלע
למקומן של הועדות כעת ולעשייה המקומית הנוגעת לרשויות המקומיות. אנו מזמינים אתכם להעיר הערות לשימור

ולשיפור ולשלוח חומרים נוספים שאתם חושבים שיהיו רלוונטיים. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים ברשויות

זרקור מקומי

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

מקורות מידע ומדריכים

למדריכים נוספים

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בתחום הרשויות המקומיות בכל הנוגע לקיימות וסביבה בארץ, וגם בעולם.
אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מידע מעניין הקשור לעשייה סביבתית ברשויות, רעיונות להשראה, יוזמות מקומיות,

קולות קוראים, אירועים וחיבורים שיעניינו את העוסקים בתחום הסביבה ברמה המקומית.

הרשמה לקבלת ניוזלטר "סביבה מקומית"

       

"ההתכנסות יחד היא התחלה. ההישארות יחד היא התקדמות. העבודה יחד היא הצלחה"
                                                                                                                            הנרי פורד

להתראות בידיעון הבא....
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לקריאה נוספת

מגמה חדשה ברשויות: איסור שימוש בחד פעמי
בחופים

מגמה חדשה וחשובה מסתמנת במספר רשויות מקומיות בישראל: איסור על
שימוש או הכנסת כלים חד פעמיים לחופים. הרשויות שיזמו קידום של תיקון חוק

העזר העירוני עד כה הן אילת, הרצליה וראשון לציון.
במקרה של אילת הקמפיין הוא שיתוף פעולה בין היחידה הסביבתית לרשות

הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, עמותת
הסביבה ומתנדבים הפועלים לשמירה על ניקיון הים. 

Photo by Ishan
@seefromthesky

לקריאה

התמודדות עם השלכה לא חוקית של פסולת
מרכז המידע והמחקר של הכנסת הוציא דו"ח הסוקר את התמודדות מדינות

העולם עם תופעות של טיפול בלתי חוקי בפסולת, ובפרט  השלכה בלתי חוקית
שלה והבערתה. המסמך סוקר את המצב בתחום זה במדינות בריטניה

וסלובקיה, ומציג כלי המדיניות בתחומי הטיפול, האכיפה והמניעה בהן נעשה
שימוש על מנת למגר את התופעה. 

לקריאה

הרשויות המקומיות מובילות את המאבק על הגנת
הסביבה

מאז הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, אנו עדים להתעוררות חסרת
תקדים מצד חלקן, בלקיחת אחריות לקידום סביבה בריאה וראויה. אוזלת היד
של השלטון המרכזי בהגנה על הסביבה, מובילה לא מעט ראשי ערים ומועצות

מקומיות להבנה שיש לקחת את הענייניים בידיים ולא להמתין לטיפול של
המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות או משרד החקלאות. איך זה קורה?

לעמוד הוועדה

ועדת איכות הסביבה מבשרת ציון
ועדת איכות הסביבה במבשרת ציון נפגשה כבר שלוש פעמים השנה. ישיבות

הועדה פתוחות לציבור והודעות עליהן מתפרסמות ברשתות החברתיות השונות.
הועדה הספיקה לדון בנושא שבילי אופניים בישוב  הן ליוממות והן לפנאי

(הנושא הוצג על ידי מהנדסת המועצה), ובנושא האכלה, סירוס ועיקור חתולי
רחוב (דיון בהשתתפות מאכילי חתולים בישוב ווטרינר הישוב). הועדה תתכנס

בפעם הבאה ב19.8.2019. 

בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.  
רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו ל

local@sviva.net

לקריאה על חברי הועדה במבשרת ציון, על מטרותיה והפרוטוקולים שלה לחצו:

לעמוד הוועדות

חשוב להכיר!  מקום ייחודי לוועדות באתר "חיים
וסביבה"!

לאחרונה השקנו את החלק באתר של חיים וסביבה אשר מוקדש כולו לוועדות
איכות הסביבה ברשויות המקומיות. בחלק זה, ניתן למצוא (מלבד מדריכים

רלוונטיים) מידע על כל ועדה וועדה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי
הם נציגי הציבור וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד...

אמנם השקנו, אך אנחנו עדיין אוספים מידע ולכן אנחנו מזמינים אתכם לחפש
את הרשות שבה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלינו הוא נכון.

מצאתם טעות? משהו חסר? 
שלחו הערות ל yotam@sviva.net  ונתקן באופן מיידי. 

לקבוצת הפייסבוק

נציגי ציבור בוועדות
 מקום לשיתוף ידע, עזרה הדדית וחשיפה פתחנו לאחרונה קבוצת פייסבוק המיועדת עבור נציגי הציבור בועדות
למתרחש ברשויות אחרות. אם מוניתם כנציגי ציבור מטעם ארגון מקומי או מטעם חיים וסביבה  מוזמנים ללחוץ על

local@sviva.net הקישור ולהצטרף לקבוצה. הכוונה היא למינויים רשמיים כנציגי ציבור. לא בטוחים? פנו ל

לפוסט בנושא

פורום אזורי ליושבי ראש ועדות איכות הסביבה
ראובן לדיאנסקי, יו"ר ועדת איכות סביבה וסגן ראש עיריית ת"א הזמין את יו"רי

ועדות איכות הסביבה מהערים הקרובות לשבת לראשונה סביב שולחן אחד ולדון
יחד באתגרים המשותפים להם. בפגישה נכח גם מנהל מחוז ת"א של המשרד

להגנת הסביבה וד"ר אורלי רונן. המפגש היה מוצלח והוסכם בין הנוכחים
שפגישות מסוג זה יכולות לשפר את כוחם ועבודתם של הועדות. אנו מעודדים
יו"רים נוספים להתכנס באזוריהם. לייעוץ ופרטים נוספים פנו לרוני ארז

rony@kayamut.org.il

לאתר

אתר שער לקולות קוראים
אגף בכיר לתכנון מדיניות, בשיתוף אגף למערכות מידע, יצא בפרויקט של

פרסום ואיחוד כל הקולות קוראים הרלוונטיים עבור הרשויות המקומיות תחת
מסגרת אחת.

לקול הקורא

קול קורא קרן לשמירה על שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אשר הוקמה במסגרת רשות מקרקעי
ישראל, קוראת למשרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, גופים מוניציפליים,
חברות ממשלתיות וגופים נוספים, כמפורט במסמכי ה"קול קורא", להגיש

בקשות לתמיכה בפרויקטים בשטחים הפתוחים.
רשות מקרקעי ישראל, מקצה מידי שנה באמצעות הקרן, עשרות מיליוני שקלים
לסיוע במימון פרויקטים העוסקים בשמירה, פיתוח סביבתי וטיפוח של השטחים

הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים.
גופים המתאימים מוזמנים להגיש בקשות עד לתאריך 21.07.2019 בשעה

 .14:00

לקול הקורא

קול קורא להקמה של מתקני השבה לפסולת
עירונית

ועדת המכרזים הבינמשרדית לפרויקטי BOT בתחום הטיפול בפסולת,
המשותפת למשרד האוצר ולמשרד להגנת הסביבה ("ועדת המכרזים")

מעוניינת לקדם הקמת מתקני השבת אנרגיה מפסולת ("מתקני השבה") ולשם
כך לתמוך בקידום תכניות סטטוטורית להקמת מתקנים אלו.

המבקשים יתבקשו להגיש את הצעתם עד ליום 18.8.2019

ועדת איכות הסביבה הוצאת מפעם
2018

השלטון המקומי, בכל העולם וגם בישראל, הופך למשמעותי
יותר ויותר בתחום השמירה על איכות הסביבה.

לפניכם חוברת מקיפה להדרכת נבחרים ברשויות המקומיות
בתחום ועדות איכות סביבה בהוצאת מפעם (מערכת מרכזי
הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי) הכוללת מידע על הוועדה
עצמה, על הטיפול בנושאי סביבה במשרדי ממשלה ובקרב

ארגונים מייצגים ועל חקיקה סביבתית.

לחוברת
המלאה

מדיניות נטיעות והגנה על עצים במרחב
העירוני מחוז ת"א

בעשורים האחרונים גברה המודעות בערים מובילות בעולם
לחשיבות נטיעות ושימור עצים במרחב העירוני. ערים כגון ניו
יורק, פורטלנד, שטוקהולם וקיוטו מקדמות מדיניות לעניין זה.
במקביל, בשנים האחרונות גם במספר ערים בישראל נמצא
הנושא על סדר היום. על כך ובשל ריבוי הלחצים והפיתוח

המואץ בערים מצאה לנכון הועדה המחוזית תל אביב לקדם
מדיניות לנטיעות והגנה על עצים במחוז תל אביב, ולהציב יעד

של נטיעת עץ לכל תושב במרחב העירוני.

למדריך
המלא

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס ערים רגישות מים מס' 8: מחזון למציאות
מיקום: בניין פורטר, אוניברסיטת תל אביב

16:00 09:00  סיום: 18/07/2019 התחלה: 18/07/2019

הכנס  מכיל שני מושבים,
הראשון מביניהם סוקר

את האתגרים האקלימיים
במרחב העירוני ומסמן למעשה את מרכיבי

החוסן העירוני לאתגרים הקיימים
והעתידיים באזורנו.

כל זאת, לצד היכרות עם הזדמנויות וקשת התועלות
הציבוריות והכלכליות הגלומות בהטמעה לאומית
של גישת עיר רגישת מים. בחלקו השני של הכנס

נארח סדנת היכרות עם כלים תכנוניים למידול
הידרולוגי ומיקרו אקלים עירוני, פרי תוצריו

של צוות המחקר מאונ' בן גוריון. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כל מה שרציתם לדעת על גגות סולריים בערב אחד
מיקום: אודיטוריום מכללת רופין

21:00 19:00  סיום: 28/07/2019 התחלה: 28/07/2019

חשבתם על התקנת גג סולרי?
בואו לקבל את כל המידע הדרוש לכם:

התועלות, התהליך, המחיר והבירוקרטיה. 

סביבה מקומית  מהדורה 1

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ברוכים הבאים לידיעון הראשון בנושא ועדות איכות הסביבה!
"חיים וסביבה", ארגון הגג של ארגוני הסביבה המהווה תשתית לתנועה הסביבתית, שם לעצמו כמטרה להתמקד

בחיזוק בוועדות איכות הסביבה ודאגה לייצוג הולם בוועדות של נציגי ציבור.

מטרת ידיעון זה היא להעצים את כוחן ולחזק את הפן המקצועי של הועדות באמצעות חשיפה לעשייה בוועדות השונות,
לתוכן מקצועי הרלוונטי עבורן וכן לקולות קוראים ולאירועים רלוונטיים. יצרנו תמהיל של תחומי עניין שחשבנו שיקלע
למקומן של הועדות כעת ולעשייה המקומית הנוגעת לרשויות המקומיות. אנו מזמינים אתכם להעיר הערות לשימור

ולשיפור ולשלוח חומרים נוספים שאתם חושבים שיהיו רלוונטיים. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים ברשויות

זרקור מקומי

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

מקורות מידע ומדריכים

למדריכים נוספים

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בתחום הרשויות המקומיות בכל הנוגע לקיימות וסביבה בארץ, וגם בעולם.
אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מידע מעניין הקשור לעשייה סביבתית ברשויות, רעיונות להשראה, יוזמות מקומיות,

קולות קוראים, אירועים וחיבורים שיעניינו את העוסקים בתחום הסביבה ברמה המקומית.

הרשמה לקבלת ניוזלטר "סביבה מקומית"

       

"ההתכנסות יחד היא התחלה. ההישארות יחד היא התקדמות. העבודה יחד היא הצלחה"
                                                                                                                            הנרי פורד

להתראות בידיעון הבא....

https://www.sviva.net/שער-לקולות-קוראים-לרשויות-המקומיות/
mailto:planning@sviva.net
https://www.sviva.net/שער-לקולות-קוראים-לרשויות-המקומיות/
https://www.sviva.net/שער-לקולות-קוראים-לרשויות-המקומיות/
http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/kolkore.aspx
mailto:planning@sviva.net
http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/kolkore.aspx
http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/kolkore.aspx
https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/297148.pdf
mailto:planning@sviva.net
https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/297148.pdf
https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/297148.pdf
https://www.sviva.net/genre/קול-קורא/
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/Information/Documents/ועדת איכות הסביבה.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/03/תל-אביב-נטיעות-והגנה-על-עצים-במרחב-העירוני-2.pdf


לקריאה נוספת

מגמה חדשה ברשויות: איסור שימוש בחד פעמי
בחופים

מגמה חדשה וחשובה מסתמנת במספר רשויות מקומיות בישראל: איסור על
שימוש או הכנסת כלים חד פעמיים לחופים. הרשויות שיזמו קידום של תיקון חוק

העזר העירוני עד כה הן אילת, הרצליה וראשון לציון.
במקרה של אילת הקמפיין הוא שיתוף פעולה בין היחידה הסביבתית לרשות

הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, עמותת
הסביבה ומתנדבים הפועלים לשמירה על ניקיון הים. 

Photo by Ishan
@seefromthesky

לקריאה

התמודדות עם השלכה לא חוקית של פסולת
מרכז המידע והמחקר של הכנסת הוציא דו"ח הסוקר את התמודדות מדינות

העולם עם תופעות של טיפול בלתי חוקי בפסולת, ובפרט  השלכה בלתי חוקית
שלה והבערתה. המסמך סוקר את המצב בתחום זה במדינות בריטניה

וסלובקיה, ומציג כלי המדיניות בתחומי הטיפול, האכיפה והמניעה בהן נעשה
שימוש על מנת למגר את התופעה. 

לקריאה

הרשויות המקומיות מובילות את המאבק על הגנת
הסביבה

מאז הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, אנו עדים להתעוררות חסרת
תקדים מצד חלקן, בלקיחת אחריות לקידום סביבה בריאה וראויה. אוזלת היד
של השלטון המרכזי בהגנה על הסביבה, מובילה לא מעט ראשי ערים ומועצות

מקומיות להבנה שיש לקחת את הענייניים בידיים ולא להמתין לטיפול של
המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות או משרד החקלאות. איך זה קורה?

לעמוד הוועדה

ועדת איכות הסביבה מבשרת ציון
ועדת איכות הסביבה במבשרת ציון נפגשה כבר שלוש פעמים השנה. ישיבות

הועדה פתוחות לציבור והודעות עליהן מתפרסמות ברשתות החברתיות השונות.
הועדה הספיקה לדון בנושא שבילי אופניים בישוב  הן ליוממות והן לפנאי

(הנושא הוצג על ידי מהנדסת המועצה), ובנושא האכלה, סירוס ועיקור חתולי
רחוב (דיון בהשתתפות מאכילי חתולים בישוב ווטרינר הישוב). הועדה תתכנס

בפעם הבאה ב19.8.2019. 

בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.  
רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו ל

local@sviva.net

לקריאה על חברי הועדה במבשרת ציון, על מטרותיה והפרוטוקולים שלה לחצו:

לעמוד הוועדות

חשוב להכיר!  מקום ייחודי לוועדות באתר "חיים
וסביבה"!

לאחרונה השקנו את החלק באתר של חיים וסביבה אשר מוקדש כולו לוועדות
איכות הסביבה ברשויות המקומיות. בחלק זה, ניתן למצוא (מלבד מדריכים

רלוונטיים) מידע על כל ועדה וועדה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי
הם נציגי הציבור וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד...

אמנם השקנו, אך אנחנו עדיין אוספים מידע ולכן אנחנו מזמינים אתכם לחפש
את הרשות שבה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלינו הוא נכון.

מצאתם טעות? משהו חסר? 
שלחו הערות ל yotam@sviva.net  ונתקן באופן מיידי. 

לקבוצת הפייסבוק

נציגי ציבור בוועדות
 מקום לשיתוף ידע, עזרה הדדית וחשיפה פתחנו לאחרונה קבוצת פייסבוק המיועדת עבור נציגי הציבור בועדות
למתרחש ברשויות אחרות. אם מוניתם כנציגי ציבור מטעם ארגון מקומי או מטעם חיים וסביבה  מוזמנים ללחוץ על

local@sviva.net הקישור ולהצטרף לקבוצה. הכוונה היא למינויים רשמיים כנציגי ציבור. לא בטוחים? פנו ל

לפוסט בנושא

פורום אזורי ליושבי ראש ועדות איכות הסביבה
ראובן לדיאנסקי, יו"ר ועדת איכות סביבה וסגן ראש עיריית ת"א הזמין את יו"רי

ועדות איכות הסביבה מהערים הקרובות לשבת לראשונה סביב שולחן אחד ולדון
יחד באתגרים המשותפים להם. בפגישה נכח גם מנהל מחוז ת"א של המשרד

להגנת הסביבה וד"ר אורלי רונן. המפגש היה מוצלח והוסכם בין הנוכחים
שפגישות מסוג זה יכולות לשפר את כוחם ועבודתם של הועדות. אנו מעודדים
יו"רים נוספים להתכנס באזוריהם. לייעוץ ופרטים נוספים פנו לרוני ארז

rony@kayamut.org.il

לאתר

אתר שער לקולות קוראים
אגף בכיר לתכנון מדיניות, בשיתוף אגף למערכות מידע, יצא בפרויקט של

פרסום ואיחוד כל הקולות קוראים הרלוונטיים עבור הרשויות המקומיות תחת
מסגרת אחת.

לקול הקורא

קול קורא קרן לשמירה על שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אשר הוקמה במסגרת רשות מקרקעי
ישראל, קוראת למשרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, גופים מוניציפליים,
חברות ממשלתיות וגופים נוספים, כמפורט במסמכי ה"קול קורא", להגיש

בקשות לתמיכה בפרויקטים בשטחים הפתוחים.
רשות מקרקעי ישראל, מקצה מידי שנה באמצעות הקרן, עשרות מיליוני שקלים
לסיוע במימון פרויקטים העוסקים בשמירה, פיתוח סביבתי וטיפוח של השטחים

הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים.
גופים המתאימים מוזמנים להגיש בקשות עד לתאריך 21.07.2019 בשעה

 .14:00

לקול הקורא

קול קורא להקמה של מתקני השבה לפסולת
עירונית

ועדת המכרזים הבינמשרדית לפרויקטי BOT בתחום הטיפול בפסולת,
המשותפת למשרד האוצר ולמשרד להגנת הסביבה ("ועדת המכרזים")

מעוניינת לקדם הקמת מתקני השבת אנרגיה מפסולת ("מתקני השבה") ולשם
כך לתמוך בקידום תכניות סטטוטורית להקמת מתקנים אלו.

המבקשים יתבקשו להגיש את הצעתם עד ליום 18.8.2019

ועדת איכות הסביבה הוצאת מפעם
2018

השלטון המקומי, בכל העולם וגם בישראל, הופך למשמעותי
יותר ויותר בתחום השמירה על איכות הסביבה.

לפניכם חוברת מקיפה להדרכת נבחרים ברשויות המקומיות
בתחום ועדות איכות סביבה בהוצאת מפעם (מערכת מרכזי
הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי) הכוללת מידע על הוועדה
עצמה, על הטיפול בנושאי סביבה במשרדי ממשלה ובקרב

ארגונים מייצגים ועל חקיקה סביבתית.

לחוברת
המלאה

מדיניות נטיעות והגנה על עצים במרחב
העירוני מחוז ת"א

בעשורים האחרונים גברה המודעות בערים מובילות בעולם
לחשיבות נטיעות ושימור עצים במרחב העירוני. ערים כגון ניו
יורק, פורטלנד, שטוקהולם וקיוטו מקדמות מדיניות לעניין זה.
במקביל, בשנים האחרונות גם במספר ערים בישראל נמצא
הנושא על סדר היום. על כך ובשל ריבוי הלחצים והפיתוח

המואץ בערים מצאה לנכון הועדה המחוזית תל אביב לקדם
מדיניות לנטיעות והגנה על עצים במחוז תל אביב, ולהציב יעד

של נטיעת עץ לכל תושב במרחב העירוני.

למדריך
המלא

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס ערים רגישות מים מס' 8: מחזון למציאות
מיקום: בניין פורטר, אוניברסיטת תל אביב

16:00 09:00  סיום: 18/07/2019 התחלה: 18/07/2019

הכנס  מכיל שני מושבים,
הראשון מביניהם סוקר

את האתגרים האקלימיים
במרחב העירוני ומסמן למעשה את מרכיבי

החוסן העירוני לאתגרים הקיימים
והעתידיים באזורנו.

כל זאת, לצד היכרות עם הזדמנויות וקשת התועלות
הציבוריות והכלכליות הגלומות בהטמעה לאומית
של גישת עיר רגישת מים. בחלקו השני של הכנס

נארח סדנת היכרות עם כלים תכנוניים למידול
הידרולוגי ומיקרו אקלים עירוני, פרי תוצריו

של צוות המחקר מאונ' בן גוריון. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כל מה שרציתם לדעת על גגות סולריים בערב אחד
מיקום: אודיטוריום מכללת רופין

21:00 19:00  סיום: 28/07/2019 התחלה: 28/07/2019

חשבתם על התקנת גג סולרי?
בואו לקבל את כל המידע הדרוש לכם:

התועלות, התהליך, המחיר והבירוקרטיה. 

סביבה מקומית  מהדורה 1

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ברוכים הבאים לידיעון הראשון בנושא ועדות איכות הסביבה!
"חיים וסביבה", ארגון הגג של ארגוני הסביבה המהווה תשתית לתנועה הסביבתית, שם לעצמו כמטרה להתמקד

בחיזוק בוועדות איכות הסביבה ודאגה לייצוג הולם בוועדות של נציגי ציבור.

מטרת ידיעון זה היא להעצים את כוחן ולחזק את הפן המקצועי של הועדות באמצעות חשיפה לעשייה בוועדות השונות,
לתוכן מקצועי הרלוונטי עבורן וכן לקולות קוראים ולאירועים רלוונטיים. יצרנו תמהיל של תחומי עניין שחשבנו שיקלע
למקומן של הועדות כעת ולעשייה המקומית הנוגעת לרשויות המקומיות. אנו מזמינים אתכם להעיר הערות לשימור

ולשיפור ולשלוח חומרים נוספים שאתם חושבים שיהיו רלוונטיים. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים ברשויות

זרקור מקומי

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

מקורות מידע ומדריכים

למדריכים נוספים

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בתחום הרשויות המקומיות בכל הנוגע לקיימות וסביבה בארץ, וגם בעולם.
אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מידע מעניין הקשור לעשייה סביבתית ברשויות, רעיונות להשראה, יוזמות מקומיות,

קולות קוראים, אירועים וחיבורים שיעניינו את העוסקים בתחום הסביבה ברמה המקומית.

הרשמה לקבלת ניוזלטר "סביבה מקומית"

       

"ההתכנסות יחד היא התחלה. ההישארות יחד היא התקדמות. העבודה יחד היא הצלחה"
                                                                                                                            הנרי פורד

להתראות בידיעון הבא....

http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/Information/Documents/ועדת איכות הסביבה.pdf
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/Information/Documents/ועדת איכות הסביבה.pdf
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/Information/Documents/ועדת איכות הסביבה.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/03/תל-אביב-נטיעות-והגנה-על-עצים-במרחב-העירוני-2.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/03/תל-אביב-נטיעות-והגנה-על-עצים-במרחב-העירוני-2.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/03/תל-אביב-נטיעות-והגנה-על-עצים-במרחב-העירוני-2.pdf
https://www.sviva.net/מדריכים-ועדות-איכות-סביבה/
https://maps.google.com/maps?q=בניין+פורטר%2C+אוניברסיטת+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=בניין+פורטר%2C+אוניברסיטת+תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.sviva.net/כנס-ערים-רגישות-מים-8/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+ערים+רגישות+מים+מס%27+8%3A+מחזון+למציאות&dates=20190718T090000/20190718T160000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fspan%3E%0A++%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cdiv%3Eהכנס%26%23160%3B+מכיל+שני+מושבים%2C+%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3Eהראשון+מביניהם+סוקר%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+את+האתגרים+האקלימיים%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+במרחב+העירוני+ומסמן+למעשה+את+מרכיבי%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+החוסן+העירוני+לאתגרים+הקיימים%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+והעתידיים+באזורנו.+%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3Eכל+זאת%2C+לצד+היכרות+עם+הזדמנויות+וקשת+התועלות%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+הציבוריות+והכלכליות+הגלומות+בהטמעה+לאומית%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+של+גישת+עיר+רגישת+מים.+בחלקו+השני+של+הכנס%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+נארח+סדנת+היכרות+עם+כלים+תכנוניים+למידול+%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3Eהידרולוגי+ומיקרו+אקלים+עירוני%2C+פרי+תוצריו%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+של+צוות+המחקר+מאונ%27+בן+גוריון.%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E%0A++%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A&location=בניין+פורטר%2C+אוניברסיטת+תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+ערים+רגישות+מים+מס%27+8%3A+מחזון+למציאות&DUR=0700&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fspan%3E%0A++%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cdiv%3Eהכנס%26%23160%3B+מכיל+שני+מושבים%2C+%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3Eהראשון+מביניהם+סוקר%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+את+האתגרים+האקלימיים%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+במרחב+העירוני+ומסמן+למעשה+את+מרכיבי%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+החוסן+העירוני+לאתגרים+הקיימים%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+והעתידיים+באזורנו.+%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3Eכל+זאת%2C+לצד+היכרות+עם+הזדמנויות+וקשת+התועלות%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+הציבוריות+והכלכליות+הגלומות+בהטמעה+לאומית%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+של+גישת+עיר+רגישת+מים.+בחלקו+השני+של+הכנס%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+נארח+סדנת+היכרות+עם+כלים+תכנוניים+למידול+%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3Eהידרולוגי+ומיקרו+אקלים+עירוני%2C+פרי+תוצריו%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E+של+צוות+המחקר+מאונ%27+בן+גוריון.%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E%0A++%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A&in_loc=בניין+פורטר%2C+אוניברסיטת+תל+אביב&st=20190718T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CEq9FuJ0i8OL8nl327KVvt%2B%2FaIck%2BctN7sd%2FP88jDgLq9nrX6%2FZT1f43KdRCgSJa7gD38YCImPlfyZ5CsyydShSHCu%2FwytRTz8FuVXNpRX%2FttMX%2B22NM%2BY6fkxLVhEoxy73JtKnOaK9r1r93HkuRoAZk5FA%2FGo9tnIWJyGpKcHC02xa9e2aJ9kV%2F07DhFHuZlxKJNzWAas0HZB162jfGKSZvNmqALZV9cFci%2FP4rK2Yq1H9CNaQDWkVHwVOUQmP1xnQibN9dRadr0wcmMwreeRxbuv4l0hZwYxmavU38j5VaDynYJzW4XXKSBDsApYOUQOqYRtelkzmeoXqWvo50juCkLaAkiE7zXgmI1AOIodjYPcWHHZxvoUBXutAXnl8PJ6ooJznc36YQaQ0TqdnpbBQ2LjWGmh6RY7e13zqyX1CuGo3ORyx3DtAFLP56t58QbH8m92kgD3cwN78hZY8C%2B3IWFki5Ea2NY%2FayHREYVe6fZF6O4dGi8WxFBoxSBeWbMcrDK2rzwwNMK3cQHRWlX9J%2BeDWaB5kbCaDPgTjQIxyeJcF0yaQR9CWVhnorXAjxEeTWrIFmYaNJ%2BXreVQqbYlm4asJmcR3RM5WmiemEhEu957emELtId6jd570NAjizKS7vDGVrbhQenhjghflABBgHrWDT9PzD%2F7A2kNhGGYSs%2FkNxxE2IzVM3ykOhFZDu0jdYf4i5Ngo%2Bj0X19SKsVSylmE7A%2B2HCvzHJHN1YPR9vR9YRGqAnh%2FbymqhSIBs0SFmx%2FMvD7AL7RgMeolV7ohde%2F6%2BAx3G6GirpmG%2Bri3umomBjEm96nWxusrLrklrbpULTTzYfPIE8%3D
https://www.sviva.net/כנס-ערים-רגישות-מים-8/
https://maps.google.com/maps?q=אודיטוריום+מכללת+רופין&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=אודיטוריום+מכללת+רופין&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.sviva.net/כל-מה-שרציתם-לדעת-על-גגות-סולאריים/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כל+מה+שרציתם+לדעת+על+גגות+סולריים+בערב+אחד&dates=20190728T190000/20190728T210000&details=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fspan%3E%0A++%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cdiv%3Eחשבתם+על+התקנת+גג+סולרי%3F+%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3Eבואו+לקבל+את+כל+המידע+הדרוש+לכם%3A+%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3Eהתועלות%2C+התהליך%2C+המחיר+והבירוקרטיה.%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A&location=אודיטוריום+מכללת+רופין
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כל+מה+שרציתם+לדעת+על+גגות+סולריים+בערב+אחד&DUR=0200&DESC=%0A++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+normal%3B%22%3E%0A++++%3C%2Fspan%3E%0A++%3C%2Fspan%3E%0A++%3Cdiv%3Eחשבתם+על+התקנת+גג+סולרי%3F+%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3Eבואו+לקבל+את+כל+המידע+הדרוש+לכם%3A+%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3Eהתועלות%2C+התהליך%2C+המחיר+והבירוקרטיה.%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++%3Cdiv%3E%26%23160%3B%3C%2Fdiv%3E%0A&in_loc=אודיטוריום+מכללת+רופין&st=20190728T190000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CF7iF23ljlu5oRHYyq%2Fj%2F4C4zGI4ujcfi%2FU1EF1qbhTXvfYND%2FhZVxzizEdOjELb2%2FIPhRCVcWN3bXQao7hiDwIHbp%2FT4J5vyD9qVwOV%2BpqDtKRPdklQBkmBQVeb7VnP0fhBedQl4JwfLuFse6DHZ08TiEzNW11rCtst8RpusNO%2BlUuKbj0UocV3W3FnZMkS8%2Fg4L7AIAUwlRYanWbinTuikJaJhXsep%2B6kxU6MiP9kwtK%2FcGXRrO%2Fs4wZOPdB6fTdhc8h7MOMQwveLNHlu%2F6M%2Bi5ozmVsAFzbREwck1or0WyKDqcW8cONMFSJg3ISegaQFtj%2BYsJWVN8HPNPiNvb41R1XKYZVTj2RMBzHgM7JdRv9onC01u6fK7d1TPkZyUTd1eJWTdEBlUJ6XCvgy4jzql8j4070v4Yt3CUt%2B%2F6FdnV9ApcZCXYuqFQRUg%2FoeXcuI%2F3uge%2F28gXvooFdFoWVQI8ZoBX1anGYsdfntpfTInFk%2FhOSeIIPw%3D%3D
https://www.sviva.net/כל-מה-שרציתם-לדעת-על-גגות-סולאריים/
https://www.sviva.net/calendar/


לקריאה נוספת

מגמה חדשה ברשויות: איסור שימוש בחד פעמי
בחופים

מגמה חדשה וחשובה מסתמנת במספר רשויות מקומיות בישראל: איסור על
שימוש או הכנסת כלים חד פעמיים לחופים. הרשויות שיזמו קידום של תיקון חוק

העזר העירוני עד כה הן אילת, הרצליה וראשון לציון.
במקרה של אילת הקמפיין הוא שיתוף פעולה בין היחידה הסביבתית לרשות

הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, עמותת
הסביבה ומתנדבים הפועלים לשמירה על ניקיון הים. 

Photo by Ishan
@seefromthesky

לקריאה

התמודדות עם השלכה לא חוקית של פסולת
מרכז המידע והמחקר של הכנסת הוציא דו"ח הסוקר את התמודדות מדינות

העולם עם תופעות של טיפול בלתי חוקי בפסולת, ובפרט  השלכה בלתי חוקית
שלה והבערתה. המסמך סוקר את המצב בתחום זה במדינות בריטניה

וסלובקיה, ומציג כלי המדיניות בתחומי הטיפול, האכיפה והמניעה בהן נעשה
שימוש על מנת למגר את התופעה. 

לקריאה

הרשויות המקומיות מובילות את המאבק על הגנת
הסביבה

מאז הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, אנו עדים להתעוררות חסרת
תקדים מצד חלקן, בלקיחת אחריות לקידום סביבה בריאה וראויה. אוזלת היד
של השלטון המרכזי בהגנה על הסביבה, מובילה לא מעט ראשי ערים ומועצות

מקומיות להבנה שיש לקחת את הענייניים בידיים ולא להמתין לטיפול של
המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות או משרד החקלאות. איך זה קורה?

לעמוד הוועדה

ועדת איכות הסביבה מבשרת ציון
ועדת איכות הסביבה במבשרת ציון נפגשה כבר שלוש פעמים השנה. ישיבות

הועדה פתוחות לציבור והודעות עליהן מתפרסמות ברשתות החברתיות השונות.
הועדה הספיקה לדון בנושא שבילי אופניים בישוב  הן ליוממות והן לפנאי

(הנושא הוצג על ידי מהנדסת המועצה), ובנושא האכלה, סירוס ועיקור חתולי
רחוב (דיון בהשתתפות מאכילי חתולים בישוב ווטרינר הישוב). הועדה תתכנס

בפעם הבאה ב19.8.2019. 

בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.  
רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו ל

local@sviva.net

לקריאה על חברי הועדה במבשרת ציון, על מטרותיה והפרוטוקולים שלה לחצו:

לעמוד הוועדות

חשוב להכיר!  מקום ייחודי לוועדות באתר "חיים
וסביבה"!

לאחרונה השקנו את החלק באתר של חיים וסביבה אשר מוקדש כולו לוועדות
איכות הסביבה ברשויות המקומיות. בחלק זה, ניתן למצוא (מלבד מדריכים

רלוונטיים) מידע על כל ועדה וועדה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי
הם נציגי הציבור וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד...

אמנם השקנו, אך אנחנו עדיין אוספים מידע ולכן אנחנו מזמינים אתכם לחפש
את הרשות שבה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלינו הוא נכון.

מצאתם טעות? משהו חסר? 
שלחו הערות ל yotam@sviva.net  ונתקן באופן מיידי. 

לקבוצת הפייסבוק

נציגי ציבור בוועדות
 מקום לשיתוף ידע, עזרה הדדית וחשיפה פתחנו לאחרונה קבוצת פייסבוק המיועדת עבור נציגי הציבור בועדות
למתרחש ברשויות אחרות. אם מוניתם כנציגי ציבור מטעם ארגון מקומי או מטעם חיים וסביבה  מוזמנים ללחוץ על

local@sviva.net הקישור ולהצטרף לקבוצה. הכוונה היא למינויים רשמיים כנציגי ציבור. לא בטוחים? פנו ל

לפוסט בנושא

פורום אזורי ליושבי ראש ועדות איכות הסביבה
ראובן לדיאנסקי, יו"ר ועדת איכות סביבה וסגן ראש עיריית ת"א הזמין את יו"רי

ועדות איכות הסביבה מהערים הקרובות לשבת לראשונה סביב שולחן אחד ולדון
יחד באתגרים המשותפים להם. בפגישה נכח גם מנהל מחוז ת"א של המשרד

להגנת הסביבה וד"ר אורלי רונן. המפגש היה מוצלח והוסכם בין הנוכחים
שפגישות מסוג זה יכולות לשפר את כוחם ועבודתם של הועדות. אנו מעודדים
יו"רים נוספים להתכנס באזוריהם. לייעוץ ופרטים נוספים פנו לרוני ארז

rony@kayamut.org.il

לאתר

אתר שער לקולות קוראים
אגף בכיר לתכנון מדיניות, בשיתוף אגף למערכות מידע, יצא בפרויקט של

פרסום ואיחוד כל הקולות קוראים הרלוונטיים עבור הרשויות המקומיות תחת
מסגרת אחת.

לקול הקורא

קול קורא קרן לשמירה על שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אשר הוקמה במסגרת רשות מקרקעי
ישראל, קוראת למשרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, גופים מוניציפליים,
חברות ממשלתיות וגופים נוספים, כמפורט במסמכי ה"קול קורא", להגיש

בקשות לתמיכה בפרויקטים בשטחים הפתוחים.
רשות מקרקעי ישראל, מקצה מידי שנה באמצעות הקרן, עשרות מיליוני שקלים
לסיוע במימון פרויקטים העוסקים בשמירה, פיתוח סביבתי וטיפוח של השטחים

הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים.
גופים המתאימים מוזמנים להגיש בקשות עד לתאריך 21.07.2019 בשעה

 .14:00

לקול הקורא

קול קורא להקמה של מתקני השבה לפסולת
עירונית

ועדת המכרזים הבינמשרדית לפרויקטי BOT בתחום הטיפול בפסולת,
המשותפת למשרד האוצר ולמשרד להגנת הסביבה ("ועדת המכרזים")

מעוניינת לקדם הקמת מתקני השבת אנרגיה מפסולת ("מתקני השבה") ולשם
כך לתמוך בקידום תכניות סטטוטורית להקמת מתקנים אלו.

המבקשים יתבקשו להגיש את הצעתם עד ליום 18.8.2019

ועדת איכות הסביבה הוצאת מפעם
2018

השלטון המקומי, בכל העולם וגם בישראל, הופך למשמעותי
יותר ויותר בתחום השמירה על איכות הסביבה.

לפניכם חוברת מקיפה להדרכת נבחרים ברשויות המקומיות
בתחום ועדות איכות סביבה בהוצאת מפעם (מערכת מרכזי
הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי) הכוללת מידע על הוועדה
עצמה, על הטיפול בנושאי סביבה במשרדי ממשלה ובקרב

ארגונים מייצגים ועל חקיקה סביבתית.

לחוברת
המלאה

מדיניות נטיעות והגנה על עצים במרחב
העירוני מחוז ת"א

בעשורים האחרונים גברה המודעות בערים מובילות בעולם
לחשיבות נטיעות ושימור עצים במרחב העירוני. ערים כגון ניו
יורק, פורטלנד, שטוקהולם וקיוטו מקדמות מדיניות לעניין זה.
במקביל, בשנים האחרונות גם במספר ערים בישראל נמצא
הנושא על סדר היום. על כך ובשל ריבוי הלחצים והפיתוח

המואץ בערים מצאה לנכון הועדה המחוזית תל אביב לקדם
מדיניות לנטיעות והגנה על עצים במחוז תל אביב, ולהציב יעד

של נטיעת עץ לכל תושב במרחב העירוני.

למדריך
המלא

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כנס ערים רגישות מים מס' 8: מחזון למציאות
מיקום: בניין פורטר, אוניברסיטת תל אביב

16:00 09:00  סיום: 18/07/2019 התחלה: 18/07/2019

הכנס  מכיל שני מושבים,
הראשון מביניהם סוקר

את האתגרים האקלימיים
במרחב העירוני ומסמן למעשה את מרכיבי

החוסן העירוני לאתגרים הקיימים
והעתידיים באזורנו.

כל זאת, לצד היכרות עם הזדמנויות וקשת התועלות
הציבוריות והכלכליות הגלומות בהטמעה לאומית
של גישת עיר רגישת מים. בחלקו השני של הכנס

נארח סדנת היכרות עם כלים תכנוניים למידול
הידרולוגי ומיקרו אקלים עירוני, פרי תוצריו

של צוות המחקר מאונ' בן גוריון. 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כל מה שרציתם לדעת על גגות סולריים בערב אחד
מיקום: אודיטוריום מכללת רופין

21:00 19:00  סיום: 28/07/2019 התחלה: 28/07/2019

חשבתם על התקנת גג סולרי?
בואו לקבל את כל המידע הדרוש לכם:

התועלות, התהליך, המחיר והבירוקרטיה. 

סביבה מקומית  מהדורה 1

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ברוכים הבאים לידיעון הראשון בנושא ועדות איכות הסביבה!
"חיים וסביבה", ארגון הגג של ארגוני הסביבה המהווה תשתית לתנועה הסביבתית, שם לעצמו כמטרה להתמקד

בחיזוק בוועדות איכות הסביבה ודאגה לייצוג הולם בוועדות של נציגי ציבור.

מטרת ידיעון זה היא להעצים את כוחן ולחזק את הפן המקצועי של הועדות באמצעות חשיפה לעשייה בוועדות השונות,
לתוכן מקצועי הרלוונטי עבורן וכן לקולות קוראים ולאירועים רלוונטיים. יצרנו תמהיל של תחומי עניין שחשבנו שיקלע
למקומן של הועדות כעת ולעשייה המקומית הנוגעת לרשויות המקומיות. אנו מזמינים אתכם להעיר הערות לשימור

ולשיפור ולשלוח חומרים נוספים שאתם חושבים שיהיו רלוונטיים. 

קריאה מהנה 
צוות חיים וסביבה

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים ברשויות

זרקור מקומי

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

קולות קוראים

לקולות קוראים נוספים

מקורות מידע ומדריכים

למדריכים נוספים

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בתחום הרשויות המקומיות בכל הנוגע לקיימות וסביבה בארץ, וגם בעולם.
אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מידע מעניין הקשור לעשייה סביבתית ברשויות, רעיונות להשראה, יוזמות מקומיות,

קולות קוראים, אירועים וחיבורים שיעניינו את העוסקים בתחום הסביבה ברמה המקומית.

הרשמה לקבלת ניוזלטר "סביבה מקומית"

       

"ההתכנסות יחד היא התחלה. ההישארות יחד היא התקדמות. העבודה יחד היא הצלחה"
                                                                                                                            הנרי פורד

להתראות בידיעון הבא....

https://lp.vp4.me/etpo
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.sviva.net/

