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שלום רב,
הנדון :סיכום ישיבה -וועדת משנה – שלטון מקומי 01/05/2019
משתתפים:
חברי הוועדה (מצ"ב רשימת משתתפים) ,אורלי רונן -מלווה ויועצת לוועדה ,גיא דקניט וורד
קריספין -עיריית תל אביב ,שרון רהב -אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי ,טל ואגו -מתכננת במחוז
ת"א -המשרד להגנ"ס.
 .1מטרות הישיבה:






הצגת הרקע להקמת הוועדה ורקע תאורטי לנושא ההתחממות הגלובלית .
הגדרת תפקידי הוועדה.
הגדרת תפקידי הממשלה ותפקידי השלטון המקומי בהכנת מתווה להיערכות לשינוי אקלים
לרשויות המקומיות.
הבנת המנגנונים הממשלתיים הקיימים והערכותם לשינויי אקלים בישראל.
הבנת הפערים בנושא ידע ,הן ברשויות המקומיות והן במשרדי הממשלה ובגופים השונים.

 .2מהלך הישיבה:


הקדמה -יורם הורביץ:

הוצגו וועדות המשנה השונות ותפקידי הוועדה לשלטון מקומי כפי שמופיעים בהחלטת הממשלה
( 4079מצ"ב) .כמו כן הודגש שלא ניתן להסתפק רק במסמך המלצות לממשלה אלא תפקידנו גם
להכין מדריך לרשויות המקומיות שיסייע להן בהערכות לשינוי אקלים.
בנוסף ,הוצג הלו"ז להמשך העבודה:
-

ישיבה -1וועדת משנה -שלטון מקומי -מאי

-

ישיבת ועדת משנה להצגת דוח ההמלצות – יולי

-

ישיבת מינהלת  2והצגת תוצרי וועדות משנה  -יולי-אוגוסט

-

אישור הדו"ח ע"י המינהלת והגשתו לממשלה -ספטמבר

-

ישיבת מינהלת  3והמשך עבודה על מתווה לרשויות  -דצמבר



הצגת רקע תאורטי ודוגמאות מהעולם -אורלי רונן (מצ"ב המצגת).



קיום דיון פתוח -להלן נקודות מרכזיות שהועלו במהלך הדיון:


יש היבטים בהיערכות לשינויי אקלים שלא ניתן ליישם ברמת השלטון המקומי
ודורשים ראייה ממשלתית ,למשל תשתיות ותחבורה.
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סביר להניח שהאקלים יהיה סוער יותר וחם יותר .יש לתת דגש לתוספת ,הן בטמפ',
בעוצמה ובמספר אירועי מזג האוויר שצפויים באזורנו והן לגידול באוכלוסייה
ובתכסית העירונית.
יש הבנה שדרך הפעולה הנכונה היא באמצעות התארגנות אזורית ועידוד שיתופי
פעולה אזוריים.
אמנם הרשויות המקומיות הן החזית אך המצב הוא שלרוב הרשויות אין יכולת
כלכלית לעשות את התהליך בעצמן ולכן יש לשים את הדגש על כיצד הממשלה
מסייעת/מבצעת בשביל הרשויות את כתיבת המסמך וייתכן ואף מסייעת ביישום
הפעולות -בין אם בקולות קוראים או בכלים אחרים.
צריכה לצאת מפה קריאה שהמרחב המוניציפאלי הוא כר נרחב לקליטת חדשנות
שתסייע בהתמודדות עם שינויי אקלים.
היערכות אמיתית ורצינית לא יכולה להיעשות ללא תקציבים ייעודיים.
המסמך שמוגש לממשלה צריך לכלול את אותם מהלכים שנדרשים ממשרדי
הממשלה כולל מיפוי של הקיים והפערים.

 .3סיכום ופעולות להמשך:
 .1יש לבצע סיווג הרשויות מבחינת אופי ורגישויות ולמפות את עיקרי התהליכים שכבר
נעשו בכל רשות ורשות.
 .2יש צורך לייצר תרחיש איום לשינויי אקלים ולהגדיר תחזיות לאזורים השונים.
 .3יש לערוך פגישות לתיאום עם יתר וועדות המשנה ולקדם בהן הפעילות שנוגעות לעניין
השלטון המקומי.

רשמה :טל ואגו
העתקים:
משתתפים וחברי הוועדה.
אלון זסק -ראש מנהלת היערכות לשינוי אקלים בישראל ,המשרד להגנ"ס.
תמר רביב -ראש אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי -המשרד להגנ"ס.
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