סביבה מקומית  מהדורה 2
ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ידיעון שני בנושא ועדות איכות הסביבה!
שנה עברה מאז הבחירות לרשויות המקומיות ,ואנחנו שמחים לראות שהרבה מוועדות איכות הסביבה ברשויות
המקומיות פעילות ומקדמות מגוון של נושאים .המודעות למשבר האקלים ,התמודדות עם הפסולת ,מעבר לאנרגיה נקייה
ועוד .עם זאת ,ישנן עדיין הרבה וועדות שעוד לא התכנסו ואף רשויות שלא הצלחנו להבין האם הוועדה פעילה והאם
נציגי הציבור מעורבים או לא .אנו מקווים שהתמונה תמשיך להתבהר בעזרתכם.
כארגון הגג של ארגוני הסביבה ,שמנו לעצמנו כמטרה להתמקד בחיזוק וועדות איכות הסביבה והייצוג הציבורי בהן .מאז
הידיעון האחרון הספקנו לקיים הכשרה ראשונה לוועדות איכות הסביבה בשיתוף איגוד ערים שרון כרמל ולהשיק את
פורום היו"רים של וועדות איכות הסביבה.
קורס הכשרה נוסף בדגש תכנון ,בשיתוף המרכזים לצדק חברתי והמשרד להגנת הסביבה ,מתחיל החודש )פרטים
בהמשך המייל ,ומפגש הכשרה נוסף מתוכנן להתקיים בדצמבר בנס ציונה )פרטים בקרוב(...
מעורבות הציבור ומתן הכלים המקצועיים לנציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה לנגד עינינו ונשמח לקדם יחד
אתכם מפגשי למידה והכשרות נוספות ברחבי הארץ.
קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים ברשויות

הנחל שליד הבית
עיריית תל אביביפו ,האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
ורשות נחל הירקון השיקו בחודש ספטמבר מיזם מדעיקהילתי חדש,
שמציע לתושבים המתגוררים בשכנות לנחל הירקון לקחת חלקבמחקר
אזרחי ,שיעקוב אחרי סוגי הפסולת בנחל ומקורותיה ,ולגבש המלצות
לרשויות לצמצום היקף הפסולת המגיעה לנחל .הפרויקט מרוכז עלידי
המרכז הקהילתי "מגיד" של עיריית תלאביב יפו.

צילום :יונתן רז ,רשות נחל הירקון

לקריאה

רשויות מקומיות מצטרפות למהפכת הגגות
הסולרים ,ומה קורה בעיר שלך?
גגות מבנים הינם שטח יקר ערך שממנו אפשר להפיק בקלות יחסית אנרגיה
מתחדשת מהשמש .הפוטנציאל הזה קיים על גג של כל מבנה משותף בישראל.
סקרנים? מוזמנים לכנס שעיריית נס ציונה מארגנת ללמוד ולקדם את הנושא
גם בעיר שלכם.

הרשמה לכנס

גם בעיר שלכם.

הרשמה לכנס

הכשרה לפעילים ולנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה

הרשמה לקורס
זרקור מקומי

ועדת איכות הסביבה גני תקווה
הנושא שנבחר להתמקד בו בגני תקווה הוא הגברת המיחזור ביישוב.
למדנו וניתחנו את כמויות האשפה הרטובה אל מול האשפה הממוחזרת.ככל
שנפחית מכמות האשפה הביתית ונגדיל את כמות האשפה הממוחזרת ,נוכל
לחסוך כסף רב לרשות .אותו כסף חוזר בסופו של דבר אל התושבים בדמות
שירותים לאזרח.
הועדה התמקדמה בשלושה מישורים:
חינוך בבית הספר ושותפות עם תאגיד אלה
הסברה קמפיין רשתות חברתיות
הנגשה הוספת פחים והבנת המיקומים האידיאלים עבורם
הוועדה הגישה המלצותיה להנהלת המועצה בנושא הגברת המיחזור לשנת
 2020וביקשה תקציב ופעולות על מנת ליישם נושאים לשנה הקרובה.
אסור לוותר חייבים למחזר.
בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.
רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו
ל local@sviva.net

לעמוד הוועדה

לעמוד הוועדה

השראה ,תקשורת ושיתופי פעולה...

"ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"
ב  24.11.19יתקיים שולחן עגול בהשתתפות מנכ"לי העיריות החברות
בתכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה .15השולחן
העגול יעסוק בקידום התכנית בעיריות ובחזון הקיימות לשנים הבאות,
ויתקיים במסגרת ועידת האקלים הישראלית הרביעית של ארגוני
הסביבה .הדיון יתקיים בין השעות  12:00 – 9:00ויהיה פתוח לקהל
משתתפי הועידה .פרטים נוספים בקרוב!

חשוב להכיר!  אינדקס וועדות באתר "חיים
וסביבה"!
באתר של חיים וסביבה ישנו חלק 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...
האינדקס הזה עדיין בחיתוליו ואנחנו 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.netונתקן/נוסיף באופן מיידי.

לעמוד הוועדות

קולות קוראים

קול קורא קרן למיזם היער העירוני
משרד החקלאות פתח שנה שנייה של "מיזם היער העירוני" ופרסם קול קורא
לרשויות מקומיות להשתתפות במיזם .מטרת המיזם היא לעודד ולתמוך בערים
בניהול כולל של משאב העצים בעיר .הרשויות שיזכו בקול הקורא יזכרו בליווי
מקצועי שוטף של מומחי משרד החקלאות ,הדרכה ומגוון השתלמויות.

לקול הקורא

שני קולות קוראים בתחום הפסולת העירונית
המשרד להגנת הסביבה פרסם שני קולות קוראים בתחום הפסולת:קול קורא
)מס'  (9383לתמיכה בהקמה ושדרוג מתקני מיון לפסולת עירונית ,וכןקול קורא
)מס'  (9384לתמיכה בהפעלת מתקני מיון לפסולת עירונית .ניתן להגיש בקשות
במסגרת הקול הק
המבקשים יתבקשו להגיש את הצעתם עד ליום .31.12.2020

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.

לאתר

לאתר

לקולות קוראים נוספים
מקורות מידע ומדריכים

המדריך להטמעת שקיפות מידע ברשות
מקומית

קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון
המקומי

המדריך להטמעת שקיפות מידע ברשויות המקומיות נכתב
ביוזמת פורום ה 15עבור הדרג הבכיר ברשויות המקומיות,
מנהלי המנגנון העירוני וממלאי תפקידים נוספים ברשות .בעידן
הנוכחי ,שקיפות ,יחד עם שיתוף ציבור ,היא כלי עבודה וניהול
מהמתקדמים והחשובים בשלטון בכלל ,ובשלטון המקומי
בפרט.
שקיפות היא הבסיס לתרבות של אמון בין התושבים לבין
הרשות המקומית .לאמון תרומה מכרעת לשגשוג המערכת,
הקהילה והכלכלה העירונית .מטרת מדריך זה שלפניכם היא
להציג מתווה פשוט ומעשי להטמעת שקיפות ברשות המקומית,
בדגש על שקיפות מידע והצגתו לציבור באתר האינטרנט של
הרשות .המדריך מספק תשתית רעיונית וכלים לקידום וניהול
התהליך ולגיבוש מדיניות עירונית בנושא שקיפות מידע.

הרשויות המקומיות משפיעות על אורח חייהם של התושבים
וע ל אי כותם .רשות הנו קטת ת כנון אסטרטגי ל קיימוּת תש פר
את השירות לתושביה מבחינות רבות  חברתית ,חינוכית,
סביבתית ,כלכלית ובריאותית .מסמך זה מציג דרכים שונות
לשיפור איכות החיים של תושבי הרשות בד בבד עם תפיסה
ש ל קיימוּת ושמירה ע ל הס בי בה .המסמך מציג דר כים
יישומיות שבאמצעותן יכולה הרשות לצמצם את הפערים
בחברה ולהביא לידי צדק סביבתיחברתי .המסמך כולל עשרה
פרקים ,כל אחד בתחום שונה שבו יש לרשות תפקיד מרכזי
בשמירה על הסביבה .כל פרק מציג סוגיה סביבתית בתחום
מסוים ,את המדיניותהלאומית בתחום זה ,דרכים יישומיות
לשיפור המצב ודוגמאות לרשויות בארץ ובעולם המיישמות
תהליכים מעוררי השראה.

לחוברת
המלאה
לחוברת
המלאה

למדריכים נוספים
אירועים קרובים  סביבה מקומית
יום עיון בנושא צפיפות אוכלוסין  הפוטנציאל
והמגבלות של תחבורה ציבורית

יום עיון בנושא צפיפות אוכלוסין  הפוטנציאל
והמגבלות של תחבורה ציבורית
מיקום :הספריה המרכזית,פרדס חנה
התחלה  08:30 19/11/2019 :סיום13:00 19/11/2019 :
עמותת תחבורה היום ומחר מזמינה אתכם לדון ולקיים הרצאות במספר
נושאים הקשורים בדרך זו או אחרת לתחבורה הציבורית  נגישות לתחנת
הרכבת ,הפגיעה של התחברוה הפרטית בטבע ,מה הציבור יכול לעשות
כדי להוביל שינוי ועוד.
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

הכנס השנתי השני לדבוראות עירונית וגידול דבורים
בדרך הטבע
מיקום :בניין החוג ללימודי הסביבה ע“ש פורטר אנ‘ תלאביב
התחלה  14:00 14/11/2019 :סיום19:30 14/11/2019 :
• לומדים מהדבורים ממקום של אהבה הגברת  Heidi Herrmannהמייסדת
והמובילה של הארגון הבינלאומי
 Natural Beekeeping Trustאנגליה.
• סדנה אינטראקטיבית לעבודה משותפת בין בני האדם לבן נחיל הדבורים
כאורגניזם הפעיל בחייו למען מטרה משותפת.
• "דבורים יוצרות גשר" פאנל יזמים יהודים וערבים לקירוב לבבות עם הדבורים.
ועוד...
הוסף ליומן:

לפרטים נוספים

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"

להתראות בידיעון הבא....



