
לקריאה

חד פעמי? לא בעיר שלי!
עיריות חולון, תל אביב, רמת גן, ראשון לציון, אשקלון, גבעתיים, ירושלים

ש בכלים חד ומודעין מכבים רעות הודיעו כי הן מפסיקות את השימו
פעמיים במערכת החינוך בעיר. בכך הן מצטרפות לעיריות כפר סבא,

אשדוד, נתניה, רעננה והרצליה, בהן ילדי מוסדות החינוך נהנים מכלים
רבפעמיים ומתחנכים על ערכי הסביבה, הקיימות והחיסכון כבר מספר

שנים. 

ומה קורה בעיר שלכם?

מתוך דף הפייסבוק של עיריית אשדוד

לקריאה

הנחל ששווה מיליונים
נחל עין זהב בקרית שמונה שרד בקושי רב שאיבת יתר ותכניות בנייה.
מחקר חדש ניסה לאמוד את ערכו הכלכלי לעיר ולתושביה כדי להגן

עליו מפני פגיעות אפשריות בעתיד.

לאלה מאתנו שגרים בלב עיר, הרעיון של נחל שזורם ממש מתחת לבית,
כזה שאפשר לשחות בו, לרוץ לצדו או פשוט לשבת לידו וליהנות, נראה כמו

דבר שאין לו מחיר. או שאולי יש לו? כמה שקלים שווה נחל עירוני? 
במחקר החדש, שנערך במסגרת עבודת המאסטר של יוני יעקובי מבית הספר
ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב, תחת הנחייתם של פרופ'
אביטל גזית מאוניברסיטת תל אביב ושל פרופ' ניר בקר ממכללת תלחי, ניסו

החוקרים להעריך בכלים כלכליים את שוויו הכספי של נחל עין הזהב כדי
להצליח להסיר חלק מהאיומים והסכנות שאתרי טבע ונחלים בערים חווים כיום. 

תצלום: אביטל גזית

לעמוד הוועדה

ועדת איכות הסביבה פרדס חנה כרכור
הנושאים שנבחרו להתמקד בהם במועצה המקומית בפרדס חנה כרכור הם:

תחבורה, אנרגיה מתחדשת, שיתוף ציבור ושנת היער העירוני.

הוועדה שמה לה למטרה לקדם תחבורה בת קיימא ביישוב ולתת פתרון רב
מערכתי על ידי קידום סינכרון בין המערכות בנושא התחבורה ביניהם הגברת
התחבורה הציבורית והתייעלות פעילות הקווים הקיימים, הסדרת שבילי אופניים,
חיזוק התשתיות להולכי רגל ומגוון פתרונות יצירתיים כגון קארפול לרכבת ועוד.  
קידום והוצאה למרכז של התקנת פאנלים סולאריים על מבני ציבור בהיקף
 מיליון ₪. בנוסף למקור הכנסה, המועצה מהווה דוגמא וחשיבה עלויות של 3
 המועצה והוועדה מברכות על  אנרגיות מתחדשות. קדימה ומקדמת ייצור
יוזמות של שיתוף ציבור. במסגרת שנת היער העירוני התקיימו הכשרות נאמני

יערות , שתילת גני יער ועבודה עם מערכת החינוך היישובית.

בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.

רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו
local@sviva.net ל

היערכות לשינוי אקלים
בעיר דלריי ביץ'שבדרום פלורידה, שסובלת מהצפות חמורות בעקבות
שינויי האקלים, קיימה העירייה בסוף השבוע האחרון מיזם להעלאת
מודעות התושבים בעיר לנושא היערכות למשבר האקלים. במסגרת האירוע
גלריות אומנות וברים ברחבי העיר הציגו תערוכות, סרטים ומוסיקה

שעוסקים בנושא משבר האקלים.

כמה זמן נותר להולנד לפני שתשקע?
הולנד ידועה בעולם כמדינה אשר מתמודדת עם שינוי האקלים ועליית פני

הים.

הדבר אינו מפתיע שכן חלק גדול מהמדינה נבנה היסטורית מתחת לפני
הים, הודות למערכת מתוחכמת של סכרים, הגנות חופיות ושטחים

מיובשים.
משבר האקלים מאיים להטביע חלקים נרחבים מהמדינה לכן ממשלת
הולנד עובדת על אסטרטגיה חדשה להתמודדות עם ארבעה תרחישים

אפשריים של המשבר: מחיזוק ההגנות הקיימות, בניית איים חדשים לחופי
המדינה ועד נסיגה והעברה של מליוני אנשים לשטחים יחסית מוגנים

מהצפה בפנים המדינה.

ועדה פתוחה
ועדה פתוחה היא פלטפורמה להשפעה על תהליכי התכנון והבנייה.

המערכת מנגישה את סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכם  נציגי
ועדת איכות סביבה, פעילי סביבה, מתכננות, מתכננים, אדריכלים ואנשי
מקצוע אחרים  להשתתף באופן פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות בתחום.

כאן תוכלו להירשם להתראות מדיוני הוועדות המחוזיות והארציות, ולקבל
באימייל את רשימת התכניות שיועלו לדיוני הוועדות בזמן אמת. בעמודי
התכניות תוכלו לכתוב את התייחסויותיכם לתכנית עוד לפני שלבי

ההתנגדויות, וכך להביע את עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי. 
למידע נוסף

לעמוד הוועדות

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? 
  ונתקן/נוסיף באופן מיידי.  local@sviva.nwt שלחו הערות ל

המדריך להטמעת שקיפות מידע
ברשות מקומית

המדריך שלפניך נועד לסייע לרשות המקומית
בעריכת אומדן, בניתוח ובהצגה של צורכי הציבור

בתחום התחבורה הציבורית ביישוב, כדי לשפר את
השירות ולהתאימו לצרכים המקומיים. תפקיד

הרשות המקומית בייזום ובהתנעה של המהלך הוא
הכרחי להצלחתו, תוך הקצאת המשאבים וכוח האדם

הנדרשים.

לחוברת
המלאה

קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי
חוברת זו המכילה סקירה של פעילות המשרד להגנת הסביבה מול

הרשויות המקומיות על פי חלוקה לאגפים המקצועיים. נוסף על כך, שולבה
בחוברת המדיניות הסביבתית של ארגוני השלטון המקומי  מרכז השלטון

המקומי, פורום ה15 ומרכז המועצות האזוריות.

לחוברת
המלאה

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

עתיד צפוף  ישראל 2050
מיקום: אוניברסיטת תל אביב 

15:15 09:00  סיום: 16/02/2020 התחלה: 16/02/2020

מפגש בנושא מגבלות התכנון והבניה במדינה הצפופה במערב 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קורס "יסודות הבנייה הירוקה"
מיקום: מרכז ההדרכה של המנהל ללימודים מוניציפליים של

מרכז השלטון המקומי בתל אביב
15:15 09:00  סיום: 17/03/2020 התחלה: 17/03/2020

לבנייה חכמה, איכותית וחדשנית  קורס בנושא "יסודות הבנייה הירוקה"
ברשויות המקומיות, בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, מרכז
השלטון המקומי ופורום ה15. קורס זה מספק הזדמנות להכיר וללמוד
את נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו, תוך הדגשת מגוון כלים
. להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי התכנון העירוניים והארציים

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

מצעד האקלים 2020
מיקום: תל אביב

13:00 09:00  סיום: 27/03/2020 התחלה: 27/03/2020

זה המאבק הפוליטי והחברתי המשמעותי ביותר של המאה הזו. 
ב27.3 נצעד למען החיים עצמם בישראל, במזרח התיכון ובכלל. 

נצעד יחד כדי לדרוש מכל ממשלה שתקום להכריז על מצב חירום
אקלימי ולפעול באופן מיידי לטובת החיים שלנו, הבריאות שלנו, העתיד

שלנו. 

סביבה מקומית  מהדורה 3

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ידיעון שלישי בנושא ועדות איכות הסביבה!

בחודש האחרון רשויות המקומיות ניצבו בפני אתגרים של ניהול העיר על רקע שחיכות ועוצמת הסופות שלצערנו גבו
קורבנות. המודעות למשבר האקלים ולפתרונות מבוססי מקום וטבע עלו לסדר היום, זוהי הזדמנות לוועדות איכות
הסביבה ברשויות המקומיות להיות פעילות בנושא ולקדם את עירם להיות ערי חוסן ומוכנות לשינוי האקלים. בגיליון

הקרוב נתמקד בנושא זה.

כארגון הגג של ארגוני הסביבה, שמנו לעצמנו כמטרה להתמקד בחיזוק וועדות איכות הסביבה והייצוג הציבורי בהן. מאז
הידיעון האחרון הספקנו לקיים הכשרה שניה לוועדות איכות סביבה בנושא רשויות מקומיות בחזית בריאות הציבור
בשיתוף איגוד רופאי בריאות ציבור ועריית נס ציונה.תודה מיוחדת ליו"ר וועדות איכות סביה המקומית שאירח את

המפגש נאור ירושלמי. 
מפגשי הכשרה נוספים יתקיימו בחדרה ובגליל התחתון (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

הכשרה לפעילים ולנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה

הרשמה לכנס

זרקור מקומי

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

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"

       

להתראות בידיעון הבא....

https://www.facebook.com/pg/LifeEnvironmentIL/photos/?tab=album&album_id=10156684867050017
http://www.forum15.org.il/Content.aspx?id=593
https://www.facebook.com/224551444108/posts/10156717509209109?sfns=mo
https://www.facebook.com/149159521763892/posts/2881790931834057?sfns=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2313802745415026&id=562900707171914
http://rishon4u.co.il/מעונות-היום-בחברה-העירונית-בראשון-לצי/
https://www.facebook.com/TomerGlam/posts/1447497245409370
https://www.facebook.com/114497231906750/posts/3289955467694228?sfns=mo
https://www.haaretz.co.il/nature/climate/.premium-1.8216570?utm_source=Web_Share&utm_medium=Whatsapp&utm_campaign=Share
http://www.kolhair-modiin.co.il/education/13368
http://www.kolhair-modiin.co.il/education/13368
http://www.forum15.org.il/Content.aspx?id=593
http://www.forum15.org.il/Content.aspx?id=593
waze://?q=אוניברסיטת תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=עתיד+צפוף+-+ישראל+2050&dates=20200216T090000/20200216T151500&details=%3Cp+dir%3D%22RTL%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eמפגש+בנושא+מגבלות+התכנון+והבניה+במדינה+הצפופה+במערב%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E&location=אוניברסיטת+תל+אביב+
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=עתיד+צפוף+-+ישראל+2050&DUR=0615&DESC=%3Cp+dir%3D%22RTL%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eמפגש+בנושא+מגבלות+התכנון+והבניה+במדינה+הצפופה+במערב%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E&in_loc=אוניברסיטת+תל+אביב+&st=20200216T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CzSPFUSth24Ga69bAYOG63JbSleBKT6bYHIOMYr65YkxB%2FSU1eQ5dGxF%2B9xsQ6yf0wmN%2Fwx%2F1QhS2eeEDIBZiWwRUH3TDuQiXd8VXxOEv2RWGh0Tachq4ssqqyhQerbfkUF6ZTRvYNT3lE7up6yaS0rjvWzwX3qftx0rSgb4YpK8uFoQGrX%2BWW9Y3IZdDVJICtSzftW3gbQs%2FPwP73S%2FvAejfzsvLN0hVeRwmdBpv%2B8gUOpoXnyXofkzp4bCTzt3x1sFAoVHfdcw9NEzbOnsieMgcDOY0%2FJPEnk9NhQREN4e8Opt%2FvCKsSVfeAOw%2FJ%2BKaTEeA31TCTnAG7VJQ1iFZRVMKeB9rAGg9D9cf6XOW1vUX761O1rn0m0kDcqdxAv6v
waze://?q=מרכז ההדרכה של המנהל ללימודים מוניציפליים של מרכז השלטון המקומי בתל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=קורס+%22יסודות+הבנייה+הירוקה%22&dates=20200317T090000/20200317T151500&details=%3Cp+dir%3D%22RTL%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%3Cbr%3E%26nbsp%3Bקורס+בנושא+%22יסודות+הבנייה+הירוקה%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%22%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eלבנייה+חכמה%2C+איכותית+וחדשנית+ברשויות+המקומיות%2C+בשיתוף+%3Cstrong%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה%2C+מרכז+השלטון+המקומי+ופורום+ה-15%3C%2Fstrong%3E.+קורס+זה+מספק+הזדמנות+להכיר+וללמוד+את+נושא+הבנייה+הירוקה+על+כלל+משמעויותיו%2C+תוך+הדגשת+מגוון+כלים+להטמעת+הבנייה+הירוקה+במסגרת+הליכי+התכנון+העירוניים+והארציים%3C%2Fspan%3E%0A++++%3Cspan%0A++++dir%3D%22LTR%22%3E.%3C%2Fspan%3E%0A%3C%2Fp%3E&location=מרכז+ההדרכה+של+המנהל+ללימודים+מוניציפליים+של+מרכז+השלטון+המקומי+בתל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=קורס+%22יסודות+הבנייה+הירוקה%22&DUR=0615&DESC=%3Cp+dir%3D%22RTL%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%3Cbr%3E%26nbsp%3Bקורס+בנושא+%22יסודות+הבנייה+הירוקה%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%22%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eלבנייה+חכמה%2C+איכותית+וחדשנית+ברשויות+המקומיות%2C+בשיתוף+%3Cstrong%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה%2C+מרכז+השלטון+המקומי+ופורום+ה-15%3C%2Fstrong%3E.+קורס+זה+מספק+הזדמנות+להכיר+וללמוד+את+נושא+הבנייה+הירוקה+על+כלל+משמעויותיו%2C+תוך+הדגשת+מגוון+כלים+להטמעת+הבנייה+הירוקה+במסגרת+הליכי+התכנון+העירוניים+והארציים%3C%2Fspan%3E%0A++++%3Cspan%0A++++dir%3D%22LTR%22%3E.%3C%2Fspan%3E%0A%3C%2Fp%3E&in_loc=מרכז+ההדרכה+של+המנהל+ללימודים+מוניציפליים+של+מרכז+השלטון+המקומי+בתל+אביב&st=20200317T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CEdmlm2syowLFbDFVGa2JnpI92mG9KFx1i2CwpJpqQa%2B7SQg07HOCN5f3m%2BysbMsrJiiwPavFNC9ZEVViK%2BBfhY60eZVAVKT3ukAwhHBiw8TDtaBDM9nUdOmakjVtz8Abyi1Lbk%2FfQi4XLncGqz1DjEsTW099NaLcc3xxYp7Fk1X0fe3KFBz7s2g%2BwU%2FAEtARu1f95KB6avKPjDXAYflaidSK4JnyVgzuoKnk5daq9wAAGJG8a2rtavIjSoeKdT%2FPMat%2BHiZBUyAoydSV%2F7srfcKIgvzltKRZzfdvd2hI%2FAg992mroZg%2F4uV%2BVN0epm92TyLzhGR6B5gkJyaQTHz5FUMPXLP8Vszw4mRWdIaF9rWPjogwC4P06CDHjrBzShSh%2BKPuzwqyjxH1HNhS4BcdiP0mFeAbo9voAPkvRsgvJ7Wev74vVG3wX0BLD4LCcQLdXW3Ran2Gdm8jiW9nPeb6eHVgY9sg3Pan6tkNT1HjsotsqUXzlSWrKh6KGJhom%2BufXmZwkWQJXCoXzlyXscBeV7m9jlplke5O0hQaRRvR%2BwNTa9AHy0LZM8Oo7PD%2FWKmDNisf9zcveaI%2FIVdcADRuX%2Bk009GlZsGHAWvd9vkQvDMOne1CO5ByEMqOvmEO5IAh83rWeLXrFNf1U64bxnv%2Fso6BnTVirZNJI0XS4DsOhK4AFleBV5bUn0OE4dpFkI5OrL3riK%2B9T6uoofsc%2BzQcug%3D%3D
waze://?q=תל אביב
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מצעד+האקלים+2020&dates=20200327T090000/20200327T130000&details=%3Cp+dir%3D%22RTL%22%3Eזה+המאבק+הפוליטי+והחברתי+המשמעותי+ביותר+של+המאה+הזו.%0A++++%3Cbr%3Eב27.3+נצעד+למען+החיים+עצמם+בישראל%2C+במזרח+התיכון+ובכלל.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3Eנצעד+יחד+כדי+לדרוש+מכל+ממשלה+שתקום+להכריז+על+מצב+חירום+אקלימי+ולפעול+באופן+מיידי+לטובת+החיים+שלנו%2C+הבריאות+שלנו%2C+העתיד+שלנו.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fp%3E&location=תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מצעד+האקלים+2020&DUR=0400&DESC=%3Cp+dir%3D%22RTL%22%3Eזה+המאבק+הפוליטי+והחברתי+המשמעותי+ביותר+של+המאה+הזו.%0A++++%3Cbr%3Eב27.3+נצעד+למען+החיים+עצמם+בישראל%2C+במזרח+התיכון+ובכלל.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3Eנצעד+יחד+כדי+לדרוש+מכל+ממשלה+שתקום+להכריז+על+מצב+חירום+אקלימי+ולפעול+באופן+מיידי+לטובת+החיים+שלנו%2C+הבריאות+שלנו%2C+העתיד+שלנו.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fp%3E&in_loc=תל+אביב&st=20200327T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CWgakwc2hjQU57NRbfECkZGHw6E91IFQpbHy6WFyYzUpj7m48U3UiHssvt%2FR4QaRbDPTlGH7zE6RiHBcrwrFBxmPokfE87J7jhRC280856hBiR8S4Hk%2BiNWpbv1e%2FZcJe3oT4v7%2FJh9PRO3oh6MRs7rBwnzeKdOTKh%2BQQx8ExGGUcROofxT10S6PQpXZMRUwzCo3fk3IUiOitAF90XKqmTlg2o2cQgvYwhMJbSQueUcWbpBSZWFJjoYVox6rEkW17HUZtzUxLaHb5d3OHNCCCk6VGUpKwbatXCfhIxKLhs7CRXwtQ1gjPCxZHexVa9kTZaVQBspwsIoihkfbMTR%2BMZtS8IrrldXBcKblYwGOETRvgNOWb1t6gsHWbkzBjA6%2FgxDfBpFbDW2hHDTR1U4xWc9SPAyLax59DeUjHHT7yhO37VgpJxj9HwzPYG2SU2BkAzR%2BzIpIcAJAoyqAg%2FV7HqEnE79qo08GBtnUHXPf5geELflBKHINPfhxgC8dTM7CCsE2b2kdqYCMFc4sk7ElSLQ%3D%3D


לקריאה

חד פעמי? לא בעיר שלי!
עיריות חולון, תל אביב, רמת גן, ראשון לציון, אשקלון, גבעתיים, ירושלים

ש בכלים חד ומודעין מכבים רעות הודיעו כי הן מפסיקות את השימו
פעמיים במערכת החינוך בעיר. בכך הן מצטרפות לעיריות כפר סבא,

אשדוד, נתניה, רעננה והרצליה, בהן ילדי מוסדות החינוך נהנים מכלים
רבפעמיים ומתחנכים על ערכי הסביבה, הקיימות והחיסכון כבר מספר

שנים. 

ומה קורה בעיר שלכם?

מתוך דף הפייסבוק של עיריית אשדוד

לקריאה

הנחל ששווה מיליונים
נחל עין זהב בקרית שמונה שרד בקושי רב שאיבת יתר ותכניות בנייה.
מחקר חדש ניסה לאמוד את ערכו הכלכלי לעיר ולתושביה כדי להגן

עליו מפני פגיעות אפשריות בעתיד.

לאלה מאתנו שגרים בלב עיר, הרעיון של נחל שזורם ממש מתחת לבית,
כזה שאפשר לשחות בו, לרוץ לצדו או פשוט לשבת לידו וליהנות, נראה כמו

דבר שאין לו מחיר. או שאולי יש לו? כמה שקלים שווה נחל עירוני? 
במחקר החדש, שנערך במסגרת עבודת המאסטר של יוני יעקובי מבית הספר
ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב, תחת הנחייתם של פרופ'
אביטל גזית מאוניברסיטת תל אביב ושל פרופ' ניר בקר ממכללת תלחי, ניסו

החוקרים להעריך בכלים כלכליים את שוויו הכספי של נחל עין הזהב כדי
להצליח להסיר חלק מהאיומים והסכנות שאתרי טבע ונחלים בערים חווים כיום. 

תצלום: אביטל גזית

לעמוד הוועדה

ועדת איכות הסביבה פרדס חנה כרכור
הנושאים שנבחרו להתמקד בהם במועצה המקומית בפרדס חנה כרכור הם:

תחבורה, אנרגיה מתחדשת, שיתוף ציבור ושנת היער העירוני.

הוועדה שמה לה למטרה לקדם תחבורה בת קיימא ביישוב ולתת פתרון רב
מערכתי על ידי קידום סינכרון בין המערכות בנושא התחבורה ביניהם הגברת
התחבורה הציבורית והתייעלות פעילות הקווים הקיימים, הסדרת שבילי אופניים,
חיזוק התשתיות להולכי רגל ומגוון פתרונות יצירתיים כגון קארפול לרכבת ועוד.  
קידום והוצאה למרכז של התקנת פאנלים סולאריים על מבני ציבור בהיקף
 מיליון ₪. בנוסף למקור הכנסה, המועצה מהווה דוגמא וחשיבה עלויות של 3
 המועצה והוועדה מברכות על  אנרגיות מתחדשות. קדימה ומקדמת ייצור
יוזמות של שיתוף ציבור. במסגרת שנת היער העירוני התקיימו הכשרות נאמני

יערות , שתילת גני יער ועבודה עם מערכת החינוך היישובית.

בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.

רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו
local@sviva.net ל

היערכות לשינוי אקלים
בעיר דלריי ביץ'שבדרום פלורידה, שסובלת מהצפות חמורות בעקבות
שינויי האקלים, קיימה העירייה בסוף השבוע האחרון מיזם להעלאת
מודעות התושבים בעיר לנושא היערכות למשבר האקלים. במסגרת האירוע
גלריות אומנות וברים ברחבי העיר הציגו תערוכות, סרטים ומוסיקה

שעוסקים בנושא משבר האקלים.

כמה זמן נותר להולנד לפני שתשקע?
הולנד ידועה בעולם כמדינה אשר מתמודדת עם שינוי האקלים ועליית פני

הים.

הדבר אינו מפתיע שכן חלק גדול מהמדינה נבנה היסטורית מתחת לפני
הים, הודות למערכת מתוחכמת של סכרים, הגנות חופיות ושטחים

מיובשים.
משבר האקלים מאיים להטביע חלקים נרחבים מהמדינה לכן ממשלת
הולנד עובדת על אסטרטגיה חדשה להתמודדות עם ארבעה תרחישים

אפשריים של המשבר: מחיזוק ההגנות הקיימות, בניית איים חדשים לחופי
המדינה ועד נסיגה והעברה של מליוני אנשים לשטחים יחסית מוגנים

מהצפה בפנים המדינה.

ועדה פתוחה
ועדה פתוחה היא פלטפורמה להשפעה על תהליכי התכנון והבנייה.

המערכת מנגישה את סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכם  נציגי
ועדת איכות סביבה, פעילי סביבה, מתכננות, מתכננים, אדריכלים ואנשי
מקצוע אחרים  להשתתף באופן פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות בתחום.

כאן תוכלו להירשם להתראות מדיוני הוועדות המחוזיות והארציות, ולקבל
באימייל את רשימת התכניות שיועלו לדיוני הוועדות בזמן אמת. בעמודי
התכניות תוכלו לכתוב את התייחסויותיכם לתכנית עוד לפני שלבי

ההתנגדויות, וכך להביע את עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי. 
למידע נוסף

לעמוד הוועדות

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? 
  ונתקן/נוסיף באופן מיידי.  local@sviva.nwt שלחו הערות ל

המדריך להטמעת שקיפות מידע
ברשות מקומית

המדריך שלפניך נועד לסייע לרשות המקומית
בעריכת אומדן, בניתוח ובהצגה של צורכי הציבור

בתחום התחבורה הציבורית ביישוב, כדי לשפר את
השירות ולהתאימו לצרכים המקומיים. תפקיד

הרשות המקומית בייזום ובהתנעה של המהלך הוא
הכרחי להצלחתו, תוך הקצאת המשאבים וכוח האדם

הנדרשים.

לחוברת
המלאה

קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי
חוברת זו המכילה סקירה של פעילות המשרד להגנת הסביבה מול

הרשויות המקומיות על פי חלוקה לאגפים המקצועיים. נוסף על כך, שולבה
בחוברת המדיניות הסביבתית של ארגוני השלטון המקומי  מרכז השלטון

המקומי, פורום ה15 ומרכז המועצות האזוריות.

לחוברת
המלאה

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

עתיד צפוף  ישראל 2050
מיקום: אוניברסיטת תל אביב 

15:15 09:00  סיום: 16/02/2020 התחלה: 16/02/2020

מפגש בנושא מגבלות התכנון והבניה במדינה הצפופה במערב 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קורס "יסודות הבנייה הירוקה"
מיקום: מרכז ההדרכה של המנהל ללימודים מוניציפליים של

מרכז השלטון המקומי בתל אביב
15:15 09:00  סיום: 17/03/2020 התחלה: 17/03/2020

לבנייה חכמה, איכותית וחדשנית  קורס בנושא "יסודות הבנייה הירוקה"
ברשויות המקומיות, בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, מרכז
השלטון המקומי ופורום ה15. קורס זה מספק הזדמנות להכיר וללמוד
את נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו, תוך הדגשת מגוון כלים
. להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי התכנון העירוניים והארציים

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

מצעד האקלים 2020
מיקום: תל אביב

13:00 09:00  סיום: 27/03/2020 התחלה: 27/03/2020

זה המאבק הפוליטי והחברתי המשמעותי ביותר של המאה הזו. 
ב27.3 נצעד למען החיים עצמם בישראל, במזרח התיכון ובכלל. 

נצעד יחד כדי לדרוש מכל ממשלה שתקום להכריז על מצב חירום
אקלימי ולפעול באופן מיידי לטובת החיים שלנו, הבריאות שלנו, העתיד

שלנו. 

סביבה מקומית  מהדורה 3

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ידיעון שלישי בנושא ועדות איכות הסביבה!

בחודש האחרון רשויות המקומיות ניצבו בפני אתגרים של ניהול העיר על רקע שחיכות ועוצמת הסופות שלצערנו גבו
קורבנות. המודעות למשבר האקלים ולפתרונות מבוססי מקום וטבע עלו לסדר היום, זוהי הזדמנות לוועדות איכות
הסביבה ברשויות המקומיות להיות פעילות בנושא ולקדם את עירם להיות ערי חוסן ומוכנות לשינוי האקלים. בגיליון

הקרוב נתמקד בנושא זה.

כארגון הגג של ארגוני הסביבה, שמנו לעצמנו כמטרה להתמקד בחיזוק וועדות איכות הסביבה והייצוג הציבורי בהן. מאז
הידיעון האחרון הספקנו לקיים הכשרה שניה לוועדות איכות סביבה בנושא רשויות מקומיות בחזית בריאות הציבור
בשיתוף איגוד רופאי בריאות ציבור ועריית נס ציונה.תודה מיוחדת ליו"ר וועדות איכות סביה המקומית שאירח את

המפגש נאור ירושלמי. 
מפגשי הכשרה נוספים יתקיימו בחדרה ובגליל התחתון (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

הכשרה לפעילים ולנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה

הרשמה לכנס

זרקור מקומי

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

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"

       

להתראות בידיעון הבא....

http://www.forum15.org.il/Content.aspx?id=593
http://www.forum15.org.il/Content.aspx?id=593
https://www.zavit.org.il/הנחל-ששווה-מיליונים/
https://www.facebook.com/1642474966022447/photos/a.1642490429354234/2497400523863216/?type=3&eid=ARBkVznJ0tViLGfUiUudj151cY2PAuV76MeBUhBRwAj5ANTXrvhuhhiuUwCYKIUKlY_Y5dxa2u59IOuS&__xts__%5B0%5D=68.ARAq2RQR2D8bp9T8hTurIswtKpjOVatEfb9v2TDiJk56kFpjdLZfES0uQ6My7P5O1MvmnB7dGK0o0PwimvkVeNn73bKUBxq7FJbAEMHvVRAERCiOklaEXA7E5YdgV2oE4wFpfN4RcYBIYRwHhscyFsl8ottdXdH2kO7iKgVa8bAE32Z2Rgov0bw14EkwwquUGfbx_g4yNbWESsbrhBrUPoVXLc3q6i_UWg4kmpnUApqmuavtTxJxikVE7jVHqPNkM60bdtF5I65SijbDjzbwd6k3N4GRAtm2ZE1w2vc5qIFjdiCtMrI6URCOOB_kfbd8P4LM4wI778LwAhq5uJCti-EqeM_Mt1teQTmzbW4qHq0&__tn__=EHH-R
https://www.zavit.org.il/הנחל-ששווה-מיליונים/
https://www.zavit.org.il/הנחל-ששווה-מיליונים/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca-OgmQvOrfpgmDbzDkZuM1_XZD2-DIhQrlO10nKI2pg2ocg/viewform


לקריאה

חד פעמי? לא בעיר שלי!
עיריות חולון, תל אביב, רמת גן, ראשון לציון, אשקלון, גבעתיים, ירושלים

ש בכלים חד ומודעין מכבים רעות הודיעו כי הן מפסיקות את השימו
פעמיים במערכת החינוך בעיר. בכך הן מצטרפות לעיריות כפר סבא,

אשדוד, נתניה, רעננה והרצליה, בהן ילדי מוסדות החינוך נהנים מכלים
רבפעמיים ומתחנכים על ערכי הסביבה, הקיימות והחיסכון כבר מספר

שנים. 

ומה קורה בעיר שלכם?

מתוך דף הפייסבוק של עיריית אשדוד

לקריאה

הנחל ששווה מיליונים
נחל עין זהב בקרית שמונה שרד בקושי רב שאיבת יתר ותכניות בנייה.
מחקר חדש ניסה לאמוד את ערכו הכלכלי לעיר ולתושביה כדי להגן

עליו מפני פגיעות אפשריות בעתיד.

לאלה מאתנו שגרים בלב עיר, הרעיון של נחל שזורם ממש מתחת לבית,
כזה שאפשר לשחות בו, לרוץ לצדו או פשוט לשבת לידו וליהנות, נראה כמו

דבר שאין לו מחיר. או שאולי יש לו? כמה שקלים שווה נחל עירוני? 
במחקר החדש, שנערך במסגרת עבודת המאסטר של יוני יעקובי מבית הספר
ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב, תחת הנחייתם של פרופ'
אביטל גזית מאוניברסיטת תל אביב ושל פרופ' ניר בקר ממכללת תלחי, ניסו

החוקרים להעריך בכלים כלכליים את שוויו הכספי של נחל עין הזהב כדי
להצליח להסיר חלק מהאיומים והסכנות שאתרי טבע ונחלים בערים חווים כיום. 

תצלום: אביטל גזית

לעמוד הוועדה

ועדת איכות הסביבה פרדס חנה כרכור
הנושאים שנבחרו להתמקד בהם במועצה המקומית בפרדס חנה כרכור הם:

תחבורה, אנרגיה מתחדשת, שיתוף ציבור ושנת היער העירוני.

הוועדה שמה לה למטרה לקדם תחבורה בת קיימא ביישוב ולתת פתרון רב
מערכתי על ידי קידום סינכרון בין המערכות בנושא התחבורה ביניהם הגברת
התחבורה הציבורית והתייעלות פעילות הקווים הקיימים, הסדרת שבילי אופניים,
חיזוק התשתיות להולכי רגל ומגוון פתרונות יצירתיים כגון קארפול לרכבת ועוד.  
קידום והוצאה למרכז של התקנת פאנלים סולאריים על מבני ציבור בהיקף
 מיליון ₪. בנוסף למקור הכנסה, המועצה מהווה דוגמא וחשיבה עלויות של 3
 המועצה והוועדה מברכות על  אנרגיות מתחדשות. קדימה ומקדמת ייצור
יוזמות של שיתוף ציבור. במסגרת שנת היער העירוני התקיימו הכשרות נאמני

יערות , שתילת גני יער ועבודה עם מערכת החינוך היישובית.

בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.

רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו
local@sviva.net ל

היערכות לשינוי אקלים
בעיר דלריי ביץ'שבדרום פלורידה, שסובלת מהצפות חמורות בעקבות
שינויי האקלים, קיימה העירייה בסוף השבוע האחרון מיזם להעלאת
מודעות התושבים בעיר לנושא היערכות למשבר האקלים. במסגרת האירוע
גלריות אומנות וברים ברחבי העיר הציגו תערוכות, סרטים ומוסיקה

שעוסקים בנושא משבר האקלים.

כמה זמן נותר להולנד לפני שתשקע?
הולנד ידועה בעולם כמדינה אשר מתמודדת עם שינוי האקלים ועליית פני

הים.

הדבר אינו מפתיע שכן חלק גדול מהמדינה נבנה היסטורית מתחת לפני
הים, הודות למערכת מתוחכמת של סכרים, הגנות חופיות ושטחים

מיובשים.
משבר האקלים מאיים להטביע חלקים נרחבים מהמדינה לכן ממשלת
הולנד עובדת על אסטרטגיה חדשה להתמודדות עם ארבעה תרחישים

אפשריים של המשבר: מחיזוק ההגנות הקיימות, בניית איים חדשים לחופי
המדינה ועד נסיגה והעברה של מליוני אנשים לשטחים יחסית מוגנים

מהצפה בפנים המדינה.

ועדה פתוחה
ועדה פתוחה היא פלטפורמה להשפעה על תהליכי התכנון והבנייה.

המערכת מנגישה את סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכם  נציגי
ועדת איכות סביבה, פעילי סביבה, מתכננות, מתכננים, אדריכלים ואנשי
מקצוע אחרים  להשתתף באופן פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות בתחום.

כאן תוכלו להירשם להתראות מדיוני הוועדות המחוזיות והארציות, ולקבל
באימייל את רשימת התכניות שיועלו לדיוני הוועדות בזמן אמת. בעמודי
התכניות תוכלו לכתוב את התייחסויותיכם לתכנית עוד לפני שלבי

ההתנגדויות, וכך להביע את עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי. 
למידע נוסף

לעמוד הוועדות

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? 
  ונתקן/נוסיף באופן מיידי.  local@sviva.nwt שלחו הערות ל

המדריך להטמעת שקיפות מידע
ברשות מקומית

המדריך שלפניך נועד לסייע לרשות המקומית
בעריכת אומדן, בניתוח ובהצגה של צורכי הציבור

בתחום התחבורה הציבורית ביישוב, כדי לשפר את
השירות ולהתאימו לצרכים המקומיים. תפקיד

הרשות המקומית בייזום ובהתנעה של המהלך הוא
הכרחי להצלחתו, תוך הקצאת המשאבים וכוח האדם

הנדרשים.

לחוברת
המלאה

קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי
חוברת זו המכילה סקירה של פעילות המשרד להגנת הסביבה מול

הרשויות המקומיות על פי חלוקה לאגפים המקצועיים. נוסף על כך, שולבה
בחוברת המדיניות הסביבתית של ארגוני השלטון המקומי  מרכז השלטון

המקומי, פורום ה15 ומרכז המועצות האזוריות.

לחוברת
המלאה

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

עתיד צפוף  ישראל 2050
מיקום: אוניברסיטת תל אביב 

15:15 09:00  סיום: 16/02/2020 התחלה: 16/02/2020

מפגש בנושא מגבלות התכנון והבניה במדינה הצפופה במערב 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קורס "יסודות הבנייה הירוקה"
מיקום: מרכז ההדרכה של המנהל ללימודים מוניציפליים של

מרכז השלטון המקומי בתל אביב
15:15 09:00  סיום: 17/03/2020 התחלה: 17/03/2020

לבנייה חכמה, איכותית וחדשנית  קורס בנושא "יסודות הבנייה הירוקה"
ברשויות המקומיות, בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, מרכז
השלטון המקומי ופורום ה15. קורס זה מספק הזדמנות להכיר וללמוד
את נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו, תוך הדגשת מגוון כלים
. להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי התכנון העירוניים והארציים

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

מצעד האקלים 2020
מיקום: תל אביב

13:00 09:00  סיום: 27/03/2020 התחלה: 27/03/2020

זה המאבק הפוליטי והחברתי המשמעותי ביותר של המאה הזו. 
ב27.3 נצעד למען החיים עצמם בישראל, במזרח התיכון ובכלל. 

נצעד יחד כדי לדרוש מכל ממשלה שתקום להכריז על מצב חירום
אקלימי ולפעול באופן מיידי לטובת החיים שלנו, הבריאות שלנו, העתיד

שלנו. 

סביבה מקומית  מהדורה 3

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ידיעון שלישי בנושא ועדות איכות הסביבה!

בחודש האחרון רשויות המקומיות ניצבו בפני אתגרים של ניהול העיר על רקע שחיכות ועוצמת הסופות שלצערנו גבו
קורבנות. המודעות למשבר האקלים ולפתרונות מבוססי מקום וטבע עלו לסדר היום, זוהי הזדמנות לוועדות איכות
הסביבה ברשויות המקומיות להיות פעילות בנושא ולקדם את עירם להיות ערי חוסן ומוכנות לשינוי האקלים. בגיליון

הקרוב נתמקד בנושא זה.

כארגון הגג של ארגוני הסביבה, שמנו לעצמנו כמטרה להתמקד בחיזוק וועדות איכות הסביבה והייצוג הציבורי בהן. מאז
הידיעון האחרון הספקנו לקיים הכשרה שניה לוועדות איכות סביבה בנושא רשויות מקומיות בחזית בריאות הציבור
בשיתוף איגוד רופאי בריאות ציבור ועריית נס ציונה.תודה מיוחדת ליו"ר וועדות איכות סביה המקומית שאירח את

המפגש נאור ירושלמי. 
מפגשי הכשרה נוספים יתקיימו בחדרה ובגליל התחתון (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

הכשרה לפעילים ולנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה

הרשמה לכנס

זרקור מקומי

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

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"

       

להתראות בידיעון הבא....

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca-OgmQvOrfpgmDbzDkZuM1_XZD2-DIhQrlO10nKI2pg2ocg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca-OgmQvOrfpgmDbzDkZuM1_XZD2-DIhQrlO10nKI2pg2ocg/viewform
https://www.sviva.net/committee/פרדס-חנה-כרכור/
mailto: local@sviva.net
https://www.sviva.net/committee/פרדס-חנה-כרכור/
https://www.sviva.net/committee/פרדס-חנה-כרכור/
https://www.sun-sentinel.com/community/delray-sun/fl-cn-delray-beach-rise-climate-art-weekend-20190927-utg2j4fra5br3md6lwfsj3nzpq-story.html
https://www.sun-sentinel.com/community/delray-sun/fl-cn-delray-beach-rise-climate-art-weekend-20190927-utg2j4fra5br3md6lwfsj3nzpq-story.html
https://www.politico.eu/article/when-will-the-netherlands-disappear-climate-change/
https://www.politico.eu/article/when-will-the-netherlands-disappear-climate-change/


לקריאה

חד פעמי? לא בעיר שלי!
עיריות חולון, תל אביב, רמת גן, ראשון לציון, אשקלון, גבעתיים, ירושלים

ש בכלים חד ומודעין מכבים רעות הודיעו כי הן מפסיקות את השימו
פעמיים במערכת החינוך בעיר. בכך הן מצטרפות לעיריות כפר סבא,

אשדוד, נתניה, רעננה והרצליה, בהן ילדי מוסדות החינוך נהנים מכלים
רבפעמיים ומתחנכים על ערכי הסביבה, הקיימות והחיסכון כבר מספר

שנים. 

ומה קורה בעיר שלכם?

מתוך דף הפייסבוק של עיריית אשדוד

לקריאה

הנחל ששווה מיליונים
נחל עין זהב בקרית שמונה שרד בקושי רב שאיבת יתר ותכניות בנייה.
מחקר חדש ניסה לאמוד את ערכו הכלכלי לעיר ולתושביה כדי להגן

עליו מפני פגיעות אפשריות בעתיד.

לאלה מאתנו שגרים בלב עיר, הרעיון של נחל שזורם ממש מתחת לבית,
כזה שאפשר לשחות בו, לרוץ לצדו או פשוט לשבת לידו וליהנות, נראה כמו

דבר שאין לו מחיר. או שאולי יש לו? כמה שקלים שווה נחל עירוני? 
במחקר החדש, שנערך במסגרת עבודת המאסטר של יוני יעקובי מבית הספר
ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב, תחת הנחייתם של פרופ'
אביטל גזית מאוניברסיטת תל אביב ושל פרופ' ניר בקר ממכללת תלחי, ניסו

החוקרים להעריך בכלים כלכליים את שוויו הכספי של נחל עין הזהב כדי
להצליח להסיר חלק מהאיומים והסכנות שאתרי טבע ונחלים בערים חווים כיום. 

תצלום: אביטל גזית

לעמוד הוועדה

ועדת איכות הסביבה פרדס חנה כרכור
הנושאים שנבחרו להתמקד בהם במועצה המקומית בפרדס חנה כרכור הם:

תחבורה, אנרגיה מתחדשת, שיתוף ציבור ושנת היער העירוני.

הוועדה שמה לה למטרה לקדם תחבורה בת קיימא ביישוב ולתת פתרון רב
מערכתי על ידי קידום סינכרון בין המערכות בנושא התחבורה ביניהם הגברת
התחבורה הציבורית והתייעלות פעילות הקווים הקיימים, הסדרת שבילי אופניים,
חיזוק התשתיות להולכי רגל ומגוון פתרונות יצירתיים כגון קארפול לרכבת ועוד.  
קידום והוצאה למרכז של התקנת פאנלים סולאריים על מבני ציבור בהיקף
 מיליון ₪. בנוסף למקור הכנסה, המועצה מהווה דוגמא וחשיבה עלויות של 3
 המועצה והוועדה מברכות על  אנרגיות מתחדשות. קדימה ומקדמת ייצור
יוזמות של שיתוף ציבור. במסגרת שנת היער העירוני התקיימו הכשרות נאמני

יערות , שתילת גני יער ועבודה עם מערכת החינוך היישובית.

בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.

רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו
local@sviva.net ל

היערכות לשינוי אקלים
בעיר דלריי ביץ'שבדרום פלורידה, שסובלת מהצפות חמורות בעקבות
שינויי האקלים, קיימה העירייה בסוף השבוע האחרון מיזם להעלאת
מודעות התושבים בעיר לנושא היערכות למשבר האקלים. במסגרת האירוע
גלריות אומנות וברים ברחבי העיר הציגו תערוכות, סרטים ומוסיקה

שעוסקים בנושא משבר האקלים.

כמה זמן נותר להולנד לפני שתשקע?
הולנד ידועה בעולם כמדינה אשר מתמודדת עם שינוי האקלים ועליית פני

הים.

הדבר אינו מפתיע שכן חלק גדול מהמדינה נבנה היסטורית מתחת לפני
הים, הודות למערכת מתוחכמת של סכרים, הגנות חופיות ושטחים

מיובשים.
משבר האקלים מאיים להטביע חלקים נרחבים מהמדינה לכן ממשלת
הולנד עובדת על אסטרטגיה חדשה להתמודדות עם ארבעה תרחישים

אפשריים של המשבר: מחיזוק ההגנות הקיימות, בניית איים חדשים לחופי
המדינה ועד נסיגה והעברה של מליוני אנשים לשטחים יחסית מוגנים

מהצפה בפנים המדינה.

ועדה פתוחה
ועדה פתוחה היא פלטפורמה להשפעה על תהליכי התכנון והבנייה.

המערכת מנגישה את סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכם  נציגי
ועדת איכות סביבה, פעילי סביבה, מתכננות, מתכננים, אדריכלים ואנשי
מקצוע אחרים  להשתתף באופן פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות בתחום.

כאן תוכלו להירשם להתראות מדיוני הוועדות המחוזיות והארציות, ולקבל
באימייל את רשימת התכניות שיועלו לדיוני הוועדות בזמן אמת. בעמודי
התכניות תוכלו לכתוב את התייחסויותיכם לתכנית עוד לפני שלבי

ההתנגדויות, וכך להביע את עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי. 
למידע נוסף

לעמוד הוועדות

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? 
  ונתקן/נוסיף באופן מיידי.  local@sviva.nwt שלחו הערות ל

המדריך להטמעת שקיפות מידע
ברשות מקומית

המדריך שלפניך נועד לסייע לרשות המקומית
בעריכת אומדן, בניתוח ובהצגה של צורכי הציבור

בתחום התחבורה הציבורית ביישוב, כדי לשפר את
השירות ולהתאימו לצרכים המקומיים. תפקיד

הרשות המקומית בייזום ובהתנעה של המהלך הוא
הכרחי להצלחתו, תוך הקצאת המשאבים וכוח האדם

הנדרשים.

לחוברת
המלאה

קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי
חוברת זו המכילה סקירה של פעילות המשרד להגנת הסביבה מול

הרשויות המקומיות על פי חלוקה לאגפים המקצועיים. נוסף על כך, שולבה
בחוברת המדיניות הסביבתית של ארגוני השלטון המקומי  מרכז השלטון

המקומי, פורום ה15 ומרכז המועצות האזוריות.

לחוברת
המלאה

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

עתיד צפוף  ישראל 2050
מיקום: אוניברסיטת תל אביב 

15:15 09:00  סיום: 16/02/2020 התחלה: 16/02/2020

מפגש בנושא מגבלות התכנון והבניה במדינה הצפופה במערב 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קורס "יסודות הבנייה הירוקה"
מיקום: מרכז ההדרכה של המנהל ללימודים מוניציפליים של

מרכז השלטון המקומי בתל אביב
15:15 09:00  סיום: 17/03/2020 התחלה: 17/03/2020

לבנייה חכמה, איכותית וחדשנית  קורס בנושא "יסודות הבנייה הירוקה"
ברשויות המקומיות, בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, מרכז
השלטון המקומי ופורום ה15. קורס זה מספק הזדמנות להכיר וללמוד
את נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו, תוך הדגשת מגוון כלים
. להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי התכנון העירוניים והארציים

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

מצעד האקלים 2020
מיקום: תל אביב

13:00 09:00  סיום: 27/03/2020 התחלה: 27/03/2020

זה המאבק הפוליטי והחברתי המשמעותי ביותר של המאה הזו. 
ב27.3 נצעד למען החיים עצמם בישראל, במזרח התיכון ובכלל. 

נצעד יחד כדי לדרוש מכל ממשלה שתקום להכריז על מצב חירום
אקלימי ולפעול באופן מיידי לטובת החיים שלנו, הבריאות שלנו, העתיד

שלנו. 

סביבה מקומית  מהדורה 3

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ידיעון שלישי בנושא ועדות איכות הסביבה!

בחודש האחרון רשויות המקומיות ניצבו בפני אתגרים של ניהול העיר על רקע שחיכות ועוצמת הסופות שלצערנו גבו
קורבנות. המודעות למשבר האקלים ולפתרונות מבוססי מקום וטבע עלו לסדר היום, זוהי הזדמנות לוועדות איכות
הסביבה ברשויות המקומיות להיות פעילות בנושא ולקדם את עירם להיות ערי חוסן ומוכנות לשינוי האקלים. בגיליון

הקרוב נתמקד בנושא זה.

כארגון הגג של ארגוני הסביבה, שמנו לעצמנו כמטרה להתמקד בחיזוק וועדות איכות הסביבה והייצוג הציבורי בהן. מאז
הידיעון האחרון הספקנו לקיים הכשרה שניה לוועדות איכות סביבה בנושא רשויות מקומיות בחזית בריאות הציבור
בשיתוף איגוד רופאי בריאות ציבור ועריית נס ציונה.תודה מיוחדת ליו"ר וועדות איכות סביה המקומית שאירח את

המפגש נאור ירושלמי. 
מפגשי הכשרה נוספים יתקיימו בחדרה ובגליל התחתון (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

הכשרה לפעילים ולנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה

הרשמה לכנס

זרקור מקומי

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

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"

       

להתראות בידיעון הבא....

https://www.politico.eu/article/when-will-the-netherlands-disappear-climate-change/
https://app.sviva.net/
https://app.sviva.net/about
https://app.sviva.net/
https://www.sviva.net/committee_cat/ועדות-איכות-הסביבה/
https://www.sviva.net/מדריכים-ועדות-איכות-סביבה/
mailto:local@sviva.nwt
mailto:local@sviva.nwt
https://www.sviva.net/committee_cat/ועדות-איכות-הסביבה/
https://www.sviva.net/committee_cat/ועדות-איכות-הסביבה/
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/05/מדריך-לרשויות-משולב.pdf
https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/05/מדריך-לרשויות-משולב.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0740.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0740.pdf


לקריאה

חד פעמי? לא בעיר שלי!
עיריות חולון, תל אביב, רמת גן, ראשון לציון, אשקלון, גבעתיים, ירושלים

ש בכלים חד ומודעין מכבים רעות הודיעו כי הן מפסיקות את השימו
פעמיים במערכת החינוך בעיר. בכך הן מצטרפות לעיריות כפר סבא,

אשדוד, נתניה, רעננה והרצליה, בהן ילדי מוסדות החינוך נהנים מכלים
רבפעמיים ומתחנכים על ערכי הסביבה, הקיימות והחיסכון כבר מספר

שנים. 

ומה קורה בעיר שלכם?

מתוך דף הפייסבוק של עיריית אשדוד

לקריאה

הנחל ששווה מיליונים
נחל עין זהב בקרית שמונה שרד בקושי רב שאיבת יתר ותכניות בנייה.
מחקר חדש ניסה לאמוד את ערכו הכלכלי לעיר ולתושביה כדי להגן

עליו מפני פגיעות אפשריות בעתיד.

לאלה מאתנו שגרים בלב עיר, הרעיון של נחל שזורם ממש מתחת לבית,
כזה שאפשר לשחות בו, לרוץ לצדו או פשוט לשבת לידו וליהנות, נראה כמו

דבר שאין לו מחיר. או שאולי יש לו? כמה שקלים שווה נחל עירוני? 
במחקר החדש, שנערך במסגרת עבודת המאסטר של יוני יעקובי מבית הספר
ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב, תחת הנחייתם של פרופ'
אביטל גזית מאוניברסיטת תל אביב ושל פרופ' ניר בקר ממכללת תלחי, ניסו

החוקרים להעריך בכלים כלכליים את שוויו הכספי של נחל עין הזהב כדי
להצליח להסיר חלק מהאיומים והסכנות שאתרי טבע ונחלים בערים חווים כיום. 

תצלום: אביטל גזית

לעמוד הוועדה

ועדת איכות הסביבה פרדס חנה כרכור
הנושאים שנבחרו להתמקד בהם במועצה המקומית בפרדס חנה כרכור הם:

תחבורה, אנרגיה מתחדשת, שיתוף ציבור ושנת היער העירוני.

הוועדה שמה לה למטרה לקדם תחבורה בת קיימא ביישוב ולתת פתרון רב
מערכתי על ידי קידום סינכרון בין המערכות בנושא התחבורה ביניהם הגברת
התחבורה הציבורית והתייעלות פעילות הקווים הקיימים, הסדרת שבילי אופניים,
חיזוק התשתיות להולכי רגל ומגוון פתרונות יצירתיים כגון קארפול לרכבת ועוד.  
קידום והוצאה למרכז של התקנת פאנלים סולאריים על מבני ציבור בהיקף
 מיליון ₪. בנוסף למקור הכנסה, המועצה מהווה דוגמא וחשיבה עלויות של 3
 המועצה והוועדה מברכות על  אנרגיות מתחדשות. קדימה ומקדמת ייצור
יוזמות של שיתוף ציבור. במסגרת שנת היער העירוני התקיימו הכשרות נאמני

יערות , שתילת גני יער ועבודה עם מערכת החינוך היישובית.

בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.

רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו
local@sviva.net ל

היערכות לשינוי אקלים
בעיר דלריי ביץ'שבדרום פלורידה, שסובלת מהצפות חמורות בעקבות
שינויי האקלים, קיימה העירייה בסוף השבוע האחרון מיזם להעלאת
מודעות התושבים בעיר לנושא היערכות למשבר האקלים. במסגרת האירוע
גלריות אומנות וברים ברחבי העיר הציגו תערוכות, סרטים ומוסיקה

שעוסקים בנושא משבר האקלים.

כמה זמן נותר להולנד לפני שתשקע?
הולנד ידועה בעולם כמדינה אשר מתמודדת עם שינוי האקלים ועליית פני

הים.

הדבר אינו מפתיע שכן חלק גדול מהמדינה נבנה היסטורית מתחת לפני
הים, הודות למערכת מתוחכמת של סכרים, הגנות חופיות ושטחים

מיובשים.
משבר האקלים מאיים להטביע חלקים נרחבים מהמדינה לכן ממשלת
הולנד עובדת על אסטרטגיה חדשה להתמודדות עם ארבעה תרחישים

אפשריים של המשבר: מחיזוק ההגנות הקיימות, בניית איים חדשים לחופי
המדינה ועד נסיגה והעברה של מליוני אנשים לשטחים יחסית מוגנים

מהצפה בפנים המדינה.

ועדה פתוחה
ועדה פתוחה היא פלטפורמה להשפעה על תהליכי התכנון והבנייה.

המערכת מנגישה את סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכם  נציגי
ועדת איכות סביבה, פעילי סביבה, מתכננות, מתכננים, אדריכלים ואנשי
מקצוע אחרים  להשתתף באופן פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות בתחום.

כאן תוכלו להירשם להתראות מדיוני הוועדות המחוזיות והארציות, ולקבל
באימייל את רשימת התכניות שיועלו לדיוני הוועדות בזמן אמת. בעמודי
התכניות תוכלו לכתוב את התייחסויותיכם לתכנית עוד לפני שלבי

ההתנגדויות, וכך להביע את עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי. 
למידע נוסף

לעמוד הוועדות

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? 
  ונתקן/נוסיף באופן מיידי.  local@sviva.nwt שלחו הערות ל

המדריך להטמעת שקיפות מידע
ברשות מקומית

המדריך שלפניך נועד לסייע לרשות המקומית
בעריכת אומדן, בניתוח ובהצגה של צורכי הציבור

בתחום התחבורה הציבורית ביישוב, כדי לשפר את
השירות ולהתאימו לצרכים המקומיים. תפקיד

הרשות המקומית בייזום ובהתנעה של המהלך הוא
הכרחי להצלחתו, תוך הקצאת המשאבים וכוח האדם

הנדרשים.

לחוברת
המלאה

קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי
חוברת זו המכילה סקירה של פעילות המשרד להגנת הסביבה מול

הרשויות המקומיות על פי חלוקה לאגפים המקצועיים. נוסף על כך, שולבה
בחוברת המדיניות הסביבתית של ארגוני השלטון המקומי  מרכז השלטון

המקומי, פורום ה15 ומרכז המועצות האזוריות.

לחוברת
המלאה

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

עתיד צפוף  ישראל 2050
מיקום: אוניברסיטת תל אביב 

15:15 09:00  סיום: 16/02/2020 התחלה: 16/02/2020

מפגש בנושא מגבלות התכנון והבניה במדינה הצפופה במערב 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קורס "יסודות הבנייה הירוקה"
מיקום: מרכז ההדרכה של המנהל ללימודים מוניציפליים של

מרכז השלטון המקומי בתל אביב
15:15 09:00  סיום: 17/03/2020 התחלה: 17/03/2020

לבנייה חכמה, איכותית וחדשנית  קורס בנושא "יסודות הבנייה הירוקה"
ברשויות המקומיות, בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, מרכז
השלטון המקומי ופורום ה15. קורס זה מספק הזדמנות להכיר וללמוד
את נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו, תוך הדגשת מגוון כלים
. להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי התכנון העירוניים והארציים

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

מצעד האקלים 2020
מיקום: תל אביב

13:00 09:00  סיום: 27/03/2020 התחלה: 27/03/2020

זה המאבק הפוליטי והחברתי המשמעותי ביותר של המאה הזו. 
ב27.3 נצעד למען החיים עצמם בישראל, במזרח התיכון ובכלל. 

נצעד יחד כדי לדרוש מכל ממשלה שתקום להכריז על מצב חירום
אקלימי ולפעול באופן מיידי לטובת החיים שלנו, הבריאות שלנו, העתיד

שלנו. 

סביבה מקומית  מהדורה 3

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ידיעון שלישי בנושא ועדות איכות הסביבה!

בחודש האחרון רשויות המקומיות ניצבו בפני אתגרים של ניהול העיר על רקע שחיכות ועוצמת הסופות שלצערנו גבו
קורבנות. המודעות למשבר האקלים ולפתרונות מבוססי מקום וטבע עלו לסדר היום, זוהי הזדמנות לוועדות איכות
הסביבה ברשויות המקומיות להיות פעילות בנושא ולקדם את עירם להיות ערי חוסן ומוכנות לשינוי האקלים. בגיליון

הקרוב נתמקד בנושא זה.

כארגון הגג של ארגוני הסביבה, שמנו לעצמנו כמטרה להתמקד בחיזוק וועדות איכות הסביבה והייצוג הציבורי בהן. מאז
הידיעון האחרון הספקנו לקיים הכשרה שניה לוועדות איכות סביבה בנושא רשויות מקומיות בחזית בריאות הציבור
בשיתוף איגוד רופאי בריאות ציבור ועריית נס ציונה.תודה מיוחדת ליו"ר וועדות איכות סביה המקומית שאירח את

המפגש נאור ירושלמי. 
מפגשי הכשרה נוספים יתקיימו בחדרה ובגליל התחתון (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

הכשרה לפעילים ולנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה

הרשמה לכנס

זרקור מקומי

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

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"

       

להתראות בידיעון הבא....

https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/05/מדריך-לרשויות-משולב.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0740.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0740.pdf
https://www.sviva.net/מדריכים-ועדות-איכות-סביבה/
https://maps.google.com/maps?q=אוניברסיטת+תל+אביב+&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=אוניברסיטת+תל+אביב+&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.sviva.net/עתיד-צפוף-ישראל-2050/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=עתיד+צפוף+-+ישראל+2050&dates=20200216T090000/20200216T151500&details=%3Cp+dir%3D%22RTL%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eמפגש+בנושא+מגבלות+התכנון+והבניה+במדינה+הצפופה+במערב%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E&location=אוניברסיטת+תל+אביב+
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=עתיד+צפוף+-+ישראל+2050&DUR=0615&DESC=%3Cp+dir%3D%22RTL%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eמפגש+בנושא+מגבלות+התכנון+והבניה+במדינה+הצפופה+במערב%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E&in_loc=אוניברסיטת+תל+אביב+&st=20200216T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CzSPFUSth24Ga69bAYOG63JbSleBKT6bYHIOMYr65YkxB%2FSU1eQ5dGxF%2B9xsQ6yf0wmN%2Fwx%2F1QhS2eeEDIBZiWwRUH3TDuQiXd8VXxOEv2RWGh0Tachq4ssqqyhQerbfkUF6ZTRvYNT3lE7up6yaS0rjvWzwX3qftx0rSgb4YpK8uFoQGrX%2BWW9Y3IZdDVJICtSzftW3gbQs%2FPwP73S%2FvAejfzsvLN0hVeRwmdBpv%2B8gUOpoXnyXofkzp4bCTzt3x1sFAoVHfdcw9NEzbOnsieMgcDOY0%2FJPEnk9NhQREN4e8Opt%2FvCKsSVfeAOw%2FJ%2BKaTEeA31TCTnAG7VJQ1iFZRVMKeB9rAGg9D9cf6XOW1vUX761O1rn0m0kDcqdxAv6v
https://www.sviva.net/עתיד-צפוף-ישראל-2050/
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+ההדרכה+של+המנהל+ללימודים+מוניציפליים+של+מרכז+השלטון+המקומי+בתל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מרכז+ההדרכה+של+המנהל+ללימודים+מוניציפליים+של+מרכז+השלטון+המקומי+בתל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://ilgbc.org/course/קורס-יסודות-הבנייה-הירוקה-2/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=קורס+%22יסודות+הבנייה+הירוקה%22&dates=20200317T090000/20200317T151500&details=%3Cp+dir%3D%22RTL%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%3Cbr%3E%26nbsp%3Bקורס+בנושא+%22יסודות+הבנייה+הירוקה%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%22%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eלבנייה+חכמה%2C+איכותית+וחדשנית+ברשויות+המקומיות%2C+בשיתוף+%3Cstrong%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה%2C+מרכז+השלטון+המקומי+ופורום+ה-15%3C%2Fstrong%3E.+קורס+זה+מספק+הזדמנות+להכיר+וללמוד+את+נושא+הבנייה+הירוקה+על+כלל+משמעויותיו%2C+תוך+הדגשת+מגוון+כלים+להטמעת+הבנייה+הירוקה+במסגרת+הליכי+התכנון+העירוניים+והארציים%3C%2Fspan%3E%0A++++%3Cspan%0A++++dir%3D%22LTR%22%3E.%3C%2Fspan%3E%0A%3C%2Fp%3E&location=מרכז+ההדרכה+של+המנהל+ללימודים+מוניציפליים+של+מרכז+השלטון+המקומי+בתל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=קורס+%22יסודות+הבנייה+הירוקה%22&DUR=0615&DESC=%3Cp+dir%3D%22RTL%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%3Cbr%3E%26nbsp%3Bקורס+בנושא+%22יסודות+הבנייה+הירוקה%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%22%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eלבנייה+חכמה%2C+איכותית+וחדשנית+ברשויות+המקומיות%2C+בשיתוף+%3Cstrong%3Eהמועצה+הישראלית+לבנייה+ירוקה%2C+מרכז+השלטון+המקומי+ופורום+ה-15%3C%2Fstrong%3E.+קורס+זה+מספק+הזדמנות+להכיר+וללמוד+את+נושא+הבנייה+הירוקה+על+כלל+משמעויותיו%2C+תוך+הדגשת+מגוון+כלים+להטמעת+הבנייה+הירוקה+במסגרת+הליכי+התכנון+העירוניים+והארציים%3C%2Fspan%3E%0A++++%3Cspan%0A++++dir%3D%22LTR%22%3E.%3C%2Fspan%3E%0A%3C%2Fp%3E&in_loc=מרכז+ההדרכה+של+המנהל+ללימודים+מוניציפליים+של+מרכז+השלטון+המקומי+בתל+אביב&st=20200317T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CEdmlm2syowLFbDFVGa2JnpI92mG9KFx1i2CwpJpqQa%2B7SQg07HOCN5f3m%2BysbMsrJiiwPavFNC9ZEVViK%2BBfhY60eZVAVKT3ukAwhHBiw8TDtaBDM9nUdOmakjVtz8Abyi1Lbk%2FfQi4XLncGqz1DjEsTW099NaLcc3xxYp7Fk1X0fe3KFBz7s2g%2BwU%2FAEtARu1f95KB6avKPjDXAYflaidSK4JnyVgzuoKnk5daq9wAAGJG8a2rtavIjSoeKdT%2FPMat%2BHiZBUyAoydSV%2F7srfcKIgvzltKRZzfdvd2hI%2FAg992mroZg%2F4uV%2BVN0epm92TyLzhGR6B5gkJyaQTHz5FUMPXLP8Vszw4mRWdIaF9rWPjogwC4P06CDHjrBzShSh%2BKPuzwqyjxH1HNhS4BcdiP0mFeAbo9voAPkvRsgvJ7Wev74vVG3wX0BLD4LCcQLdXW3Ran2Gdm8jiW9nPeb6eHVgY9sg3Pan6tkNT1HjsotsqUXzlSWrKh6KGJhom%2BufXmZwkWQJXCoXzlyXscBeV7m9jlplke5O0hQaRRvR%2BwNTa9AHy0LZM8Oo7PD%2FWKmDNisf9zcveaI%2FIVdcADRuX%2Bk009GlZsGHAWvd9vkQvDMOne1CO5ByEMqOvmEO5IAh83rWeLXrFNf1U64bxnv%2Fso6BnTVirZNJI0XS4DsOhK4AFleBV5bUn0OE4dpFkI5OrL3riK%2B9T6uoofsc%2BzQcug%3D%3D
https://ilgbc.org/course/קורס-יסודות-הבנייה-הירוקה-2/
https://maps.google.com/maps?q=תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=תל+אביב&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.facebook.com/events/474838469843403/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=מצעד+האקלים+2020&dates=20200327T090000/20200327T130000&details=%3Cp+dir%3D%22RTL%22%3Eזה+המאבק+הפוליטי+והחברתי+המשמעותי+ביותר+של+המאה+הזו.%0A++++%3Cbr%3Eב27.3+נצעד+למען+החיים+עצמם+בישראל%2C+במזרח+התיכון+ובכלל.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3Eנצעד+יחד+כדי+לדרוש+מכל+ממשלה+שתקום+להכריז+על+מצב+חירום+אקלימי+ולפעול+באופן+מיידי+לטובת+החיים+שלנו%2C+הבריאות+שלנו%2C+העתיד+שלנו.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fp%3E&location=תל+אביב
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=מצעד+האקלים+2020&DUR=0400&DESC=%3Cp+dir%3D%22RTL%22%3Eזה+המאבק+הפוליטי+והחברתי+המשמעותי+ביותר+של+המאה+הזו.%0A++++%3Cbr%3Eב27.3+נצעד+למען+החיים+עצמם+בישראל%2C+במזרח+התיכון+ובכלל.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3Eנצעד+יחד+כדי+לדרוש+מכל+ממשלה+שתקום+להכריז+על+מצב+חירום+אקלימי+ולפעול+באופן+מיידי+לטובת+החיים+שלנו%2C+הבריאות+שלנו%2C+העתיד+שלנו.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%0A%3C%2Fp%3E&in_loc=תל+אביב&st=20200327T090000
http://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CWgakwc2hjQU57NRbfECkZGHw6E91IFQpbHy6WFyYzUpj7m48U3UiHssvt%2FR4QaRbDPTlGH7zE6RiHBcrwrFBxmPokfE87J7jhRC280856hBiR8S4Hk%2BiNWpbv1e%2FZcJe3oT4v7%2FJh9PRO3oh6MRs7rBwnzeKdOTKh%2BQQx8ExGGUcROofxT10S6PQpXZMRUwzCo3fk3IUiOitAF90XKqmTlg2o2cQgvYwhMJbSQueUcWbpBSZWFJjoYVox6rEkW17HUZtzUxLaHb5d3OHNCCCk6VGUpKwbatXCfhIxKLhs7CRXwtQ1gjPCxZHexVa9kTZaVQBspwsIoihkfbMTR%2BMZtS8IrrldXBcKblYwGOETRvgNOWb1t6gsHWbkzBjA6%2FgxDfBpFbDW2hHDTR1U4xWc9SPAyLax59DeUjHHT7yhO37VgpJxj9HwzPYG2SU2BkAzR%2BzIpIcAJAoyqAg%2FV7HqEnE79qo08GBtnUHXPf5geELflBKHINPfhxgC8dTM7CCsE2b2kdqYCMFc4sk7ElSLQ%3D%3D
https://www.facebook.com/events/474838469843403/
https://www.sviva.net/calendar/


לקריאה

חד פעמי? לא בעיר שלי!
עיריות חולון, תל אביב, רמת גן, ראשון לציון, אשקלון, גבעתיים, ירושלים

ש בכלים חד ומודעין מכבים רעות הודיעו כי הן מפסיקות את השימו
פעמיים במערכת החינוך בעיר. בכך הן מצטרפות לעיריות כפר סבא,

אשדוד, נתניה, רעננה והרצליה, בהן ילדי מוסדות החינוך נהנים מכלים
רבפעמיים ומתחנכים על ערכי הסביבה, הקיימות והחיסכון כבר מספר

שנים. 

ומה קורה בעיר שלכם?

מתוך דף הפייסבוק של עיריית אשדוד

לקריאה

הנחל ששווה מיליונים
נחל עין זהב בקרית שמונה שרד בקושי רב שאיבת יתר ותכניות בנייה.
מחקר חדש ניסה לאמוד את ערכו הכלכלי לעיר ולתושביה כדי להגן

עליו מפני פגיעות אפשריות בעתיד.

לאלה מאתנו שגרים בלב עיר, הרעיון של נחל שזורם ממש מתחת לבית,
כזה שאפשר לשחות בו, לרוץ לצדו או פשוט לשבת לידו וליהנות, נראה כמו

דבר שאין לו מחיר. או שאולי יש לו? כמה שקלים שווה נחל עירוני? 
במחקר החדש, שנערך במסגרת עבודת המאסטר של יוני יעקובי מבית הספר
ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל אביב, תחת הנחייתם של פרופ'
אביטל גזית מאוניברסיטת תל אביב ושל פרופ' ניר בקר ממכללת תלחי, ניסו

החוקרים להעריך בכלים כלכליים את שוויו הכספי של נחל עין הזהב כדי
להצליח להסיר חלק מהאיומים והסכנות שאתרי טבע ונחלים בערים חווים כיום. 

תצלום: אביטל גזית

לעמוד הוועדה

ועדת איכות הסביבה פרדס חנה כרכור
הנושאים שנבחרו להתמקד בהם במועצה המקומית בפרדס חנה כרכור הם:

תחבורה, אנרגיה מתחדשת, שיתוף ציבור ושנת היער העירוני.

הוועדה שמה לה למטרה לקדם תחבורה בת קיימא ביישוב ולתת פתרון רב
מערכתי על ידי קידום סינכרון בין המערכות בנושא התחבורה ביניהם הגברת
התחבורה הציבורית והתייעלות פעילות הקווים הקיימים, הסדרת שבילי אופניים,
חיזוק התשתיות להולכי רגל ומגוון פתרונות יצירתיים כגון קארפול לרכבת ועוד.  
קידום והוצאה למרכז של התקנת פאנלים סולאריים על מבני ציבור בהיקף
 מיליון ₪. בנוסף למקור הכנסה, המועצה מהווה דוגמא וחשיבה עלויות של 3
 המועצה והוועדה מברכות על  אנרגיות מתחדשות. קדימה ומקדמת ייצור
יוזמות של שיתוף ציבור. במסגרת שנת היער העירוני התקיימו הכשרות נאמני

יערות , שתילת גני יער ועבודה עם מערכת החינוך היישובית.

בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.

רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו
local@sviva.net ל

היערכות לשינוי אקלים
בעיר דלריי ביץ'שבדרום פלורידה, שסובלת מהצפות חמורות בעקבות
שינויי האקלים, קיימה העירייה בסוף השבוע האחרון מיזם להעלאת
מודעות התושבים בעיר לנושא היערכות למשבר האקלים. במסגרת האירוע
גלריות אומנות וברים ברחבי העיר הציגו תערוכות, סרטים ומוסיקה

שעוסקים בנושא משבר האקלים.

כמה זמן נותר להולנד לפני שתשקע?
הולנד ידועה בעולם כמדינה אשר מתמודדת עם שינוי האקלים ועליית פני

הים.

הדבר אינו מפתיע שכן חלק גדול מהמדינה נבנה היסטורית מתחת לפני
הים, הודות למערכת מתוחכמת של סכרים, הגנות חופיות ושטחים

מיובשים.
משבר האקלים מאיים להטביע חלקים נרחבים מהמדינה לכן ממשלת
הולנד עובדת על אסטרטגיה חדשה להתמודדות עם ארבעה תרחישים

אפשריים של המשבר: מחיזוק ההגנות הקיימות, בניית איים חדשים לחופי
המדינה ועד נסיגה והעברה של מליוני אנשים לשטחים יחסית מוגנים

מהצפה בפנים המדינה.

ועדה פתוחה
ועדה פתוחה היא פלטפורמה להשפעה על תהליכי התכנון והבנייה.

המערכת מנגישה את סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכם  נציגי
ועדת איכות סביבה, פעילי סביבה, מתכננות, מתכננים, אדריכלים ואנשי
מקצוע אחרים  להשתתף באופן פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות בתחום.

כאן תוכלו להירשם להתראות מדיוני הוועדות המחוזיות והארציות, ולקבל
באימייל את רשימת התכניות שיועלו לדיוני הוועדות בזמן אמת. בעמודי
התכניות תוכלו לכתוב את התייחסויותיכם לתכנית עוד לפני שלבי

ההתנגדויות, וכך להביע את עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי. 
למידע נוסף

לעמוד הוועדות

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? 
  ונתקן/נוסיף באופן מיידי.  local@sviva.nwt שלחו הערות ל

המדריך להטמעת שקיפות מידע
ברשות מקומית

המדריך שלפניך נועד לסייע לרשות המקומית
בעריכת אומדן, בניתוח ובהצגה של צורכי הציבור

בתחום התחבורה הציבורית ביישוב, כדי לשפר את
השירות ולהתאימו לצרכים המקומיים. תפקיד

הרשות המקומית בייזום ובהתנעה של המהלך הוא
הכרחי להצלחתו, תוך הקצאת המשאבים וכוח האדם

הנדרשים.

לחוברת
המלאה

קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי
חוברת זו המכילה סקירה של פעילות המשרד להגנת הסביבה מול

הרשויות המקומיות על פי חלוקה לאגפים המקצועיים. נוסף על כך, שולבה
בחוברת המדיניות הסביבתית של ארגוני השלטון המקומי  מרכז השלטון

המקומי, פורום ה15 ומרכז המועצות האזוריות.

לחוברת
המלאה

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

עתיד צפוף  ישראל 2050
מיקום: אוניברסיטת תל אביב 

15:15 09:00  סיום: 16/02/2020 התחלה: 16/02/2020

מפגש בנושא מגבלות התכנון והבניה במדינה הצפופה במערב 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

קורס "יסודות הבנייה הירוקה"
מיקום: מרכז ההדרכה של המנהל ללימודים מוניציפליים של

מרכז השלטון המקומי בתל אביב
15:15 09:00  סיום: 17/03/2020 התחלה: 17/03/2020

לבנייה חכמה, איכותית וחדשנית  קורס בנושא "יסודות הבנייה הירוקה"
ברשויות המקומיות, בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, מרכז
השלטון המקומי ופורום ה15. קורס זה מספק הזדמנות להכיר וללמוד
את נושא הבנייה הירוקה על כלל משמעויותיו, תוך הדגשת מגוון כלים
. להטמעת הבנייה הירוקה במסגרת הליכי התכנון העירוניים והארציים

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

מצעד האקלים 2020
מיקום: תל אביב

13:00 09:00  סיום: 27/03/2020 התחלה: 27/03/2020

זה המאבק הפוליטי והחברתי המשמעותי ביותר של המאה הזו. 
ב27.3 נצעד למען החיים עצמם בישראל, במזרח התיכון ובכלל. 

נצעד יחד כדי לדרוש מכל ממשלה שתקום להכריז על מצב חירום
אקלימי ולפעול באופן מיידי לטובת החיים שלנו, הבריאות שלנו, העתיד

שלנו. 

סביבה מקומית  מהדורה 3

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ידיעון שלישי בנושא ועדות איכות הסביבה!

בחודש האחרון רשויות המקומיות ניצבו בפני אתגרים של ניהול העיר על רקע שחיכות ועוצמת הסופות שלצערנו גבו
קורבנות. המודעות למשבר האקלים ולפתרונות מבוססי מקום וטבע עלו לסדר היום, זוהי הזדמנות לוועדות איכות
הסביבה ברשויות המקומיות להיות פעילות בנושא ולקדם את עירם להיות ערי חוסן ומוכנות לשינוי האקלים. בגיליון

הקרוב נתמקד בנושא זה.

כארגון הגג של ארגוני הסביבה, שמנו לעצמנו כמטרה להתמקד בחיזוק וועדות איכות הסביבה והייצוג הציבורי בהן. מאז
הידיעון האחרון הספקנו לקיים הכשרה שניה לוועדות איכות סביבה בנושא רשויות מקומיות בחזית בריאות הציבור
בשיתוף איגוד רופאי בריאות ציבור ועריית נס ציונה.תודה מיוחדת ליו"ר וועדות איכות סביה המקומית שאירח את

המפגש נאור ירושלמי. 
מפגשי הכשרה נוספים יתקיימו בחדרה ובגליל התחתון (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

הכשרה לפעילים ולנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה

הרשמה לכנס

זרקור מקומי

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

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"

       

להתראות בידיעון הבא....

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

