
להרחבה

שמים סוף להדברה מסוכנת במרחב העירוני
באדם טבע ודין מסכמים חודשיים לקמפיין להעלאת המודעות בקרב רשויות
מקומיות והציבור הרחב באשר לסכנה הבריאותית שבריסוס חומרי הדברה
בפארקים, גינות ציבוריות, מדרכות והמרחב הציבורי בכללותו. בשנה האחרונה,
התקיים שיתוף פעולה עם מספר רשויות מקומיות במטרה לקדם מעבר לגינון בר
קיימא, כדוגמת כפר סבא שלא מרססת כבר מספר שנים ושמה לה למטרה אפס
הדברה בקוטלי עשבים במרחב העירוני. מלבד חתימה על העצומה, תוכלו
לשלוח מכתב לרשות שלכם המבקש את הפסקת השימוש בריסוס בגינון העירוני

ולצפות בהקלטת המפגש שעסק בנושא

לחצו על מנת להצטרף למהלך

אנרגיה מתחדשת כן בבית ספרנו!
בחלק מהרשויות המקומיות החלו בצעדים להתקנת גגות סולארים על מבני
הציבור בתחומן. באשדוד, שוהם, מודיעין החלו במהלך ומצטרפות לירושלים

ולרשויות נוספות שכבר התקינו, ועוד רשויות נוספות על הפרק. 
מפעל הפיס הקים קרן הלוואות לרשויות המקומיות לקידום השימוש באנרגיה
סולארית בסך של כחצי מליארד ש"ח. החדשות הטובות הן ש141 רשויות כבר
הגישו בקשות לקרן! רוצים לדעת מה קורה אצלכם ברשות? תוכלו לבדוק במפה

של משרד האנרגיה כאן.
 בנוסף, משרד האנרגיה יצא בתהליך של שיתוף ציבור בנושא הקמת פאנלים
סולאריים על גגות בתים פרטיים ומעוניין ליצור מספר קבוצות מיקוד של אזרחים
שהקימו מערכות וכאלו שלא הקימו) בכדי לשמוע את הדעות בנושא. מוזמנים

להצטרף למהלך!

לטקסט המלא

ועדת איכות הסביבה מ.א. גזר
"הסביבה היא איפה שכולנו נפגשים, היכן שכולנו חולקים עיניין משותף. זהו

הדבר האחד שכולנו חולקים"  ליידי בירד ג'ונסון. 
המרחב בו אנו חיים על שטחיו הפתוחים דורש מאתנו לנהוג בו באחריות ובכבוד.
הועדה לאיכות הסביבה מחויבת למשימה זו. אני רואה חשיבות בהידוק הקשר
בין הועדה לבין פסיפס הקהילות המרכיב את המועצה, דלת הועדה פתוחה בפני
כל הרוצה לקחת חלק במשימתנו. בפגישות הועדה האחרונות התגבשה ההבנה

כי יש צורך לבצע שינויים באופן עבודת הועדה והחלנו בתהליך מיקוד.

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

local@sviva.net

לפרטים נוספים

גיוס תקציבים לנושאי איכות סביבה וקיימות
במטרה לחזק את הרשויות המקומיות שלוקחות חלק במאבק בשינויי
האקלים, אנחנו שמחים לדווח על פתיחת מחזור הכשרה נוסף לתוכנית
 רשויות  עיריות, מועצות מקומיות, CLIMA MED. השנה השתתפו כ 40
מועצות איזוריות. הרשויות הציבו יעדים, ערכו סקר, בנו מתווה לתכנית
עבודה וחלק מראשי הרשויות אפילו הספיקו כבר לחתום על אמנה
בינלאומית והתחייבו לפעול למען צמצום פליטות והסתגלות לשינויי האקלים. 
התכנית מיועדת לעובדי הרשות המקומית, מוזמנים לעניין את אנשי הקשר

ברשות שלכם! 

לפרטים והרשמה

קורס מיצוי תקציבי איכות סביבה וקיימות
האם הרשות שלכם יודעת להגיע ולממש את כל התקציבים, התמיכות,
המענקים ומשאבים נוספים לקידום סביבה וקיימות? בהרבה רשויות
ממשלתיות, מקורות פילנטרופיים ואחרים, יש שפע משאבים ייעודיים
לרשויות מקומיות ורק צריך לדעת איפה הם ואיך לגייס ולממש אותם.
מוזמנים/ות להעביר למנכ"לי הרשויות, ליחידות ולאגפי הסביבה והקיימות
ולעודד אותם לשלוח את בעלי/ות התפקידים הרלוונטיים ברשות להצטרף
לקורס ייחודי, המשותף למרכז השלטון המקומי ומרכז השל לקיימות

שיתקיים בספטמבר הקרוב. מספר המקומות מוגבל!

קול קורא להגשת בקשות לקרן שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים קוראת להגיש בקשות לפרויקטים
סביבתיים העוסקים בתחומי השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים
הפתוחים, או לפרויקטים העוסקים במצב המגוון הביולוגי בישראל ולטובת שיקום

מערכות אקולוגיות. המועד האחרון להגשת בקשות: 3.9.20. 
לפרטים והגשת הבקשה

לקול הקורא

שומרים על "חוף נקי" מפסולת וחד פעמי!
המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לרשויות החוף  "חוף נקי"
לתמיכה ועידוד רשויות לבצע פעולות ניקוי בחופי ים לא מוכרזים ולהקמת

תשתיות לאיסוף פסולת בחופים לא מוכרזים.
ארגון אקואושן יוצא במהלך לקבלת מידע מהציבור הרחב אודות שימוש בכלי
פלסטיק בחופי הים באמצעות שאלון סקר שימוש בכלי פלסטיק חדפעמיים
בחופים. הנתונים שיאספו יסייעו לארגון בקידום הפעילות להפחתת פסולת

הפלסטיק בחופים, המווה כיום בעיה חמורה. מוזמנים להשתתף

להרשמההוסף ליומן:

התכנית הלאומית לאקלים ואנרגיה מקיימת מפגש לרשויות המקומיות
12:00 10:00  סיום: 11/08/2020 התחלה: 11/08/2020

ביוזמת משרד האנרגיה ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ופורום ה15 יתקיים
ב11.8.20 מפגש בנושא התכנית הלאומית לאקלים. במפגש יוצגו עיקרי התכנית אשר במסגרתה מקודם מסלול לתמיכה
ברשויות מקומיות המקדמות תכניות ופעילות להגנת אקלים, וכן תוצג ותתקיים התייעצות אודות מדריך המיועד לסייע

לעיריות בהכנת תכנית עירונית בתחומי האקלים והאנרגיה. המפגש יתקיים ב"זום" בין השעות 10:0012:00. 

להרשמה ולפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חוסן אקלימי: היערכות עירונית למשבר האקלים
13:00 09:00  סיום: 07/09/2020 התחלה: 07/09/2020

ובשיתוף עיריית תל אביביפו. מפגש זה ביום שני, ה7.9.20, בשעות הבוקר יתקיים מפגש zoom, ביוזמת פורום ה15
הוא חלק ראשון בסדרת מפגשים בנושא, ובו נכיר את המגמות האקלימיות הצפויות להשפיע על הערים בישראל, נשמע על
ההיערכות של ערים בעולם ונחשף לדוגמאות מובילות של תכניות אקלים עירוניות המקודמות בימים אלה בערי פורום

ה15. 
,  liana@forum15.org.ilאו בטלפון: 036844236. להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כוחה של קהילה  כנס קיימות וקהילה של מרכז
השל

מיקום: הגן הבוטני, גבעת רם, ירושלים
13:00 09:00  סיום: 08/09/2020 התחלה: 08/09/2020

למרות הכל כנס קיימות וקהילה מתקיים גם השנה! הכנס יתקיים
במתכונת המותאמת להנחיות של משרד הבריאות  באוויר הפתוח,
בקבוצות קטנות ועם המיגון המתאים! שמרו את התאריך יום שלישי 9

בספטמבר 2020, ברחבי הגן הבוטני בגבעת רם בירושלים. 

המלצות לתהליכי שיתוף
בשלטון המקומי

במחצית השניה של 2019 נערכו מפגשי
חשיבה ושיח לגיבוש עקרונות, כלים
והמלצות לקידום תהליכי שיתוף בשלטון
המקומי בישראל – הזירה השלטונית
המשפיעה באופן מיידי על חיי האזרחים.
המפגשים נערכו ע"י פורום קהלת, ארגון
מנהיגות אזרחית והמחלקה לאחריות
משותפת בעיריית חיפה. במפגשים נכח
מנעד רחב של משתתפים המצויים
ן והשלטו ר  בו הצי ף  תו שי   מי בתחו

המקומי.

למסמך

מראה מקום: כלי לשיפור
התכנון במרחב

קה רו י ה  י לבנ עצה  המו ת  מבי   י כל
 המאפשר שיפור ובתמיכת קרן ברכה,
תכנון המרחב באמצעות זיהוי ובחינה
של מרכיביו המעודדים הליכה ברגל.
המדד מגדיר מהו מרחב המעודד הליכה,
ממפה את המרכיבים שהופכים את
הרחוב להליכתי ומאתר הזדמנויות
לשיפור המרחב במסגרת תהליכי פיתוח
עירוני והתחדשות עירונית. הכלי מספק
תמונת מצב על פוטנציאל ההליכה בעיר

וכן המלצות אופרטיביות לשיפורו.

למדד

חוסן עירוני – מסמך
לרשויות המקומיות

מסמך בחודש שעבר פרסם פורום ה15
המלצות לבנייה וחיזוק החוסן העירוני
תי רו ל שי עו י י ך  תו   ך, ח הארו ו בטו
שהרשות המקומית, לחיזוק הכלכלה
המקומית וכלל המערכות הפועלות בה
– בשגרה ובמצבי משבר. המסמך עוסק
במגוון תחומים הנוגעים לחיים העירוניים
ולתפקוד הרשות המקומית ומבוסס על
ידע שנצבר מערים בישראל ובעולם,
שיחות עם מומחים וסקירה ספרותית

אקדמית. מוזמנים לעיין!

למסמך

למערכת ועדה פתוחה

ועדה פתוחה  הדרך המיידית להשפעה על
דיונים במוסדות התכנון!

על אף הקורונה תכניות ממשיכות להיות מקודמות, דיונים ממשיכים
להתקיים (גם בזום) ומוסדות התכנון לא עוצרים! הגיע הזמן להתעורר לפני
שהדחפורים מציצים לנו מהחלון! במערכת המיוחדת שפיתחנו, ניתנת
האפשרות לשלוח את ההתייחסות שלכם לכל תכנית שעולה לועדות
המחוזיות והארציות לפני הדיון! איך זה עובד? תנו לסירטון להסביר לכם!

לעמוד הוועדות

הכירו: אינדקס הועדות באתר "חיים וסביבה"
באתר חיים וסביבה ניתן למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל ועדת
איכות סביבה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור
וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד. אנו אוספים מידע כל העת ומזמינים
אתכם לחפש את הרשות בה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלנו הוא
 ואנו local@sviva.net נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? שלחו הערות ל

נדאג לעדכן. 

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות  יולי 2020

ידיעון חמישי בנושא ועדות איכות הסביבה!

הקורונה עדיין כאן ולא נראה שהיא בדרך החוצה ואנו נאלצים ללמוד לחיות איתה. דיונים של ועדות, כנסים ומפגשים שעוברים לבמה
הוירטואלית כדי לאפשר המשכיות. בפרדס חנה לקחו את זה צעד קדימה ובכדי לאפשר את המפגש הבלתי אמצעי (תוך שמירה על
לרשויות הנחיות משרד הבריאות כמובן), קיימו מפגש של ועדת איכות הסביבה במרחב הפתוח וכך גם במטה יהודה ואחרים. 
המקומיות עדיין אתגרים רבים באופן שבה העיר מתפקדת בצל משבר הקורונה וכך גם הארגונים השונים הצריכים להתאים את

עצמם למציאות החדשה, עליהם תוכלו לקרוא בידיעון הקרוב. 
כידוע לכם, כחלק מהמטרות של חיים וסביבה, שמנו לעצמנו גם את נושא חיזוק ועדות איכות הסביבה ומעורבות הציבור בעשייה
המקומיתסביבתית. על מנת לאפשר התמקצעות של הנציגים, כמו גם בעלי תפקידים בתחום ובעלי עניין נוספים, עבדנו בחודשים
 שירכז את כל המידע ויתן כלים לעשייה ואנחנו נרגשים להציג אותו בדיוור הפעם, בבכורה עולמית! מוזמנים אתר האחרונים על

להיכנס, להתרשם ולנעוץ אותו במועדפים, כך שיתן לכם מענה לכל סוגיה שעולה.

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

זרקור מקומי

קולות קוראים ושיתופי פעולה

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

התמקצעות והרחבת הידע

למדריכים ומסמכים נוספים

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....

vaada.me
https://www.vaada.me/
https://www.adamteva.org.il/public-health/pesticide/
https://www.adamteva.org.il/petitions/pesticide-petition/
https://www.adamteva.org.il/letter-to-authorities-on-pesticides/
https://www.youtube.com/watch?v=ZWRvhNzQBUE&feature=youtu.be
https://www.adamteva.org.il/public-health/pesticide/
https://www.adamteva.org.il/public-health/pesticide/
https://www.panel4all.co.il/survey_runtime/index.php
https://www.maariv.co.il/news/environment/Article-773701
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5736915,00.html
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjY0NmI0MWYtNWY3Mi00ZTJmLTk2NWQtNTdkNTZhZTAxOGZkIiwidCI6ImUxYjY2OThlLTlhMTQtNDNkOC05ZWJhLTUzNDBiZjc5MDkxMCIsImMiOjl9
https://www.panel4all.co.il/survey_runtime/index.php
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=התכנית+הלאומית+לאקלים+ואנרגיה+מקיימת-+מפגש+לרשויות+המקומיות&dates=20200811T100000/20200811T120000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++++++%3Cdiv+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22text-align%3A+justify%3B+margin%3A+auto%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eביוזמת+משרד+האנרגיה+ובשיתוף+המשרד+להגנת+הסביבה%2C+משרד+הפנים%2C+מרכז+השלטון+המקומי+ופורום+ה-15+יתקיים+ב-11.8.20+מפגש+בנושא+התכנית+הלאומית+לאקלים.+במפגש%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eיוצגו+עיקרי+התכנית+אשר+במסגרתה+מקודם+מסלול+לתמיכה+%3Cstrong%3Eברשויות+מקומיות+המקדמות+תכניות+ופעילות+להגנת+אקלים%2C%3C%2Fstrong%3E+וכן+תוצג+ותתקיים+התייעצות+אודות+מדריך+המיועד+לסייע+לעיריות+בהכנת+תכנית+עירונית+בתחומי+האקלים+והאנרגיה.+המפגש+יתקיים+ב%22זום%22+בין+השעות+10%3A00-12%3A00.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0A++++%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&location=
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=התכנית+הלאומית+לאקלים+ואנרגיה+מקיימת-+מפגש+לרשויות+המקומיות&DUR=0200&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++++++%3Cdiv+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22text-align%3A+justify%3B+margin%3A+auto%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eביוזמת+משרד+האנרגיה+ובשיתוף+המשרד+להגנת+הסביבה%2C+משרד+הפנים%2C+מרכז+השלטון+המקומי+ופורום+ה-15+יתקיים+ב-11.8.20+מפגש+בנושא+התכנית+הלאומית+לאקלים.+במפגש%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eיוצגו+עיקרי+התכנית+אשר+במסגרתה+מקודם+מסלול+לתמיכה+%3Cstrong%3Eברשויות+מקומיות+המקדמות+תכניות+ופעילות+להגנת+אקלים%2C%3C%2Fstrong%3E+וכן+תוצג+ותתקיים+התייעצות+אודות+מדריך+המיועד+לסייע+לעיריות+בהכנת+תכנית+עירונית+בתחומי+האקלים+והאנרגיה.+המפגש+יתקיים+ב%22זום%22+בין+השעות+10%3A00-12%3A00.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0A++++%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&in_loc=&st=20200811T100000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=C0ABuo2jQxjj8nl327KVvt6LYDRAAZb7MondGLY5nwWa1%2ByjTx8TPXjQtDdz4kekuiAzoT5AgFx5FvESQJHUuKjlL48FV1c8rPJzbA3EqkSXS8PSicJPbIYwXxlhEeOAWTYR%2Bo30jxzPe40PehpO%2Fpl8Kyk%2FRXn6f8AuCezFAbbmC2so3ZqbAK8qqdByw1birIAcfeL98YWVHI%2FZ6zj0dkz9BcQkz1XIlfTkGVNXqOnNzhAR%2F8jP81%2Bk%2BW4KEeZgEP2vJ4L%2BDbg9atPlxrD3wScC%2BlzNTAduS0J%2BxvW2oPaU8u8UMYEV2dA5BC%2FvsfFyilo7Y9sS%2BViEFg1h40wPoQcWTtWskjLED7pYBZc9YNHg6Ho3dUZuTKhIYlXA0wVQDUJT4WFz5QvNK%2FHQLaTh7laGsK684%2B%2BPaA8DAlffFFDhuEWMfM87xXtrPhjX65XhbM7eNvoX1xyHbtHbrPV1iAlRva8Ss%2F4D%2FvF2nUyU0euUL37%2Bxn7zkBHTmylOomvE4N%2BulNlvzHcShDkk25kcX7jr7ehr7V7Yacf4uCDljMXxW63Y05jNaNWDQOPmToqq4Y13VINbrQGl74EX6JMNs2mONHZ2Ocj5HIFwnH16NucIFqh77MUHWt%2ByYHonlkmYQ2uGsaeeMaT6zhdNdpM2cVwRWgidBL9KPGU%2F7ddCyGClHRR6Y0yJmUGDHOuK0N450awWom56sPOQ8FiKslzBOwCYF8CtAXdZqWEFl7w40IzbfftYtNdshLNTNIe3id9we0jXUO%2BeO%2F7GhI%2B5ZwPdmEg%3D%3D
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=חוסן+אקלימי%3A+היערכות+עירונית+למשבר+האקלים&dates=20200907T090000/20200907T130000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++++++%3Cdiv+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eביום+שני%2C+ה-7.9.20%2C+בשעות+הבוקר+יתקיים+מפגש+%3Cstrong%3Ezoom%3C%2Fstrong%3E%2C+ביוזמת+%3Cstrong%3Eפ%3C%2Fstrong%3Eורום+ה-%3Cstrong%3E1%3C%2Fstrong%3E%3Cstrong%3E5%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3Eובשיתוף+עיריית+תל+אביב-יפו.+מפגש+זה+הוא+חלק+ראשון+בסדרת+מפגשים+בנושא%2C+ובו+נכיר+את+המגמות+האקלימיות+הצפויות%0A++++++++++++להשפיע+על+הערים+בישראל%2C+נשמע+על+ההיערכות+של+ערים+בעולם+ונחשף+לדוגמאות+מובילות+של+תכניות+אקלים+עירוניות+המקודמות+בימים+אלה+בערי+פורום+ה-15.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++++++++%3Cdiv+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eלהרשמה+ולקבלת+פרטים+נוספים%3A+%3Ca+href%3D%22mailto%3Aliana%40forum15.org.il%22+target%3D%22_blank%22%3Eliana%40forum15.org.il%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B+%2C%3Cspan+dir%3D%22LTR%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3Eאו+בטלפון%3A+03-6844236.%3C%2Fdiv%3E%0A++++%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&location=
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=חוסן+אקלימי%3A+היערכות+עירונית+למשבר+האקלים&DUR=0400&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++++++%3Cdiv+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eביום+שני%2C+ה-7.9.20%2C+בשעות+הבוקר+יתקיים+מפגש+%3Cstrong%3Ezoom%3C%2Fstrong%3E%2C+ביוזמת+%3Cstrong%3Eפ%3C%2Fstrong%3Eורום+ה-%3Cstrong%3E1%3C%2Fstrong%3E%3Cstrong%3E5%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3Eובשיתוף+עיריית+תל+אביב-יפו.+מפגש+זה+הוא+חלק+ראשון+בסדרת+מפגשים+בנושא%2C+ובו+נכיר+את+המגמות+האקלימיות+הצפויות%0A++++++++++++להשפיע+על+הערים+בישראל%2C+נשמע+על+ההיערכות+של+ערים+בעולם+ונחשף+לדוגמאות+מובילות+של+תכניות+אקלים+עירוניות+המקודמות+בימים+אלה+בערי+פורום+ה-15.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++++++++%3Cdiv+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22margin%3A+0px%3B%22%3Eלהרשמה+ולקבלת+פרטים+נוספים%3A+%3Ca+href%3D%22mailto%3Aliana%40forum15.org.il%22+target%3D%22_blank%22%3Eliana%40forum15.org.il%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B+%2C%3Cspan+dir%3D%22LTR%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3Eאו+בטלפון%3A+03-6844236.%3C%2Fdiv%3E%0A++++%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&in_loc=&st=20200907T090000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CQS5HTISBKkL%2FLdSBfWARQKJe5tvIoxiP2jTtiffAJEQ%2Fs9aMbYFjyQj2MbV9uC3dpECOOdzhBf9GS6eSlUM%2Fzlz3lAjDHma2NflLjuZZmxMBB9%2BkMToWZVKOCB66Q9N%2FvIZZiVt61urkGgl%2FqrazUhUmA4We7EEir5lEnrSSeqkTBIr1ULIYefbr4J1DRaaHXSFdn%2BPi0URuLIHgwsRea7bB6QSqBSx5yA16UAljJA6QtXa1I7vN8R1FvIsTKVt7Dhj7FEONDVjJjeQYkT2M8ZrrXDLV81Fb9nfkpCxoy0ckeUYeJxW%2BTnVijqRNW0KwzulFaKM4X%2FOanNXM4TewmlEwWxexXkwvQKxNFtboqh6ZnDHwoCKnfc9rLVusTJni%2BNpoDFLdl0voqaKGu6kB1z8OKr0d2zNwUm1hjwXx1cF%2BvGZGOp127Jpq239GP0yhGJSPdilVAUWnBQlkk0nEjhl4BSNxoTeyzpIc9rG3mvFfOEAz04zEsybPew1uEQu2J%2Bsh5IEvSmTEu6vkSPyXlHrxNtDdu%2Bz%2B90zmJGYxiOnTstN7GwrtmSXTDeG4OCl7UQLQgozEwQnCqnfjuGZc7kd5lglrjEdIokViq7uwels3v5AYl7RBf%2BnJmgOwO2enuJ4HaqCUv43b2ys6P1oaJm4wBwSGOElAgVBoGEEPsrgm%2BdKEGMSxfgMgOYBpxbaaw5nFAv5D%2BSoK5K4xwWkF4MFx5IMIjK%2FvoLBTA5LGbm%2FDWyNmRyPpWb56bOuorWG6Ce4B6f4RNbI%2Fp7B2maDILv85BJn28qPqppyLpOXasRPXhUOEqi2MygfcGDasxW%2B6q0wiDYrftmQZ%2B6D8U6IFTEG2Ddp76pioEFF%2FmMPizUea2oG%2F7TCGgF%2BqlCkuFLFH
https://waze.com/ul?q=הגן הבוטני, גבעת רם, ירושלים
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כוחה+של+קהילה+-+כנס+קיימות+וקהילה+של+מרכז+השל&dates=20200908T090000/20200908T130000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++++++%3Cdiv+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22text-align%3A+justify%3B+margin%3A+auto%3B%22%3Eלמרות+הכל+כנס+קיימות+וקהילה+מתקיים+גם+השנה!+הכנס+יתקיים+במתכונת+המותאמת+להנחיות+של+משרד+הבריאות+-+באוויר+הפתוח%2C+בקבוצות+קטנות+ועם+המיגון+המתאים!+שמרו+את+התאריך+יום+שלישי+9+בספטמבר+2020%2C+ברחבי+הגן+הבוטני+בגבעת+רם+בירושלים.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++++%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&location=הגן+הבוטני%2C+גבעת+רם%2C+ירושלים
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כוחה+של+קהילה+-+כנס+קיימות+וקהילה+של+מרכז+השל&DUR=0400&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++++++%3Cdiv+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22text-align%3A+justify%3B+margin%3A+auto%3B%22%3Eלמרות+הכל+כנס+קיימות+וקהילה+מתקיים+גם+השנה!+הכנס+יתקיים+במתכונת+המותאמת+להנחיות+של+משרד+הבריאות+-+באוויר+הפתוח%2C+בקבוצות+קטנות+ועם+המיגון+המתאים!+שמרו+את+התאריך+יום+שלישי+9+בספטמבר+2020%2C+ברחבי+הגן+הבוטני+בגבעת+רם+בירושלים.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A++++%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&in_loc=הגן+הבוטני%2C+גבעת+רם%2C+ירושלים&st=20200908T090000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CQ9MNfhvSqc9oRHYyq%2Fj%2F4BLXEmkVrW%2B%2FwD33geBVItaIQ%2Bn65B2K6fukStdONjuZVbVSYWYZRVod73yrD0Y7WY%2FPBdbaw3YrmsIuh4enTV9AB%2BADt8LcrCYp6%2Ffu5GB4zx6xTwFzsgHBWlccyzTCcNBui7yuxUDK3JhPFj4ONPGrQSq8MYg6BYxU673BFix6WgQpRkQdqd8ZjgPaAipGNV41xW3B7gNXI7udOyK%2FQToGKSFIDaVPMc2z%2F1doLHK5M6bNitnIiNF0tL3gErSt70ZhfEOrIlTEKxjvRVKUOUTLfQ0mDOD8rhAZfLtdOPCY1FmfajWoCdTG3k6UWoQTE68HLwm8GLgoD0E1v91f%2FjeL0T81ZpS%2FW6CFJ%2FQM%2Bg7ues2Pa7cbpEZ0MPIaVV3QOGmwlZiaDZINv%2FBG8iUR09ZHK9r7GaUGbsyRdZtiZvL%2FrAHMkEhlZxfIz%2BTIa4qDC4URszg3TQxWe1EO%2BB6wNmLW5JRpzv5PU0U3lb6ML40y6pBC0%2FDqfPuzuVMgcAb5eT1Fd42ToF2GDD9Nvt2kBDRh9xbh7PkECUTbPlBv2%2FrLXE86eyxegvmRLLwyaAwMcr6yEJd3sQft


להרחבה

שמים סוף להדברה מסוכנת במרחב העירוני
באדם טבע ודין מסכמים חודשיים לקמפיין להעלאת המודעות בקרב רשויות
מקומיות והציבור הרחב באשר לסכנה הבריאותית שבריסוס חומרי הדברה
בפארקים, גינות ציבוריות, מדרכות והמרחב הציבורי בכללותו. בשנה האחרונה,
התקיים שיתוף פעולה עם מספר רשויות מקומיות במטרה לקדם מעבר לגינון בר
קיימא, כדוגמת כפר סבא שלא מרססת כבר מספר שנים ושמה לה למטרה אפס
הדברה בקוטלי עשבים במרחב העירוני. מלבד חתימה על העצומה, תוכלו
לשלוח מכתב לרשות שלכם המבקש את הפסקת השימוש בריסוס בגינון העירוני

ולצפות בהקלטת המפגש שעסק בנושא

לחצו על מנת להצטרף למהלך

אנרגיה מתחדשת כן בבית ספרנו!
בחלק מהרשויות המקומיות החלו בצעדים להתקנת גגות סולארים על מבני
הציבור בתחומן. באשדוד, שוהם, מודיעין החלו במהלך ומצטרפות לירושלים

ולרשויות נוספות שכבר התקינו, ועוד רשויות נוספות על הפרק. 
מפעל הפיס הקים קרן הלוואות לרשויות המקומיות לקידום השימוש באנרגיה
סולארית בסך של כחצי מליארד ש"ח. החדשות הטובות הן ש141 רשויות כבר
הגישו בקשות לקרן! רוצים לדעת מה קורה אצלכם ברשות? תוכלו לבדוק במפה

של משרד האנרגיה כאן.
 בנוסף, משרד האנרגיה יצא בתהליך של שיתוף ציבור בנושא הקמת פאנלים
סולאריים על גגות בתים פרטיים ומעוניין ליצור מספר קבוצות מיקוד של אזרחים
שהקימו מערכות וכאלו שלא הקימו) בכדי לשמוע את הדעות בנושא. מוזמנים

להצטרף למהלך!

לטקסט המלא

ועדת איכות הסביבה מ.א. גזר
"הסביבה היא איפה שכולנו נפגשים, היכן שכולנו חולקים עיניין משותף. זהו

הדבר האחד שכולנו חולקים"  ליידי בירד ג'ונסון. 
המרחב בו אנו חיים על שטחיו הפתוחים דורש מאתנו לנהוג בו באחריות ובכבוד.
הועדה לאיכות הסביבה מחויבת למשימה זו. אני רואה חשיבות בהידוק הקשר
בין הועדה לבין פסיפס הקהילות המרכיב את המועצה, דלת הועדה פתוחה בפני
כל הרוצה לקחת חלק במשימתנו. בפגישות הועדה האחרונות התגבשה ההבנה

כי יש צורך לבצע שינויים באופן עבודת הועדה והחלנו בתהליך מיקוד.

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

local@sviva.net

לפרטים נוספים

גיוס תקציבים לנושאי איכות סביבה וקיימות
במטרה לחזק את הרשויות המקומיות שלוקחות חלק במאבק בשינויי
האקלים, אנחנו שמחים לדווח על פתיחת מחזור הכשרה נוסף לתוכנית
 רשויות  עיריות, מועצות מקומיות, CLIMA MED. השנה השתתפו כ 40
מועצות איזוריות. הרשויות הציבו יעדים, ערכו סקר, בנו מתווה לתכנית
עבודה וחלק מראשי הרשויות אפילו הספיקו כבר לחתום על אמנה
בינלאומית והתחייבו לפעול למען צמצום פליטות והסתגלות לשינויי האקלים. 
התכנית מיועדת לעובדי הרשות המקומית, מוזמנים לעניין את אנשי הקשר

ברשות שלכם! 

לפרטים והרשמה

קורס מיצוי תקציבי איכות סביבה וקיימות
האם הרשות שלכם יודעת להגיע ולממש את כל התקציבים, התמיכות,
המענקים ומשאבים נוספים לקידום סביבה וקיימות? בהרבה רשויות
ממשלתיות, מקורות פילנטרופיים ואחרים, יש שפע משאבים ייעודיים
לרשויות מקומיות ורק צריך לדעת איפה הם ואיך לגייס ולממש אותם.
מוזמנים/ות להעביר למנכ"לי הרשויות, ליחידות ולאגפי הסביבה והקיימות
ולעודד אותם לשלוח את בעלי/ות התפקידים הרלוונטיים ברשות להצטרף
לקורס ייחודי, המשותף למרכז השלטון המקומי ומרכז השל לקיימות

שיתקיים בספטמבר הקרוב. מספר המקומות מוגבל!

קול קורא להגשת בקשות לקרן שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים קוראת להגיש בקשות לפרויקטים
סביבתיים העוסקים בתחומי השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים
הפתוחים, או לפרויקטים העוסקים במצב המגוון הביולוגי בישראל ולטובת שיקום

מערכות אקולוגיות. המועד האחרון להגשת בקשות: 3.9.20. 
לפרטים והגשת הבקשה

לקול הקורא

שומרים על "חוף נקי" מפסולת וחד פעמי!
המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לרשויות החוף  "חוף נקי"
לתמיכה ועידוד רשויות לבצע פעולות ניקוי בחופי ים לא מוכרזים ולהקמת

תשתיות לאיסוף פסולת בחופים לא מוכרזים.
ארגון אקואושן יוצא במהלך לקבלת מידע מהציבור הרחב אודות שימוש בכלי
פלסטיק בחופי הים באמצעות שאלון סקר שימוש בכלי פלסטיק חדפעמיים
בחופים. הנתונים שיאספו יסייעו לארגון בקידום הפעילות להפחתת פסולת

הפלסטיק בחופים, המווה כיום בעיה חמורה. מוזמנים להשתתף

להרשמההוסף ליומן:

התכנית הלאומית לאקלים ואנרגיה מקיימת מפגש לרשויות המקומיות
12:00 10:00  סיום: 11/08/2020 התחלה: 11/08/2020

ביוזמת משרד האנרגיה ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ופורום ה15 יתקיים
ב11.8.20 מפגש בנושא התכנית הלאומית לאקלים. במפגש יוצגו עיקרי התכנית אשר במסגרתה מקודם מסלול לתמיכה
ברשויות מקומיות המקדמות תכניות ופעילות להגנת אקלים, וכן תוצג ותתקיים התייעצות אודות מדריך המיועד לסייע

לעיריות בהכנת תכנית עירונית בתחומי האקלים והאנרגיה. המפגש יתקיים ב"זום" בין השעות 10:0012:00. 

להרשמה ולפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חוסן אקלימי: היערכות עירונית למשבר האקלים
13:00 09:00  סיום: 07/09/2020 התחלה: 07/09/2020

ובשיתוף עיריית תל אביביפו. מפגש זה ביום שני, ה7.9.20, בשעות הבוקר יתקיים מפגש zoom, ביוזמת פורום ה15
הוא חלק ראשון בסדרת מפגשים בנושא, ובו נכיר את המגמות האקלימיות הצפויות להשפיע על הערים בישראל, נשמע על
ההיערכות של ערים בעולם ונחשף לדוגמאות מובילות של תכניות אקלים עירוניות המקודמות בימים אלה בערי פורום

ה15. 
,  liana@forum15.org.ilאו בטלפון: 036844236. להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כוחה של קהילה  כנס קיימות וקהילה של מרכז
השל

מיקום: הגן הבוטני, גבעת רם, ירושלים
13:00 09:00  סיום: 08/09/2020 התחלה: 08/09/2020

למרות הכל כנס קיימות וקהילה מתקיים גם השנה! הכנס יתקיים
במתכונת המותאמת להנחיות של משרד הבריאות  באוויר הפתוח,
בקבוצות קטנות ועם המיגון המתאים! שמרו את התאריך יום שלישי 9

בספטמבר 2020, ברחבי הגן הבוטני בגבעת רם בירושלים. 

המלצות לתהליכי שיתוף
בשלטון המקומי

במחצית השניה של 2019 נערכו מפגשי
חשיבה ושיח לגיבוש עקרונות, כלים
והמלצות לקידום תהליכי שיתוף בשלטון
המקומי בישראל – הזירה השלטונית
המשפיעה באופן מיידי על חיי האזרחים.
המפגשים נערכו ע"י פורום קהלת, ארגון
מנהיגות אזרחית והמחלקה לאחריות
משותפת בעיריית חיפה. במפגשים נכח
מנעד רחב של משתתפים המצויים
ן והשלטו ר  בו הצי ף  תו שי   מי בתחו

המקומי.

למסמך

מראה מקום: כלי לשיפור
התכנון במרחב

קה רו י ה  י לבנ עצה  המו ת  מבי   י כל
 המאפשר שיפור ובתמיכת קרן ברכה,
תכנון המרחב באמצעות זיהוי ובחינה
של מרכיביו המעודדים הליכה ברגל.
המדד מגדיר מהו מרחב המעודד הליכה,
ממפה את המרכיבים שהופכים את
הרחוב להליכתי ומאתר הזדמנויות
לשיפור המרחב במסגרת תהליכי פיתוח
עירוני והתחדשות עירונית. הכלי מספק
תמונת מצב על פוטנציאל ההליכה בעיר

וכן המלצות אופרטיביות לשיפורו.

למדד

חוסן עירוני – מסמך
לרשויות המקומיות

מסמך בחודש שעבר פרסם פורום ה15
המלצות לבנייה וחיזוק החוסן העירוני
תי רו ל שי עו י י ך  תו   ך, ח הארו ו בטו
שהרשות המקומית, לחיזוק הכלכלה
המקומית וכלל המערכות הפועלות בה
– בשגרה ובמצבי משבר. המסמך עוסק
במגוון תחומים הנוגעים לחיים העירוניים
ולתפקוד הרשות המקומית ומבוסס על
ידע שנצבר מערים בישראל ובעולם,
שיחות עם מומחים וסקירה ספרותית

אקדמית. מוזמנים לעיין!

למסמך

למערכת ועדה פתוחה

ועדה פתוחה  הדרך המיידית להשפעה על
דיונים במוסדות התכנון!

על אף הקורונה תכניות ממשיכות להיות מקודמות, דיונים ממשיכים
להתקיים (גם בזום) ומוסדות התכנון לא עוצרים! הגיע הזמן להתעורר לפני
שהדחפורים מציצים לנו מהחלון! במערכת המיוחדת שפיתחנו, ניתנת
האפשרות לשלוח את ההתייחסות שלכם לכל תכנית שעולה לועדות
המחוזיות והארציות לפני הדיון! איך זה עובד? תנו לסירטון להסביר לכם!

לעמוד הוועדות

הכירו: אינדקס הועדות באתר "חיים וסביבה"
באתר חיים וסביבה ניתן למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל ועדת
איכות סביבה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור
וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד. אנו אוספים מידע כל העת ומזמינים
אתכם לחפש את הרשות בה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלנו הוא
 ואנו local@sviva.net נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? שלחו הערות ל

נדאג לעדכן. 

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות  יולי 2020

ידיעון חמישי בנושא ועדות איכות הסביבה!

הקורונה עדיין כאן ולא נראה שהיא בדרך החוצה ואנו נאלצים ללמוד לחיות איתה. דיונים של ועדות, כנסים ומפגשים שעוברים לבמה
הוירטואלית כדי לאפשר המשכיות. בפרדס חנה לקחו את זה צעד קדימה ובכדי לאפשר את המפגש הבלתי אמצעי (תוך שמירה על
לרשויות הנחיות משרד הבריאות כמובן), קיימו מפגש של ועדת איכות הסביבה במרחב הפתוח וכך גם במטה יהודה ואחרים. 
המקומיות עדיין אתגרים רבים באופן שבה העיר מתפקדת בצל משבר הקורונה וכך גם הארגונים השונים הצריכים להתאים את

עצמם למציאות החדשה, עליהם תוכלו לקרוא בידיעון הקרוב. 
כידוע לכם, כחלק מהמטרות של חיים וסביבה, שמנו לעצמנו גם את נושא חיזוק ועדות איכות הסביבה ומעורבות הציבור בעשייה
המקומיתסביבתית. על מנת לאפשר התמקצעות של הנציגים, כמו גם בעלי תפקידים בתחום ובעלי עניין נוספים, עבדנו בחודשים
 שירכז את כל המידע ויתן כלים לעשייה ואנחנו נרגשים להציג אותו בדיוור הפעם, בבכורה עולמית! מוזמנים אתר האחרונים על

להיכנס, להתרשם ולנעוץ אותו במועדפים, כך שיתן לכם מענה לכל סוגיה שעולה.

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

זרקור מקומי

קולות קוראים ושיתופי פעולה

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

התמקצעות והרחבת הידע

למדריכים ומסמכים נוספים

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....
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להרחבה

שמים סוף להדברה מסוכנת במרחב העירוני
באדם טבע ודין מסכמים חודשיים לקמפיין להעלאת המודעות בקרב רשויות
מקומיות והציבור הרחב באשר לסכנה הבריאותית שבריסוס חומרי הדברה
בפארקים, גינות ציבוריות, מדרכות והמרחב הציבורי בכללותו. בשנה האחרונה,
התקיים שיתוף פעולה עם מספר רשויות מקומיות במטרה לקדם מעבר לגינון בר
קיימא, כדוגמת כפר סבא שלא מרססת כבר מספר שנים ושמה לה למטרה אפס
הדברה בקוטלי עשבים במרחב העירוני. מלבד חתימה על העצומה, תוכלו
לשלוח מכתב לרשות שלכם המבקש את הפסקת השימוש בריסוס בגינון העירוני

ולצפות בהקלטת המפגש שעסק בנושא

לחצו על מנת להצטרף למהלך

אנרגיה מתחדשת כן בבית ספרנו!
בחלק מהרשויות המקומיות החלו בצעדים להתקנת גגות סולארים על מבני
הציבור בתחומן. באשדוד, שוהם, מודיעין החלו במהלך ומצטרפות לירושלים

ולרשויות נוספות שכבר התקינו, ועוד רשויות נוספות על הפרק. 
מפעל הפיס הקים קרן הלוואות לרשויות המקומיות לקידום השימוש באנרגיה
סולארית בסך של כחצי מליארד ש"ח. החדשות הטובות הן ש141 רשויות כבר
הגישו בקשות לקרן! רוצים לדעת מה קורה אצלכם ברשות? תוכלו לבדוק במפה

של משרד האנרגיה כאן.
 בנוסף, משרד האנרגיה יצא בתהליך של שיתוף ציבור בנושא הקמת פאנלים
סולאריים על גגות בתים פרטיים ומעוניין ליצור מספר קבוצות מיקוד של אזרחים
שהקימו מערכות וכאלו שלא הקימו) בכדי לשמוע את הדעות בנושא. מוזמנים

להצטרף למהלך!

לטקסט המלא

ועדת איכות הסביבה מ.א. גזר
"הסביבה היא איפה שכולנו נפגשים, היכן שכולנו חולקים עיניין משותף. זהו

הדבר האחד שכולנו חולקים"  ליידי בירד ג'ונסון. 
המרחב בו אנו חיים על שטחיו הפתוחים דורש מאתנו לנהוג בו באחריות ובכבוד.
הועדה לאיכות הסביבה מחויבת למשימה זו. אני רואה חשיבות בהידוק הקשר
בין הועדה לבין פסיפס הקהילות המרכיב את המועצה, דלת הועדה פתוחה בפני
כל הרוצה לקחת חלק במשימתנו. בפגישות הועדה האחרונות התגבשה ההבנה

כי יש צורך לבצע שינויים באופן עבודת הועדה והחלנו בתהליך מיקוד.

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

local@sviva.net

לפרטים נוספים

גיוס תקציבים לנושאי איכות סביבה וקיימות
במטרה לחזק את הרשויות המקומיות שלוקחות חלק במאבק בשינויי
האקלים, אנחנו שמחים לדווח על פתיחת מחזור הכשרה נוסף לתוכנית
 רשויות  עיריות, מועצות מקומיות, CLIMA MED. השנה השתתפו כ 40
מועצות איזוריות. הרשויות הציבו יעדים, ערכו סקר, בנו מתווה לתכנית
עבודה וחלק מראשי הרשויות אפילו הספיקו כבר לחתום על אמנה
בינלאומית והתחייבו לפעול למען צמצום פליטות והסתגלות לשינויי האקלים. 
התכנית מיועדת לעובדי הרשות המקומית, מוזמנים לעניין את אנשי הקשר

ברשות שלכם! 

לפרטים והרשמה

קורס מיצוי תקציבי איכות סביבה וקיימות
האם הרשות שלכם יודעת להגיע ולממש את כל התקציבים, התמיכות,
המענקים ומשאבים נוספים לקידום סביבה וקיימות? בהרבה רשויות
ממשלתיות, מקורות פילנטרופיים ואחרים, יש שפע משאבים ייעודיים
לרשויות מקומיות ורק צריך לדעת איפה הם ואיך לגייס ולממש אותם.
מוזמנים/ות להעביר למנכ"לי הרשויות, ליחידות ולאגפי הסביבה והקיימות
ולעודד אותם לשלוח את בעלי/ות התפקידים הרלוונטיים ברשות להצטרף
לקורס ייחודי, המשותף למרכז השלטון המקומי ומרכז השל לקיימות

שיתקיים בספטמבר הקרוב. מספר המקומות מוגבל!

קול קורא להגשת בקשות לקרן שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים קוראת להגיש בקשות לפרויקטים
סביבתיים העוסקים בתחומי השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים
הפתוחים, או לפרויקטים העוסקים במצב המגוון הביולוגי בישראל ולטובת שיקום

מערכות אקולוגיות. המועד האחרון להגשת בקשות: 3.9.20. 
לפרטים והגשת הבקשה

לקול הקורא

שומרים על "חוף נקי" מפסולת וחד פעמי!
המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לרשויות החוף  "חוף נקי"
לתמיכה ועידוד רשויות לבצע פעולות ניקוי בחופי ים לא מוכרזים ולהקמת

תשתיות לאיסוף פסולת בחופים לא מוכרזים.
ארגון אקואושן יוצא במהלך לקבלת מידע מהציבור הרחב אודות שימוש בכלי
פלסטיק בחופי הים באמצעות שאלון סקר שימוש בכלי פלסטיק חדפעמיים
בחופים. הנתונים שיאספו יסייעו לארגון בקידום הפעילות להפחתת פסולת

הפלסטיק בחופים, המווה כיום בעיה חמורה. מוזמנים להשתתף

להרשמההוסף ליומן:

התכנית הלאומית לאקלים ואנרגיה מקיימת מפגש לרשויות המקומיות
12:00 10:00  סיום: 11/08/2020 התחלה: 11/08/2020

ביוזמת משרד האנרגיה ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ופורום ה15 יתקיים
ב11.8.20 מפגש בנושא התכנית הלאומית לאקלים. במפגש יוצגו עיקרי התכנית אשר במסגרתה מקודם מסלול לתמיכה
ברשויות מקומיות המקדמות תכניות ופעילות להגנת אקלים, וכן תוצג ותתקיים התייעצות אודות מדריך המיועד לסייע

לעיריות בהכנת תכנית עירונית בתחומי האקלים והאנרגיה. המפגש יתקיים ב"זום" בין השעות 10:0012:00. 

להרשמה ולפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חוסן אקלימי: היערכות עירונית למשבר האקלים
13:00 09:00  סיום: 07/09/2020 התחלה: 07/09/2020

ובשיתוף עיריית תל אביביפו. מפגש זה ביום שני, ה7.9.20, בשעות הבוקר יתקיים מפגש zoom, ביוזמת פורום ה15
הוא חלק ראשון בסדרת מפגשים בנושא, ובו נכיר את המגמות האקלימיות הצפויות להשפיע על הערים בישראל, נשמע על
ההיערכות של ערים בעולם ונחשף לדוגמאות מובילות של תכניות אקלים עירוניות המקודמות בימים אלה בערי פורום

ה15. 
,  liana@forum15.org.ilאו בטלפון: 036844236. להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כוחה של קהילה  כנס קיימות וקהילה של מרכז
השל

מיקום: הגן הבוטני, גבעת רם, ירושלים
13:00 09:00  סיום: 08/09/2020 התחלה: 08/09/2020

למרות הכל כנס קיימות וקהילה מתקיים גם השנה! הכנס יתקיים
במתכונת המותאמת להנחיות של משרד הבריאות  באוויר הפתוח,
בקבוצות קטנות ועם המיגון המתאים! שמרו את התאריך יום שלישי 9

בספטמבר 2020, ברחבי הגן הבוטני בגבעת רם בירושלים. 

המלצות לתהליכי שיתוף
בשלטון המקומי

במחצית השניה של 2019 נערכו מפגשי
חשיבה ושיח לגיבוש עקרונות, כלים
והמלצות לקידום תהליכי שיתוף בשלטון
המקומי בישראל – הזירה השלטונית
המשפיעה באופן מיידי על חיי האזרחים.
המפגשים נערכו ע"י פורום קהלת, ארגון
מנהיגות אזרחית והמחלקה לאחריות
משותפת בעיריית חיפה. במפגשים נכח
מנעד רחב של משתתפים המצויים
ן והשלטו ר  בו הצי ף  תו שי   מי בתחו

המקומי.

למסמך

מראה מקום: כלי לשיפור
התכנון במרחב

קה רו י ה  י לבנ עצה  המו ת  מבי   י כל
 המאפשר שיפור ובתמיכת קרן ברכה,
תכנון המרחב באמצעות זיהוי ובחינה
של מרכיביו המעודדים הליכה ברגל.
המדד מגדיר מהו מרחב המעודד הליכה,
ממפה את המרכיבים שהופכים את
הרחוב להליכתי ומאתר הזדמנויות
לשיפור המרחב במסגרת תהליכי פיתוח
עירוני והתחדשות עירונית. הכלי מספק
תמונת מצב על פוטנציאל ההליכה בעיר

וכן המלצות אופרטיביות לשיפורו.

למדד

חוסן עירוני – מסמך
לרשויות המקומיות

מסמך בחודש שעבר פרסם פורום ה15
המלצות לבנייה וחיזוק החוסן העירוני
תי רו ל שי עו י י ך  תו   ך, ח הארו ו בטו
שהרשות המקומית, לחיזוק הכלכלה
המקומית וכלל המערכות הפועלות בה
– בשגרה ובמצבי משבר. המסמך עוסק
במגוון תחומים הנוגעים לחיים העירוניים
ולתפקוד הרשות המקומית ומבוסס על
ידע שנצבר מערים בישראל ובעולם,
שיחות עם מומחים וסקירה ספרותית

אקדמית. מוזמנים לעיין!

למסמך

למערכת ועדה פתוחה

ועדה פתוחה  הדרך המיידית להשפעה על
דיונים במוסדות התכנון!

על אף הקורונה תכניות ממשיכות להיות מקודמות, דיונים ממשיכים
להתקיים (גם בזום) ומוסדות התכנון לא עוצרים! הגיע הזמן להתעורר לפני
שהדחפורים מציצים לנו מהחלון! במערכת המיוחדת שפיתחנו, ניתנת
האפשרות לשלוח את ההתייחסות שלכם לכל תכנית שעולה לועדות
המחוזיות והארציות לפני הדיון! איך זה עובד? תנו לסירטון להסביר לכם!

לעמוד הוועדות

הכירו: אינדקס הועדות באתר "חיים וסביבה"
באתר חיים וסביבה ניתן למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל ועדת
איכות סביבה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור
וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד. אנו אוספים מידע כל העת ומזמינים
אתכם לחפש את הרשות בה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלנו הוא
 ואנו local@sviva.net נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? שלחו הערות ל

נדאג לעדכן. 

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות  יולי 2020

ידיעון חמישי בנושא ועדות איכות הסביבה!

הקורונה עדיין כאן ולא נראה שהיא בדרך החוצה ואנו נאלצים ללמוד לחיות איתה. דיונים של ועדות, כנסים ומפגשים שעוברים לבמה
הוירטואלית כדי לאפשר המשכיות. בפרדס חנה לקחו את זה צעד קדימה ובכדי לאפשר את המפגש הבלתי אמצעי (תוך שמירה על
לרשויות הנחיות משרד הבריאות כמובן), קיימו מפגש של ועדת איכות הסביבה במרחב הפתוח וכך גם במטה יהודה ואחרים. 
המקומיות עדיין אתגרים רבים באופן שבה העיר מתפקדת בצל משבר הקורונה וכך גם הארגונים השונים הצריכים להתאים את

עצמם למציאות החדשה, עליהם תוכלו לקרוא בידיעון הקרוב. 
כידוע לכם, כחלק מהמטרות של חיים וסביבה, שמנו לעצמנו גם את נושא חיזוק ועדות איכות הסביבה ומעורבות הציבור בעשייה
המקומיתסביבתית. על מנת לאפשר התמקצעות של הנציגים, כמו גם בעלי תפקידים בתחום ובעלי עניין נוספים, עבדנו בחודשים
 שירכז את כל המידע ויתן כלים לעשייה ואנחנו נרגשים להציג אותו בדיוור הפעם, בבכורה עולמית! מוזמנים אתר האחרונים על

להיכנס, להתרשם ולנעוץ אותו במועדפים, כך שיתן לכם מענה לכל סוגיה שעולה.

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

זרקור מקומי

קולות קוראים ושיתופי פעולה

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

התמקצעות והרחבת הידע

למדריכים ומסמכים נוספים

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....
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להרחבה

שמים סוף להדברה מסוכנת במרחב העירוני
באדם טבע ודין מסכמים חודשיים לקמפיין להעלאת המודעות בקרב רשויות
מקומיות והציבור הרחב באשר לסכנה הבריאותית שבריסוס חומרי הדברה
בפארקים, גינות ציבוריות, מדרכות והמרחב הציבורי בכללותו. בשנה האחרונה,
התקיים שיתוף פעולה עם מספר רשויות מקומיות במטרה לקדם מעבר לגינון בר
קיימא, כדוגמת כפר סבא שלא מרססת כבר מספר שנים ושמה לה למטרה אפס
הדברה בקוטלי עשבים במרחב העירוני. מלבד חתימה על העצומה, תוכלו
לשלוח מכתב לרשות שלכם המבקש את הפסקת השימוש בריסוס בגינון העירוני

ולצפות בהקלטת המפגש שעסק בנושא

לחצו על מנת להצטרף למהלך

אנרגיה מתחדשת כן בבית ספרנו!
בחלק מהרשויות המקומיות החלו בצעדים להתקנת גגות סולארים על מבני
הציבור בתחומן. באשדוד, שוהם, מודיעין החלו במהלך ומצטרפות לירושלים

ולרשויות נוספות שכבר התקינו, ועוד רשויות נוספות על הפרק. 
מפעל הפיס הקים קרן הלוואות לרשויות המקומיות לקידום השימוש באנרגיה
סולארית בסך של כחצי מליארד ש"ח. החדשות הטובות הן ש141 רשויות כבר
הגישו בקשות לקרן! רוצים לדעת מה קורה אצלכם ברשות? תוכלו לבדוק במפה

של משרד האנרגיה כאן.
 בנוסף, משרד האנרגיה יצא בתהליך של שיתוף ציבור בנושא הקמת פאנלים
סולאריים על גגות בתים פרטיים ומעוניין ליצור מספר קבוצות מיקוד של אזרחים
שהקימו מערכות וכאלו שלא הקימו) בכדי לשמוע את הדעות בנושא. מוזמנים

להצטרף למהלך!

לטקסט המלא

ועדת איכות הסביבה מ.א. גזר
"הסביבה היא איפה שכולנו נפגשים, היכן שכולנו חולקים עיניין משותף. זהו

הדבר האחד שכולנו חולקים"  ליידי בירד ג'ונסון. 
המרחב בו אנו חיים על שטחיו הפתוחים דורש מאתנו לנהוג בו באחריות ובכבוד.
הועדה לאיכות הסביבה מחויבת למשימה זו. אני רואה חשיבות בהידוק הקשר
בין הועדה לבין פסיפס הקהילות המרכיב את המועצה, דלת הועדה פתוחה בפני
כל הרוצה לקחת חלק במשימתנו. בפגישות הועדה האחרונות התגבשה ההבנה

כי יש צורך לבצע שינויים באופן עבודת הועדה והחלנו בתהליך מיקוד.

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

local@sviva.net

לפרטים נוספים

גיוס תקציבים לנושאי איכות סביבה וקיימות
במטרה לחזק את הרשויות המקומיות שלוקחות חלק במאבק בשינויי
האקלים, אנחנו שמחים לדווח על פתיחת מחזור הכשרה נוסף לתוכנית
 רשויות  עיריות, מועצות מקומיות, CLIMA MED. השנה השתתפו כ 40
מועצות איזוריות. הרשויות הציבו יעדים, ערכו סקר, בנו מתווה לתכנית
עבודה וחלק מראשי הרשויות אפילו הספיקו כבר לחתום על אמנה
בינלאומית והתחייבו לפעול למען צמצום פליטות והסתגלות לשינויי האקלים. 
התכנית מיועדת לעובדי הרשות המקומית, מוזמנים לעניין את אנשי הקשר

ברשות שלכם! 

לפרטים והרשמה

קורס מיצוי תקציבי איכות סביבה וקיימות
האם הרשות שלכם יודעת להגיע ולממש את כל התקציבים, התמיכות,
המענקים ומשאבים נוספים לקידום סביבה וקיימות? בהרבה רשויות
ממשלתיות, מקורות פילנטרופיים ואחרים, יש שפע משאבים ייעודיים
לרשויות מקומיות ורק צריך לדעת איפה הם ואיך לגייס ולממש אותם.
מוזמנים/ות להעביר למנכ"לי הרשויות, ליחידות ולאגפי הסביבה והקיימות
ולעודד אותם לשלוח את בעלי/ות התפקידים הרלוונטיים ברשות להצטרף
לקורס ייחודי, המשותף למרכז השלטון המקומי ומרכז השל לקיימות

שיתקיים בספטמבר הקרוב. מספר המקומות מוגבל!

קול קורא להגשת בקשות לקרן שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים קוראת להגיש בקשות לפרויקטים
סביבתיים העוסקים בתחומי השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים
הפתוחים, או לפרויקטים העוסקים במצב המגוון הביולוגי בישראל ולטובת שיקום

מערכות אקולוגיות. המועד האחרון להגשת בקשות: 3.9.20. 
לפרטים והגשת הבקשה

לקול הקורא

שומרים על "חוף נקי" מפסולת וחד פעמי!
המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לרשויות החוף  "חוף נקי"
לתמיכה ועידוד רשויות לבצע פעולות ניקוי בחופי ים לא מוכרזים ולהקמת

תשתיות לאיסוף פסולת בחופים לא מוכרזים.
ארגון אקואושן יוצא במהלך לקבלת מידע מהציבור הרחב אודות שימוש בכלי
פלסטיק בחופי הים באמצעות שאלון סקר שימוש בכלי פלסטיק חדפעמיים
בחופים. הנתונים שיאספו יסייעו לארגון בקידום הפעילות להפחתת פסולת

הפלסטיק בחופים, המווה כיום בעיה חמורה. מוזמנים להשתתף

להרשמההוסף ליומן:

התכנית הלאומית לאקלים ואנרגיה מקיימת מפגש לרשויות המקומיות
12:00 10:00  סיום: 11/08/2020 התחלה: 11/08/2020

ביוזמת משרד האנרגיה ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ופורום ה15 יתקיים
ב11.8.20 מפגש בנושא התכנית הלאומית לאקלים. במפגש יוצגו עיקרי התכנית אשר במסגרתה מקודם מסלול לתמיכה
ברשויות מקומיות המקדמות תכניות ופעילות להגנת אקלים, וכן תוצג ותתקיים התייעצות אודות מדריך המיועד לסייע

לעיריות בהכנת תכנית עירונית בתחומי האקלים והאנרגיה. המפגש יתקיים ב"זום" בין השעות 10:0012:00. 

להרשמה ולפרטים נוספיםהוסף ליומן:

חוסן אקלימי: היערכות עירונית למשבר האקלים
13:00 09:00  סיום: 07/09/2020 התחלה: 07/09/2020

ובשיתוף עיריית תל אביביפו. מפגש זה ביום שני, ה7.9.20, בשעות הבוקר יתקיים מפגש zoom, ביוזמת פורום ה15
הוא חלק ראשון בסדרת מפגשים בנושא, ובו נכיר את המגמות האקלימיות הצפויות להשפיע על הערים בישראל, נשמע על
ההיערכות של ערים בעולם ונחשף לדוגמאות מובילות של תכניות אקלים עירוניות המקודמות בימים אלה בערי פורום

ה15. 
,  liana@forum15.org.ilאו בטלפון: 036844236. להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: 

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

כוחה של קהילה  כנס קיימות וקהילה של מרכז
השל

מיקום: הגן הבוטני, גבעת רם, ירושלים
13:00 09:00  סיום: 08/09/2020 התחלה: 08/09/2020

למרות הכל כנס קיימות וקהילה מתקיים גם השנה! הכנס יתקיים
במתכונת המותאמת להנחיות של משרד הבריאות  באוויר הפתוח,
בקבוצות קטנות ועם המיגון המתאים! שמרו את התאריך יום שלישי 9

בספטמבר 2020, ברחבי הגן הבוטני בגבעת רם בירושלים. 

המלצות לתהליכי שיתוף
בשלטון המקומי

במחצית השניה של 2019 נערכו מפגשי
חשיבה ושיח לגיבוש עקרונות, כלים
והמלצות לקידום תהליכי שיתוף בשלטון
המקומי בישראל – הזירה השלטונית
המשפיעה באופן מיידי על חיי האזרחים.
המפגשים נערכו ע"י פורום קהלת, ארגון
מנהיגות אזרחית והמחלקה לאחריות
משותפת בעיריית חיפה. במפגשים נכח
מנעד רחב של משתתפים המצויים
ן והשלטו ר  בו הצי ף  תו שי   מי בתחו

המקומי.

למסמך

מראה מקום: כלי לשיפור
התכנון במרחב

קה רו י ה  י לבנ עצה  המו ת  מבי   י כל
 המאפשר שיפור ובתמיכת קרן ברכה,
תכנון המרחב באמצעות זיהוי ובחינה
של מרכיביו המעודדים הליכה ברגל.
המדד מגדיר מהו מרחב המעודד הליכה,
ממפה את המרכיבים שהופכים את
הרחוב להליכתי ומאתר הזדמנויות
לשיפור המרחב במסגרת תהליכי פיתוח
עירוני והתחדשות עירונית. הכלי מספק
תמונת מצב על פוטנציאל ההליכה בעיר

וכן המלצות אופרטיביות לשיפורו.

למדד

חוסן עירוני – מסמך
לרשויות המקומיות

מסמך בחודש שעבר פרסם פורום ה15
המלצות לבנייה וחיזוק החוסן העירוני
תי רו ל שי עו י י ך  תו   ך, ח הארו ו בטו
שהרשות המקומית, לחיזוק הכלכלה
המקומית וכלל המערכות הפועלות בה
– בשגרה ובמצבי משבר. המסמך עוסק
במגוון תחומים הנוגעים לחיים העירוניים
ולתפקוד הרשות המקומית ומבוסס על
ידע שנצבר מערים בישראל ובעולם,
שיחות עם מומחים וסקירה ספרותית

אקדמית. מוזמנים לעיין!

למסמך

למערכת ועדה פתוחה

ועדה פתוחה  הדרך המיידית להשפעה על
דיונים במוסדות התכנון!

על אף הקורונה תכניות ממשיכות להיות מקודמות, דיונים ממשיכים
להתקיים (גם בזום) ומוסדות התכנון לא עוצרים! הגיע הזמן להתעורר לפני
שהדחפורים מציצים לנו מהחלון! במערכת המיוחדת שפיתחנו, ניתנת
האפשרות לשלוח את ההתייחסות שלכם לכל תכנית שעולה לועדות
המחוזיות והארציות לפני הדיון! איך זה עובד? תנו לסירטון להסביר לכם!

לעמוד הוועדות

הכירו: אינדקס הועדות באתר "חיים וסביבה"
באתר חיים וסביבה ניתן למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל ועדת
איכות סביבה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור
וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד. אנו אוספים מידע כל העת ומזמינים
אתכם לחפש את הרשות בה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלנו הוא
 ואנו local@sviva.net נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? שלחו הערות ל

נדאג לעדכן. 

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות  יולי 2020

ידיעון חמישי בנושא ועדות איכות הסביבה!

הקורונה עדיין כאן ולא נראה שהיא בדרך החוצה ואנו נאלצים ללמוד לחיות איתה. דיונים של ועדות, כנסים ומפגשים שעוברים לבמה
הוירטואלית כדי לאפשר המשכיות. בפרדס חנה לקחו את זה צעד קדימה ובכדי לאפשר את המפגש הבלתי אמצעי (תוך שמירה על
לרשויות הנחיות משרד הבריאות כמובן), קיימו מפגש של ועדת איכות הסביבה במרחב הפתוח וכך גם במטה יהודה ואחרים. 
המקומיות עדיין אתגרים רבים באופן שבה העיר מתפקדת בצל משבר הקורונה וכך גם הארגונים השונים הצריכים להתאים את

עצמם למציאות החדשה, עליהם תוכלו לקרוא בידיעון הקרוב. 
כידוע לכם, כחלק מהמטרות של חיים וסביבה, שמנו לעצמנו גם את נושא חיזוק ועדות איכות הסביבה ומעורבות הציבור בעשייה
המקומיתסביבתית. על מנת לאפשר התמקצעות של הנציגים, כמו גם בעלי תפקידים בתחום ובעלי עניין נוספים, עבדנו בחודשים
 שירכז את כל המידע ויתן כלים לעשייה ואנחנו נרגשים להציג אותו בדיוור הפעם, בבכורה עולמית! מוזמנים אתר האחרונים על

להיכנס, להתרשם ולנעוץ אותו במועדפים, כך שיתן לכם מענה לכל סוגיה שעולה.

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

זרקור מקומי

קולות קוראים ושיתופי פעולה

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

התמקצעות והרחבת הידע

למדריכים ומסמכים נוספים

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://kohelet.org.il/wp-content/uploads/2020/03/local.gov_.paper_.3.2020.pdf?fbclid=IwAR1WAm0r9-rZVDAOLrqt1gxwCCbJYrNTFJsG9XF4vgxAJf0lLpf_Ol4xYzc
https://citywalk.org.il/
http://www.forum15.org.il/Content.aspx?id=616
https://www.sviva.net/מדריכים-ועדות-איכות-סביבה/
https://app.sviva.net/about
https://www.facebook.com/watch/?v=575976832953743
https://app.sviva.net/about
https://app.sviva.net/about
https://www.sviva.net/committee_cat/ועדות-איכות-הסביבה/
https://www.sviva.net/מדריכים-ועדות-איכות-סביבה/
mailto:local@sviva.nwt
https://www.sviva.net/committee_cat/ועדות-איכות-הסביבה/
https://www.sviva.net/committee_cat/ועדות-איכות-הסביבה/
https://lp.vp4.me/etpo
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.sviva.net/

