
לקריאה

להאכיל את ישראל בזמן משברים
הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא ואיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
קוראים לממשלה לקיים מדיניות ביטחון תזונתי ליראל לעת חירום משבר

הקורונה. 

אנו נמצאים בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי בהיקפים הולכים ומתעצמים
המתוארים כלא מוכרים  לישראל מאז קום המדינה, במסגרתו חייבים לתת
את הדעת על הצורך הברור באספקת והנגשת סל מזון בריא לכלל
האוכלוסייה. מצב חירום בריאותי המשולב בסיכון תזונתי למאות אלפים רבים
מבין האוכלוסייה מחייב תכנית חירום להבטחת ביטחון תזונתי אישי ולאומי
לתקופה המיידית, הקרובה ובכלל. תכנית זו נדרשת מעבר לצעדים
שננקטים כבר במסגרת משק לשעת חירום, המתמקדים באגירת מלאי
חירום שנועד לענות בעיקר על יכולת אספקת קלוריות מספקת ולטווח קצר.
תכנית החירום מחייבת מיפוי מיידי של יכולת אספקת המזון העתידית

בישראל. 

לקריאה

אסטרטגיה בימי הקורנה תל אביב יפו
היום שאחרי הוא למעשה ההתמודדות החדשה שתידרש מאתנו אל מול אירועים
שונים, כיוון שאחרי שהאנושות תמגר בהצלחה את נגיף הקורונה, יבואו עוד
נגיפים ויתרחשו משברים נוספים בהם נדרש להגברת החוסן: ברמה הלאומית,
העירונית וברמת משק הבית הבודד. אין ספק שאחת התובנות המרכזיות העולות
מהמשבר הנוכחי היא השבריריות הגבוהה שלנו כחברה במגוון רחב של
מישורים. אנו סבורים כי עלינו להיערך למציאות חדשה, הטומנת בחובה עוד
הפרות רבות. מבחינתנו, משבר הקורונה מהווה הזדמנות ואולי אף "קריאת
השכמה" לגיבוש תפישה עירונית סדורה להתמודדות עם מצבי משבר ולשינוי של

חלק מהתפישות הקיימות ביחס למכלול הנושאים בהם רשות מקומית עוסקת. 

צילום: סרגיי אורלוב\שאטרסטוק

הטבע בעיר 100 מטר מהבית
מרחק של פחות ממאה מטרים מהבית, אפשר לראות לא מעט טבע  גם בלב
העיר. כשבני האדם נמצאים בהסגר בבתים, חיות הבר מגיחות ממחבואן. גם

באוויר הטבע חוגג: השבוע נצפה מספר שיא של ציפורים נודדות בישראל.

צפה עכשיו

לטקסט המלא

ועדת איכות הסביבה אשדוד
לעמוד בראש וועדת איכות סביבה בעיר החמישית בגודלה בישראל, שיש בה
ערכי טבע ייחודים כמו הים וחופיו, הדיונה הגדולה, נחל לכיש כמו גם אזורי
תעשייה נרחבים, עורף נמל ושני נמלי ים  מאתר ומרתק. בוודאי שבימי הקורונה

עוד יותר.
 מוזמנים לשמוע את שרון    אקטיביזם אקלימי ,זום לסביבה ,פוסט קורונה
מרק, סגנית רהע אשדוד ויור ועדת איכות הסביבה מספרת על אתגרים בימי

קורונה.

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

local@sviva.net

לקריאה

כיצד ערים יוכלו לתפקד מחדש לאחר משבר
הקורונה?

כאשר נגיף הקורונה הקטלני התפשט בכל העולם נוצר מצב שבו עיר אחרי
עיר נכנסת להסגר עסקים, קניונים ומרחבים ציבוריים הפכו אותן ל"עיירות
רפאים". ראשי ערים, ראשי מדינות ומנהיגי הקהילות שלנו חייבים לעשות
מה שצריך על מנת להחזיר את הערים חזרה לתפקוד, ברגע שיהיה בטוח
לעשות זאת. לאחר מכן, נצטרך תכניות להיערכות עם מגיפות עתידיות
והסגר חברתי או כלכלי שידרשו בעקבות כך. במסמך הבא תוכלו למצוא את
תכנית 10 הנקודות שמבוססת על מעקב מפורט שביצעו החוקרים ריצ'ארד
פלורידה וסטיבן פדיגו אחר מגפת הקורונה הנוכחית ומגפות היסטוריות

קדומות.

לקריאה

לחשוב על הקורנה  ועל האקלים
עוצמת המשבר שהביאה עמה מגפת הקורונה מציבה רבים מאתנו במצב
של בלבול, חוסר אונים ואף חרדה. ככל שהמגפה נמשכת וככל שנעשה
ברור יותר כי מדובר באירוע מכונן ומשנה סדרי עולם, נעשה דחוף להפנות
את תשומת הלב והפעולה גם לנושאים הכבדים של משבר האקלים ושל
המשבר הסביבתי הגדול שבו אנו מצויים. משברים אלו ילוו אותנו כפי
הנראה בעשורים הקרובים, הם נושאים עמם איומים קיומיים וגדולים

בהרבה מהמגפה שאנו חווים כיום. 

מדינות וחברות אנושיות שידעו לנצל את משבר הקורונה כדי להיערך
למשבר האקלים, יהיו מוכנות יותר וחסינות יותר. הן יהיו בנקודת פתיחה
טובה בהרבה, שתעניק להן יתרון יחסי גדול ביום שאחרי. חשוב שישראל

תנצל כמדינה וכחברה את ההזדמנות שנוצרה בפניה ולא תאבד אותה.

לקריאה

ועדה פתוחה  אנחנו בבית אבל התכניות לא
עוצרות

במיוחד עכשיו הדחפורים ממשיכים לעבוד ומערכת התכנון לא עוצרת.
זה הזמן לועדה פתוחה!

מערכת המאפשרת להשפיע על תהליכי התכנון והבנייה, מנגישה לקהל
הרחב את סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכולם להשתתף באופן
פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות בתחום! בשלב ראשון נרשמים להתראות
מדיוני הוועדות המחוזיות והארציות, ובכך לקבל בדוא"ל בזמן אמת את
ני הוועדות. תוכלו אפילו לכתוב את ו ות שיועלו לדי י רשימת התכנ
התייחסויותיכם לתכנית (הרבה לפני שלבי ההתנגדויות), וכך להביע את

עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי הרבה לפני שהדחפורים בשטח

לעמוד הוועדות

חשוב להכיר!  אינדקס הועדות 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? 
 ואנו נדאג לעדכן.  local@sviva.net שלחו הערות ל

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

אירועי יום הדולפין הביןלאומי
מיקום: תל אביבאון ליין

21:30 09:00  סיום: 13/04/2020 התחלה: 13/04/2020

השנה, עקב המצב, יתקיים יום שידורים מיוחד בפייסבוק, שיכלול מגוון
הרצאות, סרטונים, משחקים ופעילויות, פאנל מומחים ועוד הרבה

הפתעות – כולן בנושא הדולפינים.

מתאים לכל המשפחה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

גיוס תקציבים לנושאי איכות סביבה וקיימות
מיקום: המרכז לקיימות מקומי, מרכז השל לקיימות

15:15 09:00  סיום: 27/05/2020 התחלה: 06/05/2020

קורס זה יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים בנושאי סביבה 
איתור התמיכות, הדרכה להגשתן באופן מיטבי והנחיות למימוש
ההתחייבויות וקבלת התמיכה. הקורס מיועד לבעלי תפקידים ברשויות
מקומיות ואיגודי ערים  רכזי קולות קוראים, גזברים, מנהלי מחלקות
קיימות, נושאי תפקיד ביחידות סביבתיות, ממונים על הכנסות, חשבים

ותקציבנים , מנהלי חשבונות ואף ליועצים סביבתיים מהמגזר הפרטי

סביבה מקומית  מהדורה 4

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ידיעון רביעי בנושא ועדות איכות הסביבה!

בחודש האחרון הרשויות המקומיות ניצבו בפני אתגרים של ניהול העיר על רקע משבר הקורונה. מצד אחד ניהול המשבר ומהצד השני
הכנה והיערכות לבאות. בגיליון זה ננסה להבין את ההשלכות והיתרונות בניהול הקורונה בארץ ובעולם וכיצד אפשר להתכונן ליום

של אחרי.

כארגון הגג של ארגוני הסביבה, שמנו לעצמנו כמטרה להתמקד בחיזוק ועדות איכות הסביבה והייצוג הציבורי בהן. מאז הידיעון
האחרון ורגע לפני שכולנו נכנסנו לבתים, הספקנו לקיים הכשרה שלישית לועדות איכות סביבה בנושא רשויות מקומיות בחזית

משבר האקלים "טבע בר קיימא", בשיתוף איגוד ערים כרמל  שרון, היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון, החברה להגנת הטבע
ומשרד החלקאות. תודה מיוחדת לאיתי צחר, מנכ"ל עריית כפר סבא על הרצאה מעוררת השראה!

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

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

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....
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https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=אירועי+יום+הדולפין+הבין-לאומי&dates=20200413T090000/20200413T213000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++++++%3Cp+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eהשנה%2C+עקב+המצב%2C+יתקיים+יום+שידורים+מיוחד+בפייסבוק%2C+שיכלול+מגוון+הרצאות%2C+סרטונים%2C+משחקים+ופעילויות%2C+פאנל+מומחים+ועוד+הרבה+הפתעות+–+כולן+בנושא+הדולפינים.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%0A++++++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eמתאים+לכל+המשפחה.%3Cbr%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0A++++%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&location=תל+אביב-און+ליין
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=אירועי+יום+הדולפין+הבין-לאומי&DUR=1230&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++++++%3Cp+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eהשנה%2C+עקב+המצב%2C+יתקיים+יום+שידורים+מיוחד+בפייסבוק%2C+שיכלול+מגוון+הרצאות%2C+סרטונים%2C+משחקים+ופעילויות%2C+פאנל+מומחים+ועוד+הרבה+הפתעות+–+כולן+בנושא+הדולפינים.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%0A++++++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%3Cspan+lang%3D%22HE%22%3Eמתאים+לכל+המשפחה.%3Cbr%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0A++++%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&in_loc=תל+אביב-און+ליין&st=20200413T090000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CZNMS3EvOJPtoRHYyq%2Fj%2F4P8RP6fGwbddGyS3xYMnWiNSKSJZX%2BencAEk6A67IFWFg1ZV27ReModYlm%2BWV65E4fvsluVUMIUbt6PbMo9K22%2FBoieCaVAnz50lrWU8fvJyqAnjCCzmJbxem%2Bjl3QgzsuG69uFV%2FTottAmBHjC0WF5hiqtcDqWOwvt4CjZeenwL%2FlpoMvxVa1RvlMe4Cwu%2F7Rvd6zdkieFXS%2FSeqE9skt9mk7Y7a%2FIhoJkJeu30Sz6uu%2Foo4MZpqP7KJZ8X17ujVr4e1lqqNIRzjc%2BrzXl5ARtZ46MaYccdC8ygUNITTnPpyX8zzY0YfG%2B1ouMfzcON0RG%2FUEeWxrukB8g6o%2FVnjMO28XPd6xd55z4p1qw9U3ul9B445XwtA1Fmm1q4qeW2b%2BHp0hv5ISP9VYWJbho0ReGO5UsI9OMlPRR0DieMBvA4Vaz2l2Lyd44igKVM99l0Aoki3bwOAHOM9xveSOjKjh9%2F%2BETakZBCHyuTieG1FP53z0Md22d8PhCryfLhepjRNAa7BUJ7t1f%2B7nMbxK5RrxVLi3qtzjrXDYsoDQ9KHRvcOVT9cDncmKpJIn8sI6pFAA%3D%3D
https://waze.com/ul?q=המרכז לקיימות מקומי, מרכז השל לקיימות
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=גיוס+תקציבים+לנושאי+איכות+סביבה+וקיימות&dates=20200506T090000/20200527T151500&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++++++++++%3Cp+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3Eקורס+זה+יתמקד+בשלושת+השלבים+למימוש+תקציבים+בנושאי+סביבה+-+איתור+התמיכות%2C+הדרכה+להגשתן+באופן+מיטבי+והנחיות+למימוש+ההתחייבויות+וקבלת+התמיכה.+הקורס+מיועד+לבעלי+תפקידים+ברשויות+מקומיות+ואיגודי+ערים+-+רכזי+קולות+קוראים%2C+גזברים%2C+מנהלי+מחלקות+קיימות%2C%0A++++++++++++++++נושאי+תפקיד+ביחידות+סביבתיות%2C+ממונים+על+הכנסות%2C+חשבים+ותקציבנים+%2C+מנהלי+חשבונות+ואף+ליועצים+סביבתיים+מהמגזר+הפרטי%3C%2Fp%3E%0A++++++++%3C%2Fdiv%3E%0A++++%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&location=המרכז+לקיימות+מקומי%2C+מרכז+השל+לקיימות
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=גיוס+תקציבים+לנושאי+איכות+סביבה+וקיימות&DUR=0615&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++++++%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++++++++++%3Cp+dir%3D%22RTL%22+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3Eקורס+זה+יתמקד+בשלושת+השלבים+למימוש+תקציבים+בנושאי+סביבה+-+איתור+התמיכות%2C+הדרכה+להגשתן+באופן+מיטבי+והנחיות+למימוש+ההתחייבויות+וקבלת+התמיכה.+הקורס+מיועד+לבעלי+תפקידים+ברשויות+מקומיות+ואיגודי+ערים+-+רכזי+קולות+קוראים%2C+גזברים%2C+מנהלי+מחלקות+קיימות%2C%0A++++++++++++++++נושאי+תפקיד+ביחידות+סביבתיות%2C+ממונים+על+הכנסות%2C+חשבים+ותקציבנים+%2C+מנהלי+חשבונות+ואף+ליועצים+סביבתיים+מהמגזר+הפרטי%3C%2Fp%3E%0A++++++++%3C%2Fdiv%3E%0A++++%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&in_loc=המרכז+לקיימות+מקומי%2C+מרכז+השל+לקיימות&st=20200506T090000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CuTM%2FW3KssFr%2FLdSBfWARQGqb3jP5SiWJYtN%2BT%2BD1NDbe41V9c6y2NBHxMCf9PwLZyl38HRxk0N15%2BeBGfXtVpw1o%2BGh17wZE05sgICHh6eI023zt%2FEu6j47s3wYs6K4j0%2FAiAreTH%2Fc%2B4nRm1TbKXmt6xsczxUVduYf40XZKgijyzfE8sm%2BePcopITU9DY0X%2BBieWQ2hjeV6C35e9zUtX1MKH4u7FwDz55h2R3RUywHJ%2BClZOrXO3sI85GC1q8duypR61FXUHvpcZtIcSQaqW9leaq3M%2BSXZf7GWvtXfLT1TCJW9%2FBXJHRZzEYVuGUOQbdaaOCZjzCnhf%2BdH8d9eGc9ssi5AtFY9WvRAq%2B%2Bfuv4MLaa%2FvVoHO3mxB6lziO49PBEa0PLS2AdRgxOay1ECqY%2FiqKBjI0FxPokWxVj0keaHZiK%2FU1EsKKANG%2B1BWeL6EuG0AiMOjTenVdEM%2FV2iOIjSmb1twer%2BEWq8oHB53A7e3urhhTytxPmO0kUAWMuAOQx8jP1aSEeNoFWF3Hbbh%2BoQrjZlWgxO1jjb7s4Cm5poxC9xIR9nascew7o5cKPGTqDL6KB28CgLUh9YnnMeVUFDO7b4EkiIhCAi7dckbrzEdfrBUvIjMYzMDHNOQgKzd0rHijMvr1nsVxRUi%2Fmy090w%2FfOEc4UcE0r%2FyDlqwexF9l%2FdQ6zmjuVRdAMXNjPUdWPFD9iRjTx2roBhin%2B%2FoGKgdktQ3KZB


לקריאה

להאכיל את ישראל בזמן משברים
הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא ואיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
קוראים לממשלה לקיים מדיניות ביטחון תזונתי ליראל לעת חירום משבר

הקורונה. 

אנו נמצאים בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי בהיקפים הולכים ומתעצמים
המתוארים כלא מוכרים  לישראל מאז קום המדינה, במסגרתו חייבים לתת
את הדעת על הצורך הברור באספקת והנגשת סל מזון בריא לכלל
האוכלוסייה. מצב חירום בריאותי המשולב בסיכון תזונתי למאות אלפים רבים
מבין האוכלוסייה מחייב תכנית חירום להבטחת ביטחון תזונתי אישי ולאומי
לתקופה המיידית, הקרובה ובכלל. תכנית זו נדרשת מעבר לצעדים
שננקטים כבר במסגרת משק לשעת חירום, המתמקדים באגירת מלאי
חירום שנועד לענות בעיקר על יכולת אספקת קלוריות מספקת ולטווח קצר.
תכנית החירום מחייבת מיפוי מיידי של יכולת אספקת המזון העתידית

בישראל. 

לקריאה

אסטרטגיה בימי הקורנה תל אביב יפו
היום שאחרי הוא למעשה ההתמודדות החדשה שתידרש מאתנו אל מול אירועים
שונים, כיוון שאחרי שהאנושות תמגר בהצלחה את נגיף הקורונה, יבואו עוד
נגיפים ויתרחשו משברים נוספים בהם נדרש להגברת החוסן: ברמה הלאומית,
העירונית וברמת משק הבית הבודד. אין ספק שאחת התובנות המרכזיות העולות
מהמשבר הנוכחי היא השבריריות הגבוהה שלנו כחברה במגוון רחב של
מישורים. אנו סבורים כי עלינו להיערך למציאות חדשה, הטומנת בחובה עוד
הפרות רבות. מבחינתנו, משבר הקורונה מהווה הזדמנות ואולי אף "קריאת
השכמה" לגיבוש תפישה עירונית סדורה להתמודדות עם מצבי משבר ולשינוי של

חלק מהתפישות הקיימות ביחס למכלול הנושאים בהם רשות מקומית עוסקת. 

צילום: סרגיי אורלוב\שאטרסטוק

הטבע בעיר 100 מטר מהבית
מרחק של פחות ממאה מטרים מהבית, אפשר לראות לא מעט טבע  גם בלב
העיר. כשבני האדם נמצאים בהסגר בבתים, חיות הבר מגיחות ממחבואן. גם

באוויר הטבע חוגג: השבוע נצפה מספר שיא של ציפורים נודדות בישראל.

צפה עכשיו

לטקסט המלא

ועדת איכות הסביבה אשדוד
לעמוד בראש וועדת איכות סביבה בעיר החמישית בגודלה בישראל, שיש בה
ערכי טבע ייחודים כמו הים וחופיו, הדיונה הגדולה, נחל לכיש כמו גם אזורי
תעשייה נרחבים, עורף נמל ושני נמלי ים  מאתר ומרתק. בוודאי שבימי הקורונה

עוד יותר.
 מוזמנים לשמוע את שרון    אקטיביזם אקלימי ,זום לסביבה ,פוסט קורונה
מרק, סגנית רהע אשדוד ויור ועדת איכות הסביבה מספרת על אתגרים בימי

קורונה.

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

local@sviva.net

לקריאה

כיצד ערים יוכלו לתפקד מחדש לאחר משבר
הקורונה?

כאשר נגיף הקורונה הקטלני התפשט בכל העולם נוצר מצב שבו עיר אחרי
עיר נכנסת להסגר עסקים, קניונים ומרחבים ציבוריים הפכו אותן ל"עיירות
רפאים". ראשי ערים, ראשי מדינות ומנהיגי הקהילות שלנו חייבים לעשות
מה שצריך על מנת להחזיר את הערים חזרה לתפקוד, ברגע שיהיה בטוח
לעשות זאת. לאחר מכן, נצטרך תכניות להיערכות עם מגיפות עתידיות
והסגר חברתי או כלכלי שידרשו בעקבות כך. במסמך הבא תוכלו למצוא את
תכנית 10 הנקודות שמבוססת על מעקב מפורט שביצעו החוקרים ריצ'ארד
פלורידה וסטיבן פדיגו אחר מגפת הקורונה הנוכחית ומגפות היסטוריות

קדומות.

לקריאה

לחשוב על הקורנה  ועל האקלים
עוצמת המשבר שהביאה עמה מגפת הקורונה מציבה רבים מאתנו במצב
של בלבול, חוסר אונים ואף חרדה. ככל שהמגפה נמשכת וככל שנעשה
ברור יותר כי מדובר באירוע מכונן ומשנה סדרי עולם, נעשה דחוף להפנות
את תשומת הלב והפעולה גם לנושאים הכבדים של משבר האקלים ושל
המשבר הסביבתי הגדול שבו אנו מצויים. משברים אלו ילוו אותנו כפי
הנראה בעשורים הקרובים, הם נושאים עמם איומים קיומיים וגדולים

בהרבה מהמגפה שאנו חווים כיום. 

מדינות וחברות אנושיות שידעו לנצל את משבר הקורונה כדי להיערך
למשבר האקלים, יהיו מוכנות יותר וחסינות יותר. הן יהיו בנקודת פתיחה
טובה בהרבה, שתעניק להן יתרון יחסי גדול ביום שאחרי. חשוב שישראל

תנצל כמדינה וכחברה את ההזדמנות שנוצרה בפניה ולא תאבד אותה.

לקריאה

ועדה פתוחה  אנחנו בבית אבל התכניות לא
עוצרות

במיוחד עכשיו הדחפורים ממשיכים לעבוד ומערכת התכנון לא עוצרת.
זה הזמן לועדה פתוחה!

מערכת המאפשרת להשפיע על תהליכי התכנון והבנייה, מנגישה לקהל
הרחב את סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכולם להשתתף באופן
פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות בתחום! בשלב ראשון נרשמים להתראות
מדיוני הוועדות המחוזיות והארציות, ובכך לקבל בדוא"ל בזמן אמת את
ני הוועדות. תוכלו אפילו לכתוב את ו ות שיועלו לדי י רשימת התכנ
התייחסויותיכם לתכנית (הרבה לפני שלבי ההתנגדויות), וכך להביע את

עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי הרבה לפני שהדחפורים בשטח

לעמוד הוועדות

חשוב להכיר!  אינדקס הועדות 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? 
 ואנו נדאג לעדכן.  local@sviva.net שלחו הערות ל

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

אירועי יום הדולפין הביןלאומי
מיקום: תל אביבאון ליין

21:30 09:00  סיום: 13/04/2020 התחלה: 13/04/2020

השנה, עקב המצב, יתקיים יום שידורים מיוחד בפייסבוק, שיכלול מגוון
הרצאות, סרטונים, משחקים ופעילויות, פאנל מומחים ועוד הרבה

הפתעות – כולן בנושא הדולפינים.

מתאים לכל המשפחה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

גיוס תקציבים לנושאי איכות סביבה וקיימות
מיקום: המרכז לקיימות מקומי, מרכז השל לקיימות

15:15 09:00  סיום: 27/05/2020 התחלה: 06/05/2020

קורס זה יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים בנושאי סביבה 
איתור התמיכות, הדרכה להגשתן באופן מיטבי והנחיות למימוש
ההתחייבויות וקבלת התמיכה. הקורס מיועד לבעלי תפקידים ברשויות
מקומיות ואיגודי ערים  רכזי קולות קוראים, גזברים, מנהלי מחלקות
קיימות, נושאי תפקיד ביחידות סביבתיות, ממונים על הכנסות, חשבים

ותקציבנים , מנהלי חשבונות ואף ליועצים סביבתיים מהמגזר הפרטי

סביבה מקומית  מהדורה 4

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ידיעון רביעי בנושא ועדות איכות הסביבה!

בחודש האחרון הרשויות המקומיות ניצבו בפני אתגרים של ניהול העיר על רקע משבר הקורונה. מצד אחד ניהול המשבר ומהצד השני
הכנה והיערכות לבאות. בגיליון זה ננסה להבין את ההשלכות והיתרונות בניהול הקורונה בארץ ובעולם וכיצד אפשר להתכונן ליום

של אחרי.

כארגון הגג של ארגוני הסביבה, שמנו לעצמנו כמטרה להתמקד בחיזוק ועדות איכות הסביבה והייצוג הציבורי בהן. מאז הידיעון
האחרון ורגע לפני שכולנו נכנסנו לבתים, הספקנו לקיים הכשרה שלישית לועדות איכות סביבה בנושא רשויות מקומיות בחזית

משבר האקלים "טבע בר קיימא", בשיתוף איגוד ערים כרמל  שרון, היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון, החברה להגנת הטבע
ומשרד החלקאות. תודה מיוחדת לאיתי צחר, מנכ"ל עריית כפר סבא על הרצאה מעוררת השראה!

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

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

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://content.viplus.com/sviva/Content/אסטרטגיה_בימי_קורונה_2.0-12828720.pdf
https://content.viplus.com/sviva/Content/אסטרטגיה_בימי_קורונה_2.0-12828720.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NP0A3R79H5k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NP0A3R79H5k&feature=youtu.be
https://www.sviva.net/committee/אשדוד/
mailto:local@sviva.net
https://www.sviva.net/committee/אשדוד/
https://www.sviva.net/committee/אשדוד/
https://content.viplus.com/sviva/Content/כיצד הערים שלנו יוכלו לתפקד מחדש לאחר מגפת.pdf
https://content.viplus.com/sviva/Content/כיצד הערים שלנו יוכלו לתפקד מחדש לאחר מגפת.pdf
https://content.viplus.com/sviva/Content/כיצד הערים שלנו יוכלו לתפקד מחדש לאחר מגפת.pdf
https://www.zavit.org.il/הקורונה-כהזדמנות-להיערך-למשבר-האקלים/
https://www.zavit.org.il/הקורונה-כהזדמנות-להיערך-למשבר-האקלים/


לקריאה

להאכיל את ישראל בזמן משברים
הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא ואיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
קוראים לממשלה לקיים מדיניות ביטחון תזונתי ליראל לעת חירום משבר

הקורונה. 

אנו נמצאים בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי בהיקפים הולכים ומתעצמים
המתוארים כלא מוכרים  לישראל מאז קום המדינה, במסגרתו חייבים לתת
את הדעת על הצורך הברור באספקת והנגשת סל מזון בריא לכלל
האוכלוסייה. מצב חירום בריאותי המשולב בסיכון תזונתי למאות אלפים רבים
מבין האוכלוסייה מחייב תכנית חירום להבטחת ביטחון תזונתי אישי ולאומי
לתקופה המיידית, הקרובה ובכלל. תכנית זו נדרשת מעבר לצעדים
שננקטים כבר במסגרת משק לשעת חירום, המתמקדים באגירת מלאי
חירום שנועד לענות בעיקר על יכולת אספקת קלוריות מספקת ולטווח קצר.
תכנית החירום מחייבת מיפוי מיידי של יכולת אספקת המזון העתידית

בישראל. 

לקריאה

אסטרטגיה בימי הקורנה תל אביב יפו
היום שאחרי הוא למעשה ההתמודדות החדשה שתידרש מאתנו אל מול אירועים
שונים, כיוון שאחרי שהאנושות תמגר בהצלחה את נגיף הקורונה, יבואו עוד
נגיפים ויתרחשו משברים נוספים בהם נדרש להגברת החוסן: ברמה הלאומית,
העירונית וברמת משק הבית הבודד. אין ספק שאחת התובנות המרכזיות העולות
מהמשבר הנוכחי היא השבריריות הגבוהה שלנו כחברה במגוון רחב של
מישורים. אנו סבורים כי עלינו להיערך למציאות חדשה, הטומנת בחובה עוד
הפרות רבות. מבחינתנו, משבר הקורונה מהווה הזדמנות ואולי אף "קריאת
השכמה" לגיבוש תפישה עירונית סדורה להתמודדות עם מצבי משבר ולשינוי של

חלק מהתפישות הקיימות ביחס למכלול הנושאים בהם רשות מקומית עוסקת. 

צילום: סרגיי אורלוב\שאטרסטוק

הטבע בעיר 100 מטר מהבית
מרחק של פחות ממאה מטרים מהבית, אפשר לראות לא מעט טבע  גם בלב
העיר. כשבני האדם נמצאים בהסגר בבתים, חיות הבר מגיחות ממחבואן. גם

באוויר הטבע חוגג: השבוע נצפה מספר שיא של ציפורים נודדות בישראל.

צפה עכשיו

לטקסט המלא

ועדת איכות הסביבה אשדוד
לעמוד בראש וועדת איכות סביבה בעיר החמישית בגודלה בישראל, שיש בה
ערכי טבע ייחודים כמו הים וחופיו, הדיונה הגדולה, נחל לכיש כמו גם אזורי
תעשייה נרחבים, עורף נמל ושני נמלי ים  מאתר ומרתק. בוודאי שבימי הקורונה

עוד יותר.
 מוזמנים לשמוע את שרון    אקטיביזם אקלימי ,זום לסביבה ,פוסט קורונה
מרק, סגנית רהע אשדוד ויור ועדת איכות הסביבה מספרת על אתגרים בימי

קורונה.

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

local@sviva.net

לקריאה

כיצד ערים יוכלו לתפקד מחדש לאחר משבר
הקורונה?

כאשר נגיף הקורונה הקטלני התפשט בכל העולם נוצר מצב שבו עיר אחרי
עיר נכנסת להסגר עסקים, קניונים ומרחבים ציבוריים הפכו אותן ל"עיירות
רפאים". ראשי ערים, ראשי מדינות ומנהיגי הקהילות שלנו חייבים לעשות
מה שצריך על מנת להחזיר את הערים חזרה לתפקוד, ברגע שיהיה בטוח
לעשות זאת. לאחר מכן, נצטרך תכניות להיערכות עם מגיפות עתידיות
והסגר חברתי או כלכלי שידרשו בעקבות כך. במסמך הבא תוכלו למצוא את
תכנית 10 הנקודות שמבוססת על מעקב מפורט שביצעו החוקרים ריצ'ארד
פלורידה וסטיבן פדיגו אחר מגפת הקורונה הנוכחית ומגפות היסטוריות

קדומות.

לקריאה

לחשוב על הקורנה  ועל האקלים
עוצמת המשבר שהביאה עמה מגפת הקורונה מציבה רבים מאתנו במצב
של בלבול, חוסר אונים ואף חרדה. ככל שהמגפה נמשכת וככל שנעשה
ברור יותר כי מדובר באירוע מכונן ומשנה סדרי עולם, נעשה דחוף להפנות
את תשומת הלב והפעולה גם לנושאים הכבדים של משבר האקלים ושל
המשבר הסביבתי הגדול שבו אנו מצויים. משברים אלו ילוו אותנו כפי
הנראה בעשורים הקרובים, הם נושאים עמם איומים קיומיים וגדולים

בהרבה מהמגפה שאנו חווים כיום. 

מדינות וחברות אנושיות שידעו לנצל את משבר הקורונה כדי להיערך
למשבר האקלים, יהיו מוכנות יותר וחסינות יותר. הן יהיו בנקודת פתיחה
טובה בהרבה, שתעניק להן יתרון יחסי גדול ביום שאחרי. חשוב שישראל

תנצל כמדינה וכחברה את ההזדמנות שנוצרה בפניה ולא תאבד אותה.

לקריאה

ועדה פתוחה  אנחנו בבית אבל התכניות לא
עוצרות

במיוחד עכשיו הדחפורים ממשיכים לעבוד ומערכת התכנון לא עוצרת.
זה הזמן לועדה פתוחה!

מערכת המאפשרת להשפיע על תהליכי התכנון והבנייה, מנגישה לקהל
הרחב את סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכולם להשתתף באופן
פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות בתחום! בשלב ראשון נרשמים להתראות
מדיוני הוועדות המחוזיות והארציות, ובכך לקבל בדוא"ל בזמן אמת את
ני הוועדות. תוכלו אפילו לכתוב את ו ות שיועלו לדי י רשימת התכנ
התייחסויותיכם לתכנית (הרבה לפני שלבי ההתנגדויות), וכך להביע את

עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי הרבה לפני שהדחפורים בשטח

לעמוד הוועדות

חשוב להכיר!  אינדקס הועדות 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? 
 ואנו נדאג לעדכן.  local@sviva.net שלחו הערות ל

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

אירועי יום הדולפין הביןלאומי
מיקום: תל אביבאון ליין

21:30 09:00  סיום: 13/04/2020 התחלה: 13/04/2020

השנה, עקב המצב, יתקיים יום שידורים מיוחד בפייסבוק, שיכלול מגוון
הרצאות, סרטונים, משחקים ופעילויות, פאנל מומחים ועוד הרבה

הפתעות – כולן בנושא הדולפינים.

מתאים לכל המשפחה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

גיוס תקציבים לנושאי איכות סביבה וקיימות
מיקום: המרכז לקיימות מקומי, מרכז השל לקיימות

15:15 09:00  סיום: 27/05/2020 התחלה: 06/05/2020

קורס זה יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים בנושאי סביבה 
איתור התמיכות, הדרכה להגשתן באופן מיטבי והנחיות למימוש
ההתחייבויות וקבלת התמיכה. הקורס מיועד לבעלי תפקידים ברשויות
מקומיות ואיגודי ערים  רכזי קולות קוראים, גזברים, מנהלי מחלקות
קיימות, נושאי תפקיד ביחידות סביבתיות, ממונים על הכנסות, חשבים

ותקציבנים , מנהלי חשבונות ואף ליועצים סביבתיים מהמגזר הפרטי

סביבה מקומית  מהדורה 4

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ידיעון רביעי בנושא ועדות איכות הסביבה!

בחודש האחרון הרשויות המקומיות ניצבו בפני אתגרים של ניהול העיר על רקע משבר הקורונה. מצד אחד ניהול המשבר ומהצד השני
הכנה והיערכות לבאות. בגיליון זה ננסה להבין את ההשלכות והיתרונות בניהול הקורונה בארץ ובעולם וכיצד אפשר להתכונן ליום

של אחרי.

כארגון הגג של ארגוני הסביבה, שמנו לעצמנו כמטרה להתמקד בחיזוק ועדות איכות הסביבה והייצוג הציבורי בהן. מאז הידיעון
האחרון ורגע לפני שכולנו נכנסנו לבתים, הספקנו לקיים הכשרה שלישית לועדות איכות סביבה בנושא רשויות מקומיות בחזית

משבר האקלים "טבע בר קיימא", בשיתוף איגוד ערים כרמל  שרון, היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון, החברה להגנת הטבע
ומשרד החלקאות. תודה מיוחדת לאיתי צחר, מנכ"ל עריית כפר סבא על הרצאה מעוררת השראה!

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

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

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.zavit.org.il/הקורונה-כהזדמנות-להיערך-למשבר-האקלים/
https://app.sviva.net/about
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/
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לקריאה

להאכיל את ישראל בזמן משברים
הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא ואיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
קוראים לממשלה לקיים מדיניות ביטחון תזונתי ליראל לעת חירום משבר

הקורונה. 

אנו נמצאים בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי בהיקפים הולכים ומתעצמים
המתוארים כלא מוכרים  לישראל מאז קום המדינה, במסגרתו חייבים לתת
את הדעת על הצורך הברור באספקת והנגשת סל מזון בריא לכלל
האוכלוסייה. מצב חירום בריאותי המשולב בסיכון תזונתי למאות אלפים רבים
מבין האוכלוסייה מחייב תכנית חירום להבטחת ביטחון תזונתי אישי ולאומי
לתקופה המיידית, הקרובה ובכלל. תכנית זו נדרשת מעבר לצעדים
שננקטים כבר במסגרת משק לשעת חירום, המתמקדים באגירת מלאי
חירום שנועד לענות בעיקר על יכולת אספקת קלוריות מספקת ולטווח קצר.
תכנית החירום מחייבת מיפוי מיידי של יכולת אספקת המזון העתידית

בישראל. 

לקריאה

אסטרטגיה בימי הקורנה תל אביב יפו
היום שאחרי הוא למעשה ההתמודדות החדשה שתידרש מאתנו אל מול אירועים
שונים, כיוון שאחרי שהאנושות תמגר בהצלחה את נגיף הקורונה, יבואו עוד
נגיפים ויתרחשו משברים נוספים בהם נדרש להגברת החוסן: ברמה הלאומית,
העירונית וברמת משק הבית הבודד. אין ספק שאחת התובנות המרכזיות העולות
מהמשבר הנוכחי היא השבריריות הגבוהה שלנו כחברה במגוון רחב של
מישורים. אנו סבורים כי עלינו להיערך למציאות חדשה, הטומנת בחובה עוד
הפרות רבות. מבחינתנו, משבר הקורונה מהווה הזדמנות ואולי אף "קריאת
השכמה" לגיבוש תפישה עירונית סדורה להתמודדות עם מצבי משבר ולשינוי של

חלק מהתפישות הקיימות ביחס למכלול הנושאים בהם רשות מקומית עוסקת. 

צילום: סרגיי אורלוב\שאטרסטוק

הטבע בעיר 100 מטר מהבית
מרחק של פחות ממאה מטרים מהבית, אפשר לראות לא מעט טבע  גם בלב
העיר. כשבני האדם נמצאים בהסגר בבתים, חיות הבר מגיחות ממחבואן. גם

באוויר הטבע חוגג: השבוע נצפה מספר שיא של ציפורים נודדות בישראל.

צפה עכשיו

לטקסט המלא

ועדת איכות הסביבה אשדוד
לעמוד בראש וועדת איכות סביבה בעיר החמישית בגודלה בישראל, שיש בה
ערכי טבע ייחודים כמו הים וחופיו, הדיונה הגדולה, נחל לכיש כמו גם אזורי
תעשייה נרחבים, עורף נמל ושני נמלי ים  מאתר ומרתק. בוודאי שבימי הקורונה

עוד יותר.
 מוזמנים לשמוע את שרון    אקטיביזם אקלימי ,זום לסביבה ,פוסט קורונה
מרק, סגנית רהע אשדוד ויור ועדת איכות הסביבה מספרת על אתגרים בימי

קורונה.

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

local@sviva.net

לקריאה

כיצד ערים יוכלו לתפקד מחדש לאחר משבר
הקורונה?

כאשר נגיף הקורונה הקטלני התפשט בכל העולם נוצר מצב שבו עיר אחרי
עיר נכנסת להסגר עסקים, קניונים ומרחבים ציבוריים הפכו אותן ל"עיירות
רפאים". ראשי ערים, ראשי מדינות ומנהיגי הקהילות שלנו חייבים לעשות
מה שצריך על מנת להחזיר את הערים חזרה לתפקוד, ברגע שיהיה בטוח
לעשות זאת. לאחר מכן, נצטרך תכניות להיערכות עם מגיפות עתידיות
והסגר חברתי או כלכלי שידרשו בעקבות כך. במסמך הבא תוכלו למצוא את
תכנית 10 הנקודות שמבוססת על מעקב מפורט שביצעו החוקרים ריצ'ארד
פלורידה וסטיבן פדיגו אחר מגפת הקורונה הנוכחית ומגפות היסטוריות

קדומות.

לקריאה

לחשוב על הקורנה  ועל האקלים
עוצמת המשבר שהביאה עמה מגפת הקורונה מציבה רבים מאתנו במצב
של בלבול, חוסר אונים ואף חרדה. ככל שהמגפה נמשכת וככל שנעשה
ברור יותר כי מדובר באירוע מכונן ומשנה סדרי עולם, נעשה דחוף להפנות
את תשומת הלב והפעולה גם לנושאים הכבדים של משבר האקלים ושל
המשבר הסביבתי הגדול שבו אנו מצויים. משברים אלו ילוו אותנו כפי
הנראה בעשורים הקרובים, הם נושאים עמם איומים קיומיים וגדולים

בהרבה מהמגפה שאנו חווים כיום. 

מדינות וחברות אנושיות שידעו לנצל את משבר הקורונה כדי להיערך
למשבר האקלים, יהיו מוכנות יותר וחסינות יותר. הן יהיו בנקודת פתיחה
טובה בהרבה, שתעניק להן יתרון יחסי גדול ביום שאחרי. חשוב שישראל

תנצל כמדינה וכחברה את ההזדמנות שנוצרה בפניה ולא תאבד אותה.

לקריאה

ועדה פתוחה  אנחנו בבית אבל התכניות לא
עוצרות

במיוחד עכשיו הדחפורים ממשיכים לעבוד ומערכת התכנון לא עוצרת.
זה הזמן לועדה פתוחה!

מערכת המאפשרת להשפיע על תהליכי התכנון והבנייה, מנגישה לקהל
הרחב את סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכולם להשתתף באופן
פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות בתחום! בשלב ראשון נרשמים להתראות
מדיוני הוועדות המחוזיות והארציות, ובכך לקבל בדוא"ל בזמן אמת את
ני הוועדות. תוכלו אפילו לכתוב את ו ות שיועלו לדי י רשימת התכנ
התייחסויותיכם לתכנית (הרבה לפני שלבי ההתנגדויות), וכך להביע את

עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי הרבה לפני שהדחפורים בשטח

לעמוד הוועדות

חשוב להכיר!  אינדקס הועדות 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? 
 ואנו נדאג לעדכן.  local@sviva.net שלחו הערות ל

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

אירועי יום הדולפין הביןלאומי
מיקום: תל אביבאון ליין

21:30 09:00  סיום: 13/04/2020 התחלה: 13/04/2020

השנה, עקב המצב, יתקיים יום שידורים מיוחד בפייסבוק, שיכלול מגוון
הרצאות, סרטונים, משחקים ופעילויות, פאנל מומחים ועוד הרבה

הפתעות – כולן בנושא הדולפינים.

מתאים לכל המשפחה.

לפרטים נוספיםהוסף ליומן:

גיוס תקציבים לנושאי איכות סביבה וקיימות
מיקום: המרכז לקיימות מקומי, מרכז השל לקיימות

15:15 09:00  סיום: 27/05/2020 התחלה: 06/05/2020

קורס זה יתמקד בשלושת השלבים למימוש תקציבים בנושאי סביבה 
איתור התמיכות, הדרכה להגשתן באופן מיטבי והנחיות למימוש
ההתחייבויות וקבלת התמיכה. הקורס מיועד לבעלי תפקידים ברשויות
מקומיות ואיגודי ערים  רכזי קולות קוראים, גזברים, מנהלי מחלקות
קיימות, נושאי תפקיד ביחידות סביבתיות, ממונים על הכנסות, חשבים

ותקציבנים , מנהלי חשבונות ואף ליועצים סביבתיים מהמגזר הפרטי

סביבה מקומית  מהדורה 4

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

ידיעון רביעי בנושא ועדות איכות הסביבה!

בחודש האחרון הרשויות המקומיות ניצבו בפני אתגרים של ניהול העיר על רקע משבר הקורונה. מצד אחד ניהול המשבר ומהצד השני
הכנה והיערכות לבאות. בגיליון זה ננסה להבין את ההשלכות והיתרונות בניהול הקורונה בארץ ובעולם וכיצד אפשר להתכונן ליום

של אחרי.

כארגון הגג של ארגוני הסביבה, שמנו לעצמנו כמטרה להתמקד בחיזוק ועדות איכות הסביבה והייצוג הציבורי בהן. מאז הידיעון
האחרון ורגע לפני שכולנו נכנסנו לבתים, הספקנו לקיים הכשרה שלישית לועדות איכות סביבה בנושא רשויות מקומיות בחזית

משבר האקלים "טבע בר קיימא", בשיתוף איגוד ערים כרמל  שרון, היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון, החברה להגנת הטבע
ומשרד החלקאות. תודה מיוחדת לאיתי צחר, מנכ"ל עריית כפר סבא על הרצאה מעוררת השראה!

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

השראה, תקשורת ושיתופי פעולה...

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

