ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות  נובמבר 2020
ידיעון אחרון לשנת  2020בנושא ועדות איכות הסביבה!
אנחנו עומדים לפני סוף שנת  ,2020שמסתמנת כשנה המורכבת ביותר מאז התחילה המאה .הקורונה כאן כדי
להישאר ואילצה את כולנו להיות יצירתיים ,לחשוב מחוץ לקופסא ולייצר פתרונות לסיטואציות שמי בכלל דמיין שיגיעו
לפתחנו .השלטון המקומי תפס מקום נכבד במתן מענה לתושבים במגוון סוגיות .בסוגיות סביבתיות חלק מהרשויות
כבר צועדות בראש הרשימה עם יצירתיות והישגים:
במפגש ההכשרה האחרון )המקוון( לנציגי הציבור בועדות איכות הסביבה התרשמנו מעיריית כפרסבא שהפכה
לעיר הראשונה ללא ריסוס והדברה ע"י כימיקלים ובכך מהווה השראה וחוד החנית בנושא .חשוב לציין כי חומרים
אלה מסרטנים ופוגעים בבריאות הציבור ועל התושבים לדרוש ממקבלי ההחלטות ברשות לנהל את נושא ההדברה
באופן אחראי )אם לא הפסקת השימוש אז לכל הפחות התראה מראש לדוגמא( .ברנדט באואר מ אדם טבע ודין
דיברה גם היא במפגש והציעה לסייע לכל רשות שתחליט לצעוד לאורח חיים מקיים ובריא יותר בתחומה וגם רקפת
הס ,נציגת הציבור בועדת איכו"ס בפרדסיה שסיפרה על היוזמה שלה להפסקת ההדברה בגינות הפרטיות של
התושבים.
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
קידום תחב"צ חשמלית ברשויות
ארגון תחבורה היום ומחר והמשרד להגנת הסביבה פרסמו מדריך לרשויות
המקומיות לקידום תחבורה ציבורית חשמלית ,וזאת כחלק מהמדיניות
הממשלתית להפחתת התלות בנפט ולהעלאת רמת השירות בתחבורה
הציבורית.

למסמך

סדנה להטמעת אנרגיה סולארית ברשויות
המקומיות
לאור דחיית מועד הפתיחה מוזמנים להירשם לסדנה לבניית תכנית עבודה
להטמעת אנרגיה נקייה ברשות המקומית ביוזמת החברה לאנרגיה מתחדשת
אילת אילות .הסדנה תעסוק בנושאי ייצור אנרגיה סולארית והתקנת  PVעל גגות,
מקסום התשתיות והנכסים המקומיים לייצור אנרגיה נקייה ,התייעלות באנרגיה,
העלאת מודעות וחיסכון כספי .הסדנה כוללת  9מפגשים מקוונים וסיור של שלושה
ימים בערבה .הסדנה תחל ב ) 22.11.2020ולא כפי שפורסם באתר(.

לפרטים והרשמה

זרקור מקומי
ועדת איכות הסביבה  כפר סבא
דבר היו"ר עילאי הרסגור הנדין :ועדת איכות הסביבה של כפר סבא רשמה
לאורך השנים הצלחות פורצות דרך בקידום מדיניות סביבתית ,בהן הפסקת
הריסוסים בעיר ,תקן מחייב לגגות ירוקים ,איסור הקמת קמיני עצים ,פיתוח
הרשת הירוקה ועוד שלל נושאים שקודמו לאורך השנים .הוועדה מתכנסת כ67
פעמים בשנה בהרכב מורחב של תושבים המייצגים ארגונים סביבתיים ,בנוסף
לחברים הקבועים בחוק .דיוני הוועדה מועברים בשידור חי באינטרנט.
בכל ידיעון נסקור את הנעשה בועדת איכות סביבה ברשות מקומית אחת.
רוצים להביא את העשייה בועדה שלכם לידיעון הבא? פנו ל
local@sviva.net

לועדה באתר חיים וסביבה

קולות קוראים

לועדה באתר חיים וסביבה

קולות קוראים
יער האקלים  קול קורא לרשויות מקומיות
עמותת יוזמת האנרגיה הטובה מפרסמת בזאת קול קורא לרשויות וישובים
להצטרף לפרויקט יער אקלים ,שמטרתו נטיעות עצים בשטחים שוליים
ומופרים שבשטחן .הקול הקורא פונה לרשויות המעוניינות להשתתף
בפרויקט ולקבל תמיכה בהפיכת שטחים מוזנחים לירוקים.
מועד אחרון להגשה15.11.20 :

לפרטים והרשמה לקול קורא

תחרות ערים ידידותיות לסביבה  במזרח
התיכון
סיבוב שלישי של התחרות על פרס איסטנבול לערים ידידותיות לסביבה יצא
לדרך! התחרות מיועדת לערי חוף השוכנות לחופי הים התיכון .הפרס ניתן
במסגרת משותפת של תכנית הסביבה של האו"ם ותכנית הפעולה למזרח
התיכון של אמנת ברצלונה .בשנה שעברה אשדוד זכתה והביאה הרבה
כבוד לישראל .לפני שנתיים תל אביב כמעט זכתה בתואר.
ההרשמה לתחרות פתוחה עד ה25.1.21

כל הפרטים כאן

נפתחה ההרשמה לתכנית העמיתים של השל!
תכנית העמיתים מכשירה מנהיגים ומנהיגות לשינוי חברתיסביבתיכלכלי,
מוזמנים להירשם מועמדים בעלי פוטנציאל להשפעה רחבה בחברה
הישראלית לעתיד ברקיימא המכוונים לעשייה .בתכנית מעמיקים במושג
הקיימות ,עוסקים בקשרים ובהשפעה ההדדית בין
חברהסביבהכלכלה–תרבות ,מנופים לשינוי ושינוי פרדיגמה ,ניתנים כלים
ואף בונים תכניות פעולה מותאמות אישית .בשונה מקורסים אקדמאיים
התוכן בתכנית מעוצב בחלקו בהתאם להרכב המשתתפים וצרכיהם ,תוך
התייחסות לאקטואליה ולסוגיות העולות במפגשים .ההרשמה מסתיימת
ב15.11.20

לפרטים והרשמה

לכל הקולות הקוראים
אירועים קרובים  סביבה מקומית
אנרגיה נקיה  במה משותפת כלכליסט ואילתאילות
התחלה  10:00 08/11/2020 :סיום12:00 11/11/2020 :
הבמה המשותפת תשמש לשיח בנושאים הבוערים בתחומי אנרגיה נקייה .בסדרת כתבות ודיונים נסקר את החדשנות
הטכנולוגית ,הרגולציה והכלכלה של אנרגיה מתחדשת בישראל .חברות המעוניינות להשתתף ברצועת התוכן ולתת חסות
מוזמנות לפנות אלינו .ההשתתפות תייצר חשיפה גדולה ,כלל ארצית בפני קהל הרחב :יזמים ,משקיעים ,חברות אנרגיה
נקייה ועוד.
הוספה ליומן:

לפרטים

קורס "כלכלה בעיניים חדשות"
התחלה  09:00 24/11/2020 :סיום13:00 05/01/2021 :
במציאות מורכבת כמו שלנו נדרש לייצר פתרונות רב מימדיים המצליחים לראות את התמונה בכללותה .אך האם המערכת
הכלכלית שלנו היום יודעת לתת מענים שכאלו? איך היא יכולה לספק לנו רווחה חומרית ,אך גם להצליח להתמודד עם
משבר האקלים? לייצר צמיחה ושגשוג אך לדאוג לכך שכולם יהנו מהשפע הזה? איך יכולה להיראות כלכלה בת קיימא
שתעזור לנו ,כחברה אנושית ,להתקדם לעתיד טוב והוגן יותר עבור כולם?
מרכז השל פותח קורס המיועד לכל מי שמרגיש שצריכה להיות דרך כלכלית אחרת ,חלופית הוגנת ,משגשגת ומקיימת.

משבר האקלים? לייצר צמיחה ושגשוג אך לדאוג לכך שכולם יהנו מהשפע הזה? איך יכולה להיראות כלכלה בת קיימא
שתעזור לנו ,כחברה אנושית ,להתקדם לעתיד טוב והוגן יותר עבור כולם?
מרכז השל פותח קורס המיועד לכל מי שמרגיש שצריכה להיות דרך כלכלית אחרת ,חלופית הוגנת ,משגשגת ומקיימת.
הוספה ליומן:

להרשמה ולפרטים נוספים

ללוח האירועים הסביבתי המלא
כללי אבל לא פחות חשוב
אתר ועדות איכות הסביבה  כל הכלים והמידע
במקום אחד!
על אתר ועדות איכות הסביבה החדש כבר שמעתם?
באתר תוכלו למצוא מידע ,מדריכים ,כלים ,השראה וכל דבר מה שתצטרכו
כדי להניע שינוי בנושא סביבתי כזה או אחר אצלכם!

לאתר

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!

למערכת ועדה פתוחה

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
נכון .מצאתם טעות? משהו חסר? שלחו הערות ל   local@sviva.netואנו
נדאג לעדכן.

לעמוד הוועדות

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 ....

