ידיעון ראשון לשנת  2021בנושא סביבה ברשויות המקומיות
פתחנו את שנת  2021עם החיסונים שאולי יצליחו להחזיר אותנו לחיים שהכרנו עד היום .יחד עם זאת ,התקופה
האחרונה אילצה אותנו להסתכל רגע בפריזמה רחבה יותר ולהבין שמשבר הקורונה הוא רק סיפתח למשבר הגדול
יותר משבר האקלים.
כבר ידוע לכל שאנחנו במירוץ נגד השעון כדי למזער את הנזקים שהמין האנושי יצר בעשורים האחרונים ,ואנחנו
רואים יוזמות מקומיות להתמודדות עם המשבר ,דוגמת עיריית ת"איפו שפרסמה תכנית פעולה עירונית להיערכות
לקראת שינויי האקלים וביחד עם פורום ה 15אף התקיים וובינר בנושא ההיערכות .מוזמנים לגלול בהמשך הדיוור
ולקרוא עוד.
בסוף השבוע הקרוב יתקיים כנס בנושא עצים באופן שעשוי להיות רלוונטי מאוד לרשויות המקומיות ,שכן עיקר
הסוגיות בנושאי עצים נוגעות למרחב העירוני ולמתח שבין עצים לפיתוח ,ובזאת בעצם אנחנו פותחים את תכנית
ההכשרות לפורום היו"רים ולנציגי הציבור בועדות איכות הסביבה לשנת .2021מלבד הכנס מצורף בדיוור זה גם
מסמך להצללה מעצים במרחב הבנוי.בפינת הזרקור נציג בכל פעם נציג/ת ציבור בוועדת איכות הסביבה ברחבי
הארץ ,וזו הזדמנות לקבל השראה ולשמוע על העשייה בתפקיד החשוב הזה.
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

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות  ינואר 2021
דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים ברשויות

היערכות עירונית לשינויי האקלים
עיריית ת"איפו השיקה חוברת העוסקת בהיערכות העירונית לשינויי האקלים.
מביאה רקע כללי חשוב ,מודלים להתמודדות עם המשבר ברמה המוניציפלית,
עקרונות פעולה ,ניתוח האיומים ,סל כלים ותהליכי יישום והערכה .חוברת זו
עשוייה לספק השראה לכל מי שמבקש לעסוק ולקדם את המדיניות המוניציפלית
בנושא.
בנוסף ,העירייה אף קיימה ביחד עם פורום ה 15קיים וובינר בנושא היערכות
עירונית לשינויי האקלים .מוזמנים לצפות

למסמך

מדריך ארצי לצל מעצים במרחב הבנוי
ממש לאחרונה יצא מנהל התכנון עם מדריך ארצי לצל מעצים במרחב הבנוי.
תכלית המסמך הינה הטמעת שיקולי שימור ונטיעת עצים בכל רמות התכנון
וגיבוש אמות מידה ליצירת צל עצים רציף ואיכותי במרחב הבנוי .המסמך החשוב
הזה מיועד לכל העוסקים בתכנון ועיצוב המרחבים הציבוריים באזור הבנוי:
מתכננים במוסדות התכנון ,אנשי ביצוע ,מנהלי אגפי גינון ו/או איכות סביבה
במערכות העירוניות ,וצוותי התכנון :מהנדסים ,אדריכלים ,אדריכלי נוף ועוד.

למסמך

חוק העזר למניעת מפגעי זיהום אויר בפרדס
חנהכרכור
מוזמנים להתרשם מחוק העזר של המועצה פרדס חנהכרכור למניעת מפגעי
זיהום אויר ומפגעי ריח ,ביניה oאיסור על שימוש בהסקה של קמיני עץ ,נקיטת
אמצעים למניעת מפגעי ריח מבית עסק ,מפעלים או אתרי בניה.
חוק העזר מתייחס גם לניטור ולמדידות ומפגעי זיהום אויר שמקורם בכלי רכב.
כן ירבו רשויות מקומיות הפועלות בתחום!

למסמך

זרקור מקומי

להיות נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה טל
הולצמן :חבל אילות
לרגל  2021אנו מביאים זרקור על נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה.
והפעם :טל הולצמן ,נציגה בוועדה במועצה אזורית חבל אילות" :שטחים פתוחים
הוא מצד אחד המשאב המרכזי ,או כפי שנקרא לעיתים ה"מוצר" של חבל אילות

לרגל  2021אנו מביאים זרקור על נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה.
והפעם :טל הולצמן ,נציגה בוועדה במועצה אזורית חבל אילות" :שטחים פתוחים
הוא מצד אחד המשאב המרכזי ,או כפי שנקרא לעיתים ה"מוצר" של חבל אילות
ומצד השני זה האוצר המרכזי באזורנו .זה לא מקרי שוועדת איכות הסביבה היא
בעצם ועדת שטחים פתוחים .ארגון סבב"ע )סביבה בריאה בערבה( מייצג קול של
תושבים שבחרו בריחוק מהמרכז ,בזכות אותו אוצר שיש לנו כאן .אותם תושבים
יוכלו לחיות כאן רק אם יוכלו גם להתפרנס .אנו מחפשים את הפשרה ומחשבה
יצירתית לפתרונות .חייב להיות דיאלוג מתמיד ביננו ובין גורמים במועצה הן
בוועדה והן פרטנית עם היזמים או בעלי התפקידים .כולנו רוצים בטוב וגם אם אנו
לא מסכימים אנו עדיין תושבים שחולקים את אותו מרחב על אוצרותיו .כל דילמה
שעולה מחייבת אותנו ללמוד ולהבין מה האינטרסים שעומדים מעבר ,להגיע
לישיבות מוכנים ומיודעים בפרטים ,לקרוא את האותיות הקטנות וכן 80%
מההצלחה תלויה בלהיות איפה שצריך ,מתי שצריך עם אנרגיות חיוביות ,חיוך
ואמונה בטוב .ההתמדה ואופטימיות משתלמת
בכל ידיעון נביא זרקור על נציג/ה בוועדת איכות הסביבה ברשות מקומית
רוצים להיות הבאים בידיעון הבא? כתבו ל local@sviva.net

קולות קוראים

מאגר קולות קוראים לרשויות המקומיות!
אתר אחד בו מפורסמים כלל הקולות הקוראים של משרדי הממשלה עבור
הרשויות המקומיות .במאגר תוכלו לצפות בכל הקולות הקוראים הפעילים
כרגע ואף לבצע חיפוש לפי תחום ,אוכלוסיית היעד ,משרד ממשלתי ועוד.
המאגר הינו פרויקט של אגף בכיר לתכנון מדיניות במשרד הפנים ,לפרסום
ואיחוד כל הקולות קוראים הרלוונטיים עבור הרשויות המקומיות תחת
מסגרת אחת .מוזמנים להרשם לרשימת התפוצה של המאגר כאן

כניסה למאגר

לכל הקולות הקוראים
אירועים קרובים  סביבה מקומית
כנס עצים ואנשים  שמרו את התאריך!
התחלה  18:30 28/01/2021 :סיום21:00 11/02/2021 :
הכנס הראשון של הפורום להעצמת העצים בישראל ,בו נבקש לפתוח צוהר רעיוני ומקצועי לחשיבות העצים בחיינו ,להגביר
את המודעות לערכם ,ולדרכים שבהן ניתן להגן ,לשמור ,לאהוב ולהביא להגדלת אוכלוסיית העצים בארץ .במרחב המיוחד
שנפתח ביחד בזום נבקש להאיר נושאים מוכרים בזויות חדשות ולהביא לקדמה הבמה רעיונות ,יוזמות ופעולות מעוררות
השראה שמתרחשות כיום בישראל.
הוספה ליומן:

לפרטים והרשמה

שעה של השראה  הצפות ושטפונות
התחלה  20:00 01/02/2021 :סיום21:00 01/02/2021 :
'מרכז הידע לאגני היקוות ,ניהול נגר ונחלים' מזמינים אתכם למפגש הראשון בסדרת מפגשים אונליין עם א.נשים
ופרויקטים פורצי דרך המחוללים שינוי בעולם התכנון והניהול של אגני היקוות ,נגר ונחלים בעולם .במפגש הקרוב יתארחו
קייט אורף ולי אלטמן מ  ,SCAPEמשרד תכנון נוף מניו יורק ובו נכיר את הפרויקטים המרשימים שהם מובילים בתכנון
ויישום של גישת תכנון אגנית ,המקודמת כיום גם בארץ ,כמענה להצפות ושיטפונות.

הוספה ליומן:

להרשמה

סדרת וובינרים בנושא כלכלה עירונית
התחלה  09:00 27/01/2021 :סיום13:00 24/03/2021 :
בין מפגשי התכנית :איתנות כלכלית של העירייה ,קידום האיתנות של עסקים בעיר ,רשות מקומית יוזמת ,תכנון כלכלה
עירונית ועוד .ארגון "מרחב  התנועה לעירוניות בישראל" מקיים סדרה של הרצאות מקוונות החל מחודש ינואר ,למשך
שלושה חודשים .עדיין לא מאוחר להצטרף!
הוספה ליומן:

להרשמה ולפרטים נוספים

הוספה ליומן:

להרשמה ולפרטים נוספים

הכשרת ממוני אנרגיה  מחזור סגר  IIIמתחילים בקרוב
קורס הכשרה שבו ילמדו המשתתפים את עקרונות שימור האנרגיה וניהול המשאבים .בהכשרה יקבלו המשתתפים ידע
וכלים על מנת לשמש כמובילי תהליכים להתייעלות בצריכת המשאבים וקיום תהליכי התייעלות על בסיס הציוד הקיים – ללא
השקעות – תוך הסתגלות לשינויי האקלים הצפויים.
לפרטים והרשמה

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 ....

