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משבר האקלים: הזווית העירונית
ניצול משאבים פראי הביא לפליטת גזיחממה חסרת תקדים ששינתה את הרכב
האטמוספרה. התוצאה? ידועה לכולנו כמשבר אקלים עולמי. מה הלאה?
בתרחיש "עסקים כרגיל" תתכוננו לקיץ שאורכו בין 8 ל9 חודשים, סופות פראיות
והצפות, שריפות יער, סופות אבק ופלישת מיני צמחים ובע"ח – אבל ניתן עדיין
 בסדרת "משבר האקלים: למנוע זאת. כתבה ראשונה של מגזין שפת רחוב

הזווית העירונית".

ראשת עיריית חיפה, עינת קליש
רותם / צילום: איל יצהר

לכתבה המלאה

לא מחכה לממשלה: עיריית חיפה החליטה
להיאבק במשבר האקלים

העירייה חתמה על אמנה מקבילה להסכם פריז, המאפשרת לערים להצטרף
בעצמן להסכם האקלים העוסק בהפחתת פליטות גזי החממה, ובכך להציב לעצמן
מטרות שאפתניות אף יותר מאלו שהציבו המדינות. חיפה היא העיר הראשונה
בישראל לעשות זאת, לצד ערים רבות בעולם. הערים החברות ב40C מחויבות
להגשים את היעדים השאפתניים ביותר של הסכם פריז ברמה המקומית, לצד
דיווח על התקדמותן ביישום יעדים מדידים ושיתוף ידע בין השותפות להסכם.
החל משנת 2022, תידרש חיפה לדווח על התקדמותה בתחום הפחתת
הפליטות. אתגר גדול, בחיפה זיהום האוויר כבד מאוד, כאשר בשטחה ניצבים
נמל מרובה פליטות, אזור תעשייה ובו מפעלים פטרוכימיים, וזיהום אוויר

תחבורתי כבד.  
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"לא פיצחנו איך הופכים שיתוף ציבור למשמעותי"
תהליכים של שיתוף ציבור הם בגדר חובה בפרויטים של התחדשות עירונית
בערים רבות. אבל מה באמת יוצא משיתוף הציבור לתושבים, ליזמים ולעיריות?

ומהי בעצם ההגדרה לשיתוף ציבור מוצלח? הכתב גיא נרדי עושה סדר.

לפרטים נוספים והרשמה

הטמעת התקנה לחיוב בנייה ירוקה ברשויות
המקומיות

תכנית להכשרת רשויות השלטון המקומי שמטרתה לספק תמיכה
מקצועית למנהלי ההנדסה ברשויות המקומיות, על מנת שיוכלו ליישם

את התקנה במלואה ובצורה אפקטיבית. התכנית כוללת מערך
הכשרות מקצועיות מותאמות לרשויות והנגשת ידע ומידע עבור

הצוותים המקצועיים הרלוונטיים ברשויות. 
*התכנית מיועדת לרשויות מעל 30K תושבים. 

noya@ilgbc.org לפרטים נוספים יש לפנות לנויה פילו במייל
מיזם משותף מאת ILGBC והמשרד להגנת הסביבה

עדי רוזנטל

לאתר הועדה

להיות נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה עדי
רוזנטל: חוף השרון

 אנו מביאים זרקור על נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה. לרגל 2021
 "תפקידו של והפעם: עדי רוזנטל, נציג בוועדה במועצה האזורית חוף השרון.
נציג הציבור מטעם ארגון הגג חיים וסביבה הוא, לחזק נושאי סביבה (כמו למשל
שטחים פתוחים), אשר אינם מצויים בראש סדר העדיפויות של חברי הועדה
האחרים. רוב חברי הועדה הם למעשה חברי מליאת המועצה/העירייה, ומכאן
שעיקר מעייניהם נתונים לנושאים הנוגעים במישרין לחברי הישובים אותם הם
מיצגים. נציג הציבור, משוחרר ממחויבות אישית לשולחיו בישובים. המחוייבות
שלו עוברת לגוף הציבורי ששלח אותו לייצג אותו בועדה. בתור נציג ציבור אני שם
דגש, אכן, על התייחסות לשטחים הפתוחים, כמו מניעת כניסה של רכבים
ממונעים לשיטוט על גב מצוק הכורכר בחוף השרון, ויצירת שבילי אופניים ומסלולי
טיילות במרחבים הפתוחים של חוף השרון, וזאת, תוך שמירה על הגידולים
החקלאיים במרחבים הפתוחים שלנו. האתגרים הגדולים ביותר שלנו הם, כאמור,
מניעת שוטטות רכבים ממונעים שלא במסלולים מוסדרים לכך, וכן הסדרת
מערכת היחסים אדםטבע לכל מי שמבלה בשטחים הפתוחים של המועצה

האזורית רחוף השרון.

בכל ידיעון נביא זרקור על נציג/ה בוועדת איכות הסביבה ברשות מקומית
local@sviva.net רוצים להיות הבאים בידיעון הבא? כתבו ל

לצפיה בתוכנית המלאה

קול קורא לבקשת מלגה מטעם חיים וסביבה
הקורונה חשפה מגוון חוזקות וחולשות ברשויות – מתהליכים אלו ניתן ללמוד
המון על התמודדות עם משברים, שיפור האיכות העירונית והערכות
לאתגרים שבדרך, ובניהם – משבר האקלים. תפיסת הקיימות העירונית

היא הזדמנות אסטרטגית עבור הרשות.
גם אתם רוצים לקדם ולקבל כלים להפוך את הרשות המקומית למקיימת?

בעלת חוסן עירוני?
חיים וסביבה מעניקה שתי מלגות לקורס תכנון אסטרטגי לקיימות ברשויות
של מרכז הש"ל בשיתוף פורום ה15 ומרכז המקומיות בעידן משבר האקלים

השלטון האזורי. 

איך ניגשים לקבלת המלגה? לחצו כאן
***הקורס מתחיל ב19.4, הודעה למקבלי המלגה תמסר ב 15.4

הגשת מועמדות

מובילי מועצות הסכמה מקומיות
מועצת הסכמה היא קבוצה נבחרת של אנשים המייצגים חלקים שונים
בחברה הישראלית וגרים באותה עיר, שלקחו על עצמם את המשימה של
דיון עמוק ומעשי כאחד בחיים המשותפים שלהם בעיר. לכל מועצת הסכמה
מקומית יש מובילים, שעוברים הכשרה וליווי על ידי הקונגרס הישראלי וארגון
פלוגתא. תפקיד המובילים הוא לסייע בבניית מועצת הסכמות המקומית
ולנהל את הפעילות שלה. שאלון זה מיועד למי שרואים עצמם מתאימים

לתפקיד או מסוקרנים מהאפשרויות שהוא יכול לפתוח בפניהם.

לפרטים המלאים

תויושרב רוזחִמ יזכרמ גורדשו המקהל ארוק לוק
המקומיות

המשרד להגנת הסביבה מפרסם קול קורא שמטרתו להוביל להגברת
האיסוף המופרד במקור למחזור בתחומי הרשות המקומית. כמות הפסולת
הנאספת בצורה המופרדת במקור תויה בשיתוף פעולה של תושבים ובקיומה
של תשתית לאיסוף נפרד נגישה ואיכותית. הגברת המחזור מושגת, בן
היתר, באמצעות של תשתית מתאימה ונגישה, מתחוזקת ברמה הולמת
ובצירוף מוטיבציה של התושבים לביצוע המחזור, הנשעת על פעולות חינוך

והסברה.  

כניסה למאגר

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

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

סיור לימודי בעמק הצבאים
מיקום: עמק הצבאים, ירושלים 

15:00 08:30  סיום: 29/04/2021 התחלה: 29/04/2021

 עם פארק עמק הצבאים בהיבטים במהלך הסיור תערך הכרות עומק
השונים, בדגש על ניהול נגר ומניעת הצפות, הקמה וניהול של פארק

טבע עירוני ומרחב ציבורי שוקק חיים בלב העיר.
הסיור יכלול יצירת שיח מקצועי ועיבוד משותף של אנשי המקצוע

המשתתפים, תוך שימת דגש על כלים יישומיים.
בהנחיית: אדר' יעל המרמן  סולר, אדר' הנוף רחל וינר ועמיר בלבן 

להרשמה ולפרטים נוספיםהוספה ליומן:

סיור סביב כיכר ביאליק: בדרך לעיר–יער
מיקום: נקודת מפגש מדויקת תישלח לכל הנרשמים לסיור 
14:00 11:00  סיום: 23/04/2021 התחלה: 23/04/2021

מתברר שלחזון עיר–יער יש שורשים עמוקים בעיר תל אביב! תמי צרי
מעץבעיר תדריך את הקבוצה בסיור שבו נחשוף את השורשים הללו ונביט
אל העתיד במבט אוטופי, בדומה למי שבנו את העיר, רק שהפעם יעמוד

לנגד עינינו משבר האקלים. 
ניעזר בטקסט שכונן את העיר תל אביב כפי שאנחנו מכירים אותה היום:

"דוח גדס".

לפרטים נוספים והרשמההוספה ליומן:

NASAEarth Day 2021: Connected by Earth
21:00 08:30  סיום: 24/04/2021 התחלה: 21/04/2021

A variety of Earth Day activities, including live talks, games, videos, and great downloadable posters and
books, is now online during NASA’s Earth Day Virtual Event

לאתר

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!

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  אפריל 2021

ידיעון שני לשנת 2021 בנושא סביבה ברשויות המקומיות

שנת 2021, אנחנו בשיאו של האביב הפורח, לפני יום הזכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה וחגיגות יום העצמאות
ה73 למדינת ישראל, המשק הישראלי חוזר לתפקוד מלא ועכשיו יותר מתמיד עלינו לזכור את התובנות מהשנה
האחרונה, אחת התובנות הברורות שעולות ממשבר הקורונה היא חשיבותן של הרשויות המקומיות בניהול חיי
הפוקדים את העולם הוא משבר האקלים המזכיר לנו כי אנו במירוץ התושבים, כולל במצבי חירום. אחד מהמצבים 
נגד השעון, זה הזמן להכין את הרשות המקומית לשינוי האקלים, ולקדם את תכניות העבודה בנושאים סביבתיים
לקורס תכנון בתוך הרשות המקומית. כחלק מהרצון של חיים וסביבה להמשיך ולקדם את הנושא פתחנו שתי מלגות

 . מהרו להגיש מועמדות עד ה15.4.21 בשעה 12:00  של מרכז השל   אסטרטגי לקיימות ברשות המקומית
לאחר מפגש ראשון מוצלח בתכנית ההכשרות לפורום היו"רים ולנציגי הציבור בועדות איכות הסביבה נפגש למפגש
פרטים נוספים בהמשך. שימו לב בפינת הזרקור נציג בכל פעם נציג/ת ציבור בוועדת איכות נוסף ב20.5.21

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. 

צוות חיים וסביבה קריאה מהנה  

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים ברשויות

זרקור מקומי

קולות קוראים

לכל הקולות הקוראים

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

כללי אבל לא פחות חשוב

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://heschel.org.il/strategic_planning_course/
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Photo by Egor ,הצפות בונציה
Gordeev on Unsplash לכתבה המלאה

משבר האקלים: הזווית העירונית
ניצול משאבים פראי הביא לפליטת גזיחממה חסרת תקדים ששינתה את הרכב
האטמוספרה. התוצאה? ידועה לכולנו כמשבר אקלים עולמי. מה הלאה?
בתרחיש "עסקים כרגיל" תתכוננו לקיץ שאורכו בין 8 ל9 חודשים, סופות פראיות
והצפות, שריפות יער, סופות אבק ופלישת מיני צמחים ובע"ח – אבל ניתן עדיין
 בסדרת "משבר האקלים: למנוע זאת. כתבה ראשונה של מגזין שפת רחוב

הזווית העירונית".

ראשת עיריית חיפה, עינת קליש
רותם / צילום: איל יצהר

לכתבה המלאה

לא מחכה לממשלה: עיריית חיפה החליטה
להיאבק במשבר האקלים

העירייה חתמה על אמנה מקבילה להסכם פריז, המאפשרת לערים להצטרף
בעצמן להסכם האקלים העוסק בהפחתת פליטות גזי החממה, ובכך להציב לעצמן
מטרות שאפתניות אף יותר מאלו שהציבו המדינות. חיפה היא העיר הראשונה
בישראל לעשות זאת, לצד ערים רבות בעולם. הערים החברות ב40C מחויבות
להגשים את היעדים השאפתניים ביותר של הסכם פריז ברמה המקומית, לצד
דיווח על התקדמותן ביישום יעדים מדידים ושיתוף ידע בין השותפות להסכם.
החל משנת 2022, תידרש חיפה לדווח על התקדמותה בתחום הפחתת
הפליטות. אתגר גדול, בחיפה זיהום האוויר כבד מאוד, כאשר בשטחה ניצבים
נמל מרובה פליטות, אזור תעשייה ובו מפעלים פטרוכימיים, וזיהום אוויר

תחבורתי כבד.  

Shutterstock :שיתוף ציבור / צילום לכתבה המלאה

"לא פיצחנו איך הופכים שיתוף ציבור למשמעותי"
תהליכים של שיתוף ציבור הם בגדר חובה בפרויטים של התחדשות עירונית
בערים רבות. אבל מה באמת יוצא משיתוף הציבור לתושבים, ליזמים ולעיריות?

ומהי בעצם ההגדרה לשיתוף ציבור מוצלח? הכתב גיא נרדי עושה סדר.

לפרטים נוספים והרשמה

הטמעת התקנה לחיוב בנייה ירוקה ברשויות
המקומיות

תכנית להכשרת רשויות השלטון המקומי שמטרתה לספק תמיכה
מקצועית למנהלי ההנדסה ברשויות המקומיות, על מנת שיוכלו ליישם

את התקנה במלואה ובצורה אפקטיבית. התכנית כוללת מערך
הכשרות מקצועיות מותאמות לרשויות והנגשת ידע ומידע עבור

הצוותים המקצועיים הרלוונטיים ברשויות. 
*התכנית מיועדת לרשויות מעל 30K תושבים. 

noya@ilgbc.org לפרטים נוספים יש לפנות לנויה פילו במייל
מיזם משותף מאת ILGBC והמשרד להגנת הסביבה

עדי רוזנטל

לאתר הועדה

להיות נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה עדי
רוזנטל: חוף השרון

 אנו מביאים זרקור על נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה. לרגל 2021
 "תפקידו של והפעם: עדי רוזנטל, נציג בוועדה במועצה האזורית חוף השרון.
נציג הציבור מטעם ארגון הגג חיים וסביבה הוא, לחזק נושאי סביבה (כמו למשל
שטחים פתוחים), אשר אינם מצויים בראש סדר העדיפויות של חברי הועדה
האחרים. רוב חברי הועדה הם למעשה חברי מליאת המועצה/העירייה, ומכאן
שעיקר מעייניהם נתונים לנושאים הנוגעים במישרין לחברי הישובים אותם הם
מיצגים. נציג הציבור, משוחרר ממחויבות אישית לשולחיו בישובים. המחוייבות
שלו עוברת לגוף הציבורי ששלח אותו לייצג אותו בועדה. בתור נציג ציבור אני שם
דגש, אכן, על התייחסות לשטחים הפתוחים, כמו מניעת כניסה של רכבים
ממונעים לשיטוט על גב מצוק הכורכר בחוף השרון, ויצירת שבילי אופניים ומסלולי
טיילות במרחבים הפתוחים של חוף השרון, וזאת, תוך שמירה על הגידולים
החקלאיים במרחבים הפתוחים שלנו. האתגרים הגדולים ביותר שלנו הם, כאמור,
מניעת שוטטות רכבים ממונעים שלא במסלולים מוסדרים לכך, וכן הסדרת
מערכת היחסים אדםטבע לכל מי שמבלה בשטחים הפתוחים של המועצה

האזורית רחוף השרון.

בכל ידיעון נביא זרקור על נציג/ה בוועדת איכות הסביבה ברשות מקומית
local@sviva.net רוצים להיות הבאים בידיעון הבא? כתבו ל

לצפיה בתוכנית המלאה

קול קורא לבקשת מלגה מטעם חיים וסביבה
הקורונה חשפה מגוון חוזקות וחולשות ברשויות – מתהליכים אלו ניתן ללמוד
המון על התמודדות עם משברים, שיפור האיכות העירונית והערכות
לאתגרים שבדרך, ובניהם – משבר האקלים. תפיסת הקיימות העירונית

היא הזדמנות אסטרטגית עבור הרשות.
גם אתם רוצים לקדם ולקבל כלים להפוך את הרשות המקומית למקיימת?

בעלת חוסן עירוני?
חיים וסביבה מעניקה שתי מלגות לקורס תכנון אסטרטגי לקיימות ברשויות
של מרכז הש"ל בשיתוף פורום ה15 ומרכז המקומיות בעידן משבר האקלים

השלטון האזורי. 

איך ניגשים לקבלת המלגה? לחצו כאן
***הקורס מתחיל ב19.4, הודעה למקבלי המלגה תמסר ב 15.4

הגשת מועמדות

מובילי מועצות הסכמה מקומיות
מועצת הסכמה היא קבוצה נבחרת של אנשים המייצגים חלקים שונים
בחברה הישראלית וגרים באותה עיר, שלקחו על עצמם את המשימה של
דיון עמוק ומעשי כאחד בחיים המשותפים שלהם בעיר. לכל מועצת הסכמה
מקומית יש מובילים, שעוברים הכשרה וליווי על ידי הקונגרס הישראלי וארגון
פלוגתא. תפקיד המובילים הוא לסייע בבניית מועצת הסכמות המקומית
ולנהל את הפעילות שלה. שאלון זה מיועד למי שרואים עצמם מתאימים

לתפקיד או מסוקרנים מהאפשרויות שהוא יכול לפתוח בפניהם.

לפרטים המלאים

תויושרב רוזחִמ יזכרמ גורדשו המקהל ארוק לוק
המקומיות

המשרד להגנת הסביבה מפרסם קול קורא שמטרתו להוביל להגברת
האיסוף המופרד במקור למחזור בתחומי הרשות המקומית. כמות הפסולת
הנאספת בצורה המופרדת במקור תויה בשיתוף פעולה של תושבים ובקיומה
של תשתית לאיסוף נפרד נגישה ואיכותית. הגברת המחזור מושגת, בן
היתר, באמצעות של תשתית מתאימה ונגישה, מתחוזקת ברמה הולמת
ובצירוף מוטיבציה של התושבים לביצוע המחזור, הנשעת על פעולות חינוך

והסברה.  

כניסה למאגר

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

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

סיור לימודי בעמק הצבאים
מיקום: עמק הצבאים, ירושלים 

15:00 08:30  סיום: 29/04/2021 התחלה: 29/04/2021

 עם פארק עמק הצבאים בהיבטים במהלך הסיור תערך הכרות עומק
השונים, בדגש על ניהול נגר ומניעת הצפות, הקמה וניהול של פארק

טבע עירוני ומרחב ציבורי שוקק חיים בלב העיר.
הסיור יכלול יצירת שיח מקצועי ועיבוד משותף של אנשי המקצוע

המשתתפים, תוך שימת דגש על כלים יישומיים.
בהנחיית: אדר' יעל המרמן  סולר, אדר' הנוף רחל וינר ועמיר בלבן 

להרשמה ולפרטים נוספיםהוספה ליומן:

סיור סביב כיכר ביאליק: בדרך לעיר–יער
מיקום: נקודת מפגש מדויקת תישלח לכל הנרשמים לסיור 
14:00 11:00  סיום: 23/04/2021 התחלה: 23/04/2021

מתברר שלחזון עיר–יער יש שורשים עמוקים בעיר תל אביב! תמי צרי
מעץבעיר תדריך את הקבוצה בסיור שבו נחשוף את השורשים הללו ונביט
אל העתיד במבט אוטופי, בדומה למי שבנו את העיר, רק שהפעם יעמוד

לנגד עינינו משבר האקלים. 
ניעזר בטקסט שכונן את העיר תל אביב כפי שאנחנו מכירים אותה היום:

"דוח גדס".

לפרטים נוספים והרשמההוספה ליומן:

NASAEarth Day 2021: Connected by Earth
21:00 08:30  סיום: 24/04/2021 התחלה: 21/04/2021

A variety of Earth Day activities, including live talks, games, videos, and great downloadable posters and
books, is now online during NASA’s Earth Day Virtual Event

לאתר

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!

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  אפריל 2021

ידיעון שני לשנת 2021 בנושא סביבה ברשויות המקומיות

שנת 2021, אנחנו בשיאו של האביב הפורח, לפני יום הזכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה וחגיגות יום העצמאות
ה73 למדינת ישראל, המשק הישראלי חוזר לתפקוד מלא ועכשיו יותר מתמיד עלינו לזכור את התובנות מהשנה
האחרונה, אחת התובנות הברורות שעולות ממשבר הקורונה היא חשיבותן של הרשויות המקומיות בניהול חיי
הפוקדים את העולם הוא משבר האקלים המזכיר לנו כי אנו במירוץ התושבים, כולל במצבי חירום. אחד מהמצבים 
נגד השעון, זה הזמן להכין את הרשות המקומית לשינוי האקלים, ולקדם את תכניות העבודה בנושאים סביבתיים
לקורס תכנון בתוך הרשות המקומית. כחלק מהרצון של חיים וסביבה להמשיך ולקדם את הנושא פתחנו שתי מלגות

 . מהרו להגיש מועמדות עד ה15.4.21 בשעה 12:00  של מרכז השל   אסטרטגי לקיימות ברשות המקומית
לאחר מפגש ראשון מוצלח בתכנית ההכשרות לפורום היו"רים ולנציגי הציבור בועדות איכות הסביבה נפגש למפגש
פרטים נוספים בהמשך. שימו לב בפינת הזרקור נציג בכל פעם נציג/ת ציבור בוועדת איכות נוסף ב20.5.21

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. 

צוות חיים וסביבה קריאה מהנה  

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים ברשויות

זרקור מקומי

קולות קוראים

לכל הקולות הקוראים

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

כללי אבל לא פחות חשוב

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....

mailto:noya@ilgbc.org
http://noya@ilgbc.org/
https://www.sviva.net/committee/חוף-השרון/?rep=1
https://www.sviva.net/committee/חוף-השרון/?rep=1
mailto:local@sviva.net
https://www.sviva.net/committee/חוף-השרון/?rep=1
https://forms.gle/U5hB7ijawrjAxR758
https://forms.gle/U5hB7ijawrjAxR758
https://heschel.org.il/strategic_planning_course/
https://forms.gle/U5hB7ijawrjAxR758
https://forms.gle/U5hB7ijawrjAxR758
https://thegrinder.pro/kolkore/
https://thegrinder.pro/kolkore/
https://thegrinder.pro/kolkore/
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_13311_establishment_upgrade_local_recycling_centers
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_13311_establishment_upgrade_local_recycling_centers


Photo by Egor ,הצפות בונציה
Gordeev on Unsplash לכתבה המלאה

משבר האקלים: הזווית העירונית
ניצול משאבים פראי הביא לפליטת גזיחממה חסרת תקדים ששינתה את הרכב
האטמוספרה. התוצאה? ידועה לכולנו כמשבר אקלים עולמי. מה הלאה?
בתרחיש "עסקים כרגיל" תתכוננו לקיץ שאורכו בין 8 ל9 חודשים, סופות פראיות
והצפות, שריפות יער, סופות אבק ופלישת מיני צמחים ובע"ח – אבל ניתן עדיין
 בסדרת "משבר האקלים: למנוע זאת. כתבה ראשונה של מגזין שפת רחוב

הזווית העירונית".

ראשת עיריית חיפה, עינת קליש
רותם / צילום: איל יצהר

לכתבה המלאה

לא מחכה לממשלה: עיריית חיפה החליטה
להיאבק במשבר האקלים

העירייה חתמה על אמנה מקבילה להסכם פריז, המאפשרת לערים להצטרף
בעצמן להסכם האקלים העוסק בהפחתת פליטות גזי החממה, ובכך להציב לעצמן
מטרות שאפתניות אף יותר מאלו שהציבו המדינות. חיפה היא העיר הראשונה
בישראל לעשות זאת, לצד ערים רבות בעולם. הערים החברות ב40C מחויבות
להגשים את היעדים השאפתניים ביותר של הסכם פריז ברמה המקומית, לצד
דיווח על התקדמותן ביישום יעדים מדידים ושיתוף ידע בין השותפות להסכם.
החל משנת 2022, תידרש חיפה לדווח על התקדמותה בתחום הפחתת
הפליטות. אתגר גדול, בחיפה זיהום האוויר כבד מאוד, כאשר בשטחה ניצבים
נמל מרובה פליטות, אזור תעשייה ובו מפעלים פטרוכימיים, וזיהום אוויר

תחבורתי כבד.  

Shutterstock :שיתוף ציבור / צילום לכתבה המלאה

"לא פיצחנו איך הופכים שיתוף ציבור למשמעותי"
תהליכים של שיתוף ציבור הם בגדר חובה בפרויטים של התחדשות עירונית
בערים רבות. אבל מה באמת יוצא משיתוף הציבור לתושבים, ליזמים ולעיריות?

ומהי בעצם ההגדרה לשיתוף ציבור מוצלח? הכתב גיא נרדי עושה סדר.

לפרטים נוספים והרשמה

הטמעת התקנה לחיוב בנייה ירוקה ברשויות
המקומיות

תכנית להכשרת רשויות השלטון המקומי שמטרתה לספק תמיכה
מקצועית למנהלי ההנדסה ברשויות המקומיות, על מנת שיוכלו ליישם

את התקנה במלואה ובצורה אפקטיבית. התכנית כוללת מערך
הכשרות מקצועיות מותאמות לרשויות והנגשת ידע ומידע עבור

הצוותים המקצועיים הרלוונטיים ברשויות. 
*התכנית מיועדת לרשויות מעל 30K תושבים. 

noya@ilgbc.org לפרטים נוספים יש לפנות לנויה פילו במייל
מיזם משותף מאת ILGBC והמשרד להגנת הסביבה

עדי רוזנטל

לאתר הועדה

להיות נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה עדי
רוזנטל: חוף השרון

 אנו מביאים זרקור על נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה. לרגל 2021
 "תפקידו של והפעם: עדי רוזנטל, נציג בוועדה במועצה האזורית חוף השרון.
נציג הציבור מטעם ארגון הגג חיים וסביבה הוא, לחזק נושאי סביבה (כמו למשל
שטחים פתוחים), אשר אינם מצויים בראש סדר העדיפויות של חברי הועדה
האחרים. רוב חברי הועדה הם למעשה חברי מליאת המועצה/העירייה, ומכאן
שעיקר מעייניהם נתונים לנושאים הנוגעים במישרין לחברי הישובים אותם הם
מיצגים. נציג הציבור, משוחרר ממחויבות אישית לשולחיו בישובים. המחוייבות
שלו עוברת לגוף הציבורי ששלח אותו לייצג אותו בועדה. בתור נציג ציבור אני שם
דגש, אכן, על התייחסות לשטחים הפתוחים, כמו מניעת כניסה של רכבים
ממונעים לשיטוט על גב מצוק הכורכר בחוף השרון, ויצירת שבילי אופניים ומסלולי
טיילות במרחבים הפתוחים של חוף השרון, וזאת, תוך שמירה על הגידולים
החקלאיים במרחבים הפתוחים שלנו. האתגרים הגדולים ביותר שלנו הם, כאמור,
מניעת שוטטות רכבים ממונעים שלא במסלולים מוסדרים לכך, וכן הסדרת
מערכת היחסים אדםטבע לכל מי שמבלה בשטחים הפתוחים של המועצה

האזורית רחוף השרון.

בכל ידיעון נביא זרקור על נציג/ה בוועדת איכות הסביבה ברשות מקומית
local@sviva.net רוצים להיות הבאים בידיעון הבא? כתבו ל

לצפיה בתוכנית המלאה

קול קורא לבקשת מלגה מטעם חיים וסביבה
הקורונה חשפה מגוון חוזקות וחולשות ברשויות – מתהליכים אלו ניתן ללמוד
המון על התמודדות עם משברים, שיפור האיכות העירונית והערכות
לאתגרים שבדרך, ובניהם – משבר האקלים. תפיסת הקיימות העירונית

היא הזדמנות אסטרטגית עבור הרשות.
גם אתם רוצים לקדם ולקבל כלים להפוך את הרשות המקומית למקיימת?

בעלת חוסן עירוני?
חיים וסביבה מעניקה שתי מלגות לקורס תכנון אסטרטגי לקיימות ברשויות
של מרכז הש"ל בשיתוף פורום ה15 ומרכז המקומיות בעידן משבר האקלים

השלטון האזורי. 

איך ניגשים לקבלת המלגה? לחצו כאן
***הקורס מתחיל ב19.4, הודעה למקבלי המלגה תמסר ב 15.4

הגשת מועמדות

מובילי מועצות הסכמה מקומיות
מועצת הסכמה היא קבוצה נבחרת של אנשים המייצגים חלקים שונים
בחברה הישראלית וגרים באותה עיר, שלקחו על עצמם את המשימה של
דיון עמוק ומעשי כאחד בחיים המשותפים שלהם בעיר. לכל מועצת הסכמה
מקומית יש מובילים, שעוברים הכשרה וליווי על ידי הקונגרס הישראלי וארגון
פלוגתא. תפקיד המובילים הוא לסייע בבניית מועצת הסכמות המקומית
ולנהל את הפעילות שלה. שאלון זה מיועד למי שרואים עצמם מתאימים

לתפקיד או מסוקרנים מהאפשרויות שהוא יכול לפתוח בפניהם.

לפרטים המלאים

תויושרב רוזחִמ יזכרמ גורדשו המקהל ארוק לוק
המקומיות

המשרד להגנת הסביבה מפרסם קול קורא שמטרתו להוביל להגברת
האיסוף המופרד במקור למחזור בתחומי הרשות המקומית. כמות הפסולת
הנאספת בצורה המופרדת במקור תויה בשיתוף פעולה של תושבים ובקיומה
של תשתית לאיסוף נפרד נגישה ואיכותית. הגברת המחזור מושגת, בן
היתר, באמצעות של תשתית מתאימה ונגישה, מתחוזקת ברמה הולמת
ובצירוף מוטיבציה של התושבים לביצוע המחזור, הנשעת על פעולות חינוך

והסברה.  

כניסה למאגר

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

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

סיור לימודי בעמק הצבאים
מיקום: עמק הצבאים, ירושלים 

15:00 08:30  סיום: 29/04/2021 התחלה: 29/04/2021

 עם פארק עמק הצבאים בהיבטים במהלך הסיור תערך הכרות עומק
השונים, בדגש על ניהול נגר ומניעת הצפות, הקמה וניהול של פארק

טבע עירוני ומרחב ציבורי שוקק חיים בלב העיר.
הסיור יכלול יצירת שיח מקצועי ועיבוד משותף של אנשי המקצוע

המשתתפים, תוך שימת דגש על כלים יישומיים.
בהנחיית: אדר' יעל המרמן  סולר, אדר' הנוף רחל וינר ועמיר בלבן 

להרשמה ולפרטים נוספיםהוספה ליומן:

סיור סביב כיכר ביאליק: בדרך לעיר–יער
מיקום: נקודת מפגש מדויקת תישלח לכל הנרשמים לסיור 
14:00 11:00  סיום: 23/04/2021 התחלה: 23/04/2021

מתברר שלחזון עיר–יער יש שורשים עמוקים בעיר תל אביב! תמי צרי
מעץבעיר תדריך את הקבוצה בסיור שבו נחשוף את השורשים הללו ונביט
אל העתיד במבט אוטופי, בדומה למי שבנו את העיר, רק שהפעם יעמוד

לנגד עינינו משבר האקלים. 
ניעזר בטקסט שכונן את העיר תל אביב כפי שאנחנו מכירים אותה היום:

"דוח גדס".

לפרטים נוספים והרשמההוספה ליומן:

NASAEarth Day 2021: Connected by Earth
21:00 08:30  סיום: 24/04/2021 התחלה: 21/04/2021

A variety of Earth Day activities, including live talks, games, videos, and great downloadable posters and
books, is now online during NASA’s Earth Day Virtual Event

לאתר

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!

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  אפריל 2021

ידיעון שני לשנת 2021 בנושא סביבה ברשויות המקומיות

שנת 2021, אנחנו בשיאו של האביב הפורח, לפני יום הזכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה וחגיגות יום העצמאות
ה73 למדינת ישראל, המשק הישראלי חוזר לתפקוד מלא ועכשיו יותר מתמיד עלינו לזכור את התובנות מהשנה
האחרונה, אחת התובנות הברורות שעולות ממשבר הקורונה היא חשיבותן של הרשויות המקומיות בניהול חיי
הפוקדים את העולם הוא משבר האקלים המזכיר לנו כי אנו במירוץ התושבים, כולל במצבי חירום. אחד מהמצבים 
נגד השעון, זה הזמן להכין את הרשות המקומית לשינוי האקלים, ולקדם את תכניות העבודה בנושאים סביבתיים
לקורס תכנון בתוך הרשות המקומית. כחלק מהרצון של חיים וסביבה להמשיך ולקדם את הנושא פתחנו שתי מלגות

 . מהרו להגיש מועמדות עד ה15.4.21 בשעה 12:00  של מרכז השל   אסטרטגי לקיימות ברשות המקומית
לאחר מפגש ראשון מוצלח בתכנית ההכשרות לפורום היו"רים ולנציגי הציבור בועדות איכות הסביבה נפגש למפגש
פרטים נוספים בהמשך. שימו לב בפינת הזרקור נציג בכל פעם נציג/ת ציבור בוועדת איכות נוסף ב20.5.21

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. 

צוות חיים וסביבה קריאה מהנה  

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים ברשויות

זרקור מקומי

קולות קוראים

לכל הקולות הקוראים

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

כללי אבל לא פחות חשוב

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.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_13311_establishment_upgrade_local_recycling_centers
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משבר האקלים: הזווית העירונית
ניצול משאבים פראי הביא לפליטת גזיחממה חסרת תקדים ששינתה את הרכב
האטמוספרה. התוצאה? ידועה לכולנו כמשבר אקלים עולמי. מה הלאה?
בתרחיש "עסקים כרגיל" תתכוננו לקיץ שאורכו בין 8 ל9 חודשים, סופות פראיות
והצפות, שריפות יער, סופות אבק ופלישת מיני צמחים ובע"ח – אבל ניתן עדיין
 בסדרת "משבר האקלים: למנוע זאת. כתבה ראשונה של מגזין שפת רחוב

הזווית העירונית".

ראשת עיריית חיפה, עינת קליש
רותם / צילום: איל יצהר

לכתבה המלאה

לא מחכה לממשלה: עיריית חיפה החליטה
להיאבק במשבר האקלים

העירייה חתמה על אמנה מקבילה להסכם פריז, המאפשרת לערים להצטרף
בעצמן להסכם האקלים העוסק בהפחתת פליטות גזי החממה, ובכך להציב לעצמן
מטרות שאפתניות אף יותר מאלו שהציבו המדינות. חיפה היא העיר הראשונה
בישראל לעשות זאת, לצד ערים רבות בעולם. הערים החברות ב40C מחויבות
להגשים את היעדים השאפתניים ביותר של הסכם פריז ברמה המקומית, לצד
דיווח על התקדמותן ביישום יעדים מדידים ושיתוף ידע בין השותפות להסכם.
החל משנת 2022, תידרש חיפה לדווח על התקדמותה בתחום הפחתת
הפליטות. אתגר גדול, בחיפה זיהום האוויר כבד מאוד, כאשר בשטחה ניצבים
נמל מרובה פליטות, אזור תעשייה ובו מפעלים פטרוכימיים, וזיהום אוויר

תחבורתי כבד.  

Shutterstock :שיתוף ציבור / צילום לכתבה המלאה

"לא פיצחנו איך הופכים שיתוף ציבור למשמעותי"
תהליכים של שיתוף ציבור הם בגדר חובה בפרויטים של התחדשות עירונית
בערים רבות. אבל מה באמת יוצא משיתוף הציבור לתושבים, ליזמים ולעיריות?

ומהי בעצם ההגדרה לשיתוף ציבור מוצלח? הכתב גיא נרדי עושה סדר.

לפרטים נוספים והרשמה

הטמעת התקנה לחיוב בנייה ירוקה ברשויות
המקומיות

תכנית להכשרת רשויות השלטון המקומי שמטרתה לספק תמיכה
מקצועית למנהלי ההנדסה ברשויות המקומיות, על מנת שיוכלו ליישם

את התקנה במלואה ובצורה אפקטיבית. התכנית כוללת מערך
הכשרות מקצועיות מותאמות לרשויות והנגשת ידע ומידע עבור

הצוותים המקצועיים הרלוונטיים ברשויות. 
*התכנית מיועדת לרשויות מעל 30K תושבים. 

noya@ilgbc.org לפרטים נוספים יש לפנות לנויה פילו במייל
מיזם משותף מאת ILGBC והמשרד להגנת הסביבה

עדי רוזנטל

לאתר הועדה

להיות נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה עדי
רוזנטל: חוף השרון

 אנו מביאים זרקור על נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה. לרגל 2021
 "תפקידו של והפעם: עדי רוזנטל, נציג בוועדה במועצה האזורית חוף השרון.
נציג הציבור מטעם ארגון הגג חיים וסביבה הוא, לחזק נושאי סביבה (כמו למשל
שטחים פתוחים), אשר אינם מצויים בראש סדר העדיפויות של חברי הועדה
האחרים. רוב חברי הועדה הם למעשה חברי מליאת המועצה/העירייה, ומכאן
שעיקר מעייניהם נתונים לנושאים הנוגעים במישרין לחברי הישובים אותם הם
מיצגים. נציג הציבור, משוחרר ממחויבות אישית לשולחיו בישובים. המחוייבות
שלו עוברת לגוף הציבורי ששלח אותו לייצג אותו בועדה. בתור נציג ציבור אני שם
דגש, אכן, על התייחסות לשטחים הפתוחים, כמו מניעת כניסה של רכבים
ממונעים לשיטוט על גב מצוק הכורכר בחוף השרון, ויצירת שבילי אופניים ומסלולי
טיילות במרחבים הפתוחים של חוף השרון, וזאת, תוך שמירה על הגידולים
החקלאיים במרחבים הפתוחים שלנו. האתגרים הגדולים ביותר שלנו הם, כאמור,
מניעת שוטטות רכבים ממונעים שלא במסלולים מוסדרים לכך, וכן הסדרת
מערכת היחסים אדםטבע לכל מי שמבלה בשטחים הפתוחים של המועצה

האזורית רחוף השרון.

בכל ידיעון נביא זרקור על נציג/ה בוועדת איכות הסביבה ברשות מקומית
local@sviva.net רוצים להיות הבאים בידיעון הבא? כתבו ל

לצפיה בתוכנית המלאה

קול קורא לבקשת מלגה מטעם חיים וסביבה
הקורונה חשפה מגוון חוזקות וחולשות ברשויות – מתהליכים אלו ניתן ללמוד
המון על התמודדות עם משברים, שיפור האיכות העירונית והערכות
לאתגרים שבדרך, ובניהם – משבר האקלים. תפיסת הקיימות העירונית

היא הזדמנות אסטרטגית עבור הרשות.
גם אתם רוצים לקדם ולקבל כלים להפוך את הרשות המקומית למקיימת?

בעלת חוסן עירוני?
חיים וסביבה מעניקה שתי מלגות לקורס תכנון אסטרטגי לקיימות ברשויות
של מרכז הש"ל בשיתוף פורום ה15 ומרכז המקומיות בעידן משבר האקלים

השלטון האזורי. 

איך ניגשים לקבלת המלגה? לחצו כאן
***הקורס מתחיל ב19.4, הודעה למקבלי המלגה תמסר ב 15.4

הגשת מועמדות

מובילי מועצות הסכמה מקומיות
מועצת הסכמה היא קבוצה נבחרת של אנשים המייצגים חלקים שונים
בחברה הישראלית וגרים באותה עיר, שלקחו על עצמם את המשימה של
דיון עמוק ומעשי כאחד בחיים המשותפים שלהם בעיר. לכל מועצת הסכמה
מקומית יש מובילים, שעוברים הכשרה וליווי על ידי הקונגרס הישראלי וארגון
פלוגתא. תפקיד המובילים הוא לסייע בבניית מועצת הסכמות המקומית
ולנהל את הפעילות שלה. שאלון זה מיועד למי שרואים עצמם מתאימים

לתפקיד או מסוקרנים מהאפשרויות שהוא יכול לפתוח בפניהם.

לפרטים המלאים

תויושרב רוזחִמ יזכרמ גורדשו המקהל ארוק לוק
המקומיות

המשרד להגנת הסביבה מפרסם קול קורא שמטרתו להוביל להגברת
האיסוף המופרד במקור למחזור בתחומי הרשות המקומית. כמות הפסולת
הנאספת בצורה המופרדת במקור תויה בשיתוף פעולה של תושבים ובקיומה
של תשתית לאיסוף נפרד נגישה ואיכותית. הגברת המחזור מושגת, בן
היתר, באמצעות של תשתית מתאימה ונגישה, מתחוזקת ברמה הולמת
ובצירוף מוטיבציה של התושבים לביצוע המחזור, הנשעת על פעולות חינוך

והסברה.  

כניסה למאגר

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

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

סיור לימודי בעמק הצבאים
מיקום: עמק הצבאים, ירושלים 

15:00 08:30  סיום: 29/04/2021 התחלה: 29/04/2021

 עם פארק עמק הצבאים בהיבטים במהלך הסיור תערך הכרות עומק
השונים, בדגש על ניהול נגר ומניעת הצפות, הקמה וניהול של פארק

טבע עירוני ומרחב ציבורי שוקק חיים בלב העיר.
הסיור יכלול יצירת שיח מקצועי ועיבוד משותף של אנשי המקצוע

המשתתפים, תוך שימת דגש על כלים יישומיים.
בהנחיית: אדר' יעל המרמן  סולר, אדר' הנוף רחל וינר ועמיר בלבן 

להרשמה ולפרטים נוספיםהוספה ליומן:

סיור סביב כיכר ביאליק: בדרך לעיר–יער
מיקום: נקודת מפגש מדויקת תישלח לכל הנרשמים לסיור 
14:00 11:00  סיום: 23/04/2021 התחלה: 23/04/2021

מתברר שלחזון עיר–יער יש שורשים עמוקים בעיר תל אביב! תמי צרי
מעץבעיר תדריך את הקבוצה בסיור שבו נחשוף את השורשים הללו ונביט
אל העתיד במבט אוטופי, בדומה למי שבנו את העיר, רק שהפעם יעמוד

לנגד עינינו משבר האקלים. 
ניעזר בטקסט שכונן את העיר תל אביב כפי שאנחנו מכירים אותה היום:

"דוח גדס".

לפרטים נוספים והרשמההוספה ליומן:

NASAEarth Day 2021: Connected by Earth
21:00 08:30  סיום: 24/04/2021 התחלה: 21/04/2021

A variety of Earth Day activities, including live talks, games, videos, and great downloadable posters and
books, is now online during NASA’s Earth Day Virtual Event

לאתר

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!

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  אפריל 2021

ידיעון שני לשנת 2021 בנושא סביבה ברשויות המקומיות

שנת 2021, אנחנו בשיאו של האביב הפורח, לפני יום הזכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה וחגיגות יום העצמאות
ה73 למדינת ישראל, המשק הישראלי חוזר לתפקוד מלא ועכשיו יותר מתמיד עלינו לזכור את התובנות מהשנה
האחרונה, אחת התובנות הברורות שעולות ממשבר הקורונה היא חשיבותן של הרשויות המקומיות בניהול חיי
הפוקדים את העולם הוא משבר האקלים המזכיר לנו כי אנו במירוץ התושבים, כולל במצבי חירום. אחד מהמצבים 
נגד השעון, זה הזמן להכין את הרשות המקומית לשינוי האקלים, ולקדם את תכניות העבודה בנושאים סביבתיים
לקורס תכנון בתוך הרשות המקומית. כחלק מהרצון של חיים וסביבה להמשיך ולקדם את הנושא פתחנו שתי מלגות

 . מהרו להגיש מועמדות עד ה15.4.21 בשעה 12:00  של מרכז השל   אסטרטגי לקיימות ברשות המקומית
לאחר מפגש ראשון מוצלח בתכנית ההכשרות לפורום היו"רים ולנציגי הציבור בועדות איכות הסביבה נפגש למפגש
פרטים נוספים בהמשך. שימו לב בפינת הזרקור נציג בכל פעם נציג/ת ציבור בוועדת איכות נוסף ב20.5.21

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. 

צוות חיים וסביבה קריאה מהנה  

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים ברשויות

זרקור מקומי

קולות קוראים

לכל הקולות הקוראים

אירועים קרובים  סביבה מקומית

ללוח האירועים הסביבתי המלא

כללי אבל לא פחות חשוב

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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