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 מדיניות וקשרי ממשל ב"חיים וסביבה"  -נהלים  

 

 כללי:

התפקיד המרכזי של "חיים וסביבה" הינו בנייה וחיזוק התנועה הסביבתית בכלל  

ובתוכה המגזר השלישי הסביבתי בפרט. מטרות תחום הלובי וקשרי ממשל בחיים 

הגברת ההשפעה של התנועה הסביבתית בקרב מקבלי ההחלטות;  -הינןוסביבה 

קידום נושאי מפתח של התנועה הסביבתית; בניית תשתית וייעוץ לארגונים בנושאי 

 לובי ומדיניות; פיתוח מקצועי של תחום קשרי ממשל בקרב התנועה הסביבתית. 

 

וון רחב של חיים וסביבה מקבלים בקשות לעזרה בתחומי לובי וקשרי ממשל ממג

ארגונים אשר פועלים למטרות סביבתיות רבות ושונות. אנו עושים מאמצים לסייע ככל 

הניתן, אך לפעמים ישנו צורך במתן עדיפויות לנושאים שונים ואף להחליט כאשר 

 הנושא אינו מתאים לעיסוק במסגרת של "חיים וסביבה".

 

נענית לפנייה מארגונים בתחום  מטרת הנוהל הוא להקל ולהבהיר מתי חיים וסביבה 

קשרי ממשל בתחום סביבתי בעוד שהיא שומרת על המיקוד ותפקידה בתנועה. הנוהל 

הינו נוהל הנוגע לפניות בנושאים חדשים או פניות שהן במהותן בקשה לייעוץ/פעילויות  

שונות בתחומי קידום ושינוי מדיניות. חיים וסביבה תסייע לכל פניה אשר מתקבלת 

 ת הניתן.בגבולו

 

 עם קבלת פנייה עקרונות המענה הן כדלקמן:

 איסוף כמה שיותר מידע רלוונטי הנוגע למהות הפנייה. -בירור ראשוני  ●



 

 

 בחינה של לוח הזמנים לנושא.  ●

  בדיקה של ארגונים והתארגנויות נוספות העוסקות בתחום. ●

 –העסקי יצירת חיבורים לאנשי מקצוע, אנשי המגזר הציבורי, אנשי המגזר  ●

 לפי רלוונטיות וצורך. 

 בדיקה לעומק של מה העזרה/ייעוץ הנדרשים בנושא זה.  ●

 בסיום שלב הבירור יישלח מייל לגורם הפונה שהנושא הועבר לבחינה וטיפול.   ●

 ימי עבודה מרגע הפנייה.    7*בדיקת הנושא תעשה תוך מקסימום 

 

 :לאחר מכן

ט האם הנושא מתאים לסיוע הצוות המקצועי יבחן כל פניה אשר תתקבל ויחלי ●

 ועבודה במסגרת חיים וסביבה, והיכן יעמוד בסדר עדיפויות.  

 :סדר עדיפויות הנושאים יישקל לפי הקריטריונים הבאים ●

 

 ניקוד קריטריון 

 30% השלכות רוחב

 30% פריפריאליות )גיאוגרפי + יכולות ומשאבים(

 20% מחויבות הארגון לתהליך 

 10% סיכויי השפעה 

 10% צדק סביבתי

פנה את י חיים וסביבה ארגון , *במידה והנושא מובל על ידי ארגון סביבתי אחר 

  ושתדל לסייע ולתמוך במסגרת תפקיד יהגורמים הפונים לארגון הסביבתי המוביל, ו

 כארגון גג לארגוני הסביבה. 

 

ובנושא   ● בפנייה  טיפול  טיפול/אי  על  בהחלטה  הפונה  שבועיים    -עדכון  עד 

 משליחת המייל לפונה בסיום שלב הבירור. 



 

 

במידה והתקבלה הפניה תיערך תכנית פעולה וליווי ביחד עם הארגון הפונה,   ●

 והוצאתה לפועל.  

אחת לרבעון תתקיים פגישה פנימית בחיים וסביבה אשר בתוכה ישתתפו הצוות   ●

וקשרי המקצ וסביבה )מנהל תחום אסטרטגיה  ועי האמון על תחום זה בחיים 

ממשל + רכזת תחום מדיניות וקשרי ממשל(, מנכ"ל חיים וסביבה, מנהל תחום 

להצגת הנושאים/ארגונים   -קהילה ואקלים ומנהלת תחום שיח ושיתופי פעולה  

 ו.  העומדים על הפרק + עדכון סטטוס הטיפול והעבודה בנושאים אשר התקבל

הגשת בקשת ערעור   -ערעור ובדיקה מחדש של סדרי עדיפויות וקבלה לפנייה ●

במייל אשר תבחן על ידי מנכ"ל חיים וסביבה לפי הקריטריונים המפורטים לעיל  

)תשובה תינתן תוך שבועיים מיום שליחת המייל(. במידה ויהיה צורך בערעור  

הוועד המנהל של חיים וסביבה נוסף ניתן לפנות במייל והערעור ייבחן על ידי  

 )תשובה תינתן תוך חודש ימים(.

 

 סט פעולות אפשריות לייעוץ וסיוע בתחום מדיניות וקשרי ממשל 

 

 סיוע בקמפיין יכול להתבטא ב:

 הופעה בוועדות •

 חיבור לאנשי ממשל )כולל אנשי מקצוע במשרדי הממשלה וחברי כנסת(  •

 ייעוץ אסטרטגי  •

 במשכן הכנסת ומול גורמי הממשלה קידום הנושא באופן יזום  •

 פרסום בפייסבוק/ניוזלטר/אתר של חיים וסביבה.  •

  

 סיוע לארגון יכול להתבטא ב:

 חיבור הארגון לארגונים נוספים  •

 ייעוץ מקצועי  •

 ייעוץ אסטרטגי  •

 יצירת מפגשים/שולחנות עגולים של בעלי עניין  •



 

 

 הצטרפות של חיים וסביבה לדפי עמדה ועוד.  •

 

 

*חיים וסביבה תיתן עדיפות, בפעילויות הייעוץ והסיוע, לשיקולים כלליים של התנועה 

 הסביבתית, קידום השותפות בתוכה וחיזוקה בציבור.   

 

 


