
ראשי רשויות תמר, ירוחם וערד.
תמונה מפייסבוק

לכתבה המלאה

״האחריות היא של כולנו  למענינו ולמען הדורות
הבאים״

ראשי הרשויות תמר, ערד וירוחם על תוכנית לפעולה בנושאי משבר האקלים. 
ראש עיריית ערד, ניסן בןחמו, רוצה להגיע ל100% אנרגיות מתחדשות בעוד

עשור! 

העיר חיפה

לכתבה המלאה

C40חיפה מצטרפת ל
על רקע משבר האקלים העולמי ההולך ומחריף, עיריית חיפה מצטרפת לתכנית
 לצד ערים רבות בעולם, דוגמת: פריז, רומא, C40 בינלאומית של הארגון

לוסאנג'לס וברלין ומתחייבת להפוך את העיר לירוקה ובריאה יותר. 
C40 עיריית חיפה מביעה את תמיכתה ב"הצהרת הטבע העירונית" של ארגון
שפורסמה הבוקר (13.7.21) ובכך מצטרפת לשורה ארוכה של ערים ירוקות
ברחבי העולם, המתחייבות לעמוד ביעדים של יצירת סדר יום אקולוגי ותמיכה

בכלים להתמודדות עם משבר האקלים.

C40 לקיראה נוספת על

לקריאת הכתבה בגלובס

השפעה מקומית

יפעילו את  ,2B friendlyומרכז השל לקיימות The Natural Step ,צלול
פרויקט "השפעה מקומית"במטרה לחזק את יכולתן של רשויות יהודיות וערביות
בפריפריה להיערך ולהתמודד עם משבר האקלים. כחלק מהפרויקט הארגונים

יעניקו הכשרה וכלים מעשיים לעובדי הרשות. 

ראשי רשויות תמר, ירוחם וערד.
תמונה מפייסבוק

לקריאה בהרחבה

ארובות סולאריות במבני דיור ציבורי

החל הביצוע של הפיילוט שהשיקו משרד הבינוי והשיכון ומשרד האנרגיה
להתקנת ארובות סולאריות במבני דיור ציבורי. במסגרת הפיילוט, הוזמנו
יזמים להציע ולהתקין שיטות ומערכות לחיסכון והתייעלות באנרגיה בדיור

הציבורי. 

לכתבה המלאה

אין יותר כלים חד פעמיים בחופי הים של אשדוד
מועצת העיר אישרה פה אחד : אין יותר כלים חד פעמיים בחופי הים של אשדוד.
מדובר בתחילת תהליך בשיתוף התושבים למען סביבה ימית ירוקה יותר והפכיתה

של אשדוד לאחת הערים המובילות בארץ בתחום איכות הסביבה.

לסרטון

לשנות את העולם
פעם חשבתם למה כל כך קשה לנו להניע את עצמנו לעשות משהו לגבי משבר
האקלים, גם כשכל המדענים מזהירים שנותר לנו מעט מאד זמן לפעול? תומש

מסביר בדיוק למה, ומה אנחנו מוכרחים לעשות. 
ספוילר: סוף אופטימי.

הצפות ליד העירייה, בצומת שד׳
בןגוריון ורחוב אדם הכהן

לכתבה המלאה

הקו המחבר בין פקק התנועה של הבוקר וההצפות
בגרמניה

שבוע קשה עבר על העולם ועל מכחישי משבר האקלים. גל חום קטלני לאורך
החוף המערבי של צפון אמריקה והצפות ענק באירופה ובמרכז סין, הבהירו, למי
שעוד זקוק היה להבהרה, כי אף מדינה – עשירה ככל שתהיה – לא תוכל
 כשמשבר להימלט מנזקי ההתחממות הגלובלית. במציאות של המאה ה21,
האקלים יאתגר את כלל הערים בישראל (ולא רק את המטרופולינים), עם תקופות
מתארכות של חום קיצוני ומופעי גשם חזק מלווים בהצפות. מהכן צריך לעשות?

כנסו לכתבה

למאגר המדריכים והכלים

מאגר מדריכים וכלים מהתכנית "ברית ערים
לאיכות חיים וסביבה" לכלל הרשויות המקומיות

 פרסם מאגר מדריכים וכלים זמינים ליישום תכנית ברית ערים פורום ה15
לאיכות חיים וסביבה. מטרת המאגר היא לסייע לעיריות החברות בתכנית "ברית
 במימוש יעדי התכנית והוא מהווה ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה15
חלק חשוב מליווי העיריות החברות בתכנית. המאגר יתעדכן מעת לעת ותוכלו
למצוא בו כלים ומדריכים פרקטיים לקידום ויישום הקיימות בעיר. שימו לב,
המאגר פתוח לכלל הציבור ומומלץ לכל רשות להעזר במדריכים וכלים אלו

גם אם היא לא חברה בפורום ה15.

נדב גופר

לאתר הועדה

להיות נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה נדב
גופר: מועצה אזורית גזר

זרקור על נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה. והפעם: נדב גופר, נציג
בוועדה במועצה האזורית גזר. "מבחינתי להיות נציג ציבור בוועדה זה קודם כל
להיות שותף. לדעתי וועדת איכות סביבה שעובדת בצורה מוצלחת  צריכה להיות
צוות חשיבה משותף. כך גם אצלנו בוועדה של מ.א גזר אותה שבראשה עומדת
חברת המועצה רונית ויתקון. הוועדה משותפות בין נציגי הציבור וחברי המועצה
ובין אנשי המקצוע המצויינים של היחידה לאיכות הסביבה. הרחבת מעגל
השותפים בתושבים פעילים שחלקת אף מקצוענים בתחומי הסביבה המגוונים
נותן לעבודת הוועדה מנוף כוח ודחיפה נוסף. מעגל משתתפים גדול אינו מגדיל
בהכרח את היקף העבודה שניתן לבצע בתחומי הקיימות המקומית, בסופו של
דבר רוב העבודה עדיין נשארת בידי עובדי הרשות ורשימת המטרות והשאיפות
רק מתגברת. אבל, ריבוי הדעות והעמדות והייצוג של הקהילות השונות, מאפשר
לעבד יחד תהליכים וצעדי מדיניות ובמיוחד יכול להוות סנסור טוב לאיתור מגמה
או צורך מתהווה ולהיכרות עם רגשי הציבור ביחס לנושאים השונים. שותפות
הציבור בוועדה מציעה תקשורת דו כיוונית, חברי הוועדה יכולים להוות מניפת
הפצה לידע ועדכונים סביבתיים יכולים להפיץ בקרב הקהילות שלהם ואף לתת
 ולבסוף, גם כשיש שיתוף פעולה מעולה עם היחידה והמועצה, לפעמים משוב.
יכולים נציגי הציבור להציג קו קשוח יותר, דורש בתוקף, מביע מחאה, בפרט מול
משרדי ממשלה שונים או רשויות התכנון ,לדוגמא המקרה של ההתנגדות
שהציגה וגייסה הוועדה לתתל 33א באזורנו שהיוותה סכנה לערכי טבע נדירים
(מערת איילון).כשוועדה עובדת טוב היא שמחה לקבל כוחות נוספים במיוחד מי
שיכולים לסייע לכתוב, לתכנן, לתחקר ולפעול אבל גם מי שרוצים להציע..  אני
מזמין כל אחד שחושב שיוכל לתרום, לבדוק עם נציג הציבור בוועדה שלו, אם יש
אפשרות להשתלב ולעזור, ולהפוך להיות מהתושבים המשפיעים ביותר בקהילתו

על עיצוב והטמעת אורח חיים בר קיימא".

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

לקול קורא

קול קורא לתמיכה בהקמה, שדרוג והפעלה של
מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית

הקרן לשמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה החליטה לתמוך
בהקמה, שדרוג והפעלה של מתקני טיפול לחומר אורגני מפסולת עירונית

(מתקני עיכול אנאירובי ומתקני קומפוסטציה) .

לפרטים המלאים

קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הפועלת במסגרת רשות מקרקעי
ישראל, מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף וריכוז
נתונים, סקרים ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן
כמפורט בהחלטותיה. הפרויקטים יעסקו, בין השאר, בתחומי השמירה,

הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים.
מועד הגשת הפרויקטים: עד לתאריך 14.09.2021, יום שלישי, בשעה

.24:00

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:

סביבה ואיכות השלטון  פאנל מיוחד
מיקום: בית ציוני אמריקה, תל אביביפו

11:30 09:30  סיום: 30/07/2021 התחלה: 30/07/2021

פאנל מעמיק על הקשר בין מינהל תקין לסוגיות סביבתיות בוערות ושמירה
על האינטרס הציבורי

בהשתתפות:
עו״ד ד״ר אליעד שרגא, יו״ר התנועה לאיכות השלטון 

עו״ד עמית ברכה, מנכ״ל אדם טבע ודין 
גלית כהן, מנכ״לית המשרד להגנת הסביבה 

עו״ד ד״ר דב חנין, ח״כ ויו״ר השדולה הסביבתיתחברתית לשעבר

להרשמה ולפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון בנושא יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא
מיקום: און לין

14:00 11:00  סיום: 04/08/2021 התחלה: 04/08/2021

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  יולי 2021

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון שלישי לשנת 2021

בחודש האחרון קיבלנו נורת אזהרה נוספת בסוגיות משבר האקלים. אירועי הקיצון שפקדו את העולם במהלך
אנחנו כבר יודעים שלרשוית המקומיות יש החודש האחרון גבו חיי אדם, הרס בתי גידול ונזקים רבים לרכוש ולנפש. 

תפקיד מכריע בהתמודדות עם אתגרי המאה ה21 ובראשם, משבר האקלים.

בניית החוסן העירוני (resilience) הוא מטרת העל של היערכות השלטון המקומי לשינויי האקלים. חוסנן של
הרשויות המקומיות נמדד לא רק בהכנה של התשתיות הפיזיות הנדרשות לשעת חירום הנובעת מאירועי אקלים,
ביצירת מערכות מתואמות בין כלל הגופים הנוגעים בדבר, בקיצור זמני ההתראה ובזמן התגובה של המערכות, אלא

גם בהנחלת המודעות לתושבים ובשיתוף הציבור בתהליכים.

התחלתם להכין תכנית הערכות לרשות שלכם? נתקעתם באמצע? צריכים עזרה להתחיל? מוזמנים להיכנס למדריך
להכנת תכנית פעולה מקומית להעירכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת 

הכשרות לוועדות איכות סביבה:

בתחילת החודש נפגשנו חברי וועדות איכות סביבה להכשרה בנושא קידום אנרגיות מתחדשות ברשויות
המקומיות. תודה רבה לכל המרצים והמרצות על הרצאות מרתקות ומעררת השראה. פספסתם? מוזמנים

לצפות בהקלטה
ארגוני הסביבה מרחב, חיים וסביבה, מיזם שינוי כיון ומרכז השל ובי"ס פורטר, בשיתוף עם פורום
ה15,מקיימים סדרה של מפגשים בנושא 'רשויות מקומיות וערים בהתמודדות עם המשבר הבא' בנוסף
מוזמנים לצפות בשני הוובינרים הראשונים והמרתקים בנושא משבר האקלים ואוכלוסיות פגיעות בעיר

וכלכלה מעגלית וצדק אקלימי
הכשרות עתידיות שימרו את התאריך! מפגש פיזי לנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה יתקיים ב8.10.21,

אזור ירושלים.  

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  
local@sviva.net לכל שאלה, פניה או רעיון ניתן לפנות לחן ברדה כפיר מנהלת תחום רשויות מקומיות

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://sites.google.com/view/localplan-il/מדריך-לכתיבת-תכנית-פעולה?authuser=0
https://sites.google.com/view/localplan-il/מדריך-לכתיבת-תכנית-פעולה?authuser=0
https://youtu.be/dA7HJFFm8Ho
https://www.youtube.com/watch?v=7NiDKkpZy-Y
https://www.youtube.com/watch?v=OSLPvJFJYBM
https://www.facebook.com/nisan.bh/videos/537012087489313/
https://www.facebook.com/nisan.bh/videos/537012087489313/
https://www.facebook.com/nisan.bh/videos/537012087489313/
https://krayot.com/archives/45145
https://krayot.com/archives/45145
https://www.c40.org/
https://krayot.com/archives/45145
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001375520&from=whatsapp
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001375520&from=whatsapp
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001375520&from=whatsapp
https://waze.com/ul?q=בית ציוני אמריקה, תל אביב-יפו
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=סביבה+ואיכות+השלטון+-+פאנל+מיוחד&dates=20210730T093000/20210730T113000&details=%3Cdiv%3Eפאנל+מעמיק+על+הקשר+בין+מינהל+תקין+לסוגיות+סביבתיות+בוערות+ושמירה+על+האינטרס+הציבורי%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%3Cu%3Eבהשתתפות%3A%3C%2Fu%3E%0A++++%3Cbr%3Eעו״ד+ד״ר+אליעד+שרגא%2C+יו״ר+התנועה+לאיכות+השלטון%0A++++%3Cbr%3Eעו״ד+עמית+ברכה%2C+מנכ״ל+אדם+טבע+ודין%0A++++%3Cbr%3Eגלית+כהן%2C+מנכ״לית+המשרד+להגנת+הסביבה%0A++++%3Cbr%3Eעו״ד+ד״ר+דב+חנין%2C+ח״כ+ויו״ר+השדולה+הסביבתית-חברתית+לשעבר%3C%2Fdiv%3E&location=בית+ציוני+אמריקה%2C+תל+אביב-יפו&details=%3Cdiv%3Eפאנל+מעמיק+על+הקשר+בין+מינהל+תקין+לסוגיות+סביבתיות+בוערות+ושמירה+על+האינטרס+הציבורי%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%3Cu%3Eבהשתתפות%3A%3C%2Fu%3E%0A++++%3Cbr%3Eעו״ד+ד״ר+אליעד+שרגא%2C+יו״ר+התנועה+לאיכות+השלטון%0A++++%3Cbr%3Eעו״ד+עמית+ברכה%2C+מנכ״ל+אדם+טבע+ודין%0A++++%3Cbr%3Eגלית+כהן%2C+מנכ״לית+המשרד+להגנת+הסביבה%0A++++%3Cbr%3Eעו״ד+ד״ר+דב+חנין%2C+ח״כ+ויו״ר+השדולה+הסביבתית-חברתית+לשעבר%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=סביבה+ואיכות+השלטון+-+פאנל+מיוחד&DUR=0200&DESC=%3Cdiv%3Eפאנל+מעמיק+על+הקשר+בין+מינהל+תקין+לסוגיות+סביבתיות+בוערות+ושמירה+על+האינטרס+הציבורי%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%3Cu%3Eבהשתתפות%3A%3C%2Fu%3E%0A++++%3Cbr%3Eעו״ד+ד״ר+אליעד+שרגא%2C+יו״ר+התנועה+לאיכות+השלטון%0A++++%3Cbr%3Eעו״ד+עמית+ברכה%2C+מנכ״ל+אדם+טבע+ודין%0A++++%3Cbr%3Eגלית+כהן%2C+מנכ״לית+המשרד+להגנת+הסביבה%0A++++%3Cbr%3Eעו״ד+ד״ר+דב+חנין%2C+ח״כ+ויו״ר+השדולה+הסביבתית-חברתית+לשעבר%3C%2Fdiv%3E&in_loc=בית+ציוני+אמריקה%2C+תל+אביב-יפו&st=20210730T093000&et=20210730T113000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CYZZ7QegLDKVX9okdrwl1bCf7%2BwAn7f7A2namExWWIbo5i3DCCr0M8rwtROrRRG0Mpc5IqerGQ40IiDo6aJGD51hlzGzoB3lLH5RmAn6NhWvL%2B%2FKcgOnqTWw0ulOKr5qRsrFkLxBCz446A458V4l76pwzaMYHElq3Ks3nyDMXQ3a1Teor9Xd4NE6xxW7lunvrRW%2BJYuDxvfOU6fypvQ6U1TNk1T%2FT8SKXttrIRualaYMG6HFhM99AS8SBATuovu0V3r9H232xNbfGq%2B7pjSHVgcxKBRszyq4TJsK1obssq3u5hVmBZ0zDWPcGVGO0FcRTxzQcpYN9HWtxRcjsytid604h9V%2Ffq1rz3KkanTkKudTFx6pix6%2FZutUvpNMjCqnkj3tXGyMf5JsL4wSwR4%2FZ4Oy986G3RZv2fCHIOY5otJZi3T5TBwSmLL%2FIrsc5BIBjre3IeS0CKEKLvfhf95HP8rjnY%2FMwmaLgk7nt4kaXW2zwgPteChIMYuUKSlyVsjUJ%2FuJ2954erM9UqJdpZe4rOvmk8S6jdcZUQoUlnSUNAwDVgRr8qCiOufbd9xIW%2FcP8m%2FPx84sMYhP8I%2B77DL2Uvg%3D%3D
https://waze.com/ul?q=און לין
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=יום+עיון+בנושא+יעדי+האו%22ם+לפיתוח+בר+קיימא+&dates=20210804T110000/20210804T140000&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv%3E%0A++++++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&location=און+לין&details=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv%3E%0A++++++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=יום+עיון+בנושא+יעדי+האו%22ם+לפיתוח+בר+קיימא+&DUR=0300&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv%3E%0A++++++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&in_loc=און+לין&st=20210804T110000&et=20210804T140000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CieaNjHfuTTIGkHji%2BwWLzyf7%2BwAn7f7Av9xnnMGKUd6ST0P80LmSwNhvn%2BulvJiaG35z6wCXimy9LYjRQYIrog1aybiHKsC89u7uLLMlGvn1YRRUduEPJDlyec%2Ft0j5dDBoWSeIS467AeAIlTZw3lKCPOe1nYGtW8pBp27o4AHF5rBF6%2BWQHN%2BA64Xx1cYV98tAV2FivBYi7qQ6AAwkA%2F2%2FZjiSxgE3vtVIpBo1hMFxqmtIKX0YdFCzN7QSlkg4syaAuEwsqbkXNDCAHDn9nxhLyx3iUNZSZ8AVZWkWx%2FQbyqNIZnr6iu2q%2Fs25u48J8g9Ig9BQqUTY%3D


ראשי רשויות תמר, ירוחם וערד.
תמונה מפייסבוק

לכתבה המלאה

״האחריות היא של כולנו  למענינו ולמען הדורות
הבאים״

ראשי הרשויות תמר, ערד וירוחם על תוכנית לפעולה בנושאי משבר האקלים. 
ראש עיריית ערד, ניסן בןחמו, רוצה להגיע ל100% אנרגיות מתחדשות בעוד

עשור! 

העיר חיפה

לכתבה המלאה

C40חיפה מצטרפת ל
על רקע משבר האקלים העולמי ההולך ומחריף, עיריית חיפה מצטרפת לתכנית
 לצד ערים רבות בעולם, דוגמת: פריז, רומא, C40 בינלאומית של הארגון

לוסאנג'לס וברלין ומתחייבת להפוך את העיר לירוקה ובריאה יותר. 
C40 עיריית חיפה מביעה את תמיכתה ב"הצהרת הטבע העירונית" של ארגון
שפורסמה הבוקר (13.7.21) ובכך מצטרפת לשורה ארוכה של ערים ירוקות
ברחבי העולם, המתחייבות לעמוד ביעדים של יצירת סדר יום אקולוגי ותמיכה

בכלים להתמודדות עם משבר האקלים.

C40 לקיראה נוספת על

לקריאת הכתבה בגלובס

השפעה מקומית

יפעילו את  ,2B friendlyומרכז השל לקיימות The Natural Step ,צלול
פרויקט "השפעה מקומית"במטרה לחזק את יכולתן של רשויות יהודיות וערביות
בפריפריה להיערך ולהתמודד עם משבר האקלים. כחלק מהפרויקט הארגונים

יעניקו הכשרה וכלים מעשיים לעובדי הרשות. 

ראשי רשויות תמר, ירוחם וערד.
תמונה מפייסבוק

לקריאה בהרחבה

ארובות סולאריות במבני דיור ציבורי

החל הביצוע של הפיילוט שהשיקו משרד הבינוי והשיכון ומשרד האנרגיה
להתקנת ארובות סולאריות במבני דיור ציבורי. במסגרת הפיילוט, הוזמנו
יזמים להציע ולהתקין שיטות ומערכות לחיסכון והתייעלות באנרגיה בדיור

הציבורי. 

לכתבה המלאה

אין יותר כלים חד פעמיים בחופי הים של אשדוד
מועצת העיר אישרה פה אחד : אין יותר כלים חד פעמיים בחופי הים של אשדוד.
מדובר בתחילת תהליך בשיתוף התושבים למען סביבה ימית ירוקה יותר והפכיתה

של אשדוד לאחת הערים המובילות בארץ בתחום איכות הסביבה.

לסרטון

לשנות את העולם
פעם חשבתם למה כל כך קשה לנו להניע את עצמנו לעשות משהו לגבי משבר
האקלים, גם כשכל המדענים מזהירים שנותר לנו מעט מאד זמן לפעול? תומש

מסביר בדיוק למה, ומה אנחנו מוכרחים לעשות. 
ספוילר: סוף אופטימי.

הצפות ליד העירייה, בצומת שד׳
בןגוריון ורחוב אדם הכהן

לכתבה המלאה

הקו המחבר בין פקק התנועה של הבוקר וההצפות
בגרמניה

שבוע קשה עבר על העולם ועל מכחישי משבר האקלים. גל חום קטלני לאורך
החוף המערבי של צפון אמריקה והצפות ענק באירופה ובמרכז סין, הבהירו, למי
שעוד זקוק היה להבהרה, כי אף מדינה – עשירה ככל שתהיה – לא תוכל
 כשמשבר להימלט מנזקי ההתחממות הגלובלית. במציאות של המאה ה21,
האקלים יאתגר את כלל הערים בישראל (ולא רק את המטרופולינים), עם תקופות
מתארכות של חום קיצוני ומופעי גשם חזק מלווים בהצפות. מהכן צריך לעשות?

כנסו לכתבה

למאגר המדריכים והכלים

מאגר מדריכים וכלים מהתכנית "ברית ערים
לאיכות חיים וסביבה" לכלל הרשויות המקומיות

 פרסם מאגר מדריכים וכלים זמינים ליישום תכנית ברית ערים פורום ה15
לאיכות חיים וסביבה. מטרת המאגר היא לסייע לעיריות החברות בתכנית "ברית
 במימוש יעדי התכנית והוא מהווה ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה15
חלק חשוב מליווי העיריות החברות בתכנית. המאגר יתעדכן מעת לעת ותוכלו
למצוא בו כלים ומדריכים פרקטיים לקידום ויישום הקיימות בעיר. שימו לב,
המאגר פתוח לכלל הציבור ומומלץ לכל רשות להעזר במדריכים וכלים אלו

גם אם היא לא חברה בפורום ה15.

נדב גופר

לאתר הועדה

להיות נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה נדב
גופר: מועצה אזורית גזר

זרקור על נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה. והפעם: נדב גופר, נציג
בוועדה במועצה האזורית גזר. "מבחינתי להיות נציג ציבור בוועדה זה קודם כל
להיות שותף. לדעתי וועדת איכות סביבה שעובדת בצורה מוצלחת  צריכה להיות
צוות חשיבה משותף. כך גם אצלנו בוועדה של מ.א גזר אותה שבראשה עומדת
חברת המועצה רונית ויתקון. הוועדה משותפות בין נציגי הציבור וחברי המועצה
ובין אנשי המקצוע המצויינים של היחידה לאיכות הסביבה. הרחבת מעגל
השותפים בתושבים פעילים שחלקת אף מקצוענים בתחומי הסביבה המגוונים
נותן לעבודת הוועדה מנוף כוח ודחיפה נוסף. מעגל משתתפים גדול אינו מגדיל
בהכרח את היקף העבודה שניתן לבצע בתחומי הקיימות המקומית, בסופו של
דבר רוב העבודה עדיין נשארת בידי עובדי הרשות ורשימת המטרות והשאיפות
רק מתגברת. אבל, ריבוי הדעות והעמדות והייצוג של הקהילות השונות, מאפשר
לעבד יחד תהליכים וצעדי מדיניות ובמיוחד יכול להוות סנסור טוב לאיתור מגמה
או צורך מתהווה ולהיכרות עם רגשי הציבור ביחס לנושאים השונים. שותפות
הציבור בוועדה מציעה תקשורת דו כיוונית, חברי הוועדה יכולים להוות מניפת
הפצה לידע ועדכונים סביבתיים יכולים להפיץ בקרב הקהילות שלהם ואף לתת
 ולבסוף, גם כשיש שיתוף פעולה מעולה עם היחידה והמועצה, לפעמים משוב.
יכולים נציגי הציבור להציג קו קשוח יותר, דורש בתוקף, מביע מחאה, בפרט מול
משרדי ממשלה שונים או רשויות התכנון ,לדוגמא המקרה של ההתנגדות
שהציגה וגייסה הוועדה לתתל 33א באזורנו שהיוותה סכנה לערכי טבע נדירים
(מערת איילון).כשוועדה עובדת טוב היא שמחה לקבל כוחות נוספים במיוחד מי
שיכולים לסייע לכתוב, לתכנן, לתחקר ולפעול אבל גם מי שרוצים להציע..  אני
מזמין כל אחד שחושב שיוכל לתרום, לבדוק עם נציג הציבור בוועדה שלו, אם יש
אפשרות להשתלב ולעזור, ולהפוך להיות מהתושבים המשפיעים ביותר בקהילתו

על עיצוב והטמעת אורח חיים בר קיימא".

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

לקול קורא

קול קורא לתמיכה בהקמה, שדרוג והפעלה של
מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית

הקרן לשמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה החליטה לתמוך
בהקמה, שדרוג והפעלה של מתקני טיפול לחומר אורגני מפסולת עירונית

(מתקני עיכול אנאירובי ומתקני קומפוסטציה) .

לפרטים המלאים

קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הפועלת במסגרת רשות מקרקעי
ישראל, מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף וריכוז
נתונים, סקרים ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן
כמפורט בהחלטותיה. הפרויקטים יעסקו, בין השאר, בתחומי השמירה,

הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים.
מועד הגשת הפרויקטים: עד לתאריך 14.09.2021, יום שלישי, בשעה

.24:00

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:

סביבה ואיכות השלטון  פאנל מיוחד
מיקום: בית ציוני אמריקה, תל אביביפו

11:30 09:30  סיום: 30/07/2021 התחלה: 30/07/2021

פאנל מעמיק על הקשר בין מינהל תקין לסוגיות סביבתיות בוערות ושמירה
על האינטרס הציבורי

בהשתתפות:
עו״ד ד״ר אליעד שרגא, יו״ר התנועה לאיכות השלטון 

עו״ד עמית ברכה, מנכ״ל אדם טבע ודין 
גלית כהן, מנכ״לית המשרד להגנת הסביבה 

עו״ד ד״ר דב חנין, ח״כ ויו״ר השדולה הסביבתיתחברתית לשעבר

להרשמה ולפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון בנושא יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא
מיקום: און לין

14:00 11:00  סיום: 04/08/2021 התחלה: 04/08/2021

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  יולי 2021

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון שלישי לשנת 2021

בחודש האחרון קיבלנו נורת אזהרה נוספת בסוגיות משבר האקלים. אירועי הקיצון שפקדו את העולם במהלך
אנחנו כבר יודעים שלרשוית המקומיות יש החודש האחרון גבו חיי אדם, הרס בתי גידול ונזקים רבים לרכוש ולנפש. 

תפקיד מכריע בהתמודדות עם אתגרי המאה ה21 ובראשם, משבר האקלים.

בניית החוסן העירוני (resilience) הוא מטרת העל של היערכות השלטון המקומי לשינויי האקלים. חוסנן של
הרשויות המקומיות נמדד לא רק בהכנה של התשתיות הפיזיות הנדרשות לשעת חירום הנובעת מאירועי אקלים,
ביצירת מערכות מתואמות בין כלל הגופים הנוגעים בדבר, בקיצור זמני ההתראה ובזמן התגובה של המערכות, אלא

גם בהנחלת המודעות לתושבים ובשיתוף הציבור בתהליכים.

התחלתם להכין תכנית הערכות לרשות שלכם? נתקעתם באמצע? צריכים עזרה להתחיל? מוזמנים להיכנס למדריך
להכנת תכנית פעולה מקומית להעירכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת 

הכשרות לוועדות איכות סביבה:

בתחילת החודש נפגשנו חברי וועדות איכות סביבה להכשרה בנושא קידום אנרגיות מתחדשות ברשויות
המקומיות. תודה רבה לכל המרצים והמרצות על הרצאות מרתקות ומעררת השראה. פספסתם? מוזמנים

לצפות בהקלטה
ארגוני הסביבה מרחב, חיים וסביבה, מיזם שינוי כיון ומרכז השל ובי"ס פורטר, בשיתוף עם פורום
ה15,מקיימים סדרה של מפגשים בנושא 'רשויות מקומיות וערים בהתמודדות עם המשבר הבא' בנוסף
מוזמנים לצפות בשני הוובינרים הראשונים והמרתקים בנושא משבר האקלים ואוכלוסיות פגיעות בעיר

וכלכלה מעגלית וצדק אקלימי
הכשרות עתידיות שימרו את התאריך! מפגש פיזי לנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה יתקיים ב8.10.21,

אזור ירושלים.  

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  
local@sviva.net לכל שאלה, פניה או רעיון ניתן לפנות לחן ברדה כפיר מנהלת תחום רשויות מקומיות

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.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001375520&from=whatsapp
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001375520&from=whatsapp
https://www.gov.il/he/departments/news/press_290621
https://www.gov.il/he/departments/news/press_290621
https://www.gov.il/he/departments/news/press_290621
https://ashdodonline.co.il/123028/אשדוד-שומרת-על-הסביבה-תם-עידן-הכלים-החד/
https://ashdodonline.co.il/123028/אשדוד-שומרת-על-הסביבה-תם-עידן-הכלים-החד/
https://ashdodonline.co.il/123028/אשדוד-שומרת-על-הסביבה-תם-עידן-הכלים-החד/
https://www.facebook.com/sofaolam/videos/214522447199530/
https://www.facebook.com/sofaolam/videos/214522447199530/
https://www.facebook.com/sofaolam/videos/214522447199530/
https://admin.smoove.io/panel.aspx
https://admin.smoove.io/panel.aspx
https://admin.smoove.io/panel.aspx
http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/מדריך_כלי_יישום_עדכני_-_סופית(3).pdf
http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/מדריך_כלי_יישום_עדכני_-_סופית(3).pdf
http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/מדריך_כלי_יישום_עדכני_-_סופית(3).pdf


ראשי רשויות תמר, ירוחם וערד.
תמונה מפייסבוק

לכתבה המלאה

״האחריות היא של כולנו  למענינו ולמען הדורות
הבאים״

ראשי הרשויות תמר, ערד וירוחם על תוכנית לפעולה בנושאי משבר האקלים. 
ראש עיריית ערד, ניסן בןחמו, רוצה להגיע ל100% אנרגיות מתחדשות בעוד

עשור! 

העיר חיפה

לכתבה המלאה

C40חיפה מצטרפת ל
על רקע משבר האקלים העולמי ההולך ומחריף, עיריית חיפה מצטרפת לתכנית
 לצד ערים רבות בעולם, דוגמת: פריז, רומא, C40 בינלאומית של הארגון

לוסאנג'לס וברלין ומתחייבת להפוך את העיר לירוקה ובריאה יותר. 
C40 עיריית חיפה מביעה את תמיכתה ב"הצהרת הטבע העירונית" של ארגון
שפורסמה הבוקר (13.7.21) ובכך מצטרפת לשורה ארוכה של ערים ירוקות
ברחבי העולם, המתחייבות לעמוד ביעדים של יצירת סדר יום אקולוגי ותמיכה

בכלים להתמודדות עם משבר האקלים.

C40 לקיראה נוספת על

לקריאת הכתבה בגלובס

השפעה מקומית

יפעילו את  ,2B friendlyומרכז השל לקיימות The Natural Step ,צלול
פרויקט "השפעה מקומית"במטרה לחזק את יכולתן של רשויות יהודיות וערביות
בפריפריה להיערך ולהתמודד עם משבר האקלים. כחלק מהפרויקט הארגונים

יעניקו הכשרה וכלים מעשיים לעובדי הרשות. 

ראשי רשויות תמר, ירוחם וערד.
תמונה מפייסבוק

לקריאה בהרחבה

ארובות סולאריות במבני דיור ציבורי

החל הביצוע של הפיילוט שהשיקו משרד הבינוי והשיכון ומשרד האנרגיה
להתקנת ארובות סולאריות במבני דיור ציבורי. במסגרת הפיילוט, הוזמנו
יזמים להציע ולהתקין שיטות ומערכות לחיסכון והתייעלות באנרגיה בדיור

הציבורי. 

לכתבה המלאה

אין יותר כלים חד פעמיים בחופי הים של אשדוד
מועצת העיר אישרה פה אחד : אין יותר כלים חד פעמיים בחופי הים של אשדוד.
מדובר בתחילת תהליך בשיתוף התושבים למען סביבה ימית ירוקה יותר והפכיתה

של אשדוד לאחת הערים המובילות בארץ בתחום איכות הסביבה.

לסרטון

לשנות את העולם
פעם חשבתם למה כל כך קשה לנו להניע את עצמנו לעשות משהו לגבי משבר
האקלים, גם כשכל המדענים מזהירים שנותר לנו מעט מאד זמן לפעול? תומש

מסביר בדיוק למה, ומה אנחנו מוכרחים לעשות. 
ספוילר: סוף אופטימי.

הצפות ליד העירייה, בצומת שד׳
בןגוריון ורחוב אדם הכהן

לכתבה המלאה

הקו המחבר בין פקק התנועה של הבוקר וההצפות
בגרמניה

שבוע קשה עבר על העולם ועל מכחישי משבר האקלים. גל חום קטלני לאורך
החוף המערבי של צפון אמריקה והצפות ענק באירופה ובמרכז סין, הבהירו, למי
שעוד זקוק היה להבהרה, כי אף מדינה – עשירה ככל שתהיה – לא תוכל
 כשמשבר להימלט מנזקי ההתחממות הגלובלית. במציאות של המאה ה21,
האקלים יאתגר את כלל הערים בישראל (ולא רק את המטרופולינים), עם תקופות
מתארכות של חום קיצוני ומופעי גשם חזק מלווים בהצפות. מהכן צריך לעשות?

כנסו לכתבה

למאגר המדריכים והכלים

מאגר מדריכים וכלים מהתכנית "ברית ערים
לאיכות חיים וסביבה" לכלל הרשויות המקומיות

 פרסם מאגר מדריכים וכלים זמינים ליישום תכנית ברית ערים פורום ה15
לאיכות חיים וסביבה. מטרת המאגר היא לסייע לעיריות החברות בתכנית "ברית
 במימוש יעדי התכנית והוא מהווה ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה15
חלק חשוב מליווי העיריות החברות בתכנית. המאגר יתעדכן מעת לעת ותוכלו
למצוא בו כלים ומדריכים פרקטיים לקידום ויישום הקיימות בעיר. שימו לב,
המאגר פתוח לכלל הציבור ומומלץ לכל רשות להעזר במדריכים וכלים אלו

גם אם היא לא חברה בפורום ה15.

נדב גופר

לאתר הועדה

להיות נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה נדב
גופר: מועצה אזורית גזר

זרקור על נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה. והפעם: נדב גופר, נציג
בוועדה במועצה האזורית גזר. "מבחינתי להיות נציג ציבור בוועדה זה קודם כל
להיות שותף. לדעתי וועדת איכות סביבה שעובדת בצורה מוצלחת  צריכה להיות
צוות חשיבה משותף. כך גם אצלנו בוועדה של מ.א גזר אותה שבראשה עומדת
חברת המועצה רונית ויתקון. הוועדה משותפות בין נציגי הציבור וחברי המועצה
ובין אנשי המקצוע המצויינים של היחידה לאיכות הסביבה. הרחבת מעגל
השותפים בתושבים פעילים שחלקת אף מקצוענים בתחומי הסביבה המגוונים
נותן לעבודת הוועדה מנוף כוח ודחיפה נוסף. מעגל משתתפים גדול אינו מגדיל
בהכרח את היקף העבודה שניתן לבצע בתחומי הקיימות המקומית, בסופו של
דבר רוב העבודה עדיין נשארת בידי עובדי הרשות ורשימת המטרות והשאיפות
רק מתגברת. אבל, ריבוי הדעות והעמדות והייצוג של הקהילות השונות, מאפשר
לעבד יחד תהליכים וצעדי מדיניות ובמיוחד יכול להוות סנסור טוב לאיתור מגמה
או צורך מתהווה ולהיכרות עם רגשי הציבור ביחס לנושאים השונים. שותפות
הציבור בוועדה מציעה תקשורת דו כיוונית, חברי הוועדה יכולים להוות מניפת
הפצה לידע ועדכונים סביבתיים יכולים להפיץ בקרב הקהילות שלהם ואף לתת
 ולבסוף, גם כשיש שיתוף פעולה מעולה עם היחידה והמועצה, לפעמים משוב.
יכולים נציגי הציבור להציג קו קשוח יותר, דורש בתוקף, מביע מחאה, בפרט מול
משרדי ממשלה שונים או רשויות התכנון ,לדוגמא המקרה של ההתנגדות
שהציגה וגייסה הוועדה לתתל 33א באזורנו שהיוותה סכנה לערכי טבע נדירים
(מערת איילון).כשוועדה עובדת טוב היא שמחה לקבל כוחות נוספים במיוחד מי
שיכולים לסייע לכתוב, לתכנן, לתחקר ולפעול אבל גם מי שרוצים להציע..  אני
מזמין כל אחד שחושב שיוכל לתרום, לבדוק עם נציג הציבור בוועדה שלו, אם יש
אפשרות להשתלב ולעזור, ולהפוך להיות מהתושבים המשפיעים ביותר בקהילתו

על עיצוב והטמעת אורח חיים בר קיימא".

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

לקול קורא

קול קורא לתמיכה בהקמה, שדרוג והפעלה של
מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית

הקרן לשמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה החליטה לתמוך
בהקמה, שדרוג והפעלה של מתקני טיפול לחומר אורגני מפסולת עירונית

(מתקני עיכול אנאירובי ומתקני קומפוסטציה) .

לפרטים המלאים

קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הפועלת במסגרת רשות מקרקעי
ישראל, מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף וריכוז
נתונים, סקרים ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן
כמפורט בהחלטותיה. הפרויקטים יעסקו, בין השאר, בתחומי השמירה,

הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים.
מועד הגשת הפרויקטים: עד לתאריך 14.09.2021, יום שלישי, בשעה

.24:00

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:

סביבה ואיכות השלטון  פאנל מיוחד
מיקום: בית ציוני אמריקה, תל אביביפו

11:30 09:30  סיום: 30/07/2021 התחלה: 30/07/2021

פאנל מעמיק על הקשר בין מינהל תקין לסוגיות סביבתיות בוערות ושמירה
על האינטרס הציבורי

בהשתתפות:
עו״ד ד״ר אליעד שרגא, יו״ר התנועה לאיכות השלטון 

עו״ד עמית ברכה, מנכ״ל אדם טבע ודין 
גלית כהן, מנכ״לית המשרד להגנת הסביבה 

עו״ד ד״ר דב חנין, ח״כ ויו״ר השדולה הסביבתיתחברתית לשעבר

להרשמה ולפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון בנושא יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא
מיקום: און לין

14:00 11:00  סיום: 04/08/2021 התחלה: 04/08/2021

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  יולי 2021

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון שלישי לשנת 2021

בחודש האחרון קיבלנו נורת אזהרה נוספת בסוגיות משבר האקלים. אירועי הקיצון שפקדו את העולם במהלך
אנחנו כבר יודעים שלרשוית המקומיות יש החודש האחרון גבו חיי אדם, הרס בתי גידול ונזקים רבים לרכוש ולנפש. 

תפקיד מכריע בהתמודדות עם אתגרי המאה ה21 ובראשם, משבר האקלים.

בניית החוסן העירוני (resilience) הוא מטרת העל של היערכות השלטון המקומי לשינויי האקלים. חוסנן של
הרשויות המקומיות נמדד לא רק בהכנה של התשתיות הפיזיות הנדרשות לשעת חירום הנובעת מאירועי אקלים,
ביצירת מערכות מתואמות בין כלל הגופים הנוגעים בדבר, בקיצור זמני ההתראה ובזמן התגובה של המערכות, אלא

גם בהנחלת המודעות לתושבים ובשיתוף הציבור בתהליכים.

התחלתם להכין תכנית הערכות לרשות שלכם? נתקעתם באמצע? צריכים עזרה להתחיל? מוזמנים להיכנס למדריך
להכנת תכנית פעולה מקומית להעירכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת 

הכשרות לוועדות איכות סביבה:

בתחילת החודש נפגשנו חברי וועדות איכות סביבה להכשרה בנושא קידום אנרגיות מתחדשות ברשויות
המקומיות. תודה רבה לכל המרצים והמרצות על הרצאות מרתקות ומעררת השראה. פספסתם? מוזמנים

לצפות בהקלטה
ארגוני הסביבה מרחב, חיים וסביבה, מיזם שינוי כיון ומרכז השל ובי"ס פורטר, בשיתוף עם פורום
ה15,מקיימים סדרה של מפגשים בנושא 'רשויות מקומיות וערים בהתמודדות עם המשבר הבא' בנוסף
מוזמנים לצפות בשני הוובינרים הראשונים והמרתקים בנושא משבר האקלים ואוכלוסיות פגיעות בעיר

וכלכלה מעגלית וצדק אקלימי
הכשרות עתידיות שימרו את התאריך! מפגש פיזי לנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה יתקיים ב8.10.21,

אזור ירושלים.  

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  
local@sviva.net לכל שאלה, פניה או רעיון ניתן לפנות לחן ברדה כפיר מנהלת תחום רשויות מקומיות

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.sviva.net/committee/גזר/
https://www.sviva.net/committee/גזר/
mailto:local@sviva.net
https://www.sviva.net/committee/גזר/
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_13546_organic_waste_facilities_
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_13546_organic_waste_facilities_
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_13546_organic_waste_facilities_
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/declaration-foundation1
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/declaration-foundation1
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/declaration-foundation1
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/kolkore-list?skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/kolkore-list?skip=0&limit=10


ראשי רשויות תמר, ירוחם וערד.
תמונה מפייסבוק

לכתבה המלאה

״האחריות היא של כולנו  למענינו ולמען הדורות
הבאים״

ראשי הרשויות תמר, ערד וירוחם על תוכנית לפעולה בנושאי משבר האקלים. 
ראש עיריית ערד, ניסן בןחמו, רוצה להגיע ל100% אנרגיות מתחדשות בעוד

עשור! 

העיר חיפה

לכתבה המלאה

C40חיפה מצטרפת ל
על רקע משבר האקלים העולמי ההולך ומחריף, עיריית חיפה מצטרפת לתכנית
 לצד ערים רבות בעולם, דוגמת: פריז, רומא, C40 בינלאומית של הארגון

לוסאנג'לס וברלין ומתחייבת להפוך את העיר לירוקה ובריאה יותר. 
C40 עיריית חיפה מביעה את תמיכתה ב"הצהרת הטבע העירונית" של ארגון
שפורסמה הבוקר (13.7.21) ובכך מצטרפת לשורה ארוכה של ערים ירוקות
ברחבי העולם, המתחייבות לעמוד ביעדים של יצירת סדר יום אקולוגי ותמיכה

בכלים להתמודדות עם משבר האקלים.

C40 לקיראה נוספת על

לקריאת הכתבה בגלובס

השפעה מקומית

יפעילו את  ,2B friendlyומרכז השל לקיימות The Natural Step ,צלול
פרויקט "השפעה מקומית"במטרה לחזק את יכולתן של רשויות יהודיות וערביות
בפריפריה להיערך ולהתמודד עם משבר האקלים. כחלק מהפרויקט הארגונים

יעניקו הכשרה וכלים מעשיים לעובדי הרשות. 

ראשי רשויות תמר, ירוחם וערד.
תמונה מפייסבוק

לקריאה בהרחבה

ארובות סולאריות במבני דיור ציבורי

החל הביצוע של הפיילוט שהשיקו משרד הבינוי והשיכון ומשרד האנרגיה
להתקנת ארובות סולאריות במבני דיור ציבורי. במסגרת הפיילוט, הוזמנו
יזמים להציע ולהתקין שיטות ומערכות לחיסכון והתייעלות באנרגיה בדיור

הציבורי. 

לכתבה המלאה

אין יותר כלים חד פעמיים בחופי הים של אשדוד
מועצת העיר אישרה פה אחד : אין יותר כלים חד פעמיים בחופי הים של אשדוד.
מדובר בתחילת תהליך בשיתוף התושבים למען סביבה ימית ירוקה יותר והפכיתה

של אשדוד לאחת הערים המובילות בארץ בתחום איכות הסביבה.

לסרטון

לשנות את העולם
פעם חשבתם למה כל כך קשה לנו להניע את עצמנו לעשות משהו לגבי משבר
האקלים, גם כשכל המדענים מזהירים שנותר לנו מעט מאד זמן לפעול? תומש

מסביר בדיוק למה, ומה אנחנו מוכרחים לעשות. 
ספוילר: סוף אופטימי.

הצפות ליד העירייה, בצומת שד׳
בןגוריון ורחוב אדם הכהן

לכתבה המלאה

הקו המחבר בין פקק התנועה של הבוקר וההצפות
בגרמניה

שבוע קשה עבר על העולם ועל מכחישי משבר האקלים. גל חום קטלני לאורך
החוף המערבי של צפון אמריקה והצפות ענק באירופה ובמרכז סין, הבהירו, למי
שעוד זקוק היה להבהרה, כי אף מדינה – עשירה ככל שתהיה – לא תוכל
 כשמשבר להימלט מנזקי ההתחממות הגלובלית. במציאות של המאה ה21,
האקלים יאתגר את כלל הערים בישראל (ולא רק את המטרופולינים), עם תקופות
מתארכות של חום קיצוני ומופעי גשם חזק מלווים בהצפות. מהכן צריך לעשות?

כנסו לכתבה

למאגר המדריכים והכלים

מאגר מדריכים וכלים מהתכנית "ברית ערים
לאיכות חיים וסביבה" לכלל הרשויות המקומיות

 פרסם מאגר מדריכים וכלים זמינים ליישום תכנית ברית ערים פורום ה15
לאיכות חיים וסביבה. מטרת המאגר היא לסייע לעיריות החברות בתכנית "ברית
 במימוש יעדי התכנית והוא מהווה ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה15
חלק חשוב מליווי העיריות החברות בתכנית. המאגר יתעדכן מעת לעת ותוכלו
למצוא בו כלים ומדריכים פרקטיים לקידום ויישום הקיימות בעיר. שימו לב,
המאגר פתוח לכלל הציבור ומומלץ לכל רשות להעזר במדריכים וכלים אלו

גם אם היא לא חברה בפורום ה15.

נדב גופר

לאתר הועדה

להיות נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה נדב
גופר: מועצה אזורית גזר

זרקור על נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה. והפעם: נדב גופר, נציג
בוועדה במועצה האזורית גזר. "מבחינתי להיות נציג ציבור בוועדה זה קודם כל
להיות שותף. לדעתי וועדת איכות סביבה שעובדת בצורה מוצלחת  צריכה להיות
צוות חשיבה משותף. כך גם אצלנו בוועדה של מ.א גזר אותה שבראשה עומדת
חברת המועצה רונית ויתקון. הוועדה משותפות בין נציגי הציבור וחברי המועצה
ובין אנשי המקצוע המצויינים של היחידה לאיכות הסביבה. הרחבת מעגל
השותפים בתושבים פעילים שחלקת אף מקצוענים בתחומי הסביבה המגוונים
נותן לעבודת הוועדה מנוף כוח ודחיפה נוסף. מעגל משתתפים גדול אינו מגדיל
בהכרח את היקף העבודה שניתן לבצע בתחומי הקיימות המקומית, בסופו של
דבר רוב העבודה עדיין נשארת בידי עובדי הרשות ורשימת המטרות והשאיפות
רק מתגברת. אבל, ריבוי הדעות והעמדות והייצוג של הקהילות השונות, מאפשר
לעבד יחד תהליכים וצעדי מדיניות ובמיוחד יכול להוות סנסור טוב לאיתור מגמה
או צורך מתהווה ולהיכרות עם רגשי הציבור ביחס לנושאים השונים. שותפות
הציבור בוועדה מציעה תקשורת דו כיוונית, חברי הוועדה יכולים להוות מניפת
הפצה לידע ועדכונים סביבתיים יכולים להפיץ בקרב הקהילות שלהם ואף לתת
 ולבסוף, גם כשיש שיתוף פעולה מעולה עם היחידה והמועצה, לפעמים משוב.
יכולים נציגי הציבור להציג קו קשוח יותר, דורש בתוקף, מביע מחאה, בפרט מול
משרדי ממשלה שונים או רשויות התכנון ,לדוגמא המקרה של ההתנגדות
שהציגה וגייסה הוועדה לתתל 33א באזורנו שהיוותה סכנה לערכי טבע נדירים
(מערת איילון).כשוועדה עובדת טוב היא שמחה לקבל כוחות נוספים במיוחד מי
שיכולים לסייע לכתוב, לתכנן, לתחקר ולפעול אבל גם מי שרוצים להציע..  אני
מזמין כל אחד שחושב שיוכל לתרום, לבדוק עם נציג הציבור בוועדה שלו, אם יש
אפשרות להשתלב ולעזור, ולהפוך להיות מהתושבים המשפיעים ביותר בקהילתו

על עיצוב והטמעת אורח חיים בר קיימא".

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

לקול קורא

קול קורא לתמיכה בהקמה, שדרוג והפעלה של
מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית

הקרן לשמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה החליטה לתמוך
בהקמה, שדרוג והפעלה של מתקני טיפול לחומר אורגני מפסולת עירונית

(מתקני עיכול אנאירובי ומתקני קומפוסטציה) .

לפרטים המלאים

קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הפועלת במסגרת רשות מקרקעי
ישראל, מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף וריכוז
נתונים, סקרים ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן
כמפורט בהחלטותיה. הפרויקטים יעסקו, בין השאר, בתחומי השמירה,

הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים.
מועד הגשת הפרויקטים: עד לתאריך 14.09.2021, יום שלישי, בשעה

.24:00

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:

סביבה ואיכות השלטון  פאנל מיוחד
מיקום: בית ציוני אמריקה, תל אביביפו

11:30 09:30  סיום: 30/07/2021 התחלה: 30/07/2021

פאנל מעמיק על הקשר בין מינהל תקין לסוגיות סביבתיות בוערות ושמירה
על האינטרס הציבורי

בהשתתפות:
עו״ד ד״ר אליעד שרגא, יו״ר התנועה לאיכות השלטון 

עו״ד עמית ברכה, מנכ״ל אדם טבע ודין 
גלית כהן, מנכ״לית המשרד להגנת הסביבה 

עו״ד ד״ר דב חנין, ח״כ ויו״ר השדולה הסביבתיתחברתית לשעבר

להרשמה ולפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון בנושא יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא
מיקום: און לין

14:00 11:00  סיום: 04/08/2021 התחלה: 04/08/2021

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  יולי 2021

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון שלישי לשנת 2021

בחודש האחרון קיבלנו נורת אזהרה נוספת בסוגיות משבר האקלים. אירועי הקיצון שפקדו את העולם במהלך
אנחנו כבר יודעים שלרשוית המקומיות יש החודש האחרון גבו חיי אדם, הרס בתי גידול ונזקים רבים לרכוש ולנפש. 

תפקיד מכריע בהתמודדות עם אתגרי המאה ה21 ובראשם, משבר האקלים.

בניית החוסן העירוני (resilience) הוא מטרת העל של היערכות השלטון המקומי לשינויי האקלים. חוסנן של
הרשויות המקומיות נמדד לא רק בהכנה של התשתיות הפיזיות הנדרשות לשעת חירום הנובעת מאירועי אקלים,
ביצירת מערכות מתואמות בין כלל הגופים הנוגעים בדבר, בקיצור זמני ההתראה ובזמן התגובה של המערכות, אלא

גם בהנחלת המודעות לתושבים ובשיתוף הציבור בתהליכים.

התחלתם להכין תכנית הערכות לרשות שלכם? נתקעתם באמצע? צריכים עזרה להתחיל? מוזמנים להיכנס למדריך
להכנת תכנית פעולה מקומית להעירכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת 

הכשרות לוועדות איכות סביבה:

בתחילת החודש נפגשנו חברי וועדות איכות סביבה להכשרה בנושא קידום אנרגיות מתחדשות ברשויות
המקומיות. תודה רבה לכל המרצים והמרצות על הרצאות מרתקות ומעררת השראה. פספסתם? מוזמנים

לצפות בהקלטה
ארגוני הסביבה מרחב, חיים וסביבה, מיזם שינוי כיון ומרכז השל ובי"ס פורטר, בשיתוף עם פורום
ה15,מקיימים סדרה של מפגשים בנושא 'רשויות מקומיות וערים בהתמודדות עם המשבר הבא' בנוסף
מוזמנים לצפות בשני הוובינרים הראשונים והמרתקים בנושא משבר האקלים ואוכלוסיות פגיעות בעיר

וכלכלה מעגלית וצדק אקלימי
הכשרות עתידיות שימרו את התאריך! מפגש פיזי לנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה יתקיים ב8.10.21,

אזור ירושלים.  

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  
local@sviva.net לכל שאלה, פניה או רעיון ניתן לפנות לחן ברדה כפיר מנהלת תחום רשויות מקומיות

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/DynamicCollectors/kolkore-list?skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/Departments/General/main-newsletter
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/kolkore-list?skip=0&limit=10
https://www.sviva.net/genre/קול-קורא/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpce6srDgpHNFy3Dx62MuwYNrgPxOOcawf


ראשי רשויות תמר, ירוחם וערד.
תמונה מפייסבוק

לכתבה המלאה

״האחריות היא של כולנו  למענינו ולמען הדורות
הבאים״

ראשי הרשויות תמר, ערד וירוחם על תוכנית לפעולה בנושאי משבר האקלים. 
ראש עיריית ערד, ניסן בןחמו, רוצה להגיע ל100% אנרגיות מתחדשות בעוד

עשור! 

העיר חיפה

לכתבה המלאה

C40חיפה מצטרפת ל
על רקע משבר האקלים העולמי ההולך ומחריף, עיריית חיפה מצטרפת לתכנית
 לצד ערים רבות בעולם, דוגמת: פריז, רומא, C40 בינלאומית של הארגון

לוסאנג'לס וברלין ומתחייבת להפוך את העיר לירוקה ובריאה יותר. 
C40 עיריית חיפה מביעה את תמיכתה ב"הצהרת הטבע העירונית" של ארגון
שפורסמה הבוקר (13.7.21) ובכך מצטרפת לשורה ארוכה של ערים ירוקות
ברחבי העולם, המתחייבות לעמוד ביעדים של יצירת סדר יום אקולוגי ותמיכה

בכלים להתמודדות עם משבר האקלים.

C40 לקיראה נוספת על

לקריאת הכתבה בגלובס

השפעה מקומית

יפעילו את  ,2B friendlyומרכז השל לקיימות The Natural Step ,צלול
פרויקט "השפעה מקומית"במטרה לחזק את יכולתן של רשויות יהודיות וערביות
בפריפריה להיערך ולהתמודד עם משבר האקלים. כחלק מהפרויקט הארגונים

יעניקו הכשרה וכלים מעשיים לעובדי הרשות. 

ראשי רשויות תמר, ירוחם וערד.
תמונה מפייסבוק

לקריאה בהרחבה

ארובות סולאריות במבני דיור ציבורי

החל הביצוע של הפיילוט שהשיקו משרד הבינוי והשיכון ומשרד האנרגיה
להתקנת ארובות סולאריות במבני דיור ציבורי. במסגרת הפיילוט, הוזמנו
יזמים להציע ולהתקין שיטות ומערכות לחיסכון והתייעלות באנרגיה בדיור

הציבורי. 

לכתבה המלאה

אין יותר כלים חד פעמיים בחופי הים של אשדוד
מועצת העיר אישרה פה אחד : אין יותר כלים חד פעמיים בחופי הים של אשדוד.
מדובר בתחילת תהליך בשיתוף התושבים למען סביבה ימית ירוקה יותר והפכיתה

של אשדוד לאחת הערים המובילות בארץ בתחום איכות הסביבה.

לסרטון

לשנות את העולם
פעם חשבתם למה כל כך קשה לנו להניע את עצמנו לעשות משהו לגבי משבר
האקלים, גם כשכל המדענים מזהירים שנותר לנו מעט מאד זמן לפעול? תומש

מסביר בדיוק למה, ומה אנחנו מוכרחים לעשות. 
ספוילר: סוף אופטימי.

הצפות ליד העירייה, בצומת שד׳
בןגוריון ורחוב אדם הכהן

לכתבה המלאה

הקו המחבר בין פקק התנועה של הבוקר וההצפות
בגרמניה

שבוע קשה עבר על העולם ועל מכחישי משבר האקלים. גל חום קטלני לאורך
החוף המערבי של צפון אמריקה והצפות ענק באירופה ובמרכז סין, הבהירו, למי
שעוד זקוק היה להבהרה, כי אף מדינה – עשירה ככל שתהיה – לא תוכל
 כשמשבר להימלט מנזקי ההתחממות הגלובלית. במציאות של המאה ה21,
האקלים יאתגר את כלל הערים בישראל (ולא רק את המטרופולינים), עם תקופות
מתארכות של חום קיצוני ומופעי גשם חזק מלווים בהצפות. מהכן צריך לעשות?

כנסו לכתבה

למאגר המדריכים והכלים

מאגר מדריכים וכלים מהתכנית "ברית ערים
לאיכות חיים וסביבה" לכלל הרשויות המקומיות

 פרסם מאגר מדריכים וכלים זמינים ליישום תכנית ברית ערים פורום ה15
לאיכות חיים וסביבה. מטרת המאגר היא לסייע לעיריות החברות בתכנית "ברית
 במימוש יעדי התכנית והוא מהווה ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה15
חלק חשוב מליווי העיריות החברות בתכנית. המאגר יתעדכן מעת לעת ותוכלו
למצוא בו כלים ומדריכים פרקטיים לקידום ויישום הקיימות בעיר. שימו לב,
המאגר פתוח לכלל הציבור ומומלץ לכל רשות להעזר במדריכים וכלים אלו

גם אם היא לא חברה בפורום ה15.

נדב גופר

לאתר הועדה

להיות נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה נדב
גופר: מועצה אזורית גזר

זרקור על נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה. והפעם: נדב גופר, נציג
בוועדה במועצה האזורית גזר. "מבחינתי להיות נציג ציבור בוועדה זה קודם כל
להיות שותף. לדעתי וועדת איכות סביבה שעובדת בצורה מוצלחת  צריכה להיות
צוות חשיבה משותף. כך גם אצלנו בוועדה של מ.א גזר אותה שבראשה עומדת
חברת המועצה רונית ויתקון. הוועדה משותפות בין נציגי הציבור וחברי המועצה
ובין אנשי המקצוע המצויינים של היחידה לאיכות הסביבה. הרחבת מעגל
השותפים בתושבים פעילים שחלקת אף מקצוענים בתחומי הסביבה המגוונים
נותן לעבודת הוועדה מנוף כוח ודחיפה נוסף. מעגל משתתפים גדול אינו מגדיל
בהכרח את היקף העבודה שניתן לבצע בתחומי הקיימות המקומית, בסופו של
דבר רוב העבודה עדיין נשארת בידי עובדי הרשות ורשימת המטרות והשאיפות
רק מתגברת. אבל, ריבוי הדעות והעמדות והייצוג של הקהילות השונות, מאפשר
לעבד יחד תהליכים וצעדי מדיניות ובמיוחד יכול להוות סנסור טוב לאיתור מגמה
או צורך מתהווה ולהיכרות עם רגשי הציבור ביחס לנושאים השונים. שותפות
הציבור בוועדה מציעה תקשורת דו כיוונית, חברי הוועדה יכולים להוות מניפת
הפצה לידע ועדכונים סביבתיים יכולים להפיץ בקרב הקהילות שלהם ואף לתת
 ולבסוף, גם כשיש שיתוף פעולה מעולה עם היחידה והמועצה, לפעמים משוב.
יכולים נציגי הציבור להציג קו קשוח יותר, דורש בתוקף, מביע מחאה, בפרט מול
משרדי ממשלה שונים או רשויות התכנון ,לדוגמא המקרה של ההתנגדות
שהציגה וגייסה הוועדה לתתל 33א באזורנו שהיוותה סכנה לערכי טבע נדירים
(מערת איילון).כשוועדה עובדת טוב היא שמחה לקבל כוחות נוספים במיוחד מי
שיכולים לסייע לכתוב, לתכנן, לתחקר ולפעול אבל גם מי שרוצים להציע..  אני
מזמין כל אחד שחושב שיוכל לתרום, לבדוק עם נציג הציבור בוועדה שלו, אם יש
אפשרות להשתלב ולעזור, ולהפוך להיות מהתושבים המשפיעים ביותר בקהילתו

על עיצוב והטמעת אורח חיים בר קיימא".

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

לקול קורא

קול קורא לתמיכה בהקמה, שדרוג והפעלה של
מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית

הקרן לשמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה החליטה לתמוך
בהקמה, שדרוג והפעלה של מתקני טיפול לחומר אורגני מפסולת עירונית

(מתקני עיכול אנאירובי ומתקני קומפוסטציה) .

לפרטים המלאים

קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הפועלת במסגרת רשות מקרקעי
ישראל, מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף וריכוז
נתונים, סקרים ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן
כמפורט בהחלטותיה. הפרויקטים יעסקו, בין השאר, בתחומי השמירה,

הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים.
מועד הגשת הפרויקטים: עד לתאריך 14.09.2021, יום שלישי, בשעה

.24:00

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:

סביבה ואיכות השלטון  פאנל מיוחד
מיקום: בית ציוני אמריקה, תל אביביפו

11:30 09:30  סיום: 30/07/2021 התחלה: 30/07/2021

פאנל מעמיק על הקשר בין מינהל תקין לסוגיות סביבתיות בוערות ושמירה
על האינטרס הציבורי

בהשתתפות:
עו״ד ד״ר אליעד שרגא, יו״ר התנועה לאיכות השלטון 

עו״ד עמית ברכה, מנכ״ל אדם טבע ודין 
גלית כהן, מנכ״לית המשרד להגנת הסביבה 

עו״ד ד״ר דב חנין, ח״כ ויו״ר השדולה הסביבתיתחברתית לשעבר

להרשמה ולפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון בנושא יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא
מיקום: און לין

14:00 11:00  סיום: 04/08/2021 התחלה: 04/08/2021

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  יולי 2021

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון שלישי לשנת 2021

בחודש האחרון קיבלנו נורת אזהרה נוספת בסוגיות משבר האקלים. אירועי הקיצון שפקדו את העולם במהלך
אנחנו כבר יודעים שלרשוית המקומיות יש החודש האחרון גבו חיי אדם, הרס בתי גידול ונזקים רבים לרכוש ולנפש. 

תפקיד מכריע בהתמודדות עם אתגרי המאה ה21 ובראשם, משבר האקלים.

בניית החוסן העירוני (resilience) הוא מטרת העל של היערכות השלטון המקומי לשינויי האקלים. חוסנן של
הרשויות המקומיות נמדד לא רק בהכנה של התשתיות הפיזיות הנדרשות לשעת חירום הנובעת מאירועי אקלים,
ביצירת מערכות מתואמות בין כלל הגופים הנוגעים בדבר, בקיצור זמני ההתראה ובזמן התגובה של המערכות, אלא

גם בהנחלת המודעות לתושבים ובשיתוף הציבור בתהליכים.

התחלתם להכין תכנית הערכות לרשות שלכם? נתקעתם באמצע? צריכים עזרה להתחיל? מוזמנים להיכנס למדריך
להכנת תכנית פעולה מקומית להעירכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת 

הכשרות לוועדות איכות סביבה:

בתחילת החודש נפגשנו חברי וועדות איכות סביבה להכשרה בנושא קידום אנרגיות מתחדשות ברשויות
המקומיות. תודה רבה לכל המרצים והמרצות על הרצאות מרתקות ומעררת השראה. פספסתם? מוזמנים

לצפות בהקלטה
ארגוני הסביבה מרחב, חיים וסביבה, מיזם שינוי כיון ומרכז השל ובי"ס פורטר, בשיתוף עם פורום
ה15,מקיימים סדרה של מפגשים בנושא 'רשויות מקומיות וערים בהתמודדות עם המשבר הבא' בנוסף
מוזמנים לצפות בשני הוובינרים הראשונים והמרתקים בנושא משבר האקלים ואוכלוסיות פגיעות בעיר

וכלכלה מעגלית וצדק אקלימי
הכשרות עתידיות שימרו את התאריך! מפגש פיזי לנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה יתקיים ב8.10.21,

אזור ירושלים.  

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  
local@sviva.net לכל שאלה, פניה או רעיון ניתן לפנות לחן ברדה כפיר מנהלת תחום רשויות מקומיות

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://maps.google.com/maps?q=בית+ציוני+אמריקה%2C+תל+אביב-יפו&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=בית+ציוני+אמריקה%2C+תל+אביב-יפו&ie=UTF8&z=14&hl=he
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https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=סביבה+ואיכות+השלטון+-+פאנל+מיוחד&DUR=0200&DESC=%3Cdiv%3Eפאנל+מעמיק+על+הקשר+בין+מינהל+תקין+לסוגיות+סביבתיות+בוערות+ושמירה+על+האינטרס+הציבורי%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%3E%3Cu%3Eבהשתתפות%3A%3C%2Fu%3E%0A++++%3Cbr%3Eעו״ד+ד״ר+אליעד+שרגא%2C+יו״ר+התנועה+לאיכות+השלטון%0A++++%3Cbr%3Eעו״ד+עמית+ברכה%2C+מנכ״ל+אדם+טבע+ודין%0A++++%3Cbr%3Eגלית+כהן%2C+מנכ״לית+המשרד+להגנת+הסביבה%0A++++%3Cbr%3Eעו״ד+ד״ר+דב+חנין%2C+ח״כ+ויו״ר+השדולה+הסביבתית-חברתית+לשעבר%3C%2Fdiv%3E&in_loc=בית+ציוני+אמריקה%2C+תל+אביב-יפו&st=20210730T093000&et=20210730T113000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CYZZ7QegLDKVX9okdrwl1bCf7%2BwAn7f7A2namExWWIbo5i3DCCr0M8rwtROrRRG0Mpc5IqerGQ40IiDo6aJGD51hlzGzoB3lLH5RmAn6NhWvL%2B%2FKcgOnqTWw0ulOKr5qRsrFkLxBCz446A458V4l76pwzaMYHElq3Ks3nyDMXQ3a1Teor9Xd4NE6xxW7lunvrRW%2BJYuDxvfOU6fypvQ6U1TNk1T%2FT8SKXttrIRualaYMG6HFhM99AS8SBATuovu0V3r9H232xNbfGq%2B7pjSHVgcxKBRszyq4TJsK1obssq3u5hVmBZ0zDWPcGVGO0FcRTxzQcpYN9HWtxRcjsytid604h9V%2Ffq1rz3KkanTkKudTFx6pix6%2FZutUvpNMjCqnkj3tXGyMf5JsL4wSwR4%2FZ4Oy986G3RZv2fCHIOY5otJZi3T5TBwSmLL%2FIrsc5BIBjre3IeS0CKEKLvfhf95HP8rjnY%2FMwmaLgk7nt4kaXW2zwgPteChIMYuUKSlyVsjUJ%2FuJ2954erM9UqJdpZe4rOvmk8S6jdcZUQoUlnSUNAwDVgRr8qCiOufbd9xIW%2FcP8m%2FPx84sMYhP8I%2B77DL2Uvg%3D%3D
https://actnow.mqg.org.il/product/sviva-eichut-shilton/
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https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=יום+עיון+בנושא+יעדי+האו%22ם+לפיתוח+בר+קיימא+&DUR=0300&DESC=%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+justify%3B%22%3E%0A++++%3Cdiv%3E%0A++++++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fdiv%3E&in_loc=און+לין&st=20210804T110000&et=20210804T140000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CieaNjHfuTTIGkHji%2BwWLzyf7%2BwAn7f7Av9xnnMGKUd6ST0P80LmSwNhvn%2BulvJiaG35z6wCXimy9LYjRQYIrog1aybiHKsC89u7uLLMlGvn1YRRUduEPJDlyec%2Ft0j5dDBoWSeIS467AeAIlTZw3lKCPOe1nYGtW8pBp27o4AHF5rBF6%2BWQHN%2BA64Xx1cYV98tAV2FivBYi7qQ6AAwkA%2F2%2FZjiSxgE3vtVIpBo1hMFxqmtIKX0YdFCzN7QSlkg4syaAuEwsqbkXNDCAHDn9nxhLyx3iUNZSZ8AVZWkWx%2FQbyqNIZnr6iu2q%2Fs25u48J8g9Ig9BQqUTY%3D
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https://www.sviva.net/מדריכים-ועדות-איכות-סביבה/
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ראשי רשויות תמר, ירוחם וערד.
תמונה מפייסבוק

לכתבה המלאה

״האחריות היא של כולנו  למענינו ולמען הדורות
הבאים״

ראשי הרשויות תמר, ערד וירוחם על תוכנית לפעולה בנושאי משבר האקלים. 
ראש עיריית ערד, ניסן בןחמו, רוצה להגיע ל100% אנרגיות מתחדשות בעוד

עשור! 

העיר חיפה

לכתבה המלאה

C40חיפה מצטרפת ל
על רקע משבר האקלים העולמי ההולך ומחריף, עיריית חיפה מצטרפת לתכנית
 לצד ערים רבות בעולם, דוגמת: פריז, רומא, C40 בינלאומית של הארגון

לוסאנג'לס וברלין ומתחייבת להפוך את העיר לירוקה ובריאה יותר. 
C40 עיריית חיפה מביעה את תמיכתה ב"הצהרת הטבע העירונית" של ארגון
שפורסמה הבוקר (13.7.21) ובכך מצטרפת לשורה ארוכה של ערים ירוקות
ברחבי העולם, המתחייבות לעמוד ביעדים של יצירת סדר יום אקולוגי ותמיכה

בכלים להתמודדות עם משבר האקלים.

C40 לקיראה נוספת על

לקריאת הכתבה בגלובס

השפעה מקומית

יפעילו את  ,2B friendlyומרכז השל לקיימות The Natural Step ,צלול
פרויקט "השפעה מקומית"במטרה לחזק את יכולתן של רשויות יהודיות וערביות
בפריפריה להיערך ולהתמודד עם משבר האקלים. כחלק מהפרויקט הארגונים

יעניקו הכשרה וכלים מעשיים לעובדי הרשות. 

ראשי רשויות תמר, ירוחם וערד.
תמונה מפייסבוק

לקריאה בהרחבה

ארובות סולאריות במבני דיור ציבורי

החל הביצוע של הפיילוט שהשיקו משרד הבינוי והשיכון ומשרד האנרגיה
להתקנת ארובות סולאריות במבני דיור ציבורי. במסגרת הפיילוט, הוזמנו
יזמים להציע ולהתקין שיטות ומערכות לחיסכון והתייעלות באנרגיה בדיור

הציבורי. 

לכתבה המלאה

אין יותר כלים חד פעמיים בחופי הים של אשדוד
מועצת העיר אישרה פה אחד : אין יותר כלים חד פעמיים בחופי הים של אשדוד.
מדובר בתחילת תהליך בשיתוף התושבים למען סביבה ימית ירוקה יותר והפכיתה

של אשדוד לאחת הערים המובילות בארץ בתחום איכות הסביבה.

לסרטון

לשנות את העולם
פעם חשבתם למה כל כך קשה לנו להניע את עצמנו לעשות משהו לגבי משבר
האקלים, גם כשכל המדענים מזהירים שנותר לנו מעט מאד זמן לפעול? תומש

מסביר בדיוק למה, ומה אנחנו מוכרחים לעשות. 
ספוילר: סוף אופטימי.

הצפות ליד העירייה, בצומת שד׳
בןגוריון ורחוב אדם הכהן

לכתבה המלאה

הקו המחבר בין פקק התנועה של הבוקר וההצפות
בגרמניה

שבוע קשה עבר על העולם ועל מכחישי משבר האקלים. גל חום קטלני לאורך
החוף המערבי של צפון אמריקה והצפות ענק באירופה ובמרכז סין, הבהירו, למי
שעוד זקוק היה להבהרה, כי אף מדינה – עשירה ככל שתהיה – לא תוכל
 כשמשבר להימלט מנזקי ההתחממות הגלובלית. במציאות של המאה ה21,
האקלים יאתגר את כלל הערים בישראל (ולא רק את המטרופולינים), עם תקופות
מתארכות של חום קיצוני ומופעי גשם חזק מלווים בהצפות. מהכן צריך לעשות?

כנסו לכתבה

למאגר המדריכים והכלים

מאגר מדריכים וכלים מהתכנית "ברית ערים
לאיכות חיים וסביבה" לכלל הרשויות המקומיות

 פרסם מאגר מדריכים וכלים זמינים ליישום תכנית ברית ערים פורום ה15
לאיכות חיים וסביבה. מטרת המאגר היא לסייע לעיריות החברות בתכנית "ברית
 במימוש יעדי התכנית והוא מהווה ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה15
חלק חשוב מליווי העיריות החברות בתכנית. המאגר יתעדכן מעת לעת ותוכלו
למצוא בו כלים ומדריכים פרקטיים לקידום ויישום הקיימות בעיר. שימו לב,
המאגר פתוח לכלל הציבור ומומלץ לכל רשות להעזר במדריכים וכלים אלו

גם אם היא לא חברה בפורום ה15.

נדב גופר

לאתר הועדה

להיות נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה נדב
גופר: מועצה אזורית גזר

זרקור על נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה. והפעם: נדב גופר, נציג
בוועדה במועצה האזורית גזר. "מבחינתי להיות נציג ציבור בוועדה זה קודם כל
להיות שותף. לדעתי וועדת איכות סביבה שעובדת בצורה מוצלחת  צריכה להיות
צוות חשיבה משותף. כך גם אצלנו בוועדה של מ.א גזר אותה שבראשה עומדת
חברת המועצה רונית ויתקון. הוועדה משותפות בין נציגי הציבור וחברי המועצה
ובין אנשי המקצוע המצויינים של היחידה לאיכות הסביבה. הרחבת מעגל
השותפים בתושבים פעילים שחלקת אף מקצוענים בתחומי הסביבה המגוונים
נותן לעבודת הוועדה מנוף כוח ודחיפה נוסף. מעגל משתתפים גדול אינו מגדיל
בהכרח את היקף העבודה שניתן לבצע בתחומי הקיימות המקומית, בסופו של
דבר רוב העבודה עדיין נשארת בידי עובדי הרשות ורשימת המטרות והשאיפות
רק מתגברת. אבל, ריבוי הדעות והעמדות והייצוג של הקהילות השונות, מאפשר
לעבד יחד תהליכים וצעדי מדיניות ובמיוחד יכול להוות סנסור טוב לאיתור מגמה
או צורך מתהווה ולהיכרות עם רגשי הציבור ביחס לנושאים השונים. שותפות
הציבור בוועדה מציעה תקשורת דו כיוונית, חברי הוועדה יכולים להוות מניפת
הפצה לידע ועדכונים סביבתיים יכולים להפיץ בקרב הקהילות שלהם ואף לתת
 ולבסוף, גם כשיש שיתוף פעולה מעולה עם היחידה והמועצה, לפעמים משוב.
יכולים נציגי הציבור להציג קו קשוח יותר, דורש בתוקף, מביע מחאה, בפרט מול
משרדי ממשלה שונים או רשויות התכנון ,לדוגמא המקרה של ההתנגדות
שהציגה וגייסה הוועדה לתתל 33א באזורנו שהיוותה סכנה לערכי טבע נדירים
(מערת איילון).כשוועדה עובדת טוב היא שמחה לקבל כוחות נוספים במיוחד מי
שיכולים לסייע לכתוב, לתכנן, לתחקר ולפעול אבל גם מי שרוצים להציע..  אני
מזמין כל אחד שחושב שיוכל לתרום, לבדוק עם נציג הציבור בוועדה שלו, אם יש
אפשרות להשתלב ולעזור, ולהפוך להיות מהתושבים המשפיעים ביותר בקהילתו

על עיצוב והטמעת אורח חיים בר קיימא".

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

לקול קורא

קול קורא לתמיכה בהקמה, שדרוג והפעלה של
מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית

הקרן לשמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה החליטה לתמוך
בהקמה, שדרוג והפעלה של מתקני טיפול לחומר אורגני מפסולת עירונית

(מתקני עיכול אנאירובי ומתקני קומפוסטציה) .

לפרטים המלאים

קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הפועלת במסגרת רשות מקרקעי
ישראל, מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף וריכוז
נתונים, סקרים ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן
כמפורט בהחלטותיה. הפרויקטים יעסקו, בין השאר, בתחומי השמירה,

הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים.
מועד הגשת הפרויקטים: עד לתאריך 14.09.2021, יום שלישי, בשעה

.24:00

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:

סביבה ואיכות השלטון  פאנל מיוחד
מיקום: בית ציוני אמריקה, תל אביביפו

11:30 09:30  סיום: 30/07/2021 התחלה: 30/07/2021

פאנל מעמיק על הקשר בין מינהל תקין לסוגיות סביבתיות בוערות ושמירה
על האינטרס הציבורי

בהשתתפות:
עו״ד ד״ר אליעד שרגא, יו״ר התנועה לאיכות השלטון 

עו״ד עמית ברכה, מנכ״ל אדם טבע ודין 
גלית כהן, מנכ״לית המשרד להגנת הסביבה 

עו״ד ד״ר דב חנין, ח״כ ויו״ר השדולה הסביבתיתחברתית לשעבר

להרשמה ולפרטים נוספיםהוספה ליומן:

יום עיון בנושא יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא
מיקום: און לין

14:00 11:00  סיום: 04/08/2021 התחלה: 04/08/2021

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  יולי 2021

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון שלישי לשנת 2021

בחודש האחרון קיבלנו נורת אזהרה נוספת בסוגיות משבר האקלים. אירועי הקיצון שפקדו את העולם במהלך
אנחנו כבר יודעים שלרשוית המקומיות יש החודש האחרון גבו חיי אדם, הרס בתי גידול ונזקים רבים לרכוש ולנפש. 

תפקיד מכריע בהתמודדות עם אתגרי המאה ה21 ובראשם, משבר האקלים.

בניית החוסן העירוני (resilience) הוא מטרת העל של היערכות השלטון המקומי לשינויי האקלים. חוסנן של
הרשויות המקומיות נמדד לא רק בהכנה של התשתיות הפיזיות הנדרשות לשעת חירום הנובעת מאירועי אקלים,
ביצירת מערכות מתואמות בין כלל הגופים הנוגעים בדבר, בקיצור זמני ההתראה ובזמן התגובה של המערכות, אלא

גם בהנחלת המודעות לתושבים ובשיתוף הציבור בתהליכים.

התחלתם להכין תכנית הערכות לרשות שלכם? נתקעתם באמצע? צריכים עזרה להתחיל? מוזמנים להיכנס למדריך
להכנת תכנית פעולה מקומית להעירכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת 

הכשרות לוועדות איכות סביבה:

בתחילת החודש נפגשנו חברי וועדות איכות סביבה להכשרה בנושא קידום אנרגיות מתחדשות ברשויות
המקומיות. תודה רבה לכל המרצים והמרצות על הרצאות מרתקות ומעררת השראה. פספסתם? מוזמנים

לצפות בהקלטה
ארגוני הסביבה מרחב, חיים וסביבה, מיזם שינוי כיון ומרכז השל ובי"ס פורטר, בשיתוף עם פורום
ה15,מקיימים סדרה של מפגשים בנושא 'רשויות מקומיות וערים בהתמודדות עם המשבר הבא' בנוסף
מוזמנים לצפות בשני הוובינרים הראשונים והמרתקים בנושא משבר האקלים ואוכלוסיות פגיעות בעיר

וכלכלה מעגלית וצדק אקלימי
הכשרות עתידיות שימרו את התאריך! מפגש פיזי לנציגי ציבור בוועדות איכות סביבה יתקיים ב8.10.21,

אזור ירושלים.  

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  
local@sviva.net לכל שאלה, פניה או רעיון ניתן לפנות לחן ברדה כפיר מנהלת תחום רשויות מקומיות

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.sviva.net/committee_cat/ועדות-איכות-הסביבה/
https://lp.vp4.me/etpo
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.sviva.net/
https://www.sviva.net/

