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 2019 בפברואר 21

 התשע"ט באדר ט"ז
 

 מסמך המלצות לגיבוש צוות קיימות עירוני 

 לצורך יישום תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"

 

 :"עירוני"מנהל קיימות  מינוי .1

  ברית ערים בעירייה תכנית תהליך הטמעתה והפעלתה של  ויוביל את יתכללמנהל הקיימות העירוני

  .ובעיר

  למנכ"ל או סמנכ"ל העירייה.  ישירותיהיה כפוף מנהל הקיימות העירוני 

  מנהל הקיימות לתפקיד  היחידה הסביבתית בעירייה /תמנהלהקיימות או מומלץ למנות את מנהל/ת

 .העירוני

  הקיימות העירוני עם מנהלי האגפים בעירייה.יש להבטיח ממשק ישיר של מנהל 

 

 :הגדרת "רפרנט קיימות" בכל אחד מאגפי העירייה .2

 אין צורך במינוי  יעמוד בקשר שוטף מול מנהל הקיימות העירוני.הרפרנט ייבחר מבין עובדי האגף, ו

 תקנים חדשים.

 לרבות  נושאסוק בלעפניות ובאגף, רלוונטיים  גישה למידע ונתונים רפרנט שייבחריש להבטיח ל(

 . (15-הכשרות של פורום ה אוהשתתפות בהכשרות ייעודיות, בין אם הכשרות פנימיות של העירייה 

 .מומלץ לבחור באדם עם עניין וגישה לנושא והמעוניין לבצע את התפקיד 

 "על מנת לעודד את המקצועיות מומלץ לקיים הכשרת קיימות מרוכזת לרפרנטים על מנת "ליישר קו ,

 .וההתמחות ועל מנת לחזק את תחושת השליחות והמנהיגות
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 :הקמת "צוות קיימות עירוני" .3

  ישמש כמרכז הצוות מנהל הקיימות העירוני; ראש העירייה או מנכ"ל העירייהיעמוד הצוות בראש . 

 מנהלי האגפים בעירייהלהזמין גם את  מומלץ. הרפרנטים האגפיים לקיימותחברים  יהיו בצוות 

 .(סביבה ארגוניו גבוהה השכלהל)למשל מוסדות  מקהילות וגופים המתגוררים ופועלים בעיר םנציגיו

  .הצוות יתכנס באופן תדיר ולפחות פעם ברבעון 

 סדרי עדיפויות והגדרת מדדי הצלחה תכולל, האשר תכנית עבודה רב שנתיתצוות הקיימות העירוני י . 

  העבודה ולמעקב אחר ביצועה.צוות הקיימות העירוני יפעל ליישום תכנית 

 
 

 :מפגשסדר יום מוצע ללהלן  קיום מפגש התנעה לצוות הקיימות העירוני. .4

  ברכות והסבר על חשיבות תכנית ברית ערים. -מנכ"ל העירייה / ראש העירייה 

  דוגמאות הצגת  והדרך ליישומה, תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבההצגת  - 15-פורום הנציג

  בעיריות שונות בארץ ובעולם.לנעשה 

  סקירה כללית על הנעשה סקירת המושג קיימות והקשר לפעילות העירייה,  –מנהל הקיימות העירוני

במסגרת והציפיות מהם והסבר אודות תפקיד הרפרנטים בתחומי הסביבה והקיימות, כיום יה בעירי

להסביר במה יעסקו הפגישות וכיצד מומלץ להציג גאנט שנתי לפגישות צוות הקיימות,  התכנית.יישום 

 .המתוכננת לרפרנטיםהסבר אודות ההכשרה והדיווח,  יתבצע

 :בנושא סביבה וקיימות הרצאת אורח אופציונלי. 

 שאלות ותשובותתייחסות המשתתפיםה ,. 

 טבלת "מיפוי מצב  רשימת שאלות או . ניתן להכין מראשחלוקת מטלות לצורך קידום עבודת המיפוי

וזאת בהתאם לכרטיסיות הדיווח של ברית ערים )כלול  רפרנטים למלאהכל  ושאותה יתבקש קיים"

לסיום עבודת  ליין-דד. מומלץ להגדיר בחוברת ברית ערים( + פרויקטים נוספים שמקודמים בעירייה

 המיפוי.

 

 :המצב הקייםמעמיק של מיפוי  .5

  האגפייםהרפרנטים בשיתוף עם על ידי מנהל הקיימות העירוני יתבצע.  

  לצורך איסוף המידע עם הרפרנטיםאישיות מומלץ לקיים פגישות. 



 

 3 
 

  חשוב למפות ולסמן את הנושאים שנופלים תחת תחומי האחריות של יותר מאגף אחד ואת שיתוף

 הפעולה / חלוקת העבודה הכרוכה בקידומם. 

 

  :ליישום תכנית ברית ערים תכנית עבודה רב שנתית גיבוש ואישור .6

  ממיפוי והזדמנויות שעלו  , אתגריםצרכים עפ"י, צוות הקיימות העירוניפגישות יתבצע במסגרת

  .המצב הקיים

 .ניתן לגבש את תכנית העבודה במסגרת ההכשרה לרפרנטים, במידה ומתוכננת כזו 

 .מומלץ לשלב פרויקטים מתוך תכנית ברית ערים בתכניות העבודה האגפיות, בהתאם לנושאים 

 

  :ציב שנתי לתחום הקיימותאישור תק .7

 .בהתאם לתכנית העבודה שגובשה ע"י צוות הקיימות העירוני ואושרה ע"י מנכ"ל העירייה 

 עדכון ויידוע צוות הקיימות העירוני בדבר התקציב. 

 

  קיימות העירוני אחת לרבעון לפחות:התכנסות של צוות ה .8

 .דיווח התקדמות 

  רלוונטיים, בהתאם לנושא הדיון.הצגת הצלחות על ידי מנהלי אגפים 

 וגיבוש פתרונות. הצפת חסמים וצרכים 

 אודות הפרויקטים שבתכנית העבודה. דיון 

 אגפי.-נושאים לטיפול רוחבי ובין 

 

 שליטה ובקרה, דיווח: .9

 .הכנת דו"ח התקדמות שנתי בהתאם לכרטיסיות המעקב של תכנית ברית ערים 

 ,מועצת העיר, התושבים, תקשורת מקומית, בהתאם  שימוש במידע לצורך עדכון עובדי העירייה

 . לצרכים ולשיקול דעת העירייה

 15-עדכון פורום ה. 
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