
  
  
  
  
  
  

  
   

  

  ' שלב התכנון'הכשרה בנושא ביצוע 
   להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים15-אמנת פורום הב

  המשרד להגנת הסביבה ומרכז השל  , 15 -בשיתוף עם פורום ה
  

  מבוא
 במסגרת 'שלב התכנון' לביצועו של 15-עם כניסתן של העיריות החתומות על אמנת פורום ה

לרפרנטים העירוניים האמונים על קידום , ובראשן, ך להגיש לעיריות עולה הצור,יישום האמנה
לתרגם את תמונת המצב העולה מסקרי כלים אשר יאפשרו להם , הפרויקט בעירם

ליעדים ישימים ולפעולות שאכן , הפליטות העירוניים לתוכניות אסטרטגיות מוצלחות
וכנית בעיר מעמידה בפניו  עבודת הרפרנט העירוני כממונה על קידום הת.תבוצענה בפועל

חסמים מסוגים , התמודדות עם התנגדויות בעירייה פנימה, בין השאר. אתגרים לא פשוטים
הניסיון להטמיע תפיסה ארגונית , סוגיות של תקצוב התהליך והפרויקטים הנגזרים ממנו, שונים

קורס זה נועד  .תיאום בין גורמים מרובים בעירייה ומחוצה לה ועוד, וניהולית שונה בעירייה
להגיש לרפרנט העירוני כלים ומידע שיאפשרו לו התמודדות מושכלת ונכונה עם כל 

כמו גם למצב את הרפרנט העירוני כסוכן שינוי משמעותי , אחד מן האתגרים הללו
  .ומשפיע בעירייה

  מטרות
 'שלב התכנון'יישום והטמעה נכונים של , לליווילהכשיר את הרפרנט העירוני  �

הנחיית ; הנחייתם ופיקוח על עבודתם, הייעוץ המקצועיים-ליווי צוותי:  לרבות,בעירייה
יצירת שיתופי פעולה וקישורים , איגום משאבים; וועדת ההיגוי העירונית וריכוז עבודתה

בין גורמים שונים בעירייה ומחוצה לה לצורך יצירת תוכנית אב אינטגרטיבית ומוצלחת 
 . בטיחו מימושה המוצלח בשלב היישוםשיכללו בה הכלים והמנגנונים שי

 להפחתת זיהום אוויר לסוכני שינוי ודוחפי התוכניותלהפוך את משתתפי הקורס  �
 . והגנת אקלים

 של 'תחומי הסל'מנעד האפשרויות לפעולה בארבעת בלנתח חסמים והזדמנויות  �
  .ולהעשיר את הידע המקצועי הקיים בעירייה בתחומים אלההאמנה 

 המיושמים בארץ מנגנונים ופרויקטים, חידושים, פעולותיבא ולהטמיע לפתח יכולת לי �
 . ובעולם ברשות המקומית

  אוכלוסיית יעד
  .15-הקורס מיועד לרפרנטים העירוניים ליישום אמנת פורום ה

 שחתמה על  נציג אחד נוסף מכל עירייהתתאפשר השתתפותו של, מלבד הרפרנט העירוני
  .האמנה

ר ועדות ההיגוי העירוניות "למשמשים יו, גזברים, מהנדסי עיר, י עיריותל" מנכ:עדיפות תינתן ל
חברי , איגודי ערים של העיריות החתומות על האמנה/מנהלי יחידות סביבתיות, ליישום האמנה

   .  משתתפים36 -מספר המקומות מוגבל ל       .ועדות ההיגוי העירוניות
  ליווי אקדמי

ת בכירה למדיניות ותכנון במשרד להגנת הסביבה וכיום לי"לשעבר סמנכ, ולרי ברכיה' הגב
  .מנהלת המרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל

  .יפו- של עיריית תל אביבמנהלת אגף תכנון אסטרטגי במינהל ההנדסה, תמי גבריאלי' הגב
  מתכונת ההכשרה 

  )מפגשים 10(שעות  80  :היקף השעות

  .16:15 -09:00 השעות בין, ' המיי :יום הלימודים 
  .)אפשרות הגעה נוחה ברכבת( אביב-תל, קריית הממשלה :מקום הלימודים

  2009 בדצמבר 24  :הפתיחמועד 

  חובות הקורס
  . לפחות85%נוכחות של 

  .הגשת עבודת גמר
בכפוף להנחיות , תעודה המזכה בשעות לגמול השתלמות  יקבלו ,העומדים בדרישות הקורס

   .ועדת גמול ההשתלמות
  ) מסובסד (תשלום

  .  וכיבודחומר כתוב, המחיר כולל הדרכה. למשתתף ₪ 700
  
  
  



  נושאי הקורס
  מבוא

תובנות מועידת קופנהגן ברמה הלאומית .  מבט עדכני-ההקשר הגלובאלי של האמנה �
 . ועודOECD-המשמעויות של הצטרפות מדינת ישראל ל, וברמה המקומית

 חויבויות ברמה הלאומית על הרמה המקומית השפעת מהלכים ומ- מהגלובאלי ללוקאלי �
 . היפךול

  .  ניתוח סקרי הפליטה העירוניים ככלי ניהולי שיוביל לשינוי ארגוני �
  

  פיתוח חזון והטמעתו
 . מהות ודגשים סביבתיים- חזון עירוני �
 . לגיבוש חזון כחלק מתהליך הובלת שינוי והטמעתודפוסים וכלים �
  .מחזון כתוב לחזון מוביל שינוי �
  .ממנפת ואיכותית, יעילה יה ימכוון ביצוע ועש" /  מצפן"כיבוש מדיניות ג �
  

  תחבורה 
 .מטרות ויעדים בניהול תחבורה מקיימת �
 . עקרונות וכלי מדיניות זמינים בידי רשויות מקומיות- בורהתכנון עירוני ותח �
 . קווים לדמותה של תוכנית אב עירונית לתחבורה מקיימת �
 .ימוש ברכב הפרטיתפקיד מעסיקים בריסון הש �
 .דוגמאות עירוניות ליישום �
  

  פסולת ומחזור
 .מטרות ויעדים בניהול מקיים של פסולת ברשויות �
 . מדיניות הממשלה בנושא ותפקיד הרשויות המקומיות במערך �
 .ההיבט הכלכלי של טיפול בפסולת ברשויות �
 . קווים לדמותה של תוכנית אב עירונית לפסולת ודוגמאות ליישום �
 . ין דפוסי צריכה להפחתת השימוש בפסולתהקשר ב �
  

  שטחים פתוחים וירוק העיר
 הסתכלות על המרחב הציבורי כחלק מאיכות -התפקיד של המרחב הפתוח בעיר �

 .החיים בעיר מקיימת
 .כלים לפיתוח וניהול שטחים פתוחים בעיר �
 . פיתוח גינון חסכוני במים �
 .טבע עירוני �
  . דוגמאות עירוניות ליישום �
  

  רוקהבניה י
 . הגדרות ומושגים מרכזיים �
 . כלי מדיניות זמינים לקידום בניה ירוקה בערים �
 . תקנות ונהלים, מדיניות הממשלה �
 .  דוגמאות וניתוח כלכלי-בניה ירוקה במבני ציבור �
 . שיתוף פעולה בין הסקטור הפרטי ובין הרשות המקומית לקידום הנושא �
  

  התייעלות אנרגטית
 .שום האמנה וכחלק מגיבוש מדיניות של עיר מקיימתחשיבות הנושא במסגרת יי �
 .  דגשים והמלצות ליישום-פרויקטים להתייעלות אנרגטית בערים �
 .חברות ושיטות ליישום בפועל של פרויקטים להתייעלות אנרגטית, הצגת מכרזים �
 . דוגמאות עירוניות ליישום �
  

  אסטרטגי ופרויקטיםניהול 
  ."עוד פרויקט"ללת ולא איך הופכים את המהלך לאסטרטגיה כו �
  .איך יורדת התוכנית מהמדף לחיים: הניהול האסטרטגי �
 .עקרונות ויסודות לניהול פרויקט �
  .מיצוב הקיימות בסדר היום הכולל �
  . משיתוף ציבור להשתתפות מתוך מודעות–הנעת השינוי בקהילה  �
  .תכנון וישום, ים לניהולי מודלים עכשוו–שותפויות וניהול ברשת  �
  

  ים כלכליים לקידום מהלכים סביבתייםכל
 . סקירת כלים זמינים לקידום מהלכים סביבתיים ברשות �
 .הטמעת עקרונות סביבתיים בהתקשרויות ובמכרזים של הרשות המקומית �
 .קידום מדיניות סביבתית באמצעות הטלת תשלומי חובה של הרשות המקומית �
 .עירוניתעידוד פעילות סביבתית תוך שינוי מדיניות האכיפה ה �
  . מבנה ואפשרויות להפנמת שיקולים סביבתיים בעבודת הגזבר-תקציב עירייה �


