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  יישום האמנה להפחתת זיהום אויר ושימור אקלים

   לרפרנטים עירונייםדנאס

' רח, שלטון מקומיבית ה, אולם הישיבות הראשי,  למאי28-29

  אביב-תל, 9קומה , 19הארבעה 

  
 סדנא בת יומיים מקיים 15- המרכז לקיימות מקומית בשיתוף עם פורום ה

  .ם אויר ושימור האקליםלרפרנטים העירוניים ליישום האמנה להפחתת זיהו
  

 ICLEI  מארגון , וגברת מאריקה ואן סטדן, ועבר על ידי מר סטפן קוהןדנא תהס
   והצוות הישראלי המלווה את יישום האמנהבינלאומי לאמנהההיוזם והאחראי 

  
  :נושאים מרכזיים

  להפחתת גזי חממה וזיהום אויר15-אמנת פורום ההכרות עם המתווה ליישום   .א

 ויעדיה

 ת עם מדיניות אקלים בערים בעולםהכרו  .ב

 רכישת כלים למיפוי וניהול מצאי הפליטות העירוני  .ג

 הכרות עם מגוון פעילויות לצמצום פליטות  .ד

  

  סדר יום

  .למעט ההרצאות של המרצים הישראלים, הסדנא תיערך באנגלית עם תרגום לעברית
  

  28.5.2008, יום רביעי

 מנחים תוכנית  שעה

   כנסות ופתיחההת, הרשמה  9:00 - 08:30
9:00 - 10:00 

  
  צגת היוםה

  הכרות
Maryke van Staden 

Stefan Kuhn  - ICLEI  
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מרכז ה -איל ביגר , אורלי רונן
  קיימות מקומיתל

 שינויי האקלים והשלטון המקומי 10:45 - 10:00
הערכות , התפתחויות אחרונות

 והתערבות

מפת הדרכים העולמית להגנת  •
 האקלים

 עולמיתישראל וההערכות ה •

Maryke van Staden   
 ) הצגה עם דוגמאות-בעברית 

Q+A 
  

 איל ביגר

10:45 - 11:30 
 

 Cities for Climate -ן הקמפיי
Protection (CCP)  , של ארגון

ICLEI 

  הקמפיין העולמי והאירופאי •

   והערכות המטה15-אמנת פורום ה •

Maryke van Staden 
 
 

   –לינור שגיא / עידית הוד
  15-פורום ה

   הפסקה 11:45 - 11:30
11:45 – 13:30 

 
  השלבים5הצגת תוכנית  •

 "קפהידע"תרגיל  •

Maryke van Staden 
 הצוות הישראליבסיוע 

   ארוחת צהריים 14:30 - 13:30
14:30 - 15:15 

 
תוכנית עירונית   –ניתוח מקרה 

  לצמצום פליטות

 תתרגיל הערכה לערים ישראליו •

Maryke van Staden 
 הצוות הישראליבסיוע 

  הפסקה 15:30 - 15:15
 קריטריונים לתוכנית פעולה מוצלחת 16:15 - 15:30

 משאבים מקומיים •

  מדיניות ותוכניות קיימות •

Maryke van Staden 
 
 

   סיכום היום 16:30 - 16:15
  
  

  29.5.2008, יחמישיום 

 מנחים תוכנית  שעה

   התכנסות ופתיחה 8:30-9:00  

  ת היוםצגה 09:00-09:30
  

 שלב – 15-יישום אמנת פורום ה •
הצגת המתווה הכללי : הסקר

   איל ביגר
  

  15- פורום ה– עדית הוד/לינור שגיא
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 וזיהום אוירסקר פליטות עריכת ל

, הנחיות לבניית מצאי מזהמי אויר 11:00 -09:30
  במקום בו חסרים נתוני ניטור ומדידה

  
הנחיות לבניית מצאי פליטות גזי חממה 

  LG GHGפרוטוקול על פי 

  סזייוסי בא
   
  

  מיכל ביטרמן/איל ביגר 
  
  

     הפסקה 11:15 - 11:00

 מיפוי ומצאי –אבן דרך ראשונה  13:15 - 11:15  
   גזי חממהפליטות

 

 הצגת מקרה רעננה •

 תרגיל ניתוח מקרה רעננה •

 איל ביגר וצוות רעננה

   ארוחת צהריים  14:00 - 13:15

14:00 - 15:15 

 

לים ואויר קיות שימור אהטמעת מדינ
  במדיניות העירונית

 הצבת יעדים ובקרה עיתית •

 תכנון פעולה •

  הערכות ארגונית •
 

Maryke van Staden 

 

   תרגיל הערכה עירונית 15:45 - 15:15

   הצגת תוצרים וסיכום הסדנא • 16:30 - 15:45  
 

  
  
  


