
 

 

 יום עיון לרגל השקת אוגדן הפרקטיקות של אמנת האקלים
 , בבית השלטון המקומי בתל אביב30.12.15', דסיכום יום העיון שנערך ביום 

 

 מבוא

מטרתו של יום העיון הייתה להציג בפני אנשי המקצוע בעיריות החתומות על אמנת האקלים של פורום 

מתבסס על הניסיון שנצבר  גדן הפרקטיקותאו. אוגדן הפרקטיקות של אמנת האקליםאת  15 -ה

בעיריות בביצוע פרויקטים סביבתיים שונים ומכיל "כרטיסי פרויקט" אחידים, הניתנים ליישום מיידי 

לחסוך היא מטרת הפרקטיקות  רשויות מקומיות, גם כאלה שאינן חתומות על אמנת האקלים.בבעיריות ו

בעיריות בהצלחה ופשוט לביצוע לאחר שכבר נוסה בזמן למידה וטעייה ולהגיש מעין "מתכון" קל 

תכנית "ברית ערים לאיכות חיים המבוססים על אבני היסוד ב ,שישה פרקיםמכיל האוגדן  אחרות.

: דפוסי ניהול וארגון, אנרגיה התכנית לליווי שלב היישום של אמנת האקלים בעיריות, והם – וסביבה"

לת ומחזור, שימוש במרחב העירוני ויירוק העיר, חינוך ת פסותובנייה ירוקה, תחבורה ודלקים, הפח

ן הינו מסמך מתעדכן, והוא מאפשר לצרף אליו "פרקטיקות" דהאוג והסברה, וכן פרק נוסף של "שונות".

 המלווה את ביצוע האמנה. 15 -ידי המטה המקצועי של פורום ה-ישלחו לעיריות עליחדשות, שיוכנו ו

 

 סיכום המפגש 

 עידית הוד, יועצת  הצגת כלי הפרקטיקות והתועלות מהשימוש בו –מהשטח  מתכונים מנצחים /

" ותועלותיו לעיריות. פרקטיקות"הכלי של  יומטרותסקרה את עידית  :15 -סביבה וקיימות לפורום ה

 נכתבות יהםהפרויקטים שעלבחירת אופן  -לאחר מכן תארה כיצד הופכים פרויקטים לפרקטיקות 

הקבוע המבנה בהרחבה לבסוף, הוצג  .העבודה הכרוך בכתיבת פרקטיקה וכן תהליך הפרקטיקות

 .כאןלעיון במצגת ההרצאה לחצו . כרטיסי הפרויקט והמתווים הכלולים באוגדן שלוהחוזר 

במסגרתו עלו להטמיע את הפרקטיקות בעיריות?" ניתן בשאלה "כיצד דיון  התקיים ההרצאהבסוף 

בעשייה של מנהלי/ות  והניהוליהפוליטי  של הגיבוי על ידי חיזוק: לדוגמא, מגוון הצעות ורעיונות

התאמת קולות קוראים לצרכי העיריות וסיוע בהנגשת מידע לגבי על ידי תהליך אמנת האקלים; 

ותמיכה בעיריות בתהליך  15 -פורום ה שלעיצוב מדיניות כוללת ועל ידי  מקורות מימון נוספים;

 ירוקה(.הבנייה נעשה בתחום המימושה )בדומה ל

 

 ההרצאה נפתחה בתיאור : עיריית נתניה, אביב אבישר, אקולוגית עירונית/  נאמני טבע עירוני

מקצועית כזו  ונקציהפקיומה של תועלות שבוב תפקידה של האקולוגית העירונית בעיריית נתניה

רות" שהיווה בסיס לכתיבת פרקטיקה השמושומרי פרויקט " תצגההרצאה עסקה בה. בעירייה

סיוע במתנדבים הגויסו תושבים זה במסגרת פרויקט תפורסם בעתיד הקרוב. אשר חדשה 

לרבות  ,לאקולוגית העירונית בהגנה על שלוש שמורות טבע בעיר. בהרצאה תואר מהלך הפרויקט

תיאור של כן הפעילות השוטפת אותם הם מבצעים והצגת הכשרתם, ותהליך גיוס התושבים ר תיאו

 לחזקהדרכים בהם ניתן  בהרצאה הודגשוהמתנדבים. בהן לוקחים חלק אותם  בעיריוזמות נוספות 

טיפוח בהרבה שכן החשיבות את מחויבות המתנדבים )הענקת סמכות, יכולת השפעה ואחריות( ו

 . כאןלעיון במצגת ההרצאה לחצו  קבוצה.בחברתי ההווי מקצועי ושל השוטף של הידע ה

 

 הילה אקרמן, מנהלת היחידה הסביבתית, עיריית /  הקמת פורום וולונטארי לקידום קיימות בעסקים

הוצג פרויקט "פורום עסקים" שמקודם על ידי עיריית הרצליה ועל בסיסו נכתבה בהרצאה : הרצליה

עסקים נולד מתוך הרעיון להקמת פורום  .המופיעה באוגדן 2013מאי שהתפרסמה בפרקטיקה 

 -ש על כך , שהצביע2012משנת של עיריית הרצליה חממה הפליטות גזי מצאי תוצאות סקר ניתוח 

. בהרצאה תואר כלומר מעסקים הפועלים בעיר – מהפליטות בעיר מקורן בפלח המסחרי 42%

http://www.forum15.org.il/art_images/files/289/best%20practices%20introduction.pdf
http://www.forum15.org.il/art_images/files/289/Urban%20Nature%20Trustees.pdf


 

 

חברות הייטק מאזור התעסוקה וס יג ,צוות היגוי מצומצםלרבות הקמת  ,תהליך הקמת הפורום

אמצעים להפחתת חלט לעסוק בהם במסגרת הפורום היו . שני הנושאים שהווכינוס הפורום בעיר

עבור פסולת אריזות( של ר בעיקה לאזור התעסוקה וכן פתרונות מחזור )עומסי התנועה בכניס

 ם מיוחדים שקיימה העירייה במסגרת תוארו אירועיבנוסף,  באזור התעסוקה.העסקים הפועלים 

הגעה לעבודה באמצעות  אירועים אשר נועדו לעודד –"רוכבים לעבודה" הפרויקט, תחת הכותרת 

 בהפעלתו.הכרוכים  האתגריםו הנובעות מהפרויקטהתועלות  רכיבה על אופניים. לבסוף הוצגו

 .כאןלעיון במצגת ההרצאה לחצו 

 

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה / אקולוגית הדס מרשל,  התוכנית לחקר מגוון המינים המקומי

למעלה מזה ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון -עלהמובל הרצאה הוצג פרויקט : בבשרון

מיפוי וחקר מגוון ביולוגי עירוני באמצעות תלמידים על בסיסו נכתבה הפרקטיקה "ששנים ו 9 -מ

כללה  ההרצאה .צגו המטרות החינוכיות של הפרויקט ואופן ביצועובהרצאה הו ."ותושבים בעיר

פרויקט רבים בפרויקט וכן תיאור מעגלי ההשפעה והיוזמות שנולדו ממנו )למשל, מיפוי של המעו

בריכות של כנית חקר ת, יםסקרי טבע עירוני, סיירת תושבים לשמירת טבע, השבת צומח מקומי

 .כאןלעיון במצגת ההרצאה לחצו  ועוד(. רועים קהילתייםיא, חורף

 

 יועצת סביבה וקיימות לפורום / עידית הוד,  מתווה להתנהלות סביבתית ומקיימת במכרזים עירוניים

אשר נכתב על  להתנהלות סביבתית ומקיימת במכרזים עירונייםבהרצאה הוצג המתווה : 15 -ה

הרצאה ב למשק וכלכלה של השלטון המקומי.חברה עידית במסגרת פעילותה בשל  נהבסיס ניסיו

החשיבות בשילוב : במכרזים ותסביבתידרישות הטמעת בכל הנוגע ל הבאיםההיבטים הודגשו 

 קיימים בעירייה םתהליכיבהשתלבות של החשיבות הדרגתי של הדרישות הסביבתיות במכרזים, 

על מנת לזהות סעיפים  הכי קטניםהחשיבות בירידה לפרטים  ,למהלך אנטגוניזםמנת למנוע -על

יועצים להתועלות לקבלנים ו תגשהחשיבות בהדו, במכרז בהם ניתן לשלב דרישות סביבתיות

חוקים התועלות שבדרישת מיפוי מראש של )למשל,  הסביבתיות החדשותשעליהם חלות הדרישות 

 .(הצפויים להיכנס לתוקף בעתיד הקרובחדשים  ותקנות

להכניס דרישות  קושיב נתקלוהעלו מקרים בהם נציגי העיריות  סיכומו של שלב שאלות ותשובות,ב

שילוב של סעיפים הדורשים מומלץ להתחיל ב סביבתיות למכרזים. לצורך התמודדות עם בעיה זו

 בעלצעד  – בפרקטיקה( 2יועצים הנשכרים עבור המכרזים )ראו נספח בחוזי הידע מקצועי רלוונטי 

לעיון במצגת  .צעד ראשון להטמעת הנושא בעירייהלשמש כ אשר יכולהשפעה לטווח הארוך 

 .כאןההרצאה לחצו 

 

חדשות. אנא פרקטיקות כבסיס לכתיבת הציע פרויקטים מוצלחים עיריות לאנו מזמינות את ה
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