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 ?התחיל הכלאיך 

 המטרות/הצורך

לרשת מידע בין העיריות ולחזק את הלמידה ההדדית 

המצאת הגלגל"לחסוך לעיריות משאבים הכרוכים ב" 

 בישראללייצר כלי המותאם למציאות המוניציפאלית 
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 האמצעים  

"ומעשי  יוזמות מוצלחות ומעשיות באופן זמין " להנגיש 

 שתייצרנה לגיטימציה פנים עירונית לאימוצן פרקטיקותלכתוב 

 נדבכיםשניתן להוסיף בו , כלי לשימוש ארוך טווחלייצר 
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 הפרקטיקות" מסננת"

 :פרקטיקותנבחרות 

  בערים בישראלשיושמו בפועל 

  שמהוות דוגמה לקידום מוצלח של קיימות עירונית

חשיבה או קידום של , תפיסות, ומייצגות שינוי נורמות

 (נכון למועד כתיבתן)תהליכים חדשניים בעיריות 

 פרטנר בעירייה לעבודה משותפת  כשיש 

 לשינויולהוביל לייצר תהודה ונראות שיכולות 

 שניתנות ליישום במגוון רחב של עיריות לפרקטיקותעדיפות 
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 מתווים ופרויקטים
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 רחבה פעולה מסגרת

 של מגוון ליישום תשתית מהווה המתווה

  לאורך ממנו הנובעות פרטניות פעולה תכניות

 .זמן

 

 ממוקד פרויקט

  והביצוע היישום שלבי כל מפורטים בכרטיס

 הפרוייקט של המוצלחת הוצאתו את שיבטיחו

 .הפועל אל

 



 של פרקטיקה" לידתה"

 בעיריותהמיושמים חיפוש רעיונות חדשניים 

 הספציפיהנושא לימוד המידע הקיים וסיעור מוחות עד לגיבוש  ,

 :כולל החלטה אם ייכתב

 

ירידה לפרטי פרטים  , השלמת ידע ואיתור מגוון נתונים נדרשים

 .  ודוגמאות

איתור מידע רלוונטי נוסף להעשרה. 

  כתיבת הפרקטיקה ככרטיס פרויקט ובאופן שיתאים לעיריות

 .נוספות

הפצה לעיריות. 
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 לתחומי  בהתאם  נושאי האוגדן

 "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"
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אנרגיה 

ובנייה 

 ירוקה

תחבורה  

 ודלקים

דפוסי  

ניהול  

 וארגון

הפחתת  

פסולת  

 ומחזור

שימוש במרחב 

 העירוני 

 העיר ויירוק

חינוך  

 והסברה



 הפרקטיקות באוגדן
 דפוסי ניהול וארגון  

 מתווה להתנהלות סביבתית ומקיימת במכרזים

 עירוניים

 אנרגיה ובניה ירוקה

התייעלות אנרגטית בבתי ספר 

 סטודנטים מבצעים סקרי אנרגיה במבני ציבור

 עירוניים

 ודלקיםתחבורה 

הולכים ברגל לבית הספר 

חניה ללא תשלום לכלי רכב ידידותיים לסביבה 
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 הפרקטיקות שבאוגדן

 הפחתת פסולת ומחזור

'עידוד צריכה נבונה וחיזוק , פסולתלהפחתת ' יד שניה

 בהכנה -הקהילה 

 העירוירוק במרחב העירוני שימוש 

 תלמידים  באמצעות מיפוי וחקר מגוון ביולוגי עירוני

 ותושבים בעיר

"לקראת פרסום –" נאמני טבע עירוני 

 חינוך והסברה

הקמת פורום וולונטארי לקידום קיימות בעסקים 

  מתווה לשיתוף פעולה עם האקדמיה לקידום נושאי

 בעירסביבה וקיימות 
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10 

 מבנה של פרקטיקה

 רקע ורציונל , תודות

 שיתוף פעולה עם האקדמיה  : מתוך מתווה

 "חינוך וסביבה"בפרק 
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 מבנה פרקטיקה –המשך 

 רציונל ומטרות המתווהרקע 



 מבנה פרקטיקה   -המשך 

 תיאור ודפוסי עבודה/לקידום ולביצועאחראי 
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מתוך כרטיס פרויקט  

הולכים ברגל לבית  "

בפרק  "הספר

 "ודלקיםתחבורה "

 "תחבורה היום ומחר"התמונה מתוך אתר ארגון 



 מבנה פרקטיקה –המשך 

 שותפים אפשריים
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 מבנה פרקטיקה –המשך 

 תפוקות צפויות
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חזרה  

: למתווה

שיתוף  

פעולה עם  

 האקדמיה

בפרק  

חינוך  "

 "והסברה



 מבנה פרקטיקה –המשך 

 שלבים לקידום ולביצוע
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 שלבים לקידום ולביצוע: המשך
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 שלבים לקידום ולביצוע: המשך



 מבנה פרקטיקה –המשך 

 להצלחהכמותיים מדדים 
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כרטיס פרויקט  ך מתו

סטודנטים מבצעים סקרי  "

 "אנרגיה

אנרגיה ובנייה  "בפרק 

 "ירוקה



 3נספח מספר 
 "סטודנטים מבצעים סקרי אנרגיה"מתוך 
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 מבנה פרקטיקה –המשך 

 הערכת עלויות ומקורות מימון
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 :  חזרה לכרטיס פרויקט

הולכים ברגל לבית  

 הספר בפרק 

 "ודלקיםתחבורה "

 "תחבורה היום ומחר"התמונה מתוך אתר ארגון 



 מבנה פרקטיקה –המשך 

  מידע נוסף והעשרה
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מתווה להתנהלות  

 סביבתית במכרזים

דפוסי ניהול  "בפרק 

 "וארגון



 תועלות

 :תועלת לעירייה שבהשראתה נכתבה הפרקטיקה
 

 מובילות של קיימות עירונית= תהודה ובולטות 

 הבטחת ההצלחה = הפעילות משותף של טיוב

 לאורך זמן
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 המשך-תועלות 

 : תועלת לעירייה שמאמצת פרקטיקה מהמדריך 

 מכךעל כל המשתמע " המצאת גלגל מחדש"חוסכת 

 "(אל תעשה"הפרקטיקה כוללת גם טיפים ל –טעויות , זמן, משאבים)

 הפרקטיקה  אפשרות להתייעץ עם קולגות שיישמו את 

   לגיטימציה פנים עירונית ליישום 

 (  מוגדרים ומנוסחים ורציונאלתפוקות , בארץניסיון מוכח , של הפורום" גב)"

 בתוכנית העבודה מיידיאפשרות לשילוב מרכיבים ליישום 

 ימי שיא משותפים לעיריות הפורום/ הצטרפות למהלכים 

 (  כדוגמא 2יד )
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 דגשים
צרכיה ועוד, כל עירייה בנויה אחרת מבחינת יכולותיה  . 

 למאפייני העירייה הפרטניים הפרקטיקותאפשר להתאים את. 

באופן   הפרקטיקותהושקעה מחשבה רבה בבניית , עם זאת

 .שניתן יהיה ליישמן בהצלחה במרבית העיריות

 שנכתבומומלץ לדבוק ככל האפשר במהלכים.   

 בתהליך גריעת מרכיבים /ויתור/שדילוגניסיוננו מלמד

עשוי לטרפד את  , שולייםאם לעיתים נראים גם , העבודה

 .  הצלחת יישומה של הפרקטיקה לאורך זמן

 שיצליחו לאורך זמן מלנסות ליישם   פרקטיקותעדיף ליישם מעט

 ".לא תפסת –תפסת מרובה "בבחינת , את כולן בצורה חלקית
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את כל הפרקטיקות המוצלחות המיושמות  אינו כולל מדריך זה 

 .בעיריות

אשר יוספו בו בהדרגה  , מתעדכןמדריך המדריך נועד להיות 

 .נוספות פרקטיקות

 

 

 

 

?  ברשויות נוספות' שכפול'יש לכם פרויקט בעיר שמתאים ל

 !  ספרו לנו על זה

 

 

 הפרקטיקה שלכם
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כיצד מומלץ להטמיע את  : דיון

 בעיריות הפרקטיקות

(ימולא און ליין  ) 
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 תודה על ההקשבה
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 !פעל מקומי -חשוב עולמי 


