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חלק גדול מפליטות  

גזי החממה הם  

 הפלח המסחרי בעיר  

 הסיבה



 המודל



 ?איזה סוג של עסקים ראוי לכלול בפורום העסקים•

 ?  מי קובע איזה עסק יכול לקחת חלק בפורום ואיזה לא•

 (למשל תוך הפרת תנאי רישיון העסק)? מה קורה עם חבר פורום גורם למפגעים סביבתיים•

האם נכון שמנהל   -לדוגמא )? מי השותפים בעירייה לנושא ובאחריות מי להפעיל את הפרויקט•

 (?מחלקת רישוי עסקים יפעיל את הפורום

 ?עד איזה שלב צריכה הרשות המקומית לנהל את הפורום •

 התלבטויות

 הקמת פורום עסקים הכולל בעיקר חברות הייטק בשלב ראשון  

 (אינם טעונים רישיון עסק)



 מפגש ראשון

 בעיקר חברות הייטק גדולות מהאזור: משתתפים



הצגת החברה המארחת ופעילותה  •

 הסביבתית

 נושאים מועלים על ידי העירייה•

 דיון פתוח•

 פורמט מפגשי הפורום



קריאה  

להצטרפות  

 לפורום העסקים



ליווי הפעילות  

 בהד תקשורתי



 אירועים ירוקים  

במסגרת פורום 

 עסקים



פתיחת דף פייסבוק  

 לפורום העסקים



 טקסט  •

 טקסט  •

 טקסט  •

 טקסט  •

 כותרת
תוכנה     E-count  כותרת משנה

ייעודית מותאמת  

להרצליה לבחינת  

הביצועים  

הסביבתיים של  

 החברות



 מנהלת איזור התעשייה•

 ?  מנהל רישוי עסקים•

 הנהלת העיר•

 יחידה סביבתית•

 מחלקת קיימות•

 מחלקת אסטרטגיה•

 מרכז אקדמאי מקומי•

 חברות באיזור התעסוקה•

 

 

 

 

 :תוצרים של הפורום 

 חיזוק שיתוף הפעולה בין הרשות לעסקים•

 העלאת הנושאים הסביבתיים על סדר היום•

 

 שותפים לפרויקט



 

 

 :נושאים בעיסוק הפורום

 המיחזורקידום •

 צמצום הנסועה לאזור התעסוקה•

 ..…so farמסקנות 

 :השאלה המרכזית הנשאלת מבחינתם היא  -לא פשוט לחבר חברות לנושא•

What’s in it for me? 

 (א וזמן"בעיקר כ)כדי לנהל פורום פעיל יש צורך בהשקעת משאבים מצד העירייה •

יש שוני גדול בין החברות בתפיסה של הנושאים הסביבתיים והרצון לקדם אותם בתוך  •

 הארגון

 

 

 

 



 

 

 :2016-סטטוס הפורום ויעדים ל

 וויזפרויקט צמצום הנסועה לאזור התעסוקה באמצעות •

 הגדלת וחיזוק הפורום•

האם יש לשנות את שיטות  ? 2016-מהם היעדים ל -בחינת אופי הפורום ודרכי פעולתו•

 ?  הפעולה

תו תקן  "ובחינת אפשרות להענקת  , בחינת שיתוף סוגי עסקים נוספים כגון מסעדות•

 "ירוק

 

 

 

 

 


