24/07/2008
אל :משתתפי הדיו
שלו רב,
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משתתפי
רצ"ב רשימת המשתתפי ) כפי שמולאה על יד במהל הדיו(
סדר הדיו
 עדכוני על התקדמות תהלי יישו האמנה סיו השלב המקדמי ויציאה לשלב התכנו -
הוצג ע"י עו"ד אית אטיה.
 הצגת המאגר המרכזי של צוותיהייעו #שאושר במסגרת ה RFPשל פורו ה 15והחברה
למשק וכלכלה הוצג ע"י עו"ד אית אטיה.
 הצגה כללית של המדרי לעריכת סקר פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה – הוצג ע"י עידית
הוד.
 הצגת הצעת החלוקה של מטה ההיגוי והבקרה לארבעה צוותי משנה ,כמפורט במסמ
הרצ"ב הוצג ע"י עו"ד לינור שגיא.
סיכו עיקרי הדברי
 העיריות החתומות על האמנה )להל":פורו הערי "( נמצאות כעת בתפר שבי שלב
ההיערכות לשלב התכנו .כל העיריות הקימו ועדות היגוי ואישרו תקציב לביצוע שלב התכנו,
מרבית העיריות תיאמו מועד לסדנת הכשרה לועדת ההיגוי העירונית וכעת ה נמצאות בשלב
של בחירת צוותייעו #מתו מאגר צוותיהייעו #המרכזי ,לש התקשרות ישירה מולו ויציאה
לשלב הביצוע של סקר הפליטות והכנת תוכנית האב העירונית.
 הקמת מאגר צוותי הייעו #הוא תולדה של יוזמה שעלתה מהשטח  בקשת העיריות שחתמו
על האמנה.
 פורו ה  15ממלי #לעיריות להתקשר ע צוותיייעו #מתו מאגר היועצי שהוק .
 פורו ה 15מגבש בימי אלה ,בשיתו ,החברה למשק וכלכלה של השלטו המקומי ,חוזה
מסגרת לדוגמה הצפוי לסייע בקיצור הליכי ההתקשרות ע צוותי הייעו .#העיריות רשאיות
כמוב לבצע שינויי בחוזה המוצע ,בהתא למו"מ שיער ע היועצי ) .בביצוע(
 רשימת צוותי הייעו #מצויה באתר הפורו בכתובת:
 .http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=77&scid=0כניסה לפרטי הצעות
הצוותי  ,הכוללות את קורות החיי והניסיו של חברי הצוותי אפשרית רק ע הזנת ש
משתמש וסיסמא שניתנו לנציגי בפורו הערי  ,מטעמי של שמירה על פרטיות של חברי
הצוותי .
 הטיוטה הראשונה למדרי המחייב לעריכת סקר פליטות עירוני נמצאת באתר הפורו ,
בכתובת .http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=78&scid=0 :עיקרי הדברי
שהוצגו במפגש נמצאי בה .משוב יתקבל בברכה .אחת לתקופה יופ #עדכו למדרי.
 מספר רשויות מקומיות נוספות הביעו עניי להצטר ,ליוזמת פורו ה 15וצירופ יישקל
בכפו ,לעמידת בתנאי שמציב פורו ה.15
 פורו ה 15מודה לנציגי משרדי הממשלה אשר השתתפו בכינוס ומצפה להמש שיתו,
פעולה פורה ועבודה מתואמת מול  ,בכל הנושאי אשר ידרשו זאת.







תיבדק אפשרות להקמת פורו מקוו באתר האינטרנט של פורו ה 15לטובת פתיחת ערו#
תקשורת ישיר בי העיריות החתומות על האמנה) .בבדיקה(
על מנת לייעל את עבודת המטה ולקד באופ ממוקד נושאי ותחומי אשר ידרשו תשומת
לב מיוחדת במהל יישו האמנה ,הוצגה הצעת חלוקה לארבעה צוותי משנה )צוות מקצועי
לליווי ובקרה אחר תהלי ביצוע סקר הפליטות ; צוות פרויקטי שזמינות המעשית
גבוהה +תיאו בי עיריות על בסיס אזורי ; צוות אירועי  ,שיווק והסברה  +הכשרה,
העשרה והפצת מידע ; צוות איגו ותיאו פעולות ,סמכויות ותקציבי מול משרדי ממשלה
וגופי אחרי ( ,אשר יתכנסו אחת לחודש ובהתא לצור .הצעת החלוקה לצוותי מצורפת
בזאת.
חברי מטה ההיגוי והבקרה מתבקשי ליידע את החתומה מטה באיזה צוות יהיו מעונייני
להיות חברי  .את ההודעה נית למסור במספרי הטלפו הבאי  036844236 :או 050
 5243874או במייל.linor@forum15.org.il :
לבקשת משתתפי הכינוס מצורפת בזאת רשימת חברי מטה ההיגוי והבקרה ופרטי
ההתקשרות עמ .

מצפי להמש שיתו ,פעולה פורה.

בברכה,

לינור שגיא ,עו"ד
מנהלת פרויקט האמנה,
ומרכזת מטה ההיגוי והבקרה

העתק :רו חולדאי ,יו"ר פורו ה 15וראש עיריית תל אביביפו
ראשי ערי  ,חברי פורו ה15
אית אטיה ,עו"ד ,מנכ"ל פורו ה15
מנכ"לי  ,חברי פורו ה15
רפרנטי עירוניי  ,פורו ה 15
ראשי הצוותי

הצעה לחלוקה לצוותי משנה של מטה ההיגוי והבקרה של פורו ה15
שם צוות המשנה

משתתפים מומלצים בצוות
)מלבד נציגי פורום ה(*15-

נציגים שלא הוזכרו שמית
וכבר אישרו חברותם בצוות

נציג מקצועי מטעם המשרד
להגנת הסביבה.
יוסף באזיס ,איכות אוויר,
עיריית תל-אביב -יפו )כותב
המתודולוגיה לעריכת סקר
פליטות מזהמי אוויר(.
נציג מיוזמת האנרגיה הטובה
)כותבי המתודולוגיה לעריכת
סקר פליטות גזי חממה(
נציג מקצועי מאיגודי הערים
לאיכות הסביבה המעורבים
בתהליך.
אורן תבור ,היחידה האזורית
לאיכות סביבה רעננה ,שצבר
ניסיון בביצוע סקר פליטות גזי
חממה.

 ירוחם לקרץ ,מנכ"ל איגוד
ערים חדרה.
 אלה ברלין ,איגוד ערים
חיפה.

1

צוות מקצועי לליווי ובקרה
אחר תהליך ביצוע סקר
הפליטות.

2

צוות פרויקטים שזמינותם
המעשית גבוהה +תיאום
בין עיריות על בסיס אזורי.

3

צוות אירועים ,שיווק
והסברה +הכשרה ,העשרה
והפצת מידע.






4

צוות איגום ותיאום פעולות,
סמכויות ותקציבים מול
משרדי ממשלה וגופים
אחרים

 נציגי כל משרדי הממשלה
שבמטה ההיגוי והבקרה.
 המרכז לקיימות מקומית.
 2 נציגי עיריות שבתהליך.

















 5נציגי עיריות )רצוי איגודי
ערים( 2 :צפון 3 ,מרכז1 ,
דרום.
נציגי המשרד להגנ"ס ,משרד
התשתיות הלאומיות ,משרד
התחבורה ,משרד השיכון,
משרד הפנים )בהתאם לנושא
שיידון בישיבה ומידת
הרלוונטיות שלו למשרד(
המרכז לקיימות מקומית.
רועי כהן ,נציג החברה למשק
וכלכלה של השלטון במקומי
בע"מ )סיוע ביישום(
המרכז לקיימות מקומית.
יוזמת האנרגיה הטובה.
המשרד להגנת הסביבה.
 2נציגי עיריות שבתהליך.

 ירוחם לקרץ ,מנכ"ל איגוד
ערים חדרה.
 מיה שול ,רכזת המרכז
לקיימות מקומית.

 איציק הלמן ,מנהל אגף
איכות סביבה ,עיריית
באר-שבע
 ד"ר עדי קפליוק ,מנהל
אגף מנהל כללי ,עיריית
גבעתיים.

* בכל צוות ישתתפו נציגי פורום ה 15 -הרלבנטיים לעבודת הצוות )ניהול ,ייעוץ סביבתי ,דוברות וכיו"ב(

