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 C40ויוזמת האקלים של קלינטון
הושקה באוגוסט  - 2006שת"פ בין קרן קלינטון לקבוצת מנהיגות
האקלים של הערים הגדולות ,בנשיאות קן ליווינגסטון ,ראש עיריית לונדון
)לשעבר(.

 יוזמת הCities for Climate Protection – C.C.P-
יוזמת ארגון  - ICLEIבמטרה להפחית את פליטת גזי החממה,
ולייעל את השימוש באנרגיה ,על ידי מתן סיוע ותמיכה לביצוע
תהליכים בערים הגדולות.

האמנה להפחתת זיהום אוויר והגנת אקלים

המרכיבים המעשיים באמנה
 בניית תכנית אב עירונית עפ"י  5שלבים ברורים.
 יעדי הפחתה בדומה למקובל בעולם ,ולא פחות
מ 20%-הפחתת פליטת גזי חממה עד .2020
 הצטרפות לארגון :ICLEI
ליוזמת ”.“Cities for Climate Protection

תכנית האב העירונית



)(ICLEI

 5השלבים בתכנית האב העירונית:
 .1סקר מזהמים :מצאי בסיסי ותחזית פליטות.
 .2קביעת יעדים :אימוץ יעדי הפחתת פליטות
דו-שנתיים ,עד .2020
 .3פיתוח תוכנית אב עירונית :בהתייחס לארבעה
תחומי סל עיקריים.
 .4הפעלת התכנית והטמעתה בעירייה ובעיר.
 .5ניטור ,בקרה ומעקב אחר תוצאות ,ועדכון התכנית.

הכנת תכנית אב עירונית :לוח זמנים ותוצרים מרכזיים
שלב מקדמי

תהליך התכנון

הטמעה ויישום

• הקמת ועדת
היגוי עירונית
והיערכות:

• סקר עירוני
והכנת התכנית:

• הטמעה וביצוע
התכנית:

כניסה לתהליך

• חתימה על
האמנה

•

סקר  -מיפוי ואפיון
פליטות.

• הטמעת התכנית
בעירייה ואגפיה.

הגדרת יעדי הפחתה
כמותיים עד .2020

• תכנון ,תקצוב
וביצוע פרויקטים
פרטניים.



סדנת הכשרה.



אישור תקציב.

•



בחירת חברת-
ייעוץ  /צוות-ייעוץ
מלווה.

•

הכנת תכנית
מפורטת ,ותאום על
בסיס אזורי.

•

כניסה לפרוייקטים
שזמינותם מיידית.

• חקיקה ואכיפה.
• חינוך והסברה.
• ניטור ובקרה -
עמידה ביעדים.

הערכה מחדש ועדכון התכנית אחת ל 5-שנים

תכנית אב עירונית  -תחומי הסל
תחבורה ודלקים

שימור אנרגיה ובנייה ירוקה

 עידוד השימוש בתח"צ ,וקידום תח"צ נקייה.
 עידוד תחבורה אלטרנטיבית )הליכה ,אופניים(.
 צמצום השימוש ברכב פרטי )אזורים מוגבלי
תנועה.(carshare ,carpool ,
 סגירת מרכזי הערים לתחבורה מזהמת.
 מערכות מישוב אדי דלק בתחנות דלק.
עידוד השימוש בדלקים מתחדשים.

 ייעול השימוש בחשמל וחיסכון באנרגיה.
 מעבר לתאורת רחוב ושילוט רחוב סולאריים.
 עידוד והטמעת בניה ירוקה.
 עידוד השימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים.
 עידוד התעשיה לשימוש באנרגיה נקייה.

שטחים ירוקים

פסולת ומיחזור

 נטיעת עצים מתוכננת ומכוונת  -למטרת מחזור
פחמן ,יירוק העיר והוספת צל.
 תכנון ויישום גנים ופארקים ,צירים ירוקים,
שבילים ומעברי הולכי רגל ,כיכרות ועוד.
 בחינת נושא גינון על גגות  -מספק בידוד יעיל,
והפחתת אי החום העירוני ,התורמים לחסכון
באנרגיה.

 עידוד צרכנות אלטרנטיבית לצורך הפחתת פסולת
)שווקי קח-תן ,חנויות יד שניה ,איסוף חפצים
לנזקקים וכיוב'(.
 קידום תשתיות והגברת מודעות לנושא הפרדת
פסולת ומיחזור.
 עידוד המעבר לרכישת מוצרים מעוטי אריזות.

הובלת התהליך ברמה הארצית  -מטה פורום ה15-
והצטרפות לICLEI -

חתימה על האמנה

הקמת מטה
היגוי ובקרה

גיבוש 'מאגר יועצים'
להכנת התוכניות העירוניות

מינוי מנהל פרויקט
לקידום
וניהול התהליך

איגום ותיאום פעולות ,סמכויות
ותקציבים מול משרדי
ממשלה וגורמים אחרים

International Council for Local
Environmental Initiatives

המטה :נציגי פורום ה ,15-מ.ש.מ,.
עיריות ,משרדי ממשלה וארגוני
סביבה

גיבוש והפעלת סדנאות
הכשרה לעיריות
המשתתפות

תיאום בין עיריות
על בסיס אזורי

! תודה על ההקשבה
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