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להפחתת זיהום אוויר 

 ולהגנת אקלים

 עדכון תקופתי על יישום האמנה
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 האמנה להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים

 ההתחייבויות  הכלולות באמנה

 20%הפחתת זיהום אוויר וגזי חממה בערים בלפחות  
 . 2020עד שנת 

 שתכלול את השלבים הבאים תכנית אב עירוניתהכנת      :
;                                       כמותיים יעדי הפחתההגדרת ;  מצאי פליטות עירוני סקר 
 ; התוכנית תקצוב ויישום' ; תוכנית אב עירונית' פיתוח 
            .בקרה והערכה מחדש, ניטור 

 אנרגיה ובניה ירוקה ;פסולת ומחזור: 'תחומי הסל'ארבעת   ;
 .שטחים פתוחים ויירוק העיר; תחבורה ודלקים



  



 קידום מואץ של יישום האמנה

 2020שנים בלבד עד  10נותרו. 

מה לעשות כדי לעמוד ביעד האמנה:   

;                                             2010במהלך  -ותקצובה' תכנית האב'אישור . 1   
 .     2011החל  מתחילת  -הפעלתה                  

                      :הסברה וחינוך -העלאת המודעות הציבורית . 2    
 .  שימוש בתחבורה ציבורית; הפחתת ומחזור פסולת; חיסכון בחשמל    

                                                              :יישום מיידי של פעולות הפחתה אפקטיביות. 3    
עידוד חיסכון בחשמל               ; התייעלות אנרגטית במבני ציבור :לדוגמא 
 .  הפחתת השימוש ברכב פרטי; קידום בניה ירוקה ; בקרב הציבור  

 



 2009 -15-עיקרי פעילות מטה פורום ה

 ביישום האמנה ברמה המקומיתליווי העיריות. 

על הסקרים העירונייםומשוב מקצועי  בקרה  . 

 באמנה' שלב התכנון'ליישום הכשרה מקצועית. 

הנדרשים לסקרים' השלמת הנתונים'פרויקט  קידום. 

 לעיריותרישות והעברת מידע. 

 

 



 2010צפי פעילות לשנת 

  המשך ליווי העיריות ביישום האמנה ברמה הפרטנית
 .דגש על העלאת מודעות ראשי הערים לתהליך

                                                      קיום כנס שנתיים לאמנה
   .העלאת מודעות למיזם ולפעולות הנעשות במסגרתו בערים

                                   קידום מהלכים ברמת חקיקה ומדיניות ארצית
 .פסולת ותחבורה, התייעלות אנרגטית ובניה ירוקה: בתחומים

תבחן הישימות   -פרסום מדריך מקצועי להפחתת פליטות
 .  אינדקס פעולות הפחתה ברמה המקומית

יום עיון לליווי המשך היישום בעיריות/קיום הכשרה. 

                                                                                               

 

 

     

 



 צוותי המשנה -מטה היגוי ובקרה

השלמת נתונים'הצגת פרויקט  -צוות תיאום ובקרה  '
 .  והמשך פעילות במסגרת הפרויקט

דיון בשאלת היעד והאמצעים לעמידה בו -צוות מדעי  . 

הכנת תוכנית פעולה לתוכנית   -צוות הסברה ומידע
הסברתית לקידום האמנה בקרב הציבור  -תקשורתית

 .  בעיריות

משוב על שלב הסקר -הייעוץ המקצועיים-כינוס צוותי ;
                                                                                             .המלצות וכיוונים להמשך; הפקת לקחים
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