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כלים מקצועיים ורישות מידע

כללי

   הנחיות לכתיבת תוכניות האב העירוניות.

   פרויקט השלמת הנתונים לסקרי הפליטה העירוניים.

   הפצת חומרים מקצועיים מהעולם  .

   מעקב אחר הפעילות הממשלתית להפחתת פליטות.

  ניהולי לקידום קיימות עירונית-דגש על האמנה ככלי ארגוני.



כלים מקצועיים ורישות מידע

שטחים פתוחים ויירוק העיר

   מסמך קישורים מקצועיים מתעדכן.

   התחלת קידום הנושא מול מהנדסי הערים -טבע עירוני   .



כלים מקצועיים ורישות מידע

פסולת ומחזור

    בנושא ניהול משק הפסולת העירוני' תג הסביבה'חוברת.

   ליווי יישום חוק האריזות   .

  ס"קידום קול קורא לעיריות הגדולות מול המשרד להגנ.



כלים מקצועיים ורישות מידע

תחבורה ודלקים

      (.84תיקון )תוכניות להפחתת זיהום אוויר מתחבורה

     עידוד תחבורה ציבורית-  

.כ דב חנין"הצעת החוק של ח

.  צ"מ לקידום תוכנית לאומית לתח"פניה למשרד רה

.  הצעת חוק סמכויות פקחים עירוניים

   רישות מידע-  

הטבות חניה לכלי רכב ידידותיים; מדריך לנהיגה חסכונית       

הנחיות להטמעת תנאי פליטת מזהמים במכרזים; לסביבה      

קול קורא למימון פעילות בתחום   -CIVITAS; לכלי רכב      

.התחבורה      



כלים מקצועיים ורישות מידע

אנרגיה ובנייה ירוקה

    הקמת הפורום העירוני לבנייה ירוקה.

    המלצה לאימוץ כלים מידיים להטמעת בנייה ירוקה בערים  .

     להתייעלות אנרגטית' תג הסביבה'חוברת.

    מכרז משרד התשתיות לסקרי אנרגיה  .

    קורס מנהל משאב האנרגיה בשלטון המקומי.

   ריכוז פרטי ממוני אנרגיה בעיריות  .



"  מתודולוגיים"עדכונים  

.2000בהשוואה לשנת  2020עד  20% -יעד ההפחתה  •

.  בתהליך -"תחזית ריאלית" •

(.2013ביצוע הסקר בשנת ) 2012 -שנת הסקר הבאה •



הצגת מדיניות הממשלה



 15-תוכנית העבודה של פורום ה  

להמשך קידום האמנה    

.מגמות מרכזיות ומסקנות -תוצאות הסקרים  •

.   תוכנית העבודה מול העיריות ומול משרדי הממשלה  •



מגמות מרכזיות  -ממצאי הסקרים  

: גזי חממה  •
58-87% -צריכת אנרגיה במבנים    

7-25% -תחבורה     

(2007) 6-17% -פסולת    

:מזהמי אוויר   •
80%-למעלה מ -תחבורה     

:מגזר התושבים  -מגזר העירייה •
2-9% -עירייה    

91-98% -תושבים    



מסקנות מתוצאות הסקרים    

. צריכת חשמל במבנים -לפליטות גזי חממההמקור העיקרי 1.

.בנייה ירוקה והתייעלות אנרגטית -אמצעי הפחתה עיקרי

.                         פסולת -פוטנציאל הפחתה רבמקור בעל 2.

(.רטוב-יבש)הפרדה לשני זרמים  -אמצעי הפחתה עיקרי

.                   תחבורה -מזהמי אווירהמקור העיקרי לפליטות 3.

הפחתת השימוש בכלי רכב פרטיים  -אמצעי הפחתה עיקרי

.  ומעבר לתחבורה ציבורית

.  חינוך ופרסום לציבור, הסברה -לקידום התחומים כלי מרכזי4.
     



עיקרי תוכנית העבודה  

  רמת עיריות  

הערותפעילותמטרות

השלמת תוכניות האב 

העירוניות להפחתת פליטות  

כולל אישורן במועצת העיר  )

 2011עד אמצע ( ותקצובן

.2012-לצורך יישום ב

.  ליווי הביצוע בעיריות1.

משוב מקצועי על 2.

. תוכניות האב שהוכנו

סיום המשובים   -במקביל

המקצועיים על סקרי הפליטה 

העירוניים ופרסום התחזית  

.הריאלית

שימוש בתוכניות האב 

העירוניות כמצע לעבודה  

ברמה הלאומית וברמה  

.העירונית

נושאים , מיפוי תחומים1.

ופרקטיקות שיש בהם 

עניין לכלל הרשויות  

לצורך רישות מידע 

.ושיתופי פעולה אזוריים

איתור ומיפוי של  2.

נושאים לטיפול ברמה  

.הארצית

נעשה גם באמצעות ריכוז 

פעולות ההפחתה שמיושמות 

 .כבר כיום בקרב העיריות



עיקרי תוכנית העבודה  

המשך - רמת עיריות  

פעילותמטרות

קידום תחום הבניה הירוקה  

בעיריות

אישור הצעת ההחלטה ליישום כלים מידיים  1.

.  בקרב ראשי העיריות

.  המשך הפעלת הפורום העירוני לבנייה ירוקה2.

. בעיריות" 2' החלפת דיסקט מס"סבב 1.הכשרות מקצועיות

קידום הכשרה טכנית בנושא בניה ירוקה לבעלי 2.

. פיקוח ואכיפה, לליווי -תפקידים בעיריות

בניין העירייה כמודל ליישום מהלכים  -יום עיון3.

. סביבתיים

.מושב בנושא האמנה -כנס אשדוד לקיימות4.

מודלים לתוכניות   -כנס ארבע שנים לאמנה5.

.  בניה ירוקה+ עירוניות



עיקרי תוכנית העבודה  

רמת ממשלה  

פעילותמטרות

קידום אמצעי מדיניות בתחומים 

השונים

משקפת מיפוי  –טבלת ציפיות ממשרדי הממשלה

.15-צרכים שנעשה בפורום ה

תמיכות  , קידום שיתופי פעולה

ותקציבים ליישום פעולות  

.  ההפחתה בעיריות

.פ עם משרד התשתיות"הצעה לשת1.

.  ס"פ עם המשרד להגנ"הצעה לשת2.
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