חוזה עם הסביבה
האמנה הסביבתית של המתמודדים על ראשות עיריות ומועצות מקומיות 2008

אני ,המתמודד)*( בבחירות לרשויות המקומיות ,2008
מכיר בכך

כי לכל אדם בעידן המודרני עומדת הזכות לחיות בסביבה
איכותית ויפה;

מודע לכך

שאיכות החיים מושפעת מאד ממערכת הנורמות שהרשות
המקומית מעצבת בסביבתה ומפעולותיה;

מאמין בכך שמתפקידיו הבסיסיים והעיקריים של ראש רשות מקומית הוא
לפעול לשיפור סביבתחיי האוכלוסיה השוהה במרחב עליו הוא
מופקד ,תושבים ומבקרים;

לפיכך הנני מתחייב בזאת
כי לכשאבחר השנה לתפקיד ראש הרשות המקומית וכל עוד אכהן בו  אפעל
במסגרת זו בנמרצות ובנחישות להשבחת סביבתהחיים במרחב הישוב ובכלל
זאת גם ,אך לא רק ,כדלקמן:

•
•
•
•
•

אעניק עדיפות גבוהה לנכסי הטבע והמורשת המקומיים ,אלו המצויים
במרחב הישובי עליו אני מופקד; אשקיע בהם ובסביבתם ,אטפח אותם
ואבליט את סגולותיהם  לתפארת הישוב ולתועלת התושב ,המבקר
והמתייר בו.
אוביל תפיסה תכנונית לפיה האדם עומד במרכז המרחב הציבורי ולא
כלי רכב או תשתיות ,ושבבסיסה עומדת ההכרה בצורך בהשקעה
מתמדת לטיפוח הישוב ולטיוב מרקם החיים העירוני ,אגב פיתוח שטחים
פתוחים ושמירה על אלו שבשטח הישוב ומחוצה לו.
אקדם את פעילות החינוך הסביבתי בישובי כדי להעצים מודעות
סביבתית וליצור כל שינוי התנהגותי נדרש כלפי הסביבה; אקרא לכל
תושב ליטול אחריות סביבתית ,ובמעשי אשמש לכך דוגמא אישית.
אביא לשקיפות מלאה ולזמינות מידע לציבור בדבר כל נושא סביבתי,
ובפרט אמסור דווח מלא ,מפורט ומיידי אודות כל מעשה ו/או מחדל
סביבתי בקשר לאמנה זו.
אפתח ביחד עם ציבור תושבי ישובי ואאמץ תכנית אב אסטרטגית
ישובית רבשלבית אשר גם תפרט צעדי עשייהסביבתית של ממש
באשר לכל האמור לעיל ובאשר לתחומים המנויים ברשימת הפעולות
הסביבתיות המובאת כנספח לכתב אמנה זה )להלן” :הנספח“(; בתכנית
זו אכלול הכרזה מפורטת על כי אקיים כלשונן החל במהלך השנה
הראשונה לתקופת כהונתי הקרובה לפחות חמש מן ההתחייבויות
שבנספח וכי אוסיף ואקיים לפחות חמש התחייבויות נוספות המנויות
בו בכל אחת מן השנים הבאות לתקופ/ות כהונתי.

ועל כך באתי על החתום:
מתמודד ברשות המקומית:
* כתב האמנה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם פונה לשני המינים ,זכר ונקבה ,באופן שווה.
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