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נספח לאמנה הסביבתית
של המתמודדים בבחירות  2008לראשות העיריות והמועצות המקומיות
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רשימת פעולות סביבתיות לביצוע ע"י ראשי רשויות מקומיות
בתחום הארגון והמינהל:
להחיל הקפדה יתרה על תעמולת בחירות נקייה
חזותית ואשר עומדת בכל כללי ותקנות החוק;

עקרונות צמצום הזיהום הסביבתי ולהשפיע למיתון
שיעור פליטת הפחמן הדוחמצני ביחס לפעילותם;

לפרסם בציבור כל המידע הקשור להצבת תחנות
ממסר ואנטנות סלולאריות במרחב הרשות;

למנות ולהכשיר פקחים נוספים מטעם הרשות לענייני
סביבה ,ובפרט להקצות כח אדם מוגבר לאכיפת החוק
בעניין השלכת פסולת בניין;

לצרף את הרשות לאיגודהעל של הערים בנות
הקיימא ,ה;ICLEI
להביא את כל מבני הציבור שבמרחב הרשות להתנהל
על פי אמות מידה גבוהות של התחשבות בסביבה,
וזאת לאחר שיבוצע לגביהם סקר סביבתי; בין היתר 
להחיל בהם כללי חיסכון באנרגיה ,מים ,נייר ,חומרים
וכיו"ב ,להביא את המחזיקים במבנים להבין את

להביא להגשת כתבי אישום כנגד כל אדם וגוף מזהם
במרחב הרשות;
להביא לאפס את מספר העבירות הסביבתיות שעוברת
הרשות על פי כל דין;

בתחום התכנון והביצוע:
לקדם תכניות פיתוח סביבתי שיוצרות מרחב נעים,
מזמין ונגיש ,וזאת על בסיס עקרונות של צדק סביבתי
חברתי;

לייחד תקציב שנתי ניכר ,ואשר גבוה בלפחות 20%
מזה שיוחד בכל אחת מחמש השנים האחרונות )למעט
בשנת השמיטה( לטובת תכנון וביצוע גנים ציבוריים
ברמות השימוש השונות ,מתוך תפיסה שלפיה כל
אדם זכאי למידה ראויה של חשיפה לטבע הירוק גם
אם מתגורר או פועל במרחב העירוני;

לייחד תקציב שנתי ניכר וגבוה לכל הפחות ב20%
מזה שיוחד בכל אחת מחמש השנים הקודמות לטובת
תכנון וביצוע מסלולים לתנועת אופניים ושבילים
להולכירגל בצירים המקשרים אל מוסדות תרבות
וחינוך ,מבני ציבור ומרכזי קניות;

לייצר מנגנון לפיו יופרחו שדות בור  בין ציבוריים ובין
פרטיים  במרחב הרשות;

לכונן יוזמות של שיתוף הציבור בפועל בהליכי התכנון
כבר מראשיתם;

לעודד בניה ירוקה במרחב הרשות וליצור תמיכה בה
באמצעות תמריצים כספיים שונים;

לטעת עצים בכמות שנתית ניכרת וגבוהה לכל הפחות
ב 10%מעל לזו שניטעה בממוצע שנתי על פני חמש
השנים הקודמות )למעט שנת השמיטה(;
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בתחום התחבורה:
לנקוט בצעדים משמעותיים להענקת עדיפות ניכרת
לתחבורה ציבורית;

לעודד צמצום שימוש ברכב ומעבר לאופניים והליכה
רגלית ,הן בפעולות הסברה והן בצעדים בשטח;

להפעיל מערך היסעים נרחב מהותית מזה המופעל
כיום במרחב הרשות ,הן לבתי הספר והן למוקדי
התעסוקה והבידור;

בתחום התשתיות והשירותים:
להביא בפועל להקמה ו/או לשידרוג והגברת השימוש
במתקן טיהור השפכים המקומי;
לבצע מהלך משמעותי בתחום השבת מים ושיפעול
בוצה;
ליזום ,להטמיע ולקדם בפועל תהליכי מיחזור והשבה
ולתמוך בכך בתקציב מוגדל ,ובכלל זאת להציב במרחב
הרשות תחנות שכונתיות לאיסוף פסולת מופרדת לפי
סוגיה;

גבוהים הן של תפקוד והן של עיצוב ,ואגב הקצאת
תקציב שנתי הגבוה בלפחות  10%מזה שהוקצה
לטובת זאת בממוצע על פני חמש השנים הקודמות;
התחייבות זו מתייחסת לביוב ותיעול ,לריבוד כבישים,
למדרכות שלמות ,לרחובות מגוננים ,לריהוט רחוב,
לתאורה ,למתקני משחק ,למתקני אשפה ולשילוט
הן באשר לכללים עיצוביים מקצועיים והן באשר
להתמצאות המבקרים ברשות;
למפות ,לאתר ולנטר מפגעי רעש במרחב הרשות ,ליידע
הציבור לסכנות הרעש ולהפעיל תכנית להפחתתו;

לשדרג תשתיות ולהציב ולתחזק מתקנים ברחבי
הרשות לאיכות חיים ולמטרות נוי וזאת בסטנדרטים

בתחום הקהילה והחינוך:
לחשוף את הציבור לסוגיות סביבתיות ישוביות
ומרחביות שעל הפרק ולנקוט צעדים לשיתוף ממשי
של הציבור בקביעת הדרכים לטיפול בהן;

לפעול להטמעת כללי צרכנות סביבתית ראויים במרחב
הרשות; בין היתר לבצע פעולות מוכחות למיתון צריכת
אריזות ושקיות פלסטיק ,לעודד המסחר במוצרי
"יד שנייה" ,ליצור מקדם העדפה לגופים המוכיחים
אכפתיות סביבתית במסגרת מכרזים שתפרסם הרשות,
ולקדם הסברה אודות הקטנת צריכה במקור והעדפת
מוצרים ושירותים ירוקים;

ליזום ולקיים תכנית של פעילות חינוכית קהילתית
משלימה של עשייה ירוקה אגב שילוב הורים ,מורים,
תלמידים וגורמיקהילה ,הן ברמה השכונתית והן
ברמה הכלליישובית;

להעניק במה זמינה ונוחה במרחב הרשות  לכל אורך
תקופת כהונתי בראשה  ליוזמות סביבתיות שונות,
ובפרט כאלו מטעם גורמי המגזר השלישי.

להפעיל ,ברציפות ובהיקפים גדלים ,תכניות העשרה
בתחום לימודי הסביבה בכל מוסדות החינוך במרחב
הרשות ,ולייחד מאמץ למסגרות הגיל הרך;
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חוזה עם הסביבה
האמנה הסביבתית של המתמודדים על ראשות עיריות ומועצות מקומיות 2008

חוזה עם הסביבה
היא אמנה המקדמת את זכותו של כל אדם ליהנות מחיים בסביבה
בריאה ויפה .המועצה לישראל יפה ומרכז השלטון המקומי בישראל
חברו יחד במטרה לקדם את איכות החיים והסביבה בישראל ,בזירה
המשפיעה ביותר על כל אחד ואחת מאיתנו  הזירה המקומית.
את האמנה ,עליה חתומים מועמדים לראשות רשויות מקומית ,יצר
צוות מומחי אקדמיה ושטח בתחום איכות הסביבה.
חוזה עם הסביבה
טיפוח נכסי טבע ומורשת * האדם כמרכז המרחב הציבורי * חינוך
לאחריות סביבתית * שקיפות וזמינות מידע * שיתוף הציבור
בתכנון יישובו

הצוות המקצועי
ד"ר מיקי הרן ,יו"ר  ראש ההתמחות באיכות סביבה בקריה האקדמית אונו,
לשעבר מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה
ירמי אולמרט  לשעבר ראש המועצה המקומית גבעת שמואל
עו"ד איתן הברמן  מומחה במשפט ציבורי ,חוקתי ,מינהלי ועסקי
אשל סגל  מנכ"ל המועצה לישראל יפה
שרון עזריאל  מ"מ מנכ"ל מרכז השלטון המקומי בישראל
פרופ' ארזה צ'רצ'מן  הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ,הטכניון
דב קהת  יועץ אסטרטגי ,לשעבר מנכ“ל משרד הפנים
מוטי קפלן  מתכנן מתאר וסביבה
אורלי רונןרותם  מנכ"ל מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית

חוזה עם הסביבה  למידע וחתימה | info@israel-yafa.org.il :טל' 036423111 :שלוחות  | 100 ,121פקס036422839 :
משרדי המועצה לישראל יפה  פארק הירקון שד' רוקח  ,80תלאביב יפו 61532
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