
 בס"ד
הדרך להתקרב לשם, משולה לנסיעה בדרך 

הררית. יש להתנחם בעבודה שלאחר כל ירדה 
 תבוא עליה ! 

 

רוב האנשים מבקשים אושר על פי תנאים. אושר אפשר 
 לחוש רק אם לא מעמידים שום תנאי) ארתור ובנשטין (.
אין דבר שיוכל להביא לך שלווה מלבד עצמך )רלף ואלדו 

 אמרסון(. 

 

               
, לוועידה עולמית, כדי לדון בעתידו ראשי מדינות וארגונים ממשלתיים בריו דה ז'נרו 271, בפעם הראשונה בהיסטוריה התכנסו כ  2991בשנת 

ת של כדור הארץ. משתתפי הוועידה  ניסחו מסמך שבפתיח שלו כתוב " בני האדם הם במרכז הדאגה לפיתוח בר קיימא. הם זכאים לחיי בריאו
בפסגת יוהנסבורג הכריזו ראשי ערים מרחבי העולם, על יישום תכניות פעולה  1111בהמשך לפסגת ריו בשנת  ויצירה בהרמוניה עם הטבע".

 להפיכת מספר גדול ככל הניתן שלרשויות לרשויות בנות קיימא. 

 
 (. שימור המשאבים הטבעיים של העיר באמצעות ניהול מושכל : 2
 ות למים ראויים לכלל האוכלוסייה. עידוד החיסכון במים במגזר הפרטי והציבורי. שימוש במים מושבים וניצול הנגרהבטחת נגיש : מים 

חיסכון בחשמל  אנרגיה:חיסכון בקרקע בשימושים עירוניים.  קרקע:העירוני לצרכים עירוני ככל הניתן. טיפול מסודר בשפכים עירוניים . 
 במוסדות ובמתקנים העירוניים.

 ום בנייה חוסכת אנרגיה.קיד
 :(. שיתוף הציבור בקבלת החלטות ובעשייה העירונית 1

 שיתוף ויצירת ערוצי תקשורת והתקשרות עם כלל התושבים, כדי לאפשר דיאלוג מתמיד ) מפגשים, אתר אינטרנט, עיתון, מוקד (.
 רונית. ולתושבים לתכנון וליישום הפעילות העי י הישובשאהקמת צוותי עבודה משותפים לר

 תמיכה בעמותות מקומיות ומתן סיוע מקצועי והנחות בארנונה. קידום ועידוד יזמות מקומית. שיפור חזות העיר באמצעות אמנים מקומיים. 
שקיפות מלאה של עבודת הרשות ) הישוב ( ופרסום מידע מלא לציבור. פתיחת ישיבות המליאה לתושבים. הצגת התקציב העירוני לחוות דעת 

 .הציבור
  (.טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים : 3

 הגנה סטטוטורית  על הריאות הירוקות ברחבי העיר ) ישוב ( והשטחים המקיפים אותה. שמירה על יחס קבוע וגבוה של שטח פתוח לנפש.
 פיזור השטחים הפתוחים בצורה המאפשרת נגישות לכל התושבים. פיתוח השטחים הפתוחים בתוך העיר ובסביבתה.

 פיתוח מערכות תעבורה סביבתיות ונגישות לכל : (. 4
מוקדי ספר,  -מתן עדיפות לתחבורה ציבורית ולשימוש בה. קידום סלילת מסלולי אופניים ושבילים להולכי רגל. ארגון הסעות ציבוריות לבתי

בידור ותעסוקה. בישובים קטנים ארגון  רשימת נסיעות ברכב פרטי, כדי לחסוך בנסיעה בכמה רכבים לאותו מקום באותו זמן עם אפשר לנסוע 
 באחד.

 (. צמצום נפח פסולת עירונית : 5
לי פלסטיק וטקסטיל ואיסוף סוללות צמצום פסולת ועידוד הפרדה, הקמת מרכזי איסוף ומיחזור שכונתיים לפסולת של קרטונים, עיתונים, מכ

 או במרכזי קומפוסטציה. ישנות. עידוד קומפוסטציה בחצר הבית
 הקמת ועידוד מרכזי "יד שניה" עירוניים.

 (. עידוד כלכלה מקומית : 6
 תמיכה במפעלים ובעסקים הפועלים בשטח הישוב. או מתן אישור להקמת מפעלים העלולים להעלות את רמות הזיהום.

 ועידוד סחר חליפין בקהילה ע"י הצטרפות לחברות בארגונים כמו "המחרוזת".  עדפה במכרזים לעסקים מקומיים.מתן ה
 (. אימוץ מדיניות של צדק סביבתי חברתי :  7
 למשפחות בישוב לעזרה כלכלית ולמתן הלוואות לקידום עסקים בישוב.למתן הלוואות ללא ריבית  קרןהקמת  

 יפוח מגורים ולבניה ידידותית לסביבה בניה ירוקה.מתן תמריצים לתושבים לט
 עזרה בשכר דירה למעוטי יכולת תמורת תרומה לקהילה.

 חברתי וחינוך לבריאות : -(. קידום חינוך סביבתי 8
 ניות הסביבתיות והמקדמות בריאות בקהילה. כהגדלת מספר התו

שום תכניות להקטנת צריכת חשמל ומים ולטיפוח הנוי סביב למוסדות " הכוונה בפיתוח וייהפיכת המוסדות העירוניים למוסדות "ירוקים
 העירוניים ) מועדון, בית כנסת, בתי ספר וגנים, משרדים (.

טיפוח התנדבות ופעילות תושבים למען סביבת חייהם.שיתוף ילדים ונוער בעשייה עירונית פעילה למען הסביבה, הקהילה והבריאות. טיפוח 
 ית )פסטיבל  מקומי וימי הפנינג לקידום מטרות הקהילה והפצת הרעיון שלה.התרבות והמורשת המקומ

 (.ניהול סביבתי של העיר ישוב ומוסדותיה :    9
 קנייה מעודפת של מוצרים "ירוקים" וממוחזרים. מתן תמריץ לשימוש בתחבורה ציבורית ובמערכת היסעים משותפת.

 בין לאומית לקידום נושאים סביבתיים:עירונית ו –(.התקשרות ויצירת שותפויות בין  21
) אימוץ ישוב חדש ע"י ישוב ותיק ( לקידום פיתוח בר קיימא. יצירת ברית ערים                 תקיםוויצירת שותפויות בין רשויות, ובין ישובים חדשים 

 מקצועיים בנושאים לפיתוח בר קיימא. ) ישובים ( תאומות עם  ערים ) ישובים ( בנות קיימא בעולם. השתתפות בפורומים  ותערוכות
 ארגון העל של ערים בנות קיימא.   ICLEIהצטרפות לארגון  

 

                                                                                               


