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 לכבוד
 אזוריותהמועצות הראשי 

 אזוריותהמועצות במנכ"לים ו
 

 האזוריות במועצותו במש"א 2022תוכנית עבודה בנושא קיימות ושינוי אקלים לשנת הנדון: 
 

 .במספר נושאים בתחום הקיימות ושינוי האקליםעסוק אזורי יהשלטון המרכז  2022בשנת 

 נובמבר הירוק •
קיימו אירועי איכות סביבה וקיימות אשר מועצות באירועי נובמבר הירוק  19-השנה השתתפו כ

באירוע. מגוון האירועים היה גדול ומעניין  בשטחן. אנו רוצים להודות למועצות שלקחו חלק
. בעקבות ההצלחה את מודעות עובדי המועצות ותושביהן לחשיבות השמירה על הסביבה והעלה

אזורי ישמח לסייע השלטון ה. מרכז 2022נשוב ונקיים את נובמבר הירוק גם במהלך נובמבר 
  להשתתף ביוזמה זו. בליווי מקצועי לכל מועצה שתרצה 

 

 האזוריות במועצות שינוי אקליםל הערכות •
בשדה  2021ביולי שהתקיים  האזוריות מועצותהבהמשך להחלטה שהתקבלה בכנס ראשי 

. הקרובה כנושא מרכזי לפעילות בשנת העבודהיכנס היערכות לשינוי האקלים נושא , בוקר
 :לפעול במספר ערוצי פעולה בכוונתנו תוכנית העבודהבמסגרת 

פרס כספי למועצות שיקדמו תוכניות פעולה ויישום לנושא צמצום פליטות גזי הענקת  -
 לשינוי האקלים. מקומית חממה והיערכות 

 התאמת המדריך הממשלתי להיערכות לשינוי אקלים למועצות האזוריות -
 

זאת, אנו ממליצים לכל מועצה למנות רפרנט מועצתי לנושא ו/או להקים צוות עבודה לאור 
 האקלים.  יווה את עבודת המועצה בתחום ההערכות לשינויייעודי שיל
חשוב לציין כי לאור התוכניות הממשלתיות בנושא, אנו סבורים כי במהלך שנת  ,בהקשר זה

 צפויים להתפרסם קולות קוראים לתמיכה תקציבית ברשויות שיפעלו בתחום.  2022
 

 האזוריות המועצותלעובדי מפגשים בנושא סביבה וקיימות  •
המיועדים  בנושא סביבה וקיימות בשנה הקרובה ומפגשיםבכוונתנו לקיים מספר אירועים 

 :לאנשי המקצוע במועצות העוסקים בנושאים הרלוונטיים
 .2022כנס בנושא סביבה וקיימות שיערך בחודש מרץ   -
  .וסיורים בנושא קיימות וסביבהמפגשים  -

 
. 2022בתוך תוכניות העבודה של המועצה לשנת  נודה להטמעת נושאים אלו לאור כל האמור לעיל, 

הנכם מוזמנים לפנות להילה אקרמן, ראש תחום סביבה וקיימות במש"א לסיוע וליווי בהטמעת 
 .hila@azoriot.co.ilאו במייל  0502036871-נושאי הסביבה והקיימות במועצות האזוריות, בטל

 
 
 

 בברכה,

 
                                      

 דורון שידלוב                                  שי חג'ג'                             
  במש"א איכות הסביבהיו"ר ועדת                                        שלטון האזורי בישראליו"ר מרכז ה        
 ברנראזורית המועצה הראש ו                                  אזורית מרחבים               המועצה הראש ו        
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  העתקים:
 בישראל אזוריהשלטון האיציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז 

 הילה אקרמן, ראש תחום חקלאות ואיכות הסביבה במש"א
 האזוריותמנהלי מחלקות איכות סביבה וקיימות במועצות 


