
וועדה מקצועית

נושאים מוצעים לטיפול



:הועדהחברי

הועדהמרכז–בלסהייםמשה

ברכיהוולרי

שלאיןאפריים

נחמיאסדרור

גמליאלייוסי

בוקוולדשירה



נערכו שני מפגשים של הוועדה המקצועית במסגרתם הוצעו  
:מספר תחומים לטיפול הוועדה

עקרוניים לטיפול מול המשרד להגנת הסביבהנושאים•

פעילות פנימית והעשרה של חברי האגודה•

נושאים מתודולוגיים לטיפול מול המשרד להגנת הסביבה•



אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל

המשרדמולמקצועילדיאלוגנושאים

הנחיות סביבתיות למסמכים סביבתיים להתחדשות  •
עירונית

הנחיות סביבתיות לתכניות מתאר כוללניות לישובים•

דרישות בין מחוזות המשרדהאחדת•

נוהלים לדרישות בנושא רעש ואיכות  /תקניםקביעת•
אוויר בתוך הערים

שילוב נושאי קיימות ובריאות בתסקיר•

נגישות מסמכים סביבתיים לציבור הרחב•

סדר עדיפויות לטיפול
עדיפות גבוהה•
עדיפות בינונית•
עדיפות נמוכה•



אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל

האגודהבתוךלפעולהנושאים

הכשרות וסיורים פנימיים•

קביעת יעדים ומדדים לביצוע במסמכים סביבתיים•

יועצים סביבתיים בוועדות המקומיותנוכחות •

סדר עדיפויות לטיפול
עדיפות גבוהה•
עדיפות בינונית•
עדיפות נמוכה•



אגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל

הסביבהלהגנתהמשרדמוללטיפולמתודולוגייםנושאים

מהחמרת דרישות  במודלים לחיזוי איכות  בעיות הנובעות•
(מקדמי ריח, ערכי רקע גבוהים)אוויר  

דרישות סביבתיות לעבודה בהקמת תשתיות•

אקלים הצללה  -איחוד הנחיות ודרישות לנושאי מיקרו•
.וזרימת רוחות

סוגיות בתקני קרינה אלקטרומגנטית/פערים•

עיור מול שטחי חקלאות•

הסדרת הדרישות–רוח אינפראסאונד מטורבינות /רעש•

ומתודולוגיה סדורה להתייחסות למקורות ריח  ריח מקדמי •
מחקלאות

סדר עדיפויות לטיפול
עדיפות גבוהה•
עדיפות בינונית•
עדיפות נמוכה•



:מתכונת הפעולה
ברשימת הנושאים  מוזמנים להציע שינוייםחברי האגודה•

.המוצעת

:  גיוס מתנדבים להובלה בנושאים המקצועים•

כל רפרנט יתבקש להציג נייר עמדה הכולל תיאור  ➢
,  הסוגיה המקצועית והבעיות המתודולוגיות הקיימות

.הפתרון המוצע ודרכים לקידום הפתרון

הרפרנט יזומן לוועדה המקצועית לדיון על מסמך העמדה  ➢
.המוצע

הועדה המקצועית תפעל לקדם הנושא ופתרונו בשיתוף  ➢
.וועד האגודה בדיאלוג מול המשרד להגנת הסביבה



:נושאים לדיון
.נושאים נוספים המוצעים על ידי חברי האגודה•

להובלה על ידי  –נושאים מוצעים לקידום בעדיפות ראשונה •
:  חברי האגודה

הנחיות סביבתיות למסמכים סביבתיים להתחדשות  ➢
עירונית

הנחיות סביבתיות לתכניות מתאר כוללניות לישובים➢

הכשרות וסיורים פנימיים➢

קביעת יעדים ומדדים לביצוע במסמכים סביבתיים➢

בעיות הנובעות מהחמרת דרישות במודלים לחיזוי  ➢
(מקדמי ריח, ערכי רקע גבוהים)איכות אוויר  

דרישות סביבתיות לעבודה בהקמת תשתיות➢


