
 

 

 

 

 

 2015ינואר עד מאי  –דיווח פעילות בתכנית "תג הסביבה" 

 

 ,ברשויות המקומיות "תג הסביבה"כל אנשי הקשר של תכנית שלום רב ל

ומזמינים אתכם לשלוח במידעון זה, תכנית במסגרת הלעדכן על המתרחש ברשויות  אנו שמחים

 אלינו מידע על המתחדש ברשות שלכם, ו"לככב" במידעון הבא.

 

 רשויות חדשות

רשויות. מרבית  20 -למרות היעדר תקציב הצלחנו במחצית השנה האחרונה לצרף לתכנית קרוב ל

ו הדרכה על שיטת המיפוי ובגולן, אשר הצטרפו לתכנית, קיבלהרשויות הן הרשויות הדרוזיות בגליל 

בנוסף,  ראשונים במיפוי צריכות החשמל והמים הרשותיות.ל קובץ האקסל, ובימים אלו עושות צעדים וע

ואדי  לתכנית, וכמו כן עוד מספר רשויות מהמגזר הערבי מאזורהעיר עפולה והעיר בית שאן הצטרפו 

בכל הרשויות ביקרנו לפחות פעם אחת, ונפגשנו עם ראש הרשות ובעלי  ערה ומהמשולש הדרומי.

 קשר נעשה מולו, במיילים וטלפונים.התפקידים, מונה איש קשר לתכנית וה

 

 בצילום: ראש עיריית בית שאן חותם על אמנת "תג הסביבה". )צילום: דוברות בית שאן(

 

 רשויות ותיקות

הרשויות הוותיקות בתכנית תג הסביבה קיבלו בימים אלו גרסה עדכנית של קובץ האקסל, לצורך מיפוי 

. הדרכה על קובץ האקסל תתבצע 2011 –, לשנת הבסיס 2014מחודש והשוואת הצריכה בשנת 

מדדי הצריכה במהלך חודש יוני. האקסל החדש מכיל מידע רב אודות צריכת חשמל ומים, ומכוייל על פי 

 הממוצעים שהתקבלו בשנת הבסיס.

 



 

 

 

 

 

 מעורבות בפרויקטים נוספים

 –במסגרת פרויקטים שונים של האיחוד האירופי המתנהלים בישראל, בשיתוף משרד האנרגיה 

(. ראש העין אתר מש"מ)כתבה על הפרויקט ניתן לקרוא ב MED -CESהצטרפו שלוש רשויות לפרויקט 

ורמלה היו מהחברות הוותיקות בתכנית, ואילו שפרעם הצטרפה לתכנית יחד עם הצטרפותה לפרויקט. 

מנהלת התכנית חברה בוועדת ההיגוי של הפרויקט בארץ, ולקחים ממנו יופקו וישפרו גם את ביצועי 

 שאר הרשויות במסגרת התכנית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עריית שפרעם בטקס החתימה על אמנת "תג הסביבה". )צילום: עפר קרן(בצילום: ראש 

 תכניות להמשך

אנו מקווים כי עם כינון הממשלה החדשה ופתיחת התקציבים ימצא המקור התקציבי להמשך תיקצוב 

התכנית והרשויות הפועלות במסגרתה. תקציבים ליישום פרויקטים בשטח מטעם משרד האנרגיה 

ולות קוראים ואנו מסייעים לרשויות החברות בתכנית להגיש קולות קוראים, ואכן מנוצלים במסגרת ק

ככל שיתפחו אפיקי תקצוב נוספים, אנו נעדכן וננחה אנו רואים שיעור זכייה גבוה בין הרשויות הפונות. 

וההסברה הרשותית לאחר מספר  הפרסוםבמקביל נמשכת העבודה על תכנית    .ויות בהתאםאת הרש

רשויות שימוש התכנית שימושית וחומרים גרפיים באיכות טובה לעמיד אנו מקווים לה םלועיכובים, א

  החברות בתכנית בהקדם.

למייל בתחום תכניות ההתייעלות אתם מוזמנים לשלוח מידע, צילומים והישגים 

 ail.comtag.sviva@gm   .ולפרסם את הפעילות שלכם כבר במידעון הבא 

וניציפלי וכמובן גם ברמה בתחום המלכולנו המשך פעילות פורה והישגים רבים,  יםמאחל

 שבועות שמח!חג  –הלאומית, וכמובן 
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