שלום רב,
להלן מקבץ הודעות ועדכונים מטעם פורום ה 51-בנושא אמנת האקלים:

הודעות חשובות
שמרו את התאריך! ב ;.<..8-יתקיים מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא .המפגש
יתקיים בעיריית פתח-תקוה .פרטים נוספים יישלחו לחברי הפורום העירוני בהמשך.

עדכונים
ברכות לראש עיריית באר-שבע ,מר רוביק דנילוביץ' ,שזכה באות "גלובוס הירוק" בקטגוריית "קיימות
עירונית" .לכתבה המלאה על טקס "הגלובוס הירוק" ב "Ynet"-לחצו כאן .לרשימה המלאה של זוכי
העבר לחצו כאן.
ברכות חמות לעיריית נתניה על החלטתה לאשרר בוועדת התכנון והבנייה המקומית את החלטת
פורום ה .8-בדבר אימוץ הדרגתי של התקן הישראלי לבנייה ירוקה כמדיניות עירונית מחייבת .עיריית
נתניה הינה העירייה ה .1-שמאשררת את החלטת ראשי הערים ומצטרפת למאמצים המשותפים
לפיתוח עירוניות מתקדמת ובנייה איכותית ,וליישום "אמנת האקלים של פורום ה.".8-
ועידת ישראל הראשונה לעירוניות תתקיים בעכו בין התאריכים ה .;-ל .<-בנובמבר .51.8 ,ניתן
להגיש הצעות להרצאות ולפאנלים עד ה .59.:-לפרטים נוספים לחצו כאן.
מומלץ! מרכז השל לקיימות הודיע על פתיחת ההרשמה למחזור חדש של תכנית העמיתים.
ההרשמה פתוחה עד לסוף השבוע הקרוב ( .)<.:..8לפרטים המלאים לחצו כאן.

יוזמות עירוניות
עיריית רמת גן מקדמת תכנית חדשה וייחודית לעירוב שימושים במרחב העירוני .במסגרת התוכנית,
יתאפשר להקים ולהפעיל מספר מוסדות ציבור באותו מבנה ואף לשלבם עם שטחי מסחר .כמו-כן,
התכנית קובעת הנחיות סביבתיות נוספות .לקריאת הכתבה המלאה ב"גלובס" לחצו כאן.
עיריית תל־אביב  -יפו יזמה תכנית להענקת "תו עירוני ירוק לעסקי מזון" .התו מעודד עסקים לנקוט
בפעולות התייעלות כגון צמצום צריכת אנרגיה ,מים ופסולת .במסגרת התכנית ,העירייה מקיימת
מפגשים משותפים במטרה להנגיש ידע וכלים לעסקים ולעודד למידה הדדית .לפרטים נוספים על
התו הירוק באתר האינטרנט העירוני לחצו כאן.
אנו מזמינים את כולם להעביר לנו חומרים ולשתף אותנו בפרויקטים מעניינים שנעשים בעירכם
לצורך הצגתם במידעון זה .את החומרים יש להעביר למייל adi_da@forum15.org.il -

אירועים קרובים
צל עכשיו! נפתחה תערוכה חדשה במוזיאון העיצוב חולון אשר עוסקת בהיעדרו של הצל במרחב
הציבורי בישראל .התערוכה תלווה בפעילויות ובשיתוף קהל לקידום השיח הציבורי בנושא .האירועים
יתקיימו בין התאריכים ה .7.:-1...1..8-לפרטים נוספים ראו קובץ מצורף.

המחלקה לעיצוב פנים ,מבנה וסביבה של מכללת שנקר תקיים ביום חמישי ,ה .9.:..8-כנס
בנושא "הקשר בין ארכיטקטורה של גני ילדים ועיצוב הדורות הבאים" .לפרטים נוספים לחצו כאן.
שמרו את התאריך! ב 5<.:..8 -תתקיים הוועידה הרביעית לתשתיות ישראל בקריית שדה
התעופה .איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל מזמין את נציגי העיריות להירשם למושב שיעסוק
בפנל אנרגיות מתחדשות במסגרת וועידה זו .לפרטים והרשמה לחצו כאן.
שמרו את התאריך! ב <.<..8-יתקיים הכנס השנתי הרביעי של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.
הכנס יעסוק בעשייה הענפה בבנייה הירוקה בישראל ויציג את החדשנות בתחום .הכנס יתקיים במלון
דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב ,בין השעות  ;=11ל ..;=11 -להרשמה ולפרטים נוספים לחצו כאן.
שמרו את התאריך! ב 8..1..8 -יתקיים הכנס השנתי ארגון "תחבורה היום ומחר" לרגל יום
התחבורה הציבורית .לפרטים נוספים לחצו כאן.

לקראת ועידת האקלים בפריז ()COP21
ועידת האקלים השנתית של ארגון  UNFCCCשל האו"ם תתקיים השנה בפריז .מטרת הוועידה
בפריז הנה להשיג התקדמות משמעותית לקראת הסכם אקלים חדש למדינות העולם ,שאחד מיעדיו
הינו למנוע את עלייתה של הטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ ביותר משתי מעלות .הועידה תעסוק
הפעם גם בהיבטים של הסתגלות למשבר האקלים לפרטים נוספים באתר הועידה לחצו כאן .בקרוב
נשלח פרטים נוספים על הועידה ועל התהליך העולמי.
במסגרת המאמצים לקידום הסכם אקלים חדש ,שגרירת צרפת לוועידת האקלים ,בראנג'ר קינסי,
ביקרה בישראל ונפגשה עם נציגים ממגוון משרדי הממשלה ,ארגוני סביבה וגופים נוספים .לחצו כאן
לקרוא את הכתבה שהתפרסמה ב"הארץ" ,בה נכתב כי קינסי ציינה לטובה את הפעילות של עיריות
פורום  .8בנושא הגנה על האקלים.
עוד באותו עניין= כחלק מסקירה של מדיניות האקלים במדינות שונות בעולם ,אשר בוצעה על ידי בית
הספר לכלכלה של לונדון ( ,)LSEמוזכרת אמנת האקלים של פורום ה 51-וכן תכנית "תג הסביבה"
של מרכז השלטון המקומי .לעיון בפרק העוסק בישראל לחצו כאן.
פעילותן של עיריות פורום ה .8-צוינה גם במסגרת דיון מיוחד בנושא הפחתת פליטות גזי חממה
שהתקיים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת במסגרת אירועי "יום הסביבה בכנסת" ,ב-
.51.9
לקראת ועידת האקלים יקיימו המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה ,בשיתוף עם משרד איכות
הסביבה הגרמני כנס "חדשנות וקיימות" ב .7.:..8-בתל אביב .לפרטים לחצו כאן ולהרשמה כאן.
במסגרת הכנס ,יציג המשרד להגנת הסביבה את המלצתו ליעד לאומי חדש של מדינת ישראל
להפחתת פליטות גזי החממה לקראת ועידת פריז בפני הועדה הבין-משרדית אשר עסקה בנושא –
לידיעה המלאה באתר "תשתיות" לחצו כאן.

כתבות וחומרים מעניינים – מישראל
פרויקט הקיימות של דיזינגוף סנטר זכה באות "הגלובוס הירוק" לשנת  ,51.8בקטגוריות "קיימות
במגזר העסקי" .לכתבה המלאה ב "Ynet"-המתארת את פעילותו לחצו כאן.
התוכנית לצמצום זיהום האוויר בחיפה הוצגה לשר להגנת הסביבה .לידיעת המלאה באתר
"תשתיות" לחצו כאן.

מתכנני הגינה הציבורית החדשה בירושלים הם ילדי בית ספר הסמוך – לקריאת הכתבה המלאה
ב"דה מרקר" לחצו כאן.
עד סוף  51.8כל תחנות הדלק בארץ יחויבו בהתקנת מערכות השבת אדים רעילים  -לידיעה המלאה
באתר "תשתיות" לחצו כאן.
שינויים בהרגלי התנועה – במאמר דעה ב"מאקו" ,מציע אביב לביא לראות בעבודות הקמת הרכבת
הקלה בתל אביב כהזדמנות לקידום התחבורה הציבורית ותחבורת האופניים .לקריאה לחצו כאן.
רשימת האתגרים הארוכה שממתינה לטיפולו של יובל שטייניץ – כתבת "גלובס" ממפה את
האתגרים הממתינים לשר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים החדש .לקריאה לחצו כאן.
האתגרים העומדים לפתחו של השר החדש להגנת הסביבה – פרופ' עדי וולפסון ממפה את
האתגרים שלהם ידגש השר החדש להגנת הסביבה ,מר אבי גבאי .למאמר המלא ב "Ynet"-לחצו
כאן.

כתבות וחומרים מעניינים – מהעולם
מומלץ! תכנית "ניו יורק אחת – עיר חזקה וצודקת" נוצרה על מנת לצמצם את אי השוויון בעיר ניו
יורק ,ולהקטין את התופעה המכונה "שתי הערים" של ניו יורק  -זו של "אילו שיש להם" וזו "של
מעוטי היכולת" .בין היתר ,שואף החזון השוויוני של התכנית למצב את העיר כמנהיגה עולמית של
פיתוח בר קיימא .בין יעדי התכנית  -הפחתת פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר ,הסתגלות למשבר
האקלים (מניעת הצפות באזורים המועדים ,ועוד) .לפרטים נוספים באתר התכנית לחצו כאן.
התפרסמו מסקנותיו של מחקר שבחן את היתרונות הכלכליים של גגות ירוקים וגגות לבנים על פני
גגות שחורים ,לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן.
באותו עניין ,לאחרונה התפרסמה ידיעה מעניינת על חווה עירונית בגודל של כ 7111-מ"ר שהוקמה
על גג בניין בניו יורק .לידיעה המלאה לחצו כאן.
חוק חדש בצרפת אוסר על סופרמרקטים להשליך מזון שלא נמכר .שאריות המזון יועברו לנזקקים או
להזנת בעלי חיים .לקריאת הידיעה המלאה לחצו כאן.
העיר ונקובר בקנדה החלה במאמצים להגן על תושביה מפני תופעות הקשורות למשבר האקלים,
ובמיוחד העלייה הצפויה של מפלס מי הים .לכתבה המלאה לחצו כאן.

