שלום רב,
להלן מקבץ הודעות ועדכונים מטעם פורום ה 51-בנושא אקלים וקיימות:
עדכונים
ברכות לאגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה על זכייתה של תכנית "ממשק" בפרס יו"ר
הכנסת לאיכות חיים לשנת  .7107תכנית ממשק מכשירה מנהיגות צעירה של מדענים לפעול כיועצים
מדעיים במשרדי הממשלה ולסייע בתהליכי קבלת החלטות בסוגיות סביבתיות בוערות .לחצו כאן
לקריאה נוספת על התחרות וצפייה ברשימת הזוכים.
אות הנגב לאיכות הסביבה הוענק זו השנה התשיעית ביוזמת עמותת נגב בר-קיימא ובשיתוף
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,עיריית באר-שבע והמשרד להגנת הסביבה .האות ניתן לגופים,
ארגונים ,מוסדות ובודדים על פעילות מיוחדת ,מתמידה ופורצת דרך בתחום איכות הסביבה בנגב.
לרשימת הזוכים ופרטים מלאים לחצו כאן.
תכנית נקודת ח"ן פרסמה קול קורא לתמיכה במחקים ובמיזמים יישומיים לקידום פרקטיקות
חקלאיות משמרות סביבה בישראל (אגרו-אקולוגיה) ,תוך יצירת גוף ידע משמעותי וגיבוש קהילה
מקצועית ומעורבת בתחום .התכנית שואפת להאיץ את התפתחות האגרואקולוגיה בקרב אנשי מקצוע
ומוסדות העוסקים בחקלאות ובשמירת טבע ,חקלאים וחוקרים .לפרטים לחצו כאן .ניתן להגיש הצעות
עד לתאריך  5.1.08בקישור זה.
עדכוני בניה ירוקה
פרויקט מגורים שנבנה בפתח תקווה ע"י חברת שיכון ובינוי הפך לפרויקט המגורים הראשון מסוגו
בישראל שזכה בדירוג של שלושה כוכבים לבניה ירוקה לפי התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י
.)5780
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה משיקה שני סיורים חדשים בנושאי סביבה ותכנון בר-קיימא
באביב  .7108בחודש מאי יצא סיור לפריז ,ובחודש יוני יצא סיור לאוסלו .לפרטים נוספים והרשמה
כנסו לאתר המועצה בקישור זה.
המשרד להגנת הסביבה וקק”ל השיקו תכנית ארצית לפיתוח סביבתי ,המתמקדת בשיקום מבנים
ושטחים ציבוריים ,והתקנת מערכות פוטו-וולטאיות על גגות .התכנית הושקה בעיר אופקים,
המשתתפת בתכנית .לקריאה נוספת לחצו כאן.
יוזמות עירוניות
עיריית הרצליה החליטה לבחון מחדש את תכנית המתאר המקומית שלה ,ולפתוח בהליך שיתוף
הציבור בתכנית ,שצפוי להימשך כשנה וחצי .התהליך יכלול התייעצויות עם "אורבניסטים מובילים",
וקיום שולחנות עגולים עם תושבים בכל שכונות העיר .התובנות יוטמעו בתכנית והתוצרים יוצגו
לציבור.
עיריית כפר סבא חילקה לתושבי העיר אלפי חיתולי בד רב פעמיים ,ללא עלות .מטרת המהלך,
המהווה נדבך אחד בתכנית "אפס פסולת" החדשה שמובילה העירייה ,היא לצמצם באופן משמעותי
את כמויות החיתולים החד פעמיים הנשלחים מדי יום להטמנה .לקריאה נוספת לחצו כאן.
עיריית רמת-גן פתחה תכנית הכשרה ייחודית המיועדת לבכירי העירייה ,שמטרתה לסייע לעירייה
לעדכן את תפיסת הקיימות בעיר ולהתאימה לאתגרי המאה ה .70-התכנית תעסוק בין היתר,
בנושאים הבאים :התייעלות אנרגטית וייצור אנרגיה מתחדשת בעיר ,התייעלות באופן השימוש במים,
קידום תחבורה בת-קיימא בעיר ,חינוך סביבתי ,שימור טבע ושטחים פתוחים ועוד .לקריאה נוספת
לחצו כאן.
מועצת העיר ירושלים אישרה בשבוע שעבר חוק עזר עירוני המאפשר להגביל את כניסתם של כלי

רכב מזהמים למרכז העיר .ההגבלה תיאכף באמצעות מצלמות ומערך ממוחשב ,שיאפשרו לפענח
את לוחית הזיהוי של הרכב .חוק העזר יכנס לתוקף החל מינואר  ,7109ובשלב זה הוא לא יחול על
כלי רכב פרטיים ,אלא רק על כלי רכב כבדים המונעים בדיזל .לקריאה נוספת לחצו כאן.
בשכונת פלורנטין בתל אביב ,מצאו פתרון יצירתי ,אקולוגי ויפה לבעיית טפטוף מי המזגנים ברחובות
השכונה .הפרויקט הובל ביוזמת תושבי השכונה ,בשיתוף המרכז הקהילתי ,האגף לשיפור פני העיר
והרשות לאיכות הסביבה .לצפייה בתמונות לחצו כאן.
עיריית רמת גן הודיעה על מינויים של מנהלי תחנות שפ"ע אזוריים .ששת מנהלי השפ"ע האזוריים
יהיו אמונים על שיפור רמת הניקיון בעיר ,במסגרת מהלך כולל של העירייה לשפר את רמת השירות
והניקיון ברחבי העיר .לפרטים נוספים לחצו כאן.
אנו מזמינים אתכם להעביר לנו חומרים ולשתף אותנו בפרויקטים מעניינים הנעשים בעירכם,
לצורך הצגתם במידעון זה .את החומרים יש להעביר למייל – .tamars@forum15.org
אירועים
היום ,ה 11.0.7108-נפתח כנס סביבה  7151בנושא דרוג אנרגטי למבנים המיועד לבכירים ומקבלי
החלטות .הכנס יתקיים במלון הילטון בתל אביב ,ביוזמת המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ופורום
חברות הבידוד .פורום ה 05-ישתתף בכנס במסגרת המושב שעוסק בדירוג אנרגטי במבנים,
שיתקיים בשעות אחר הצהריים .הכניסה למושב זה בחינם ,אך מותנית בהרשמה מראש .לפרטים
והרשמה לחצו כאן.
ב 0.7.7108-יתקיים יום עיון בנושא תמיכות ממשלתיות וכלים לצמצום זיהום אוויר מתחבורה ביוזמה
משותפת של המשרד להגנת הסביבה ,מרכז השלטון המקומי ,פורום ה 51-והחברה למשק
וכלכלה .יום העיון יתקיים בקריית הממשלה בתל-אביב (קומה  .)0ההשתתפות ללא תשלום ,אך
כרוכה בהרשמה מראש .להרשמה לחצו כאן.
ב 0.7.7108-יתקיים יום העיון השנתי של היחידה למחקר תחבורה באוניברסיטת תל אביב .יום
העיון יעסוק בין היתר ב"תחבורה וניידות בראיה מקומית :תפקיד התקשורת בדיון הציבורי על מדיניות
התחבורה" .לפרטים לחצו כאן.
ב 01.7.7108-יתקיים כנס "צמחים בצדי דרכים" בקריית החקלאית בבית דגן ,ביוזמת משרד
החקלאות ופיתוח הכפר .הכנס יציג המלצות בנוגע לשתילת צמחים בשולי הדרך ,בדגש על
התאמתם לנוף ולכמות המשקעים .ההשתתפות הינה ללא תשלום ,אך כרוכה בהרשמה מראש.
לפרטים לחצו כאן.
ב 6-8.1.7108-יתקיים כנס "אקובילד" – הכנס השנתי לבנייה ירוקה בלונדון .במסגרת הכנס יוצגו
טכנולוגיות מתקדמות לבנייה ירוקה ,פתרונות לזיהום אוויר ,המלצות לעידוד התנהגות מקיימת ,ועוד.
לפרטים לחצו כאן.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר יקיים שני ימי עיון לרכזי גינון קהילתי .הראשון יתקיים ב7.1.7108 -
בבית דגן ,והשני יתקיים ב 11.5.7108 -בירושלים .לפרטים נוספים ניתן לפנות למירב חג'בי
בדוא"ל  meiravh@moag.gov.ilאו בטלפון .11-9185105
ב 71-71.1.7108 -תתקיים תערוכת "אינטרטראפיק" באמסטרדם ,שתעסוק בהתפתחויות בתחומי
תשתית ,בטיחות ,חניה ,ניידות חכמה וניהול תנועה .נפתחה הרשמה למשלחת הישראלית לתערוכה,
הפתוחה לאנשי מקצוע מתחום החנייה והתחבורה .לפרטים לחצו כאן.
ב 77.1.7108-יתקיים מצעד האקלים השנתי בתל אביב .מצעד האקלים מאורגן על-ידי ארגוני
הסביבה בישראל כחלק מפעילות שבוע כדור הארץ העולמי ,במטרה לקדם מטרות כגון אוויר נקי,
שימוש באנרגיות מתחדשות ,שמירה על הטבע ועל בעלי החיים ,ועוד .לפרטים נוספים לחצו כאן.
קורסים והכשרות

ב 77.7.7108-ייפתח קורס לחישובי תאורה של האגודה הישראלית לתאורה ,אשר יעסוק בנושאי
גהות ובטיחות ,תקנים לתאורה ,השפעת התאורה על הבריאות ,ועוד .הקורס יכלול  8מפגשים אחת
לשבוע ויתקיים ברמת גן .לפרטים לחצו כאן.
ב 7.1.7108-יתקיים קורס מלווה בנייה ירוקה  -משולב (מבני מגורים  +מבני ציבור) ביוזמת המועצה
הישראלית לבניה ירוקה .הקורס יכלול  8מפגשים אחת לשבוע ויתקיים בתל אביב .לפרטים לחצו
כאן.
ב 71.1.7108-יפתח קורס "ערים חכמות ומבינות :חדשנות ,מידע וטכנולוגיה בשירות השלטון
המקומי" של מרכז השלטון המקומי .הקורס יכלול  7מפגשים אחת לשבוע ויתקיים בתל אביב.
לפרטים לחצו כאן.
ב 8.01.7108-יפתח קורס בנושא "קיימות בגן הנוי" של משרד החקלאות ופיתוח הכפר .הקורס
יכלול  5מפגשים שבועיים ויתקיים בבית דגן .לבירורים ניתן לפנות למירב חג'בי בדוא"ל
 meiravh@moag.gov.ilאו בטלפון .11-9185105
כתבות וחומרים מעניינים – מישראל
לקריאת כתבה ב"הארץ" על פעילותה של עיריית נתניה לקידום התייעלות אנרגטית לחצו כאן.
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת החליטה כי רשויות ,מתכננים ויזמים המעורבים בתכנון
והקמת גני שעשועים ,יחויבו להקצות שטחים מוגנים מקרינת השמש .החובה תעוגן בהנחייה
ממשלתית לרשויות המקומיות ולגופי התכנון במקום הצעת חוק .לקריאה לחצו כאן.
 Ynetביקשו ממומחי תחבורה להשיב על שאלת מיליון השקל  -איך ניתן לפתור את בעיית הפקקים
בישראל? בין הפתרונות שהוצעו :שדרוג התחבורה הציבורית ,ניהול ביקושים באמצעות תמרוץ נהגים
לשנות את שעות הנסיעה שלהם לעבודה ,ותכנון תחבורתי של שכונות חדשות .לקריאה לחצו כאן.
"התחבורה הישראלית תקועה עמוק בבוץ ,אבל נסיעה חינמית באוטובוס וברכבת יכולה לחלץ אותה".
העיתונאי אביב לביא טוען שזה אפשרי וזה יעבוד .לקריאה לחצו כאן.
עוד באותו עניין :מאיר חן ,מנהלה היוצא של הרשות לתחבורה ציבורית ,מבקר את התנהלות
העיריות לגבי קידום התחבורה :לדבריו ,ראשי ערים מעדיפים קניונים ולא נתיבים לאוטובוסים,
חסרים אלפי נהגים ,מצב התחבורה מחריף את מצוקת הדיור ,ולפתרון דרושים מאות מיליארדי
שקלים .לקריאה לחץ כאן.
החברה להגנת הטבע פרסמה דו"ח בנושא "חשמל במסלול הירוק  -אנרגיה מתחדשת תומכת
סביבה וטבע" .הדו"ח ממליץ על עקרונות להטמעת ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות בישראל ,תוך
הגנה על המשאבים הטבעיים במדינה ,ועל ערכי הטבע והמגוון הביולוגי .לקריאה לחצו כאן.
לייצר חשמל מהחלון :פאנלים סולאריים חדשים שניתן להציב גם על משטחי זכוכית שונים ,יכולים
לחולל מהפכה של ממש בתחום ייצור האנרגיה המתחדשת .לקריאה לחצו כאן.
הצלבה וניתוח של נתוני המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה –  )PRTRומצאי הפליטות הארצי של
ישראל לשנת  7106מלמדים כי דווקא יצרני הפליטות שלא מדווחים למפל"ס (לרבות מבני מגורים,
תחבורה ושריפת פסולת) תורמים לא פחות מהתעשייה לזיהום האוויר בארץ .מי הם ה'שימושים
הביתיים' האחראים ל 17%-מהפליטות של חומרים אורגניים נדיפים? לקריאה לחצו כאן.
למרות הגשמים בינואר – ישראל עדיין עומדת ככל הנראה בפני שנה חמישית של בצורת .הירידה
המתמשכת בכמות המשקעים בצפון הארץ פוגעת בשפיעת הנחלים שמזינים את הכנרת .המפלס
מתקרב לקו השחור למרות הפסקה כמעט מוחלטת של השאיבה מהאגם ולפי מספר תרחישים הרע
עוד לפנינו .מה אפשר לעשות? לקריאה לחצו כאן.

מנכ"ל המועצה לבנייה ירוקה ,הילה בייניש ,מנסה להסביר למה מוצר כמו בנייה ירוקה ,שמשפיע
על הכיס ובריאות המשפחה ,לא מצליח לסחוף את כלל ענף הבנייה .לדבריה ,דיור בר השגה צריך
ויכול להיות גם איכותי .לקריאה לחצו כאן.
משרד הבריאות מתנגד להקמת מועצה תעשייתית בחיפה :לדברי המשרד ,אם הפיקוח על זיהום
האוויר והזיהום הסביבתי יעבור לידי המועצה התעשייתית ,ייווצר חשש לניגוד אינטרסים שיקשה על
פיקוח על החומרים המסוכנים לבריאות הנפלטים מתעשייה .לקריאה לחצו כאן.
חוק ההסדרים לשנת  7109יאפשר לממשלה להכריז על מפעלי תעשייה על כתשתית לאומית חיונית
ולהעביר לידיה את הסמכות הבלעדית לרישוי עסקים אלה .לקריאה לחצו כאן.
יוזמות עירוניות מהעולם
העיר בעלת השם הקליל היגאשי-מאצושימה ביפן עברה בשנים האחרונות למערכת חשמל מבוזרת,
המבוססת על שילוב של מיקרו גריד ,ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ואגירה שאובה .כל זאת
במסגרת תכנית החוסן העירוני שפיתחה העיר ,לאחר שזו ספגה נזקים בהיקף עצום במסגרת רעידת
האדמה והאסון הגרעיני של  .7100לקריאה לחצו כאן.
ראשי מדינות ( )statesבארה"ב יוצאים נגד המדיניות הפדרלית של ממשל טראמפ ומתחייבים לפעול
בנושא הפחתת פליטות ,על אף הודעת הממשלה הפדרלית שלארה"ב על כוונתה לצאת מהסכם
פריז .לקריאה לחצו כאן.
עיריית לונדון תתקין ברזיות ברחבי העיר לשימוש התושבים ,במטרה לצמצם את צריכת בקבוקי
הפלסטיק בשטחה .לקריאה לחצו כאן.
מדינת ניו יורק תשקיע  1.5מיליון דולר במחקר ופיתוח בתחום כלי הרכב החשמליים במטרה לקדם
את הנגשת הטכנולוגיה לציבור ולקדם את המלחמה בזיהום האוויר ושינויי האקלים .לקריאה לחצו
כאן.
כתבות וחומרים מעניינים – מהעולם
קמפיין של המיליארדר מייקל בלומברג הביא לסגירתם של חצי ממפעלי הפחם בארה"ב בתוך 6
שנים .כעת הוא מרחיב את הפעילות בנוגע לשינויי האקלים למדינות נוספות בעולם .לקריאה לחצו
כאן.
הרפתקן איטלקי "סדרתי" מתכוון לגור במשך שנה על קרחון לא-יציב .למה? בגלל שינוי האקלים,
כמובן .לקריאה לחצו כאן.
רשת פאבים סקוטית השיקה בירה לטובת האקלים .לקריאה לחצו כאן.
חברת המשקאות האסייתית סן-מיגל הודיעה שתפסיק לייצר מים בבקבוקי פלסטיק ,ובמקום זאת
לפתח טכנולוגיות לטיהור מים ,שיאפשרו נגישות למי שתייה באזורים מוכי אסון ,זאת במסגרת
המעבר של החברה למודל עסקי בר-קיימא .לקריאה לחצו כאן.
לאונרדו דיקפריו תרם  71מיליון דולר לארגונים סביבתיים .דיקפריו הוא אחד הידוענים הידועים
בפעילותם הרבה למען הסביבה ,ובשנה שעברה אף השיק את הסרט "לפני המבול" שמאפשר הצצה
לאופן בו שינויי האקלים של תקופתנו משפיעים על הסביבה ,ומתאר כיצד יכולים בני האדם לפעול
לפני שיהיה מאוחר מדי .לקריאה לחצו כאן.
ענקית הסבונים  Lushמצטרפת ליצרנית הנעליים אדידס ולענקית המחשבים  Dellומשיקה קו
מוצרים שעשויים מפסולת פלסטיק שנאספה מהים .לקריאה לחצו כאן.
אנליסט לשעבר בוול סטריט הקים פיצרייה שמאפשרת ללקוחות לאכול בזול וגם לתרום דולר אחד
כדי להעניק משולש להומלסים של הסביבה ,והוכיח שוב איך רציונל חברתי נכון יכול גם להיות מנוף

עסקי מרשים .לקריאה לחצו כאן.

