
   שלום רב,
  

 בנושא אקלים וקיימות:  51-להלן מקבץ הודעות ועדכונים מטעם פורום ה
   

 הודעות חשובות

 

לרגל הזכייה באות "הגלובוס הירוק" למצוינות סביבתית בחודש שעבר, התפרסם בשבוע שעבר ריאיון 

וכולל גם התייחסות  עירוניתבנושא התחדשות , העוסק 59-, מנכ"ל פורום העו"ד איתן אטיהב"כלכליסט" עם 

 .כאן. לקריאת הריאיון, לחצו לפעילות עיריות הפורום במסגרת אמנת האקלים לרבות בתחום הבנייה הירוקה

 

 עדכונים

 

העברת סמכויות אלו  - אושר בקריאה ראשונה< פקחים עירוניים יוסמכו לאכיפת זכויות הדרך על מדרכות העיר

תסייע לייעל ולשפר את התעבורה העירונית בערי ישראל ותסייע באסדרה ובפתרון ההתנגשויות ההולכות 

 .כאןלחצו  59-וגוברות בין משתמשי הדרך בעיר. לידיעה המלאה באתר פורום ה

 

מנת -על קול קורא לסיוע בעידוד טיפוח סביבתי בשכונות טעונות טיפוחפרסם  המשרד להגנת הסביבה

פרטי וציבורי כאחד. היקף  -לצמצמם את הפערים בין שכונות ותיקות וחדשות בהיבט של טיפוח השטח הפתוח 

-הקול הקורא מיועד לרשויות מקומיות השייכות למדד סוציומלש"ח.  84קציב במסגרת הקול הקורא הוא הת

 .כאןלפרטים נוספים ותנאי ההגשה לחצו ומטה.  1אקונומי 

 

משרד בשיתוף  67 -זו השנה ה תחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה"מקיימת את  פההמועצה לישראל י

. מטרת התחרות היא להעלות את המודעות הפנים, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות

 .כאןלחשיבות טיפוח הסביבה העירונית לאיכות החיים של התושבים. לפרטים נוספים והרשמה לתחרות לחצו 

 

 יוזמות עירוניות

 

. בין הפעילויות "חודש איכות הסביבה", בסימן טבע עירוניקיימה במהלך חודש מאי אירועי תקווה -עיריית פתח

לגני ילדים, צעדת ירקון, תחרות "המרוץ הירוק למיליון", סיפורים שהתקיימו במהלך החודש< צעדת נחל שילה 

 על ציפורים בשילוב שירה בציבור ועוד. לעיונכם, מצ"ב לוח אירועים מלא.

 

מפרסמת מדי חודש ידיעה קצרה בנושא של טבע עירוני וקיימות בעיר. הידיעה האחרונה  סבא-עיריית כפר

 .כאן, לקראת בוא הקיץ. לצפייה בפרסום לחצו זוחלים בעירהתפרסמה בנושא של 

 

, וביניהם< ניצול השמש כתאורה טבעית ולייבוש כביסה, עשרה טיפים ירוקים לקיץפרסמה  עיריית אשדוד

 ם ושתייה מרובה ועוד. מצ"ב העלון שהתפרסם.שימוש במאווררי תקרה במקום במזגנים, חיסכון במי

 

אנו מזמינים אתכם להעביר לנו חומרים ולשתף אותנו בפרויקטים מעניינים הנעשים בעירכם, לצורך 

 .adi_da@forum15.org –הצגתם במידעון זה. את החומרים יש להעביר למייל 

 

 אירועים

 

 המועצה האזורית תמר ומכון המחקר במצדהבעין גדי ביוזמת  כנס "ארץ ים המלח"יתקיים  :5.;.57-ב

. בכנס ישתתפו מומחים, מתכננים ובעלי עניין והוא התכנית לתואר שני בעיצוב אורבאני בבצלאלבשיתוף 

 .כאן יעסוק באתגרים ובהזדמנויות הייחודיות של אזור ים המלח. לפרטים נוספים והרשמה לחצו

 

http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3691949,00.html
http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=317&scid=0
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/MimshalZamin/Support/Pages/2016/env-care.aspx
http://www.israel-yafa.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=621
http://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=1388&ArticleID=7867
mailto:adi_da@forum15.org
https://docs.google.com/forms/d/1ahged95VVZ9dYexv6pl474JBHeQd6iiEfE5UJYNm7-Q/viewform


, בכנסת ישראל, ירושלים. אנרגיה ירוקהבנושא  ועדת הפנים והגנת הסביבהיתקיים יום עיון של  :5.;.=5-ב

אשר יפורסמו בהמשך באתר הכנסת, תחת סדר היום של וועדת הפנים והגנת ניתן להתעדכן בפרטים נוספים 

 .כאןהסביבה, בקישור 

 

, שתתקיים ניות, לקראת ועידת "האביטאט" לעירוניות ודיורכינוס של שדולת העירויתקיים בכנסת  :5.;.=5-ב

בחודש אוקטובר בעיר קיטו שבאקוודור. השדולה תעסוק במצב העירוניות בישראל, בהיערכות ממשלת ישראל 

באולם ירושלים  44<55לוועידה ובדו"ח שמגבש המטה הלאומי לעירוניות לקראתה. הכינוס יתקיים בשעה 

 tzandberg@knesset.gov.ilנוספים ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל לטלי טסלר< בכנסת. להרשמה ופרטים 

 

, תשתיות, הגנות ותקשורת בתאורת הכבישים בטכנולוגית לדיתקיים ערב עיון טכני מקצועי בנושא  :5.=.57-ב

 .כאןאביב. לפרטים והרשמה לחצו -האירוע יתקיים בבית המהנדס בתל האגודה הישראלית לתאורה.ביוזמת 

 

של הכנס השנתי לבנייה ירוקה יתקיים  :5.=.65-ל :5.=.64-שמרו את התאריך! בין התאריכים ה מומלץ!

ערים חכמות. לפרטים נוספים  אביב. השנה יתקיים הכנס בסימן-בתל המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

 .כאןוהרשמה לחצו 

 

הכנס יערך מטעם  ".Water Efficiencyכנס בינלאומי בנושא "יתקיים  ;67.7.5-ל ;65.7.5-בין התאריכים ה

הכנס מהווה הזדמנות להציג את מיטב  האיגוד הישראלי למים.באירוח ( IWAאיגוד המים העולמי )

ניתן להגיש הפרויקטים, הפתרונות והטכנולוגיות הקיימות בישראל בנושאים הקשורים ליעילות הספקת מים. 

 .כאן. לפרטים נוספים לחצו 51.8.51-תקצירים למאמרים לכנס עד לתאריך ה

 

 קורסים והכשרות

 

בבית הספר אורט סינגלובסקי  :5.;.54 -תתקיים ב המועצה הישראלית לבנייה ירוקה של Energy UIסדנת 

. בסדנה יינתנו כלים, יוצגו 6>96סדנה מעשית בתוכנה המקובלת לדירוג אנרגטי לת"י אביב. מדובר ב-בתל

 .כאןרות להתנסות בתוכנה הלכה למעשה. לפרטים והרשמה לחצו דוגמאות ומקרי מבחן וכן תינתן אפש

 

המועצה הישראלית לבנייה ביוזמת  תכנון ירוקסבא בנושא -יתקיים יום הכשרה מקצועי בכפר :5.;.=5-ב

. יום ההכשרה יכלול הרצאות בנושא חומרים ירוקים ובריאים, ההמשרד להגנת הסביב, בשיתוף עם ירוקה

 .כאןכלים לתכנון פנים ירוק ושינויים תרמיים וויזואליים בתכנון מעטפת. לפרטים והרשמה לחצו 

 

. מטרת הקורס היא להכשיר מלווים מכון התקנים הישראלישל  מלווי בנייה ירוקהיפתח קורס  :5.;.68-ב

אביב. -מפגשים ויתקיים בתל ;. הקורס יכלול החדש 5>96לפרויקטים בתחום הבנייה הירוקה על פי ת"י 

 .כאןלפרטים נוספים והרשמה לחצו 

 

באישור  מכון התקנים הישראלישל  ממונה אנרגיהיפתח מחזור נוסף של קורס ההסמכה הרשמי ל :5.=.8-ב

מפגשים שבועיים ויתקיים במרכז ההדרכה  65. הקורס יכלול משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 .כאןאביב. לפרטים נוספים והרשמה לחצו -של מכון התקנים הישראלי בתל

 

הקורס יכלול נושאים מגוונים, האגודה הישראלית לתאורה. מטעם  קורס לחישובי תאורהיפתח  :5.=.58-ב

גן. -ברמת  מפגשים ויתקיים >לרבות מושגי יסוד, תקנים לתאורה, השפעה על הבריאות ועוד. הקורס יכלול 

 .כאןלפרטים נוספים והרשמה לחצו 

 

< קורס מקוצר אשר יסודות תורת המאוראתכם לשני קורסים בנושא  מזמינה האגודה הישראלית לתאורה

-מפגשים ויפתח בתאריך ה 58( וקורס מקיף שיכלול כאן)לפרטים לחצו  :5.=.:-מפגשים ויפתח ב 8יכלול 

 (.כאן)לפרטים לחצו  :6.55.5

 

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/CommitteeAgenda.aspx?Tab=1&Date=13/07/2016
mailto:tzandberg@knesset.gov.il
http://www.light.org.il/e44
https://ilgbc.org/conference/
http://newsletter.mashovgroup.net/newsletter/article.php?id=765
https://ilgbc.org/course/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-energyui/
https://ilgbc.org/course/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%96-%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7/
https://portal.sii.org.il/heb/training/course/?cid=0ae8adad-670a-4283-a030-bb0dd2bde2e0
https://portal.sii.org.il/heb/training/course/?cid=d1bc8282-d17b-464f-8ac5-90e7c352a29e
http://www.light.org.il/e43
http://www.light.org.il/e42
http://www.light.org.il/e41


 מישראל –כתבות וחומרים מעניינים 

 

מדובר בשירותי הסעות חינמיים שיפעלו  – תפעיל שירות הסעות חינמי בשבתות ובחגים עיריית הרצליה

 .כאןבשבתות ובחגים ויעברו בציר מרכזי בעיר, ויגיעו לחוף הים ולמוקדי הבילוי. לקריאת הכתבה המלאה לחצו 

 

זיהום הנפט נגרם  - , נאסרה הרחצה בחופי קריית ים וקריית חייםמפרץ חיפהבעקבות אירוע דליפת נפט ב

יים, כתוצאה מעבודות להחלפת צינורות נפט ישנים שביצעה חברת תש"ן )תשתיות נפט( באזור חוף קריית ח

במהלכם נפגע אחד הצינורות מספינה. תש"ן מבצעת בימים אלו פעולות לחסימת הנפט וספיגתו. לקריאת 

 .כאןהידיעה המלאה לחצו 

 

הדו"ח  פים".העוסק ב"דרכים להפחתת פסולת הפלסטיק בים ובחו עמותת צלולח מסכם של ”התפרסם דו

מתאר את נזקי הפלסטיק לסביבה הימית והחופית, ומעלה המלצות מדיניות לממשלה, לרשויות המקומיות 

 .כאןח לחצו ”ולציבור. לעיון בדו

 

ביבה של הכנסת לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של בתחילת חודש יוני אשרה ועדת הפנים והגנת הס

. ההצעה ביקשה לקצר משמעותית שינוי חוק התכנון והבניה להאצת הבניה המלונאיתליריב לוין, שר התיירות, 

. בעקבות )כאןבכל תכנית לייעוד מגורים )לקריאה לחצו  %64את הליכי התכנון של בתי מלון, ולאפשר להסב 

משה ליועץ המשפטי של הכנסת ולשר הזמני להגנת הסביבה,  "אדם טבע ודין"פנייה חריפה של עמותת 

 (.כאן, הוחלט להוריד את ההצעה מסדר היום )לקריאת העדכון לחצו כחלון

 

החליטה הממשלה על צמצום  >644בשנת עד כמה מבוצעות החלטות הממשלה בנושא התייעלות אנרגטית? 

הושגה הפחתה של  –מעלה כי שלוש שנים לפני היעד  הכנסת. דו"ח של 6464בצריכת החשמל עד  64%של 

 .כאןבלבד. לקריאת הכתבה מלאה לחצו  5%

 

השיקו קמפיין הסברה נרחב שנועד להוריד את רוכבי  משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

, "מחזירים את המדרכה להולכי הרגל"האופניים החשמליים מהמדרכות. הקמפיין, המתפרסם תחת הכותרת 

מדגיש בפני רוכבי האופניים את הסכנות הכרוכות ברכיבה על המדרכה וקורא להם לשמור על כללי הרכיבה 

, לידיעה באתר של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כאןלחצו  Ynetהבטוחה. לידיעה המלאה באתר 

 .כאןת גם כללים לרכיבה בטוחה, לחצו הכולל

 

)גידול מזון על  "גגות מניבים"העוסקת בנושא  התאחדות בוני הארץבעיתון  עידית הודלקריאת הכתבה של 

 (.6;)עמוד  כאןגגות בהיקף מסחרי( לחצו 

 

. בין הנושאים תזונה מקיימתמתמקד הפעם בנושא  "אקולוגיה וסביבה"הגיליון החדש של כתב העת 

ם שמקבלים ביטוי בגיליון< צמצום בזבוז המזון בישראל, המדרך הסביבתי של דפוסי תזונה שונים )תפריט י

ועוד. לעיון בגיליון   תיכוני מול תפריט מערבי(, יתרונות המזון המקומי )כלכלה מקומית מול כלכלה מודרנית(

 .כאןלחצו 

 

שהתחילה  זם",תופעת ה"פריגניועוד בהקשר של תזונה מקיימת ובזבוז מזון< לקריאת כתבה הסוקרת את 

מתוך מניע אידיאולוגי היוצא נגד  חיטוט בפחי האשפה לצורך ליקוט מזוןבארה"ב והגיעה גם לישראל, של 

 .כאןצריכה ובזבוז משאבים, לחצו 

 

 יוזמות עירוניות מהעולם

 

ובמקומם מתקיים הפנינג עירוני )ראו  נסגרות אחת לחודש לתנועת כלי רכב פריזשדרות השאנז־אליזה ב

פריז מכריזה על "יום ללא מכוניות",  6445(. נוסף על כך, מאז שנת כאןתמונות מהאירוע האחרון ביוני בקישור 

 מדי שנה. 

http://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.2976059
http://www.haaretz.co.il/news/science/1.2997575
https://drive.google.com/file/d/0B9SpVTAhTEAMZTZqR3FSSWNZVnM/view
http://www.themarker.com/consumer/tourism/1.2967757
http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-545443
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4810687,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4824010,00.html
http://www.rsa.gov.il/chadartikshoret/chadashot/Pages/Electric-bike-campaign.aspx
http://www.tirosh-site.com/up/hakablan-345/#/72
http://www.magazine.isees.org.il/CurrentIssue.aspx
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/786/744.html
https://www.facebook.com/HidalgoAnne/posts/10153938012939597


 

הטיפוס בהן  ;645-בירת פורטוגל בנויה על גבעות תלולות. ב –היא מעלית  ליסבוןהרכבת הקלה החדשה של 

מעלית שתוביל הולכי רגל  –יהפוך קל קצת יותר כשתשיק רשות התחבורה העירונית כלי תחבורה חדש ונוח 

 .כאןמגדות הנהר ועד לקתדרלה העירונית. לידיעה מלאה לחצו 

 

נוסעים  56השאטל יוכל להסיע עד – בארה"ב DCוושינגטון בקרוב יושק פיילוט של שאטל אוטונומי בעיר 

 . כאןולנהוג באופן אוטונומי ללא נהג. לידיעה המלאה לחצו 

 

מבקשות להתמודד עם הצורך להפחית פליטות  ארה"בערים ברחבי  – ת""עשר ערים מנסות לחסל את הפסול

(. Zero Waste)  אסטרטגיית "אפס פסולת" –  גזי חממה באמצעות חתירה להפחתת כמות הפסולת במקור

לקריאת סקירה המביאה דוגמאות לעשר ערים מובילות בתחום )וביניהן< סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס, ניו יורק, 

 .כאןעוד( שיצרו תוכניות, קידמו חקיקה וקבעו יעדים ברורים להגשים את החזון, לחצו וושינגטון ו

 

 מהעולם –כתבות וחומרים מעניינים 

 

ממשלה הודו הכריזה על תקנות חדשות שמחייבות מחזור של  –הודו מהפכת מחזור חומרי הבניין מגיעה ל

חומרי בניין ושימוש של חומרים ממוחזרים בפרויקטים ממשלתיים, ופרסמה תקנים שמאפשרים את השימוש 

 .כאןבחומרים הממוחזרים שייוצרו. לכתבה מלאה לחצו 

 

בנוסף לטיעונים הבריאותיים והמוסריים, להפחתת צריכת  – באמצע חודש יוני צוין היום הבינלאומי ללא בשר

הבשר גם יתרונות סביבתיים משמעותיים< תעשיית הבשר מנצלת שליש מהשטח היבשתי של כדור הארץ, 

יותר מאשר תחבורה! לביקור באתר  –מפליטות גזי החממה  58.9% -ת למהקרקעות החקלאיות ואחראי 4%;

 .כאן. לביקור באתר "מיטלס מאנדיי" הישראלי לחצו כאןשל "היום הבינלאומי ללא בשר" לחצו 

 

אחד המוטיבים המרכזיים בסדרה המצליחה "משחקי  ם מטאפורה למשבר האקלים?האם "משחקי הכס" ה

הכס" הוא סירובם של תושבי יבשת ווסטרוס להודות בקיומה של תופעה שעומדת לשנות באופן דרמטי את 

האקלים ביבשת ולסכן את עצם קיומם שם. כתבה במגזין ווקס טוענת שהעלילה מזכירה באופן ברור את 

 .כאןלאומית בהתמודדותה עם משבר האקלים. לכתבה המלאה לחצו -הזירה ביןהדינמיקה של 

 

ג'יימס הפקתו של הבמאי , בYears of living dangerouslyחדש< סדרה דוקומנטרית על שינוי האקלים בשם 

סוקרים את ההשלכות המגוונות  מאט דיימון והאריסון פורדבמסגרת הסדרה שחקנים מפורסמים כמו . קמרון

, Ynet. לקריאת ידיעה על הסדרה באתר כאןשל שינויי האקלים ברחבי העולם. לצפייה בקדימון הסדרה, לחצו 

 .כאן לחצו

 

הוויכוח  , המציג אתג'ון אוליברשל הקומיקאי  Last Week Tonightלצפייה בקטע הומוריסטי מתכניתו 

 .כאן, לחצו ה"מדעי" בנושא שינויי האקלים

 

 
       

 

 בברכה,
 מאיה קרבטרי ועדי דוידוביץ
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