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

עדכונים
פורסמו קולות קוראים לרשויות מקומיות להגשת מועמדות לקבלת אות "הקהילה המתנדבת" ו"אות
קהילה מתנדבת לנוער וצעירים" בחסות המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ,מרכז השלטון
המקומי ,משרד החינוך וגורמים נוספים .ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך ה .93.99.91-ניתן להגיש
פרויקטים מתחום הסביבה והקיימות .לצפייה בקול הקורא לחצו כאן .לשאלון לצורך הגשת מועמדות
לחצו כאן.
משרד הפנים פרסם שער לקולות קוראים לרשויות המקומיות בו ניתן לאתר את כל הקולות הקוראים
הרלוונטיים לרשות המקומית בהתאם לקריטריוני חיפוש ,לרבות המשרד הממשלתי שפרסם את
הקול קורא ,התחום בו עוסק הקול קורא ועוד .להתרשמות לחצו כאן.

יוזמות עירוניות
עיריית כפר סבא פתחה את ההרשמה לתחרות ארצית נושאת פרסים של בניה ירוקה במטרה
להקים מבנה המדגים בנייה על ידי שימוש חוזר בחומרים ,על גבי שטח שיוקצה לכך במתחם
התחרות .למשתתפים יוקצו עד  17שעות לצורך הקמת המבנה .ההרשמה המוקדמת לתחרות
אפשרית עד לתאריך ה 7.99.91-בשעה  .97411לפרטים נוספים לחצו כאן.
עיריית ת"א-יפו פרסמה הנחיות חדשות לצל במרחב הציבורי .ההנחיות נכתבו על ידי אדר' תמי
הירש ואדר' הנוף שחר צור ,על רקע המודעות הגוברת לחשיבות תכנון מראש של ההצללה במרחב
הציבורי .לעיון במסמך לחצו כאן.
השנה לראשונה בישראל נערך כנס "הדגל הכחול הבינלאומי" בשיתוף עיריית נתניה .בכנס,
שמטרתו קידום השמירה על הסביבה החופית של ארגון  ,FEEהשתתפו כ 01-נציגים מ 57-מדינות
החברות בארגון לרבות נשיאת  FEEהעולמית .הכנס התארח בנתניה בשל היותה העיר הראשונה
בישראל לקבל את תו התקן "הדגל הכחול" לכול חופיה (סה"כ  3חופים עם תו הדגל הכחול).
במסגרת הכנס וכחלק מיום הניקיון הבינלאומי ,נערך מפגש של נציגי המדינות עם כ 711-תלמידים
מבתי ספר יסודיים מנתניה ,ממועצת חוף השרון ומהרצליה בחוף נתניה אשר הציגו בפני האורחים
את הפעילות הסביבתית בחופים.
אנו מזמינים אתכם להעביר לנו חומרים ולשתף אותנו בפרויקטים מעניינים הנעשים בעירכם,
לצורך הצגתם במידעון זה .את החומרים יש להעביר למייל – .adi_da@forum15.org

אירועים
ב 7-3.99.91-יתקיים הכנס השנתי ה 97-של איגוד אדריכלי הנוף במרכז הירידים בת"א .הכנס
יעסוק בתכנון נוף דרך המים .לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן.
בתאריך ה 1.99.91-בין השעות  91411ל 93411-יתקיים אירוע הסיום של המחזור הרביעי של מרכז
היזמות הטכנולוגית של עיריית הרצליה (לקריאה אודות המרכז לחצו כאן) .המחזור התקיים בשיתוף
חברת סלקום והתמקד בנושא ה )IoT) Internet of Things-ותקשורת בערים חכמות .באירוע
הסיום יציגו שמונה חברות סטארט-אפ בוגרות המחזור את פתרונותיהן בפני משקיעים ,לקוחות
ושותפים פוטנציאלים .האירוע יתקיים בבניין העירייה החדש ,ברחוב בן גוריון  77בהרצליה .לפרטים
נוספים והרשמה לחצו כאן.
ב 2.99.91-תתקיים הרצאה של האדריכל הגרמני פורץ הדרך מרטין האס ,תחת הכותרת "אדריכלות
חדשה ל ,"7171-וביוזמת המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ,קרן אדנאוור ועמותת האדריכלים.
ההרצאה תתקיים בת"א וההשתתפות בה היא ללא עלות ,אך מותנית בהרשמה מראש .לפרטים
נוספים והרשמה לחצו כאן.

ב 2.99.91-יתקיים אירוע תחת הכותרת 'עתידים אורבניים – האם העיר של שנת  7171תהיה
"מקיימת?"' ביוזמת תכנית התואר השני לעיצוב אורבני בבצלאל .האירוע יתקיים בבית הנסן
בירושלים .לפרטים נוספים לחצו כאן לאירוע בפייסבוק לחצו כאן.
ב 3.99.91-תתקיים "ועידת האקלים הישראלית השנייה" בהובלת ארגוני הסביבה בישראל ,בבית
הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר באוניברסיטת ת"א .הועידה הישראלית תתקיים במקביל לוועידת
האקלים העולמית בבון ,גרמניה .לפרטים נוספים לחצו כאן .להרשמה לחצו כאן.
ב 73.99.91-יתקיים כנס יום תחבורה ציבורית ביוזמת ארגון "תחבורה היום ומחר" בסינמטק תל
אביב .לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן.
ב 99-97.97.91-תתקיים ועידת עכו השנייה לעירוניות בסימן חוסן עירוני .הועידה תעסוק בנחיצות
להיערכות ערי ישראל בשגרה ובחירום בהיבטים של כלכלה ,תשתיות וטכנולוגיה ,חברה ותרבות וכן
סביבה ובריאות .לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן.
ב 95.97.91-יתקיים כנס בנושא "שריפות הפסולת הבלתי חוקיות" ביוזמת מועצה אזורית לב
השרון ,בין השעות  13411ל 95411-במושב בני דרור ,במטרה להעלות את הנושא לסדר היום ולקרוא
למיגור התופעה הפוגעת בבריאותם של תושבי האזור .לפרטים נוספים לחצו כאן.
ב 92.97.91-יתקיים הכנס השנתי "בריאות וסביבה בישראל" ביוזמת הקרן לבריאות וסביבה .ניתן
להגיש תקצירים של מחקרים להצגה בכנס עד לתאריך ה .1.99.91-לפרטים נוספים לחצו כאן.
ב 72.99.91-תתקיים סדנת מומחים ובעלי עניין במסגרת סיכום פרויקט המחקר שכותרתו "יישום
מערכות מיקרוגריד בישראל – תועלות משקיות ,סוגיות חברתיות ומתווה מדיניות" של המרכז
הבינתחומי הרצליה והאיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה .האירוע יתקיים בקמפוס המרכז הבינתחומי
בהרצליה .פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
שמרו את התאריך! ב 73.9.7192-יתקיים כנס רשויות החוף באירוחה של עיריית הרצליה .פרטים
נוספים יתפרסמו בהמשך.

קורסים והכשרות
ב 3.99.91-תתקיים סדנה מעשית בנושא חומרים ואריזות ,במסגרת מיזם משותף של המועצה
הישראלית לבנייה ירוקה ,המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף התאחדות התעשיינים .לפרטים
נוספים לחצו כאן.
ב 97.99.91-יתקיים סיור לבניין החדש של חברת  SAPברעננה ,שנבנה על פי התקן הישראלי
לבנייה ירוקה .הסיור יערך ביוזמת המועצה הישראלית לבנייה ירוקה .לפרטים נוספים לחצו כאן.
ב 73.99.91-יפתח קורס מלווה בנייה ירוקה  -משולב (מבני מגורים ומבני ציבור) ביוזמת המועצה
הישראלית לבנייה ירוקה ומכון התקנים הישראלי .הקורס יכלול  2מפגשים שבועיים ויתקיים בתל
אביב .לפרטים נוספים לחצו כאן.
ב 72.99.91-יפתח קורס ממונה תהליך מחזור פסולת בנייה של מכון התקנים הישראלי .הקורס
יכלול  91מפגשים שבועיים ויתקיים בתל אביב .לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן.
בתאריך ה 7.97.91-יפתח המחזור העשירי של קורס "תכנון אסטרטגי  -קיימות עירונית במאה ה-
 "79ביוזמת מרכז השלטון המקומי ומרכז השל לקיימות .הקורס יכלול  97מפגשים שבועיים בתל
אביב .לצפייה בסילבוס ואופן ההרשמה לחצו כאן.

כתבות וחומרים מעניינים – מישראל
מחקר חדש של ד"ר דני בן שחר מאוניברסיטת תל אביב מצא כי דירות ירוקות נמכרות מהר יותר

מדירות בבנייה רגילה – הבדל שמעניק יתרון כספי מובהק לבניית דירה ירוקה .לידיעה בנושא לחצו
כאן .לעיון במחקר לחצו כאן.
לקריאת מאמר דעה של פרופ' עדי וולפסון על היתרונות החברתיים ,הסביבתיים והכלכליים של
שווקי איכרים בעקבות פרסום קול קורא של משרד החקלאות ופיתוח הכפר המעודד רשויות מקומיות
להקמתם ,לחצו כאן.
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פרסמה מסמך בנושא "מדיניות דיור ארוכת טווח בישראל".
המסמך בוחן כיצד מדיניות הדיור הלאומית וההתקדמות בתחום הבנייה הירוקה יכולים להזין זה את
זה ,וכיצד יכולה הבנייה הירוקה לקדם את הפרויקט הלאומי לדיור .לעיון במסמך לחצו כאן.
המשרד להגנת הסביבה ועיריית תל אביב-יפו השלימו את ההתקנה של מסנני חלקיקים בכל משאיות
איסוף האשפה בעיר וזאת במסגרת פרויקט משותף עם קק"ל שנועד להפחית את זיהום האוויר
ממשאיות הפועלות בריכוזי אוכלוסייה .להרחבה לחצו כאן.
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פרסמה מסמך בנושא "מודלים למבנים מאופסי אנרגיה בישראל".
המסמך דן באמצעים הקיימים להפחתת צריכת האנרגיה במבני מגורים בישראל בכלל ,ובוחן את
ההיתכנות של תכנון והקמת מבני מגורים מאופסי אנרגיה בפרט .לצפייה במסמך לחצו כאן.
מחקר חדש שנערך עבור המשרד להגנת הסביבה על-ידי אוניברסיטת חיפה מראה כי בנייה ירוקה
של בתי ספר עולה כ 7%-יותר ,אך מחזירה את ההשקעה בתוך עשור .להמשך קריאה לחצו כאן.
לקריאת כתבה באתר "זווית" על הדרדרות הדגה בים התיכון והצעדים שיש לנקוט על מנת לאושש
אותה לחצו כאן.
ביולי התקיים אירוע שני של  TEDxJaffaבישראל .בין היתר ,הציגה במסגרת זו מיכל ביטרמן,
מנכ"לית ארגון  The Natural Stepבישראל ,את תופעת בזבוז המזון והדרכים לצמצומה .לצפייה
לחצו כאן.

יוזמות עירוניות מהעולם
עיריית אוקספורד היא הראשונה בעולם שהכריז על אזור נקי לגמרי מפליטות ( Zero Emission
 .)Zoneבמסגרת זו ,העירייה תאסור בהדרגה על כניסת כלי רכב לאזורים שונים במרכז העיר.
להרחבה לחצו כאן.
עיריית לוס אנג'לס החלה בציפוי כבישים ומדרכות בחומר בידוד תרמי אפור שצפוי להוריד את החום
הנפלט מהם בכ 1-מעלות צלזיוס ,וזאת במטרה לצמצם את תופעת אי החום העירוני ,שקשה
במיוחד בתקופת הקיץ .להרחבה לחצו כאן.
בימים אלה נבנה בשנחאי "מבנה אלף העצים"  -פרויקט יוצא דופן הכולל מגורים ,משרדים ,חנויות,
מלון ובית ספר .במרחב הפרויקט יבנו כ 9111-עמודי בטון ,שבכל אחד מהם יישתל עץ .להרחבה
לחצו כאן.
 97ראשי ערים גדולות מרחבי העולם ,ביניהן לונדון ,פריז ולוס אנג'לס ,הצהירו כי החל משנת 7177
ירכשו אך ורק אוטובוסים שאינם מזהמים והחל משנת  7131יגבילו כניסתם של כלי רכב המונעים
בבנזין ובסולר לאזורים נרחבים במרכזי הערים .לידיעה המלאה לחצו כאן.

כתבות וחומרים מעניינים – מהעולם
בחודש נובמבר תתקיים ועידת האקלים השנתית .השנה תתמקד הועידה בקידום וחיזוק המחויבויות
להפחתת פליטות שלקחו על עצמן המדינות ,במסגרת ההסכמה שהתקבלה בועידת פריז על אימוץ
יעד עולמי להגבלת עליית הטמפרטורה העולמית הממוצעת בעד מעלה וחצי לכל היותר .במסגרת זו,
תדרשנה כל המדינות החברות בהסכם ,ביניהן ישראל ,להגיש תכניות לאומיות מפורטות להשגת
יעדיהן .בוועדה הבינמשרדית להפחתת פליטות של ממשלת ישראל עדיין עמלים על ההמלצות

שיוגשו לממשלה .מה שברור הוא שבמצב הקיים ,בהיקף התכנית והתקצוב הקיים ,לא ברור כיצד
יהיה ניתן להתקרב להשגת היעד הלאומי של  77%הפחתה יחסית (ביחס לתרחיש "עסקים כרגיל").
ענקית מוצרי הספורט נייקי החלה לייצר נעליים משאריות עור .לפי החברה ,התהליך מביא להפחתה
של לא פחות מ 21%-בטביעת הרגל הפחמנית של החומר ביחס לשימוש בעור רגיל ,ומפחית גם את
השימוש במים ב .31%-להרחבה לחצו כאן.
ממשלת בריטניה פרסמה תכנית אקלים חדשה בעלות של  7.7מיליארד לירות שטרלינג ,שמטרתה
לעודד צמיחה ירוקה ולהפחית את התלות של המשק הבריטי בפחמן (כלכלה דלת-פחמן) .במסגרת
התכנית הממשלה אימצה יעד של  71%הפחתה בפליטות גזי חממה עד לשנת  .7137להרחבה
לחצו כאן.
מטה המשרדים האירופאי של קרן בלומברג בלונדון השיג את הציון הגבוה ביותר בתקן ה-
 BREEAMלבנייה ירוקה .להרחבה לחצו כאן.
גשר לרוכבי אופניים באורך  211מ' שנוצר בהדפסה תלת ממדית נחנך בהולנד .הדפסת הגשר
חסכה במשאבים ובפסולת .להרחבה לחצו כאן.

