לכבוד
חברי מטה ההיגוי והבקרה ליישום אמנת האקלים של פורום ה51-
שלום רב,
להלן מקבץ הודעות ועדכונים מטעם פורום ה 51-בנושא אמנת האקלים:

הודעות חשובות
לתשומת לבכם ,אתר האינטרנט של פורום ה 51-עודכן בחומרים חדשים! באתר תוכלו למצוא
חומרים מיום העיון שנערך ביוני בנושא עצים בעיר וחומרים ממפגש הגרין דייט השלישי בנושא
התייעלות אנרגטית שנערך ביולי .כמו כן ,הועלו לאתר סקרי מצאי פליטות גזי חממה שערכו העיריות
בשנתיים האחרונות.

עדכונים
ועידת ישראל הראשונה לעירוניות תתקיים בעכו בין התאריכים ה 51-ל 51-בנובמבר .5151 ,המועד
האחרון להגשת הצעות להרצאות ולפאנלים הוארך עד ל .95.2-לפרטים נוספים לחצו כאן.
בהמשך לגרין דייט האחרון בנושא התייעלות אנרגטית ,לאחרונה פורסמו מפרטים הכוללים
התייחסות לתקינה המעודכנת בתחום המאור ובמיוחד לתאורה המבוססת טכנולוגית לד .להורדת
המסמכים מאתר האגודה הישראלית לתאורה לחצו כאן.
"המעבדות העירוניות" של פרויקט קיימות עירונית מבית מכון ירושלים לחקר ישראל הן פיילוטים
מקומיים ,שמטרתם למפות חסמים והזדמנויות בדרך למימוש חזון העיר המקיימת ,כפי שהוגדר
בפרויקט .דוגמאות למעבדות השונות הנכללות בפרויקט :הסעות לחוגים ,שיתוף מוצרי פעוטות ושינוי
בהתניידות עובדים .לעדכונים מהנעשה במעבדות אלה לחצו כאן.
פורסם דו"ח מצב הטבע  !5151מדובר בדו"ח תקופתי שמתאר את המגמות בטבע בישראל באופן
איכותי וכמותי .לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן.
לעיונכם ,להלן קישור למדריך לתכנון וניהול שטחים פתוחים במועצות אזוריות .במדריך תוכלו למצוא
עקרונות המתאימים גם לתכנון שטחים פתוחים בערים.
עבר התיקון לחוק הפסולת האלקטרונית מסדיר את אופן הפרסום על הטלת עיצום כספי למי שיפר
את החוק .התיקון קובע כיצד ולאיזה פרק זמן יפורסם לציבור כי אדם או תאגיד קיבל קנס בגין הפרת
החוק .לידיעה באתר הכנסת לחצו כאן.
מרכז מבקרים חדש לסביבה וקיימות בשם "תפיסת עולם" נפתח בפארק הירקון ביוזמת המועצה
לישראל יפה – למידע נוסף בקרו באתר הבית של המרכז.
כבכל שנה מקיימת המועצה לישראל יפה בשיתוף מרכז השלטון המקומי ופיקוד העורף תחרות
מוכנות לחירום ברשויות המקומיות .השנה ,בנוסף לתחרות בתחום המיגון ,ניתן להתמודד גם בתחום
הניו מדיה והנגשתו לחירום .לפרטים והרשמה לתחרות לחצו כאן.

עדכוני בנייה ירוקה
השבוע מצוין שבוע הבנייה הירוקה בישראל .במסגרת השבוע יתקיימו בין היתר האירועים
הבאים ,הרלוונטיים לעיריות:
ב 51.1 -יקיים המשרד להגנת הסביבה מפגש "מעבדה לחדשנות" בנושא הטמעת כלים פיננסיים
לקידום בנייה ירוקה ושיפוצים אנרגטיים במבני מגורים בישראל .המעבדה מתקיימת במסגרת עבודה
רחבה יותר שמבצע המשרד להגנת הסביבה בנושא פיתוח כלי מימון לעידוד בנייה ירוקה ,בשיתוף

מגוון בעלי העניין .לפרטים נוספים והרשמה ,ניתן לפנות לעומרי כרמון באמצעות הדוא"ל
.omric@sviva.gov.il
במסגרת אירועי שבוע הבנייה הירוקה ,יתקיימו סיורים ופעילויות ברחבי הארץ ,בנושאים של בנייה
ירוקה ,חקלאות עירונית ,שכונות ירוקות ועוד .לטבלת הסיורים (רובם ללא תשלום) ולהרשמה מראש
לחצו כאן.
"פינת הרטרופיט" :פוטנציאל לחיסכון של  111מיליון שקל בשנה כתוצאה מבידוד דירות – מחקר
חדש שנערך עבור המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מצא שהוספת בידוד למעטפת דירות יכולה
להוריד עד רבע מצריכת החשמל למיזוג .לכתבה המלאה באתר "גלובס" לחצו כאן.

יוזמות עירוניות
עיריית אשדוד השיקה מיזם חדש בשם "סיירת ירוקה" ,המורכבת מתושבים מתנדבים .מטרתה של
הסיירת היא שמירה על הסביבה וטיפוח ערכי סביבה בעיר על ידי העלאת מודעות התושבים לנושא
ועל -ידי עדכון המוקד העירוני בזמן אמת בדבר מפגעים בשטח .לידיעה המלאה באתר עיריית אשדוד
לחצו כאן .מצ"ב עלון הסברה שהושק לכבוד המיזם ותמונה להמחשה.
עיריית רמת גן הציבה פחים להפרדת פסולת במקור למגוון זרמים במחנה הקיץ האחרון של תנועת
הצופים בעיר! עיריית רמת גן קיימה במחנה פעילות הסברה ויצירה בנושא שימוש חוזר ומיחזור
אריזות ,בשיתוף עם תאגיד תמיר .מצ"ב עלון הסברה שהושק לכבוד הפרויקט ותמונה להמחשה.
אנו מזמינים אתכם להעביר לנו חומרים ולשתף אותנו בפרויקטים מעניינים שנעשים בעירכם
לצורך הצגתם במידעון זה .את החומרים יש להעביר למייל – .adi_da@forum15.org

אירועים קרובים
ב 51.1.51-בשעות הצהריים יתקיים שולחן דיונים בנושא "תחבורה עירונית מקיימת בגוש דן" ביוזמת
האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה .לפרטים ולהרשמה לחצו כאן.
ב 51.1.51-יתקיים "כנס גזטק  NGV -נותנים גז לתחבורה!" בסינמטק תל אביב .הכנס יעסוק בין
היתר בהיבטי תכנון ,רגולציה ומיסוי של תחבורה המונעת בגז .לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן.
שמרו את התאריכים! בין ה 55-ל 51-באוקטובר תתקיים הוועידה השנתית למדע ולסביבה
באוניברסיטה העברית ,ירושלים .לתכנית הוועידה ולהרשמה לחצו כאן.
במהלך אוקטובר יתקיימו אירועי "אוקטובר עירוני" ( )Urban Octoberבעולם ,יוזמה של ארגון UN-
 Habitatאשר נודעה להעלות את המודעות ,לקדם שיתוף פעולה וידע ולרתום את הקהילה
הבינלאומית לאג'נדה של עירוניות חדשה .לאתר האינטרנט המפרט על היוזמה והאירועים לחצו כאן.
ב 51.51.51-אחר הצהריים יתקיים כנס ערים חכמות בקריית אריה .לפרטים והרשמה לחצו כאן.
מומלץ! שמרו את התאריך! ב 1.55.51-יתקיים באשדוד כנס הקיימות הבין-לאומי השלישי ,בנושא
"רשויות החוף אתגרים והזדמנויות" .לפרטים נוספים לחצו כאן.

לקראת ועידת האקלים בפריז ()COP21
לקראת וועידת האקלים ,פרסם המשרד להגנת הסביבה את הגיליון השני והשלישי של מידעון שינוי
אקלים בנושאים "הרווח הנקי בהפחתת פליטות גזי חממה" ו"התועלות הנוספות במדיניות האקלים",
בהתאמה .מצ"ב המידעונים לעיונכם.
הנציבות העולמית לכלכלה ואקלים פרסמה דו"ח חדש שממליץ על עשרה צעדים בהן צריכות
ויכולות ממשלות העולם לנקוט על מנת לצמצם את רמת הפליטות מתחומן .הצעד הראשון המוזכר
בדו"ח הוא "האצת הפיתוח של ערים בהן אנשים גרים קרוב זה לזה ולמקומות תעסוקה ,ערים

מקושרות ,ויעילות אנרגטית" .לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן.
שינויי האקלים מחממים את אירופה – צוות בין-לאומי של מדענים מצא תימוכין חזקים לקיומו של
קשר סיבתי בין שינויי האקלים לגלי החום הקיצוניים כמו אלה שפקדו את אירופה בחודש יולי האחרון.
לקריאת הידיעה המלאה לחצו כאן.

ימי עיון ,קורסים והכשרות
ב 1.55.51-יפתח הקורס "בנייה ירוקה  -פנים  -הלכה למעשה" מטעם המועצה הישראלית לבנייה
ירוקה  .הקורס מיועד למעוניינים להעמיק ולהתמחות בנתונים המשפיעים על חלל הפנים והמאפשרים
גישה אחראית לתכנון חללים בריאים למשתמש וידידותיים לסביבה .לפרטים מלאים לחצו כאן.
ב 51.55.51-יפתח קורס להכשרת מובילי שינוי ערבים ויהודים בתחום הצדק סביבתי .הקורס יפתח
בביה”ס לשלום בנווה שלום .לפרטים מלאים לחצו כאן.

כתבות וחומרים מעניינים  -מישראל
הלמ"ס מפרסמת נתונים על הרגלי המחזור של הישראלים – מהנתונים עולה כי רוב הישראלים
( )76%נוהגים להעביר בקבוקי פלסטיק למחזור .לעומת זאת ,רק שליש ( )25%נוהגים למחזר
סוללות ושיעור נמוך מזה ( )55%נוהגים למחזר מוצרי חשמל ואלקטרוניקה אחרים .הנתונים נלקחו
מתוך הסקר החברתי לשנת  5151של הלמ"ס אשר עסק בהרחבה בנושא הסביבה .לקריאת הידיעה
המלאה באתר הלמ"ס לחצו כאן.
פיתוח ישראלי חדש :תאורה חסכונית לעיר חכמה – התאורה מבוססת על טכנולוגית ה LED-וכוללת
יישומים חדשניים ,כמו :מצלמות אבטחה ,תקשורת  Wi-Fiוגלאים מיוחדים .לכתבה באתר "תשתיות"
לחצו כאן.
ראשי רשויות :אם לא יופחת הזיהום של תחנת הכוח הפחמיות נתבע בכירים בחח"י – הצהרה זו
באה בעקבות בקשתה של חברת החשמל לדחות את פרויקט 'הפחתת הפליטות' בתחנת הכוח
באשקלון בפעם השלישית .לכתבה באתר "גלובס" לחצו כאן.
 221מיליון שקל לצמצום הזיהום במפרץ חיפה; השר גבאי 11%" :פחות זיהום עד  - "5151הוצגה
התוכנית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה ,הכוללת :הסבת משאיות ואוטובוסים לגז ,הקצאת
עשרות מיליוני שקלים לאכיפה וחיבור מפעלים לגז טבעי .לכתבה באתר " "Ynetלחצו כאן.
אין חדש תחת השמש – במאמר הדעה של אביב לביא ב"מאקו" טוען לביא כי מדיניות התכנון
בישראל לוקה בתכנון צל מספק במרחב הציבורי עבור הולכי הרגל .למאמר המלא לחצו כאן.
"כאן גרים בלי מזגנים  -ולא חם" :השכונה החדשה בשדה בוקר שתוכננה אחרת  -שורת פתרונות
אדריכליים מאפשרת לסטודנטים בלב המדבר לשרוד את הקיץ בלי לשלם חשבון חשמל מנופח.
לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן.
הושק השדה הסולארי קטורה – מהשדות הגדולים בישראל  -הספק ייצור החשמל בשדה הינו 11
מגה-וואט ועלותו עמדה על יותר מ 211-מיליון שקלים .לכתבה באתר "תשתיות" לחצו כאן.

כתבות וחומרים מעניינים  -מהעולם
האיחוד האירופי הקצה  51מיליארד דולר לפרויקטים גדולים בתחבורה – התקציב נועד לתמיכה ב-
 567פרויקטים של שדרוג מערך התחבורה 56 ,מתוכם הם פרויקטים של הסבת התחבורה לגז
טבעי .לכתבה באתר "תשתיות" לחצו כאן.
ב 51-ביולי האחרון שברה גרמניה שיא לאומי חדש כאשר הפיקה  61%מצריכת החשמל הארצית
ממקורות מתחדשים .לכתבה באתר "זווית" לחצו כאן.

כלי חדש שפותח על ידי חוקרים באוניברסיטת פורטלנד מאפשר לבחון כיצד נראית מפת העצים של
 52ערים בארה"ב ואת השפעתם על בריאות התושבים .לידיעה המלאה באתר "מיתוג ערים ומדינות"
לחצו כאן.
דו"ח חדש של חברת הביטוח "לוידס" מתריע מפני ההשלכות החברתיות ,הסביבתיות ,הביטחוניות
והעסקיות של הפרעות למערכת המזון העולמית .כבר היום ניתן לראות בשטח יוזמות מקומיות
לחיבור ישיר בין יצרנים וצרכנים באמצעות מגוון פתרונות יצירתיים כמו התאמת בניינים לגידול
חקלאי ,מיקום חווה חקלאית במכולות ניידות ופיתוח משקים חקלאיים עצמאיים בעיר .לקריאת הדו"ח
המלא לחצו כאן.
טורבינות הרוח שיצילו את הציפורים – טכנולוגיה חדשה של טורבינות רוח ללא להבים מפותחת
בימים אלו בספרד .הטורבינות החדשות מנצלות אפקט אוירו-דינמי שמייצר מערבולות רוח בתוך
המבנה עצמו .לקריאת הידיעה המלאה לחצו כאן.
האם יאזלו מי השתייה בבנגקוק? מלאי המים של בירת תאילנד עלול להיגמר בתוך זמן קצר,
בעקבות הבצורת הקשה ביותר שחווה המדינה מזה עשור .בעיר בנגקוק חיים  7.1מיליון אנשים.
הנזק הצפוי לחקלאות מוערך ב 5.1-מיליארד דולר .לידיעה מלאה לחצו כאן.
כיצד טיול בטבע משנה את מוחנו – טיול בחיק הטבע עשוי לשפר את הבריאות הנפשית ,זאת על פי
מחקר חדש הבוחן את ההשפעות הפיזיות של בילוי בטבע על המוח .לידיעה מלאה לחצו כאן.
 11תמונות מדהימות של ערים בעולם ממבט הציפור ,לצפייה לחצו כאן .באדיבות הניוזלטר של
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.
מחקר חדש של  NASAממליץ על  51צמחים לשיפור איכות האוויר בבית ,וחושף את הרעלים
הספציפיים אותם כל סוג צמח מסנן .לכתבה המלאה לחצו כאן.

בברכה,
מאיה קרבטרי ועדי דוידוביץ

