
   שלום רב,
  

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

 הודעות חשובות
 

 .כאןמוזמנים לבקר ולהתרשם בקישור  !51-אתר חדש הושק לפורום ה
 

 סביבתיים מפגעים לצמצום המלצות מספר ובו מסמך 15-ה פורום גיבש ,בעומר ג"ל חגיגות לקראת
 .כאן, לחצו 15-לצפייה בהנחיות באתר פורום ה .מהמדורות להיגרם העלולים ובטיחותיים

 
 יישומו על בדגש – "38 א"לתמ א/3 תיקון" בנושא עיון יום 51-ה פורום יקיים 21.5.17-בתאריך ה

 ביום ההשתתפות .א"תב המקומי השלטון בבית יתקיים העיון יום .המקומיות ברשויות למעשה הלכה
, באמצעות מייל  מראש בהרשמה מותנית אך, תשלום ללא והיא לנציגי עיריות בלבדהעיון מיועדת 

info@forum15.org.il 6844236-03 בטלפון או . 

 

 עדכונים
 

  .2017לאיכות סביבה ושינויי אקלים לשנת  LIFEהקול הקורא של האיחוד האירופי לתוכנית פורסם 
לגופים ישראלים לקדם פרויקטים משותפים אירו, מציע  373,145,000הקול הקורא, בהיקף כולל של 

עד ) עם גורמים באיחוד האירופי בתחומי סביבה ושינויי אקלים, במימון משמעותי של האיחוד האירופי
 .כאןלחצו  המשרד להגנת הסביבהלמידע נוסף באתר  .(פרויקטהמעלות  60% -כ

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאשת הקשר במשרד  .2017ספטמבר ניתן להגיש הצעות לפרויקטים עד 
 .tahely@sviva.gov.ilיל: להגנת הסביבה, בכתובת האימי

 
 של פיתוחו את מקדמים, נוספים ואקדמיים ציבוריים גורמים עם בשיתוף הסביבה להגנת המשרד

 לצורך , וזאתבישראל הטבע ומשאבי הפתוחים השטחים לגבי מידע להנגשת גיאוגרפי אינטרנט אתר
 השטחים לערכיות הציבורית המודעות הגברתשם כן לו החלטות קבלתו תכנוןהליכי ב תמיכה

 השטחים בתחום וחוקרים החלטות מקבלי, למתכנניםסקר פורסם  תרלצורך פיתוח הא. הפתוחים
 .כאן, שתוצאותיו יסייעו באפיון האתר. למענה על הסקר לחצו הפתוחים

 
האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי ביוזמת  מומחיםה ועדותפורסם מסמך מסכם של פעילות 

 .כאן. לסיכום ההמלצות לחצו כאןחצו לעיון במסמך ל וצמצומו". אור "זיהום בנושאהסביבה 
 

 יוזמות עירוניות

 
במסגרת . מדורה נגישה וידידותית לסביבהמקיימת פיילוט לכבוד ל"ג בעומר של  אשדוד עיריית

הנות מסדנאות והופעות, מסיורי טבע יתושבי העיר לחלוק מדורה ול היוזמה העירייה מזמינה את
 יפו-עיריית תל אביבעוד באותו נושא,  .כאןעירוני ומכיבוד קל. לפרטים נוספים באתר העירייה לחצו 

במטרה לאחד  "אחת בשביל כולם"ג בעומר, תחת הכותרת פרסמה הנחיות לקראת חגיגות ל"
 .כאןמדורות ולזהם פחות. לעיון בהנחיות לחצו 

 
החברה בניהולה ופיקוחה של  עיריית כפר סבאשל  ,הסעדה עירונית בריאה - תכנית 'אפונים'

ילדים.  5,000 -חודשים. מידי יום סועדים בתכנית כ 7-מיושמת מזה כ הכלכלית לפיתוח כפר סבא,
מנות. מדובר במערך הסעדה ייחודי המספק אוכל  730,000עד כה סופקו למערכת החינוך בעיר מעל 

רים בריא, מזין ולא מעובד. המזון משלב מוצרים טריים, בשר ללא אנטיביוטיקה והורמונים וללא חומ
צנן", שיטה זו מבטיחה שמירה -משמרים ואינו כולל טיגון כלל. תכנית 'אפונים' פועלת בשיטת "בשל

מרבית על איכות ובטיחות במזון. מערך ההסעדה החדשני כולל טכנולוגיות ומערכות בקרה המנטרות 
 המוגשת לפיו של הילד בגן או את התהליך מקצה לקצה, החל מבחירת חומרי הגלם ועד למנה

. לפרטים נוספים ומידע על אופן יישום כאן. לצפייה במצגת המתארת את התכנית לחצו צהרוןב
 050-9488810התוכנית בערים אחרות ניתן לפנות ליניב רוזנווסר בנייד: 

  yanivr@ksaba.co.il ובמייל:
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אנו מזמינים אתכם להעביר לנו חומרים ולשתף אותנו בפרויקטים מעניינים הנעשים בעירכם, 
 .adi_da@forum15.org –לצורך הצגתם במידעון זה. את החומרים יש להעביר למייל 

 

 אירועים

 
 "2017"מאור ותאורה , האגודה הישראלית לתאורהיתקיים הכינוס השנתי של  16.5.17 -בתאריך ה

הכינוס יעסוק במגוון נושאים בתחום, לרבות: שילוב נבון של מתקני תאורה  גן.-בכפר המכביה ברמת
במרחב העירוני, תשתיות לטכנולוגית לד, השפעת התאורה המלאכותית על האדם, החי והצומח 

 .כאןועוד. לצד הכינוס תתקיים תערוכה בתחום הנדסת התאורה. לפרטים נוספים והרשמה לחצו 
 

מתקיים  הכנס .זרקא-א סר'בג מרחביים פעולה לשיתופי הראשון הכנס יתקיים, 16.5.17-בתאריך ה
 ובשיתוף, אביב תל באוניברסיטת מקומי לשלטון והמכון זרקא-א סר'ג המקומית המועצה ביוזמת
 לשיתופי שונים מודלים ייבחנו הכנס במהלך .הכרמל חוף האזורית והמועצה עקיבא אור עיריית
 .כאןולהרשמה לחצו  כאן. לפרטים לחצו מקומיות רשויות בין פעולה

 
המועצה הישראלית ביוזמת  "ארגז הכלים לבנייה ירוקה"יתקיים יום עיון בנושא  22.5.17-בתאריך ה

הבנייה  , אשר יספק הזדמנות להתעדכן בחידושים בתחוםלבנייה ירוקה והמשרד להגנת הסביבה
 .כאן. לפרטים נוספים והרשמה לחצו הירוקה

 
משרד התשתיות ביוזמת  הכנס השנתי החמישי לאנרגיה חכמהיתקיים  23.5.17-בתאריך ה

, מבוזר לייצור במעבר הזדמנויותבות: . הכנס יכלול תכנים מגוונים, לרהלאומיות, האנרגיה והמים
 .כאןועוד. לפרטים והרשמה לחצו  בארץ ותכניות הזדמנויותהאנרגיה החכמה,  בתחום השקעות

 
יתקיים בשני מועדים:  עוברים לתאורת רחוב לד" –"חיסכון והתייעלות אנרגטית ברשויות בנושא  כנס

מרכז המועצות במועצה אזורית דרום השרון. המפגשים יתקיימו ביוזמת  29.5.17-בעכו ו 23.5.17
החברה למשק עיריית עכו, המועצה האזורית דרום השרון, מקומי, השלטון האזוריות, מרכז ה

בתאורת  לד לתאורת מעברשל ה השונות במשמעויות ידונו בכנסאשכול גליל מערבי. ווכלכלה, 
 הרשויותהשתתפות של  .מימון ערוציבו מענקים לקבלת בקריטריונים דיון יתקיים כן כמו. רחוב

ולהרשמה  כאןלהרשמה לכנס בעכו לחצו  .מראש ברישום מותנתאך  ללא עלותבכנס היא  המקומיות
 .כאןלכנס במועצה האזורית דרום השרון לחצו 

 
באוניברסיטת ע"ש פורטר לסביבה בבית הספר  אירוע "עשר על עשר"יתקיים  22.6.17-בתאריך ה

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד הישראלי ביוזמת אביב, -תל
אדריכלות בנושא של  ,דקות כל אחת 10מתכננים הרצאות בנות  10 יציגו. באירוע של אדריכלי הנוף

 .כאןלפרטים והרשמה לחצו  נוף בת קיימא.
 

מרכז ב למדע וסביבה 45-הוועידה השנתית התתקיים  11.7.17-ל 10.7.17-בין התאריכים ה
 .כאן למידע נוסף לחצו .הבינתחומי הרצליה

 
יתקיים בין  המועצה הישראלית לבנייה ירוקהשל  הכנס השנתי לבנייה ירוקה שמרו את התאריך!

 .כאןבמלון דויד אינטרקונטיננטל בתל אביב. לעמוד הכנס לחצו  11.9.17-ל 10.9.17-ה
 

 קורסים והכשרות

 
בביה"ס לסביבה ע"ש פורטר  מאופסי אנרגיהבנושא מבנים  התתקיים סדנ 28.5.17-בתאריך ה

, בתחום יסוד מושגי תציג הסדנה. המועצה הישראלית לבנייה ירוקהתל אביב ביוזמת אוניברסיטת ב
 .כאןלפרטים והרשמה לחצו  .בישראל ראשונים מבחן מקרי וכן, בעולם הקיימות המגמות את תסקור

 
 מים השבת מערכתלהמועצה הישראלית לבנייה ירוקה  ביוזמתיתקיים סיור  29.5.17-בתאריך ה
 .כאןיחידות דיור בשכונת גני תקווה. לפרטים והרשמה לחצו  500המשרתת 

 
 ,המשרד להגנת הסביבהביוזמת  ,בן שישה מפגשים קורס כונני סביבהיפתח  6.6.17-בתאריך ה

. הקורס יכלול נושאים כמו: אסבסט, רעש, תרחישי בתל אביב אשר יתקיים ברובו בקריית הממשלה
רעידת אדמה, קרינה, תרחישי שפכי תעשייה ועוד. לפרטים והרשמה ניתן לפנות בדוא"ל לגלית 
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 .gality@sviva.gov.ilתורג'מן מאגף חירום במשרד להגנת הסביבה: 

 
 מכון התקנים הישראלי.ביוזמת  ממונה תהליך טיפול בפסולת בנייה יפתח קורס 6.6.17-בתאריך ה

 מנת על הדרוש הידע את ולקבל הבניין בפסולת הטיפול בתחום ומיומנויות ידע תמטרת הקורס להקנו
מפגשים שבועיים  10הקורס יכלול . הכלכלה ומשרד הסביבה להגנת המשרד בדרישות לעמוד

 .כאןויתקיים בתל אביב. לפרטים והרשמה לחצו 
 

הישראלית המועצה ביוזמת  הירוקה" ל"הולנד סיוריתקיים  9.8.17-ל 7.8.17-בין התאריכים ה
במטרה להכיר מגוון פרויקטים בעלי תפיסה  ורוטרדם אמסטרדםיכלול ביקור ב סיור. הלבנייה ירוקה

מקיימת בתכנון, בהתחדשות עירונית, בשמירה על הסביבה ובהעצמה קהילתית. לפרטים נוספים 
 .כאןוהרשמה לחצו 

 

 מישראל –כתבות וחומרים מעניינים 

 
עתירת  הגשת לאחר וחצי שנה  - הפסולת הטמנת היטל לביטול חוקתית עילה אין: ץ הכריע"בג

 פסולת הטמנתבגין  היטלהמשך גביית ל בנוגע הסביבה להגנת המשרד נגדהשלטון המקומי 
 כי לצד זאת קבע אך ההטמנה היטל לביטול חוקתית עילה אין כי ץ"בג הכריע, מהרשויות המקומיות

לקריאת  .זה בתחום ראויה מדיניות עיצוב על מקשים במשרד התכופים לים"והמנכ השרים חילופי
 .כאןהכתבה המלאה לחצו 

 
 להגנת המשרד של "נקי חוף" במדד כנקיים הוגדרו מהחופים %60: נפתחת 2017 הרחצה עונת

, חפר עמק, טוביה באר, אזרק-א יסר'ג, אילת, אשדוד הן ביותר הנקיות החופיות הרשויות. הסביבה
 .כאןלקריאת הידיעה המלאה לחצו  . אשר ומטה יפו-אביב תל, לציון ראשון

 
 במי המתכות המסרטנות ברמת החמרה שקיימת ברצף השלישית השנה, זו איגודן של ח"דועל פי 

על  יה של תוצרת חקלאית.יהשקל המשמשים ,הקולחין למיגם  מגיעות . המתכותדן גוש של השפכים
 .כאןלקריאת הכתבה לחצו . הן המזהמות הראשיותפתאל  ומלונות גד מחלבות פי הדו"ח

 
 ישוקמו ל"לקק הסביבה להגנת המשרד בין פעולה שיתוףבמסגרת  – סביבתי" שכונות "שיקום
 .₪ מיליון 111 של בהשקעה. (אשקלוןו נתניה, שבע באריניהן רשויות מקומיות )ב 16-ב שכונות

(,  PV) סולארית אנרגיה ייצורצורך ל המבנים גגות על וולטאיות-פוטו מערכות יותקנו מהתוכנית כחלק
 .כאןנוספת לחצו  לקריאה. אוטומטיות השקיה ומערכות הצללה, חסכונית תאורה מערכות יותקנווכן 

 
 לאנשים מציגים שכאשר, מראים מחקרים. "תקווה הוא טבע שימורל הגישה בשינוי חשוב "מרכיב
על החשיבות  צפריר רינתשל  כתבהל .מעורבים לא להיות להם גורמים, פתרונות ללא גדולות בעיות

  דו"ח האופטימיות. בהקשר זה מומלץ לעיין בכאן בפרסום ההצלחות במאבקים לשמירת הטבע, לחצו
 .יםוסביבתי חברתיים מרחבי הארץ בנושאים יוזמותשמרכז מגוון  מרכז השלשל 

 
 מחלות הפצתלכתבה הסוקרת את התופעה של סובלים מעקיצות יתושים? המצב רק הולך להחמיר...

 . כאן, לחצו בעקבות שינויי אקלים יתושים ידי על המועברות
 

 יוזמות עירוניות מהעולם
 

 יופק העירייה שבבעלות מבני ציבור 900-ב החשמל 2025 שנתל עדמתחייבת כי  עיריית שיקאגו
 .כאןלקריאה נוספת לחצו  .מתחדשות אנרגיותמ
 

 אטלנטההעיר כך למשל,  .אנרגיה מתחדשת %100יעדים של ערים ברחבי ארה"ב מציבות  27
פורטלנד , ו2035אנרגיות מתחדשות בעיר עד לשנת  100%-התחייבה לעבור לבמדינת ג'ורג'יה 

 .כאן. לקריאה נוספת לחצו 2050התחייבה לעשות זאת עד שנת 
 

את התהליך  המציג הבאה. הכתבה יהיה נטול מכוניות אוסלומרכז העיר של  2019החל משנת 
ם נתיביהמרת העיר,  מרכזלהגשמת המטרה, לרבות איסור חנייה ברחובות בדרך שהעיר עוברת 

" יום ראשון ללא מכוניותזה נראה ב" ךוכ שבילי אופניים וייעול מערך התחבורה הציבורית.למכוניות ל
 .פריזב בשאנז אליזה
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 ליצירת פרטית בירה למבשלת גוידי סן עיריית חברה ,מים למחזור השאפתנית תכניתה מסגרתב

לקריאה נוספת  .ממערכת טיהור המים העירונית מים מושבים %100-בירה ייחודית העשויה כולה מ
 .כאןלחצו 

 
 האדומים הטלפון שימושים חדשים ויצירתיים לתאינמצאו  – בעקבות השתלטות הטלפונים הניידים

לצפייה  כאןואף דוכן קפה. לחצו  סלולרית אנטנה של כמאחז ,אלחוטי אינטרנטל כתחנות לונדוןב
 .בתמונה

 

 מהעולם –כתבות וחומרים מעניינים 

 
(, טרי ווילס, הסוקר WorldGBC) מנכ"לית המועצה העולמית לבנייה ירוקהלקריאת המאמר של 

 .כאן, לחצו הבנייה במאבק בשינויי האקליםהפוטנציאל של מבנים וענף את 
 

, מייקל ליברייך, הציג את הירידה Bloomberg New Energy Financeהמייסד ויו"ר חברת 
והיעילות הגוברת שלהן בכנס שהתקיים בניו יורק  מתחדשותייצור אנרגיות הדרמטית בעלויות של 

 .כאןבסוף אפריל. לקריאת הכתבה המלאה )הכוללת סרטון של ההרצאה( לחצו 
 

)רוח ושמש( באחד מהימים בחודש  ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות 25% לשברה שיא ש בריטניה
 .כאןאפריל. לקריאה נוספת לחצו 

 
 בשנים האחרונותשנים(.  30ני לפ 63%מהאוכלוסייה )לעומת  12%רק  רוכבים על אופנייםכיום  סיןב

 הממשלאולם, . בסין ערים 50-מ ביותר הפרוסים האופניים השכרת מערכי בזכות קיימת מגמת עלייה
 על מגבלות מציבו, דרכים בתאונות אופניים של הגבוהה המעורבות בשל בעיה בכך בחלקו רואה

 .כאןב"אקונומיסט" לחצו לקריאת הכתבה המלאה  .אופניים השכרת
 

 כחלק להיקבר אפשר ובאירופה הברית בארצות. ומשתכללת הולכת בעולם האקולוגית הקבורה
 דרכים פיתוח על שוקדות אחרות חדשניות ויוזמות, אלמוגים משונית לחלק להפוך או טבע משמורת

 .כאןועצים נבחרים. לקריאת הכתבה המלאה לחצו , ציבוריים פארקים להזנת
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