
   שלום רב,
  

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

 הודעות חשובות
 

 .כאןמוזמנים לבקר ולהתרשם בקישור  אתר חדש!השיק  51-פורום ה
 

טכנולוגיה -הרביעי של "ערים חכמותשהוצגו במפגש בפרטי הקשר של המרצים והמצגות ניתן לעיין 
. לעיון 51-פורום הבאתר האינטרנט של , 24.7.17-, שהתקיים ב15-של פורום ה בשירות העיר"
 .כאןבחומרים לחצו 

 
יתקיים בבית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר  10.9.17-בתאריך ה שמרו את התאריך!

. 11:15-09:00בין השעות   ,הקנדי 880 מייסד ארגון מפגש עם גיל פאנאלוסהבאוניברסיטת ת"א 
והאקלים לשנה"ל  הקיימות, הסביבה בתחומי המתמחים מפגש סיכום תכניתלאחר המפגש, יתקיים 

 לפיתוח והמרכז א"ת' באונ הסביבה ללימודי פורטר ס"ביה עם בשיתוף 51-ה פורום של תשע"ז
המפגש יתקיים בין השעות  ."הבא הדבר" תכנית עם יחד ,אביב תל אוניברסיטת של קריירה

מזכירת להרשמה למפגשים יש לפנות ל לנציגי עיריות בלבד. יםמיועד יםהמפגש. 11:30-13:00
 .6844236-03או בטלפון  info@forum15.org.il, בדוא"ל זקן הפורום, גב' ליאנה יונג

 

 עדכונים
 

 המועצה של 2017 לשנת הירוקה הבנייה אות לתחרות ההרשמה לסגירת עד ימים מספר נותרו
 שיתקיים המועצה של השנתי הכנס במסגרת השלישית השנה זו יוענק האות. ירוקה לבנייה

. ירוקה בבנייה החדשנות ואות ירוקה לבנייה מקומית מנהיגות אות: קטגוריות בשתי, בספטמבר
 .71.3.53-תאריך ה. הגשות יתקבלו עד לכאן. לטופס ההרשמה לחצו כאןלפרטים לחצו 

 
 של בשיעור סיוע חבילת להענקת קורא קולב יצאו הסביבה להגנת והמשרד הטבע להגנת החברה

 חברות גם :לב שימו. בפעילותן הביולוגי המגוון שיקולי הטמעת לצורך חברות 4-ל ח"אלש 100
 .כאןלפרטים המלאים לחצו  .51.9.53-הגשות יתקבלו עד ה. הקורא לקול להתמודד זכאיות עירוניות

 
משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ביוזמת  לניהול אנרגיה בבתי ספרחדש מדריך פורסם 

וגורמים נוספים. המדריך נכתב על בסיס הניסיון והידע האיחוד האירופי בשיתוף  ועיריית כפר סבא
 ערים ואיגוד כפר סבא עיריית של משותפת יוזמהשנערך ב "באנרגיה חכמים" בפרויקטשנצברו 
 להביא הייתה הפרויקט מטרת. האירופי האיחוד של בתמיכהו, דרומי משולש סביבה לאיכות

 מידע מערכות באמצעות, בבתי ספר ובמבני ציבור חממה גזי פליטות וצמצום אנרגטית להתייעלות
 .כאןלעיון במדריך לחצו  .מתקדמות

 
 "מדיניותבנושא  מסמך פרסם לאחרונה הטבע להגנת החברה בשיתוף הסביבה להגנת המשרד

 שוטף ולניהול לתכנון המעשיים הכלים ואת התאורטי הרקע את לספק במטרה עירוני" לטבע ארצית
 .כאןלצפייה בפרסום לחצו . העירוני במרחב טבע וערכי אתרים של
 

 יוזמות עירוניות

 
 אגף שאיפ"הלמדע ולסביבה שהתקיימה במרכז הבינתחומי בהרצליה,  45-לרגל הועידה השנתית ה

בשיתוף  "שבוע מדע וסביבה",קיימו במהלך חודש יולי  והיחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצליה
. במהלך השבוע התקיימו אירועים מגוונים, לרבות: האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה

א לחצו דיון והקרנת הסרט "לפני המבול",  סיורים לימודיים, הרצאות ועוד. לעיון בלוח האירועים המל
 .כאן. לעמוד הפייסבוק של האירוע לחצו כאן

  
 אתר ו לאחרונההשיק ,בעירייה הקיימות מחלקת בשיתוף סבא כפר בעיריית הסביבה איכות אגף

 אנרגיה "מחשבון של תיבות ראשי", ה"מחשב" נקרא האתר. בחשמל לחסוך לסייע שמטרתו ייעודי
 החשמל צריכת ומהי םתבי של האנרגטי הדירוג מהו לדעת בו למשתמשים . המחשבון מסייעביתי"

http://www.forum15.org.il/
http://www.forum15.org.il/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99-24-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2017
http://www.880cities.org/
mailto:info@forum15.org.il
https://drive.google.com/open?id=0B4U2vTDlNUo-VlVCYkFEdTJ4Q2M
https://drive.google.com/open?id=0B4U2vTDlNUo-X2R4ZVA5bzNTWEU
https://www.teva.org.il/business
https://drive.google.com/open?id=0B4U2vTDlNUo-d1hfaUwzVlkybVU
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Publications/P0801-P0900/P0844.aspx
http://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=1226&dbsRW=1
http://www.herzliya.muni.il/?CategoryID=1226&dbsRW=1
https://www.facebook.com/Kayamut.Herzliya/


 .כאןהאנרגיה לחצו  למחשבון. כאןלידיעה המלאה לחצו  .בבית
 

 העירייה בנייני את והאירו העולם ברחבי לערים הצטרפו יפו-אביב ותל נתניה, גן רמת עיריית
 בעקבות הצהרתווזאת , פריז להסכם מחויבותן המשךל כסמל ירוק באור בעיר מרכזיים ומונומנטים

 .כאןמההסכם. לקריאה הידיעה המלאה לחצו על כוונתו להוציא את ארה"ב  ב"ארה של נשיא
 

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

 
מכון התקנים ביוזמת  ISO 14001 סביבתי ניהול מערכת הבנת עיון יוםיתקיים  6.9.17-בתאריך ה
 .כאןאביב. לפרטים נוספים לחצו -בתל 16:30-ל 8:30. יום העיון יתקיים בין השעות הישראלי

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

 .כאןאינטרקונטיננטל בתל אביב. לעמוד הכנס לחצו במלון דויד  11.9.17
 
 לפעולות המקומית הקהילה של הנעה לקדם שמבקשת תכנוניתגישה ו תפיסההינה  "נגיפלייסמייק"

יתקיים  10-14.10.17-בין התאריכים ה .הציבורי המרחב על משותפת וחשיבה שיתופיות
, פאנלים, היתר בין, יכלול כנסה ."Placemaking Week"כנס בנושא תחת הכותרת  אמסטרדםב

 .כאןלפרטים נוספים באתר הכנס לחצו . וסיורים סדנאות
 

במרכז הירידים  הנוף אדריכלי איגוד של 15-ה השנתי הכנסיתקיים  2.11.17-בשמרו את התאריך! 
 בת"א. פרטים בהמשך.

 

 קורסים והכשרות

 
בניהול משאבי טבע וסביבה מציעה תכנית לימודים לתואר שני  אוניברסיטת חיפההפקולטה לניהול ב

 . כאן. לפרטים נוספים לחצו עם התמחות בניהול קיימות בסביבה הבנויה

 
המועצה ביוזמת  הירוקה" ל"הולנד סיורה מחזור נוסף של יתקיים 9.8.17-ל 7.8.17-בין התאריכים ה

במטרה להכיר מגוון פרויקטים  ורוטרדם אמסטרדםיכלול ביקור ב סיור. ההישראלית לבנייה ירוקה
ניתן בעלי תפיסה מקיימת בתכנון, בהתחדשות עירונית, בשמירה על הסביבה ובהעצמה קהילתית. 

 .כאןלפרטים נוספים והרשמה לחצו עדיין להצטרף! 
 

מכון התקנים של  אנרגיה וניהול אנרגטית התייעלות קורס עקרונותיפתח  12.9.17-בתאריך ה
 .כאןאביב. לפרטים נוספים לחצו -הקורס יכלול חמישה מפגשים שבועיים ויתקיים בתל הישראלי.

 

 מישראל –כתבות וחומרים מעניינים 

 
 פרסם הסביבה להגנת המשרד - מזהמות אשפה במשאיות השימוש ייאסר 2017 מאוגוסטהחל 

 יורו לתקן מתחת ברכב השימושהאוסרות על , משאיות אשפהמ אוויר זיהום לצמצום חדשות הוראות
 ריכוזי בתוך שפועלות ממשאיות האוויר זיהום פליטת את להפחית במטרהוזאת  ,אוויר לזיהום 4

 ישנות משאיות על חלקיקים מסנני התקנת מעלות 85%-כ תסבסד ל"קקבמסגרת זו . אוכלוסייה
 .כאןלידיעה המלאה לחצו  .₪ מיליון 10 של בהיקף

 
. לעיון בפרטים המלאים אזור מפרץ חיפהב תכנית לצמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורהאושרה 

 .כאן, לעיון בתכנית לחצו ירושליםלאחרונה אושרה תכנית דומה גם ב .כאןלחצו 
 

שהתקיים  הסביבה הבינלאומי בכנסתציון יום הפנים במסגרת  לוועדת הסביבה להגנת השר דיווח
 האוויר זיהום הפחתת: , לרבותנושאים במספר השנה מתמקד המשרדהשר דיווח כי : בסוף יוני

 הנעהתימרוץ המעבר לו חלקיקים מסנניהתקנת , גריטה הכוללת" הרכב מהפכת, "חיפה במפרץ
 .כספי מרוץיות טיפול מתקני באמצעות פתוחים בשטחים בשריפות מאבק וכן חלופית

http://mynetkfarsaba.co.il/article/189600
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mailto:adi_da@forum15.org
https://portal.sii.org.il/UploadFilesCourse/06.09.2017%20-%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%2014001_090717121050243.pdf
https://ilgbc.org/conference/
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http://management.haifa.ac.il/images/mnr/sustainability-flyer.pdf
https://ilgbc.org/course/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2017/
https://portal.sii.org.il/heb/training/course/?cid=8a2c0923-2201-4006-ba7b-56415c73b9d6
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http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/des2748.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/des2683.aspx


 
באמצעות בישראל,  בנייה ירוקהלהטמיע המשרד להגנת הסביבה לכתבה הסוקרת את מאמצי 

 .כאןמחקרים ותמריצים לחצו 
 

. לעיון לפי סעיף וספק 2016שנת הניקיון בלשמירת קרן הפורסמה לראשונה רשימת ההקצאות של 
 .כאןלחצו  ברשימה

 
 ,הסביבה מארגוני , לרבות: סירוב למינוי נציגותהניקיון אי סדרים בניהול קרןארגוני הסביבה טוענים ל

הנושא עלה לדיון  .כאןועוד. לקריאת הידיעה המלאה לחצו  תמיכות רשימת היעדר ,שקיפות חוסר
 בוועדת השקיפות של הכנסת במסגרת "יום הסביבה בכנסת". 

 
אצבע מאשימה ,  "מכרות בלי לחיות רוצים" עמותתלשעבר של  ר"יו, גילי סופרה מפנה במאמר דע

שהתרחש בסוף יוני במסגרתו  החמור האקולוגי את האסון ה, על כך שלא מנעכלפי מערכת האכיפה
 .כאןלחצו  .בנגב אשלים לנחל אמפרט רותם ממפעל חומציים דלפו שפכים

 
המודל הייחודי של . לישראל כניסה מתכננת ,ofoחברת שיתוף האופניים הגדולה בסין, חברת 

, ללא צורך מקום בכל אותם ולהשאיר מקום מכל את האופניים לאסוף משתמשיםהחברה מאפשר ל
 .כאןלקריאת הידיעה המלאה לחצו . בתחנות עגינה

 
 בעלי עם אותה וחולק, עליו האהובים ישראליים-הארץ הבר צמחי את בגינתו מטפח שלו מאירהסופר 

 .כאן, לחצו 'בר גינת' וספר של לאור יציאה לרגל ריאיוןל .קרואים ובלתי קרואים חיים
 

 יוזמות עירוניות מהעולם
 

רכבים ישנים ומזהמים שנוסעים במרכז העיר יידרשו חשף תכנית חדשה לפיה  לונדוןראש עיריית 
, בנוסף לאגרת הגודש הנהוגה בעיר. אגרה גבוהה יותר תחול על אוטובוסים, לשלם אגרה יומית

 .כאןמלאה לחצו ה. לידיעה 4 יורומשאיות וכלי רכב כבדים אחרים שאינם עומדים בתקני 
 

, עיריית לונדון משתפת פעולה עם מפעילת הרכבות של העיר )חברת לונדוןב ועוד מהמתרחש
Network Rail במשרדים, בחנויות וברחובות. לקריאה  מתקני מיחזור ייעודיים לכוסות קפה( ומנגישה

 ניתן להתרשם מההישגים עד כה ומקמפיינים בנושא. כאן. בקישור כאןו כאןנוספת לחצו 
 

 .כאןלחצו  מידת הקישוריות שהן מספקות לרוכבי אופנייםעל פי ארה"ב לאתר המנקד ערים ב
 

 כלי עבור במקור שנועדו תשתיות להסב ניתן בו האופן לע, קוריאה דרוםשב, סיאולמלצפייה בתמונות 
 .כאן, לחצו רגל הולכי עבור לתשתיות רכב

 
 .כאן, לחצו הולנדבש אוטרכט בעיר ולניידות לתנועה התכנית אתלצפייה בסרטון המציג 

 

 מהעולם –כתבות וחומרים מעניינים 

 
כחלק מיעדה  אנרגיות מתחדשותמיליארד דולר מתקציב המדינה ב 1.5תשקיע  מדינת ניו יורק

 .כאן. להמשך קריאה לחצו 2030אנרגיה מתחדשת עד שנת מהחשמל במדינה מ 50%להפיק 
 

 .כאןלקריאת הידיעה לחצו  אנרגיה מתחדשת. לעאת כל הנמלים הממשלתיים  שתפעילהכריזה  הודו
 

לקריאה  .2045 שנת עד מתחדשותאנרגיות  100%בארה"ב אימצה יעד של  מדינת קליפורניה
 .כאןנוספת לחצו 

 
 tippingנקודות מפנה ) 19-עשויה לגרום ל בקוטב הצפוניההתחממות המהירה מדענים מזהירים כי 

points :ליפה את שכבת הקרח צמחייה שמח( שיגרמו לשינויים מרחיקי לכל בכל העולם, לרבות
והשלג שפועלים כקולטי חום, פליטה מוגברת של גז החממה מתאן, שינויים בריכוזי השלג שמובילים 

, והתמוטטות הדגה בקוטב ברחבי אסיה שינויים בדפוסי האקליםתופעה שתגרום ללהתחממות הים 
 .כאןשתשפיע על מערכות אקולוגיות ברחבי העולם. לכתבה המלאה לחצו  ,הצפוני

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001193881
http://infospot.co.il/sviva/n/110_milion_shekel_nikayon_foundation_budget
http://infospot.co.il/sviva/n/Elkin_refuses_to_add_a_representative_from_the_environmental_organizations_to_the_cleaning_fund
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001196235
http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3716709,00.html
http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=675
http://news.sky.com/story/diesel-drivers-face-24-charge-to-enter-london-10824455
https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/26/city-of-london-launches-challenge-to-boost-coffee-cup-recycling
http://www.bbc.com/news/uk-england-london-39479006
http://www.squaremilechallenge.co.uk/
https://bna.peopleforbikes.org/#/places////
http://inhabitat.com/mvrdv-transforms-an-abandoned-highway-into-a-plant-village-in-the-sky/
https://www.youtube.com/watch?v=u9uSsc97S-c&feature=youtu.be
http://www.climateactionprogramme.org/news/new-york-to-invest-1.5-billion-in-renewable-energy-projects
http://www.climateactionprogramme.org/news/india-to-power-all-government-ports-with-renewable-energy
http://www.climateactionprogramme.org/news/california-commits-to-100-renewables-by-2045
https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/25/arctic-ice-melt-trigger-uncontrollable-climate-change-global-level?CMP=fb_gu


 
. בשנים האחרונות דבוריםאחת החוליות החשובות בכל מערכת חקלאית היא המאביקים, ובמיוחד 

הדבורים בעולם. להיעלמות הדבורים פתרונות מגוונים, לרבות: הגבלה של חל צמצום מסוכן בכמות 
העוסק בהשפעת חומרי הדברה על דבורי מגזין אקולוגיה וסביבה שימוש בחומרי הדברה )למאמר ב

 מקלטים אולטימטיביים(, בנייה של כאן)לסרטון לחצו  ות עירוניותכוור(, הקמה של כאןהדבש לחצו 
 לו ששם" מגן דבורים אדום" ( ועוד. בארץ פועל גוף התנדבותי בשםכאןלדבורים )לסרטון לחצו 

 דבורים נחיל ראיתםש במידה. אוכלוסייתן את ולשקם העולם מן הנעלמות לדבורים לעזור למטרה
 . פנו אליהם ומתנדב/ת יגיע לפנות את הנחיל למקום מבטחים ,בקרבתכם

 
הגורם האנושי להתחממות שממחישה את הקשר בין בלומברג  קרןחדשה של  לצפייה באינפוגרפיקה

 .כאן, לחצו כדור הארץ
 

החברה השיקה כוס ניסויית שמצופה בפילם  –שלה לוקחת אחריות על הכוסות  סטארבאקסחברת 
 .כאן. לקריאת הכתבה לחצו למחזר את הכוס בשלמותהאפשר ישפיתוח אותו ניתן להסיר, 

" בבריטניה, נרתמת למאמץ להקטין את הפסולת הנוצרת מכוסות קוסטהנויות הקפה, "גם רשת ח
 סניפים במדינה, 2000-שלה ביותר מ מתקני מיחזור לכוסות הקפההקפה החד פעמיות ומנגישה 

ור כוסות ייצשל  המחיר האמיתיבמגזין "זווית" מתאר את  מאמר –. עוד בנושא כאןלקריאה לחצו 
 לאחר השימוש. קפה חד פעמית והשלכתה

 
שנמשה מן הים בקרבת האיים המלדיביים.  ייצור נעליים מפלסטיק ממוחזרהחלה ב חברת אדידס

מיליון בקבוקי פלסטיק.  11-החברה מתכננת לייצר כמיליון זוגות מ 2017בנוסף, במהלך שנת 
 .כאןלקריאת הידיעה המלאה לחצו 

 

 
 

http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=668
https://www.youtube.com/watch?v=MSpTsOth88s
https://www.facebook.com/NewYorkMag/videos/10154705908914826/
https://www.facebook.com/nagendvorimadom/
https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/
https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/21/starbucks-trials-recyclable-cups-in-move-to-tackle-landfill-waste
https://www.edie.net/news/5/Costa-Coffee-cup-recycling-scheme-with-Veolia/
http://www.zavit.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%95%D7%A1-%D7%94%D7%A7%D7%A4%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D/
https://www.globalcitizen.org/en/content/adidas-shoes-made-from-ocean-plastic-are-finally-h/

