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

עדכונים
המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לתמיכה ביחידות סביבתיות לשנים .0202-0202
לתשומת לבכם לוח הזמנים קצר וניתן להגיש בקשות רק עד ל .5.55.51-לקריאת פרטי הקול
הקורא ולעיון במסמכים הנלווים לחצו כאן .לפרטים נוספים ניתן לפנות ללנה לוי פיליבה מאגף
השלטון המקומי במשרד להגנת הסביבה ,בכתובת .lenal@sviva.gov.il
המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לרשויות מקומיות ולאיגודי ערים לתמיכה באמצעים
לצמצום זיהום אוויר מיוממות .במסגרת הקול הקורא ,ניתן לקבל תמיכה לפרויקטים בתחומים
הבאים :תשתיות לרכיבה על אופניים (לא כולל שבילים) ,שאטלים לאזורי תעסוקה ותכנון אזורי אוויר
נקי .ניתן להגיש בקשות עד  7.0.02לכל המאוחר .לנוסח הקול הקורא לחצו כאן .לפרטים נוספים
ושאלות ניתן לפנות לדקלה בן יעקב ,מהמשרד להגנת הסביבה ,בכתובת .Diklab@sviva.gov.il
משרד האנרגיה יוצא בקול קורא להתקנת מערכות לניהול אנרגיה בבתי ספר .העיריות שיזכו בקול
הקורא יבחרו חמישה בתי ספר בהם יותקנו מערכות לניהול אנרגיה ,במימון מלא של המשרד.
ב"תמורה" ,בתי הספר יאפשרו למשרד האנרגיה גישה לנתוני צריכת החשמל שלהם ,לצורך ניטור
ומחקר עתידי .לפרטים נוספים לחצו כאן.
המשרד להגנת הסביבה יוצא בקול קורא המזמין את העיריות להגיש בקשות לקיום הכשרות לעובדי
עיריות וחברי ועדות תכנון ובנייה מקומיות בתחום הבנייה הירוקה .שימו לב :ניתן לכלול גם תכנים
בנושאים הקשורים לתכנון המרחב העירוני ,לרבות אמצעים להפחתת אי החום העירוני ,שילוב טבע
בעיר ועוד .ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ה .70.00.02-לפרטים נוספים לחצו כאן.
המשרד להגנת הסביבה פרסם שלושה מדריכים העוסקים בצמצום זיהום אוויר מכלי רכב)0( :
המלצות לרכש תחבורתי מופחת זיהום ( )0המלצות לצמצום זיהום אוויר מכלי צמ"ה הפועלים
באזורים עירוניים ( )7מדריך למעסיקים  -אמצעים לצמצום נסועת יוממים .לסיוע ביישום ההמלצות
ניתן לפנות אל דקלה בן יעקב ,מנהלת תחום זיהום אויר מתחבורה במשרד להגנת הסביבה ,בכתובת
.Diklab@sviva.gov.il
ב 01.02.02-יחול יום הניקיון הבינלאומי ,שמטרתו להגביר את המודעות לניקיון ולאיכות הסביבה
בקרב מקבלי החלטות ובקרב הציבור .ניתן להגיש בקשות לקק"ל להצטרפות למבצע ניקיון ארצי
במסגרת האירוע .לפרטים נוספים ולטופס הבקשה לחצו כאן.

יוזמות עירוניות
ברכות לחברנו אדר' אוריאל בבצ'יק ,מנהל בנייה ותכנון בר קיימא בעיריית ת"א-יפו ,על הזכייה
באות הבנייה הירוקה לשנת  0202של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה .אוריאל ייסד ומוביל את
הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא של פורום ה 01-ומקדם באופן מעורר השראה וחזון את
התחום.
ב 01-לספטמבר צוין יום החניה הבינלאומי ( ,)PARKing Dayבמסגרתו הופכים מקומות חניה
למרחבים מזמינים לפעילות חברתית ותרבותית .בישראל צוין האירוע בכפר סבא ,רמת גן ,הרצליה
וגבעתיים בשיתוף ארגון "מגמה ירוקה" ועמותת "מרחב" .לקריאת הידיעה המלאה באתר פורום
ה 01-לחצו כאן.
עיריית כפר סבא חנכה מרכז מחזור וקיימות עירוני בשם "מרכז קיפוד" .מטרת המרכז היא לקדם
מודעות ציבורית לצמצום פסולת על ידי קידום נושאים של מחזור ,שימוש חוזר וצמצום צריכה .המרכז
כולל מספר מתחמי פעילות" )0( :אקו האב" -מתחם הרצאות ,ערבי סרטים והופעות בנושאי קיימות
(" )0הסדנא" -מתחם סדנאות יצירה תוך שימוש חוזר בחומרים (" )7הספרייה" -מכירת ספרים יד
שנייה בשיתוף מיזם "סיפור חוזר" (" )1שיתופייה" -ספריית השאלת חפצים שיתופית לקהילה ()1

"קפה תיקון" -מתחם הפועל אחת לחודש ומזמין את התושבים לתקן חפצים שונים באמצעות סיוע
מתושבים מתנדבים .המפגש הראשון התקיים בחודש ספטמבר ועסק בתיקון אופניים לקראת יום
כיפור – לחצו כאן לצפייה בתמונה מהמפגש (" )6קפה קיפוד" -המציע קפה וכיבוד לבאי המרכז.
לפרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של המרכז לחצו כאן.
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
"פלייסמייקינג" הינה תפיסה וגישה תכנונית שמבקשת לקדם הנעה של הקהילה המקומית לפעולות
שיתופיות וחשיבה משותפת על המרחב הציבורי .בין התאריכים ה 02-01.02.02-יתקיים
באמסטרדם כנס בנושא תחת הכותרת " ."Placemaking Weekהכנס יכלול פאנלים ,סדנאות
וסיורים .לפרטים נוספים באתר הכנס לחצו כאן.
ב 07.02.02-יתקיים יום עיון בנושא "גינון בר קיימא" בכפר סבא ,ביוזמת עיריית כפר סבא ומשרד
החקלאות ופיתוח הכפר .לפרטים נוספים ואופן ההרשמה לחצו כאן.
ב 07.02.02-יתקיים יום עיון בנושא כלכלה התנהגותית בביה"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר
באוניברסיטת ת"א ,ביוזמת המועצה הישראלית לבנייה ירוקה .מטרת יום העיון היא ללמוד על
דרכים לרתימת הכלכלה ההתנהגותית לטובת עידוד אורח חיים מקיים .לפרטים נוספים לחצו כאן.
ב 01.02.02-יתקיים כנס משגב לכפריות מקיימת בישוב מעלה צביה ,ביוזמת מועצה אזורית משגב.
לפרטים נוספים לחצו כאן.
ב 01.02.02-יתקיים יום העיון בנושא "מעבר לתאורת לד בשילוב פרויקט העיר החכמה" ביוזמת
האגודה הישראלית לתאורה .האירוע יתקיים ברמת גן .ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך יש
צורך בהרשמה מראש בקישור כאן .לצפייה בסדר היום לחצו כאן.
שמרו את התאריך! ב 70.02.02-יתקיים הכנס השנתי של רשת ערים בריאות בשיתוף עיריית
ראשון לציון ,תחת הכותרת" :ערים מנהיגות שינוי  -בריאות מוניציפלית בעידן גלובלי" .לפרטים
נוספים לחצו כאן.
ב 0.00.02-יתקיים כנס בנושא תכנית משא"ב – מדיניות שימור אנרגיה ברשויות .הכנס יתקיים בין
השעות  02:22ל 07:22-במרכז השלטון המקומי בתל אביב .סדר יום יתפרסם בהמשך .ההשתתפות
אינה כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה מראש בקישור כאן .למצגת קצרה המציגה את התכנית
לחצו כאן.
שמרו את התאריך! ב 0-7.00.02-יתקיים הכנס השנתי ה 01-של איגוד אדריכלי הנוף במרכז
הירידים בת"א .הכנס יעסוק בתכנון נוף דרך המים .לפרטים נוספים לחצו כאן.
שמרו את התאריך! ב 07.0.0208-יתקיים כנס רשויות החוף באירוחה של עיריית הרצליה .פרטים
נוספים יתפרסמו בהמשך.

קורסים והכשרות
ב 0.00.02-תתקיים סדנת מבנים מאופסי אנרגיה ביוזמת המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.
הסדנה תציג מושגי יסוד בתחום ותסקור מגמות מהעולם וכן מקרי מבחן ראשונים מישראל .לפרטים
והרשמה לחצו כאן.
ב 7.00.02-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 01.00.02-יתקיים סיור לבניין החדש של חברת  SAPברעננה הנבנה על פי התקן הישראלי
לבנייה ירוקה .הסיור יערך ביוזמת המועצה הישראלית לבנייה ירוקה .לפרטים נוספים לחצו כאן.
ב 07.00.02-יפתח קורס מלווה בנייה ירוקה  -משולב (מבני מגורים ומבני ציבור) ביוזמת המועצה
הישראלית לבנייה ירוקה ומכון התקנים הישראלי .הקורס יכלול  8מפגשים שבועיים ויתקיים בתל
אביב .לפרטים נוספים לחצו כאן.
ב 08.00.02-יפתח קורס ממונה תהליך מחזור פסולת בנייה של מכון התקנים הישראלי .הקורס
יכלול  02מפגשים שבועיים ויתקיים בתל אביב .לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן.

כתבות וחומרים מעניינים – מישראל
בכתבה שהתפרסמה במוסף מיוחד בנושא "בנייה ירוקה וערים חכמות" של עיתון "הארץ" שיצא
לרגל הכנס השנתי של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ,מסביר איתן אטיה ,מנכ"ל פורום ה,01-
את הקשר בין בנייה ירוקה ליוקר המחייה[..." :בנייה ירוקה] מביאה לחיסכון והפחתה ניכרת בעלויות
התפעול של הבניין והדירות ,במיוחד בכל הקשור לצריכת החשמל ,מים ועוד" .לעיון במוסף כולו לחצו
כאן.
קבינט הדיור אישר את תכנית חזית הים העירונית של חיפה .מטרתה העיקרית של התכנית היא
פתיחת החזית המערבית של נמל חיפה לציבור והפיכתו לנמל נוסעים בלבד ,בתוספת שטחי תיירות
ובילוי ,טיילת חוף ,מלונאות ועוד .לקריאה נוספת לחצו כאן.
יוקם מתקן לייצור חשמל שיופק מתהליך טיהור שפכים – המתקן יוקם בהוד השרון בעלות של שבעה
מיליון  ₪ביוזמה משותפת של תאגידי הביוב ,פלגי השרון (כפר סבא) ומי הוד (הוד השרון) .להרחבה
לחצו כאן.
זכוכית נחשבת חומר אידיאלי למיחזור אולם אחוז מזערי של אריזות זכוכית מועבר למיחזור וכן
בקבוקי הזכוכית שנאספים תמורת פיקדון מיוצאים למחזור בחו"ל .לקריאה באתר "זווית" אודות
הסיבות לכך לחצו כאן.
לקריאת כתבה שהתפרסמה בעלון "התאחדות בוני ארץ" הסוקרת את כלי המדידה "שכונה 762
מעלות" של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ,לחצו כאן.
לקריאת טור דעה של צור משעל אודות הקשר בין ההוריקנים האחרונים בפלורידה ובטקסס לשינויי
האקלים ,לחצו כאן.
בעונה הבאה בית האח הגדול ייבנה ויעוצב על בסיס עקרונות הבנייה הירוקה ,במטרה להעלות
למודעות ציבורית את הנושא .מדובר ביוזמה של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בשיתוף
הזכיינית "רשת" ,המציעה לחברות ויזמים בתחום הזדמנות שיווקית ופרסומית .למצגת קצרה
המתארת את היוזמה לחצו כאן.
מחקר ישראלי חדש השתמש בתצלומי לוויין כדי לזהות זיהומי אוויר באזור ים המלח .אחד
מההיבטים החדשניים במחקר הוא היכולת לבודד באמצעות תצלומי לוויין את ההשפעה של מפעל
בודד על זיהום האוויר .לקריאת הכתבה באתר "זווית" לחצו כאן.

יוזמות עירוניות מהעולם
עיריית סנטה מוניקה (בארה"ב) מקיימת לאחרונה ניסוי בו היא מאפשרת לתושבים להגיב על הצעות
שונות של תכנון עירוני ,באמצעות אפליקציה שמציבה בפניהם שאלות שמלוות בתמונות (בדומה
לאפליקציית ההיכרויות "טינדר") .האפליקציה מאפשרת לעירייה למדוד עמדות בקלות רבה יותר,
ולתושבים להשפיע באופן יומיומי על ההחלטות שמתקבלות .להרחבה לחצו כאן.
חברת הייעוץ והמחקר  CEBRפרסמה מדד חדש שמשקף את ההתקדמות של  71ערים שונות
בעולם לקראת תחבורה עירונית בת-קיימא .על פי המדד ,אוסלו צפויה להיות העיר הראשונה בעולם

שתצליח לאפס את הפליטות מתחבורה ואחריה ערים אירופאיות נוספות כגון לונדון ואמסטרדם.
לקריאה נוספת לחצו כאן.
לצפייה בתמונות של 'לפני' ו'אחרי' שמשקפות את הדרכים השונות בהן ערים שינו משמעותית את
המרחב הציבורי ,לחצו כאן.

כתבות וחומרים מעניינים – מהעולם
שבדיה הציבה לעצמה יעד שאפתני של אפס פליטות פחמן דו־חמצני עד שנת  .0211לצורך השגת
היעד יגדל המיסוי על פליטות ,התחבורה הציבורית תועבר לדלק ביולוגי ויקודם השימוש בכלי רכב
חשמליים .כמו כן ,המדינה מתכוונת להשתמש באצות מיקרוסקופיות שמבצעות פוטוסינתזה
ומתרבות במהירות לצורך איפוס גזי החממה שנפלטים מהתעשייה .להרחבה בנושא לחצו כאן.
החוקר תומאס ארמקורה טבע את המונח אורבניזם בקוד פתוח ,כלומר עירוניות בה התושבים עצמם
לוקחים חלק פעיל בעיצוב העיר באמצעות פרויקטים נקודתיים .לסרטון "טד" המתאר דוגמאות בנושא
לחצו כאן .דוגמה לכך היא סימון "גרילה" של שבילי אופניים על ידי פעילים מקומיים ,כפי שנעשה
בג'ורג'יה ארה"ב .לסרטון המתאר את הפעילות לחצו כאן.
דו"ח של סוכנות הסביבה של האיחוד האירופי ( )EEAמספק דוגמאות לדרכים בהן התמודדו 00
ערים מרחבי היבשת עם הצורך במימון של פעולות הסתגלות לשינויי האקלים ,למשל על ידי שילוב
של יעדי הסתגלות בפרויקטים של תשתיות עירוניות או על ידי מיקור המונים .לקריאת הדו"ח לחצו
כאן.
ממשלת מחוז אונטריו שבקנדה השיקה קמפיין שמתאר את ההשפעה של שינויי האקלים על חייהם
האישיים של האזרחים ,למשל השפעה של שינויי אקלים על זמינות חומרי הגלם של הפיצה שהם
אוהבים לאכול  -לצפייה בסרטון לחצו כאן.
חוקרים מהמרכז לקיימות באוניברסיטת  Lundשבשוודיה מצאו את הדרכים היעילות ביותר להקטין
את ההשפעה האנושית על שינויי האקלים .בראש הרשימה – להוליד פחות ילדים .לקריאה נוספת
באתר "זווית" לחצו כאן.

