
   שלום רב,
  

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

 עדכונים

 

, לקידום איכות החיים העירונית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבהתכנית "השיק את  51-פורום ה

התכנית  ., בהשתתפות ראשי הערים הגדולות בישראל81.3.81-בטקס חתימה חגיגי שהתקיים ב

מציבה לעיריות סטנדרט אחיד לקידום קיימות עירונית ותספק להן כלים להתמודדות עם מגוון 

האתגרים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים שמציבות בפניהן מגמות גידול האוכלוסייה, העלייה 

 . כאןלקריאה נוספת לחצו  .בצפיפות, בגודש ובזיהום האוויר

 

 WRI פרסלהציע מועמדות ל פרסם קול קורא לערים ולתושבים לערים מקיימות WRI Ross מרכז

Ross יוענק לפרויקט אלף דולר 052הפרס, על סך , עבור פרויקטים אורבניים מהפכניים. לערים ,

בעל תרומה מהפכנית לקיימות העירונית, אשר "טרם קיבל את ההכרה המגיעה לו". ההרשמה 

 . כאן. לפרטים לחצו 8181פתוחה עד יוני 

 

 יוזמות עירוניות

 

, אשר מטרתו לקדם ולבצע מקום"הקימו את מיזם "תעשו  עיריית ירושלים בשיתוףחברת עדן 

פרויקטים ליצירת מרחבים ציבוריים יצירתיים, נעימים ומזמינים ברחבי ירושלים. לקריאה נוספת לחצו 

 . כאן

 

 זאת במסגרת ,תתקין בחודש אפריל מערכות מתקדמות לניטור איכות אוויר עיריית כפר סבא

הפעולות אותן מבצעת העירייה במאבק במפגעי הסביבה, כדוגמת שריפות פסולת בלתי חוקית 

המערכות יותקנו בשלב הראשון כפיילוט  .בשטחים הסמוכים לעיר, זיהומים ממפעלים, כלי רכב ועוד

הנתונים יהיו שקופים ונגישים  .בשישה מוקדים בשכונות המזרחיות ובמוקד נוסף בשכונות הירוקות

 .כאן יבור באתר העירייה. לקריאה נוספת לחצולצ

 

, אשר מערכת של תיבות קינון לתנשמותהציבה בקרבת השדות החקלאיים בעיר  עיריית נס ציונה

בשימוש ברעלים. מלבד הרצון מהוות מדבירות ביולוגיות נגד מכרסמים ומפחיתות את הצורך 

להפחית את השימוש בהדברה כימית, תיבות הקינון הוקמו גם במטרה לשמור על המגוון הביולוגי 

 .אןכבעיר, בעקבות סקר טבע עירוני שביצעה העירייה. לקריאה נוספת לחצו 

 

אנו מזמינים אתכם להעביר לנו חומרים ולשתף אותנו בפרויקטים מעניינים הנעשים בעירכם, 

 .tamars@forum15.org –לצורך הצגתם במידעון זה. את החומרים יש להעביר למייל 

 

 אירועים

 

, אשר נמצא בשיא באתר פארק בריכת החורףמזמינה אתכם לבקר  המועצה האזורית לב השרון

 .כאןעונת הפריחה והלבלוב. האתר נמצא בסמוך ליער עין שריד. לפרטים ולהוראות הגעה לחצו 

 

ידי ארגוני -. מצעד האקלים מאורגן עלבתל אביבהשנתי  מצעד האקליםיתקיים  81.2.8181-ב

הסביבה בישראל כחלק מפעילות שבוע כדור הארץ העולמי, במטרה לקדם מטרות כגון אוויר נקי, 

 . כאןשימוש באנרגיות מתחדשות, שמירה על הטבע ועל בעלי החיים ועוד. לפרטים נוספים לחצו 

 

, האדריכל ד"ר נעם אוסטרליץ בקריית טבעוןשנבנה ע"י  סיור ב"בית אקולוגי"יתקיים  2.0.8181-ב

http://www.forum15.org.il/Content.aspx?id=486
http://www.wrirosscities.org/prize
https://jlm-placemaking.com/he/home
https://jlm-placemaking.com/he/home
https://www.kfar-saba.muni.il/?CategoryID=255&ArticleID=9838
https://drive.google.com/open?id=1hbt3LasrXhKayw8sWYDS-Tv999NtE7Hi
mailto:tamars@forum15.org
https://drive.google.com/open?id=1IonjBsPxX1qO_nLnfFibSXg80JHbeo72
https://drive.google.com/open?id=1i_QtmbfRhIv5ZJby_-4ql_y5uI0ALcMI


. הסיור יכלול הכרות עם מושגים כלליים בתחום הבנייה המרכז לבנייה מתקדמת וירוקה"ביוזמת "

מבנה חי המתוכנן ומתנהל לפי עקרונות הירוקה ועם מכלולים טכנולוגיים חיוניים והתרשמות ישירה מ

 . כאןלפרטים לחצו  .יש להירשם מראש₪,  80הסיור הוא בעלות של  .אלו

 

. הכינוס יתקיים יחד עם האגודה הישראלית לתאורההכינוס השנתי של יתקיים  80.0.8181-ב

, התערוכה הגדולה של תחום החשמל בארץ. ביום הכינוס תיערך תערוכה ייעודית RAXתערוכת 

 .כאןמקצועית בתחום הנדסת התאורה. לפרטים לחצו 

 

. לפרטים בירושלים רכזי גינון קהילתייום עיון ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר יקיים 31.0.8181 -ב

 .5210380-13או בטלפון  meiravh@moag.gov.ilנוספים ניתן לפנות למירב חג'בי בדוא"ל 

 

 קיימא-שני סיורים חדשים בנושאי סביבה ותכנון ברמשיקה  המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

פרטים נוספים והרשמה . מאי יצא סיור לפריז, ובחודש יוני יצא סיור לאוסלו בחודש. 8181באביב 

 .זהבאתר המועצה בקישור 

 

 קורסים והכשרות

 

קורס "ערים חכמות ומבינות: חדשנות, מידע וטכנולוגיה בשירות השלטון יפתח  82.2.8181-ב

. תל אביבמפגשים אחת לשבוע ויתקיים ב 1הקורס יכלול  ן המקומי.מרכז השלטושל  המקומי"

 . כאןלפרטים והרשמה לחצו 

 

 . הקורס יכלולמכון התקנים הישראלישל  קורס בנושא "מניעת כשלים בבנייה"יפתח  80.2.8181 -ב

 . כאן. לפרטים לחצו תל אביבמפגשים אחת לשבוע ויתקיים ב 88

 

. הקורס משרד החקלאות ופיתוח הכפרשל  קורס בנושא "קיימות בגן הנוי"יפתח  1.81.8181-ב

. לבירורים ניתן לפנות למירב חג'בי בית דגןם שבועיים ויתקיים במפגשי 0יכלול 

 .5210380-13או בטלפון  meiravh@moag.gov.il  בדוא"ל

 

 מישראל –כתבות וחומרים מעניינים 

 
ניתוק המים של המסדירים את הליכי  רשות המיםאישרה את כללי  ועדת הכלכלה של הכנסת

ח"כ יו"ר הועדה,  .צרכנים שאינם ביתיים, בהם עסקים ומפעלים, בעקבות זיהום משפכים אסורים

לקריאה נוספת  .רשות המים, ציין כי הניתוק יהיה מוצא אחרון ולאחר הליך מסודר ואישור איתן כבל

   .כאןלחצו 

 

יותקנו פאנלים להפקת חשמל מאנרגיית שמש על גגות המבנים.  קיסריהבפארק העסקים של 

החשמל שייווצר יימכר ללקוחות ולשוכרים במבנים שבגגות שלהם יוקמו המערכות, באופן שישפר 

 . כאןויוזיל את צריכת החשמל שלהם ויצמצם את זיהום האוויר. לקריאה נוספת לחצו 

 

מהמפעלים בישראל מחוברים  21–רק כל, אך יותר מעשור עבר מאז נחשפו תגליות הגז במימי ישרא

. בינתיים, הם ממשיכים לשלם פי שניים מפעלים פוטנציאליים 811לרשת החלוקה של הגז, מתוך 

 .כאןלקריאה נוספת לחצו  .ויותר על חשמל "רגיל", מזהם יותר

 

 יוזמות עירוניות מהעולם

 

על  , אשר מעודדת חדשנותלעובדי העירייהנפתחה תכנית הכשרה מיוחדת , דנוור, קולורדובעיריית 

https://sid-center.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F/
http://www.light.org.il/
mailto:meiravh@moag.gov.il
https://ilgbc.org/school/
https://www.shelegcrm.com/masham/search_activity.aspx?event_no=174163
https://portal.sii.org.il/heb/training/course/?cid=6c492ed6-4afb-4ea4-acc6-5d7a7977f686
mailto:meiravh@moag.gov.il
http://www.tashtiot.co.il/2018/01/31/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A7/
http://www.tashtiot.co.il/2018/01/31/%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%9B%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8/
http://www.tashtiot.co.il/2018/02/04/%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%96-%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A4%D7%95-%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%96-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%99/


 . כאןמנת לייעל ולשפר את תפקוד העירייה. לקריאה נוספת לחצו 

 

, שמטרתו למצוא רעיונות חדשים לפתרון Sidewalk Torontoם הושק מיזשבקנדה  טורונטובעיר 

. המיזם משלב תכנון עירוני בראייה אתגרים הנובעים מצמיחתה של העיר והגידול באוכלוסייתה

עתידית וטכנולוגיות דיגיטליות חדשות על מנת ליצור שכונות מקיימות הממוקדות באיכות חיי 

התושבים, והמאפשרות ניידות והזדמנויות כלכליות. המיזם, שייעשה בשיתוף הציבור, הושק על ידי 

רגון שהוקם על ידי ממשלת )א Waterfront Torontoיחד עם ארגון  Sidewalk Labsחברת 

 .כאןקנדה, מחוז אונטריו והעיר טורונטו(. לקריאה נוספת לחצו 
 

 מהעולם –כתבות וחומרים מעניינים 

 עלולים להישאר ללא מים קייפטאוןמיליוני תושביה של בשל בצורת כבדה השוררת בדרום אפריקה, 

 . כאןלקריאה נוספת לחצו  החל מחודש אפריל.

NACTO  ערים גדולות  01)הארגון האמריקאי של עובדי עיריות העוסקים בתחום התחבורה(, המייצג

, באופן מדריך חדש לתכנון תשתיות לרכיבה על אופניים 8181בצפון אמריקה, פרסם בדצמבר 

 . כאןשיהיה מיטבי מבחינת שיקולי הבטיחות והנוחות לרוכבים. לקריאה נוספת לחצו 

 

בעזרת תחבורה ציבורית טובה, אך  8188בשנת  3%-גדלה ב בארה"ב סיאטלאוכלוסייתה של העיר 

 . כאן. לקריאה נוספת לחצו העיר למנוע עלייה בעומסי התנועההצליחה 

 

 10. המבנה יהיה בגובה ייבנה יער ורטיקלי חדש במבנה דירות בהולנדש איידהובןבעיר 

טונות של  8,801צמחים אחרים. העצים במבנה צפויים לספוח  0,811-ועצים  880ויכלול   מטרים

  .כאןועוד. לקריאה נוספת לחצו  במילאנו, פריז, נאנג'ינגחמצני בשנה. מבנים דומים נבנו -פחמן דו

 

ומיידעת אותם באיזו גינה נמצאים החברים של , מחברת בין שכנים Park Timeהאפליקציה החדשה 

. מטרת האפליקציה היא ליצור קהילתיות בשכונה ולמנוע מצב של הילדים, כדי שיוכלו להיפגש איתם

 .כאןפת לחצו בדידות המסוכנת חברתית ובריאותית לתושבים. לקריאה נוס

 

. המערכת, שתתחיל לפעול בשנת מערכת סחר בפליטות גזי חממהתתחיל ליישם  סיןממשלת 

פחות, וכמות  , תאלץ מפעלים וחברות מזהמות לרכוש היתרי פליטה מחברות מזהמות8181

 . כאןההיתרים תפחת בהדרגתיות. לקריאה נוספת לחצו 

 

-קורא למסעדות ולברים להגיש קשיות חד The Last Plastic Straw  קמפיין אמריקאי בשם

אחוזים מכלל הפסולת בחופים  0. זאת מאחר והקשיות מהוות פי בקשהפעמיות לשתייה רק על 

 . כאןופוגעות, בין השאר, בצבי ים ובדגים. לקריאה נוספת לחצו 

 

 
 
 
 

 בברכת חג שמח,
 קרבטריתמר שטרצר ומאיה 

  

 

http://www.denvergov.org/content/denvergov/en/mayors-office/programs-initiatives/peak-performance/peak-academy.html
https://sidewalktoronto.ca/#about
https://news.walla.co.il/item/3131993
https://nacto.org/2017/12/06/designing-for-all-ages-and-abilities/
https://usa.streetsblog.org/2017/12/18/seattle-adds-people-without-adding-traffic/
http://www.climateactionprogramme.org/news/new-vertical-forest-to-be-built-in-eindhoven?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=First++zero-emissions++Winter+Olympics+kicks+off+in+South+Korea%3A+Climate+Action+News&utm_campaign=Climate+Action+Newsletter
https://medium.com/sidewalk-talk/bringing-neighbors-back-to-neighborhoods-5f7b2b41e1a6
https://www.greenbiz.com/article/chinas-monumental-new-emissions-trading-scheme
http://www.zavit.org.il/%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%A9-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%A7%D7%A9/

