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 51-חברי מטה ההיגוי והבקרה ליישום אמנת האקלים של פורום ה
   

   שלום רב,
  

 אמנת האקלים7  יבנושא 52-להלן מקבץ הודעות ועדכונים מטעם פורום ה
   

 הודעות חשובות

 
הפורום העירוני לתכנון מפגש יתקיים  06700-50700בין השעות  5.6.52-ב שמרו את התאריך!

בהשתתפות המתכנן ואדריכל הנוף ניל תקווה, -בעיריית פתח. המפגש יתקיים קיימא-ובנייה בני
 . liana@forum15.org.ilמתינסון. להשתתפות יש להירשם מראש, בדוא"ל 

 

 עדכונים

 
. המועד 5052בנובמבר,  56-ל 55-תתקיים בעכו בין התאריכים ה ישראל הראשונה לעירוניותועידת 

 .כאן. לפרטים נוספים לחצו 1.5-הוארך עד להאחרון להגשת הצעות להרצאות ולפאנלים 
 

 ENERGY BIKE -מתחם ה עמותת "אקולנוע" יצרה מרחב חדש לתרבות ואנרגיה ירוקה!
למידע נוסף מתאים למגוון קהלים וגילאים, ויכול להשתלב במסגרת אירועי קיץ ברשויות מקומיות. 

 .כאן. לגלריית התמונות לחצו כאןאודות פעילות העמותה לחצו 
 

 עדכוני בנייה ירוקה
 

. במסגרת השבוע יתקיימו בין היתר שבוע הבנייה הירוקה בישראליצוין  50.6 - 3.6בתאריכים 
 האירועים הבאים, הרלוונטיים לעיריות7

 
מפגש יתקיים  06700-50700בין השעות  5.6.52-ב !51-מפגש מיוחד לעיריות פורום ה -מומלץ 

בהשתתפות המתכנן תקווה, -בעיריית פתח. המפגש יתקיים קיימא-הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני
 . liana@forum15.org.ilואדריכל הנוף ניל מתינסון. להשתתפות יש להירשם מראש, בדוא"ל 

 
המועצה הישראלית לבנייה הכנס השנתי הרביעי של יתקיים  6.6.52-ב שמרו את התאריך! מומלץ!
הכנס יעסוק בעשייה הענפה בבנייה הירוקה בישראל ויציג את החדשנות בתחום. הכנס  ירוקה.

 .כאןיתקיים בתל אביב. לפרטים ולהרשמה לחצו 

 
הטמעת כלים פיננסיים לקידום "מעבדה לחדשנות" בנושא  המשרד להגנת הסביבהיקיים  50.6 -ב

. המעבדה מתקיימת במסגרת עבודה רחבה בנייה ירוקה ושיפוצים אנרגטיים במבני מגורים בישראל
וח כלי מימון לעידוד בנייה ירוקה, בשיתוף מגוון יותר שמבצע המשרד להגנת הסביבה בנושא פית

, בירושלים. לפרטים נוספים 05700-53700בין השעות  50.6בעלי העניין. המעבדה תתקיים ביום ה', 
 . omric@sviva.gov.ilוהרשמה, ניתן לפנות לעומרי כרמון באמצעות הדוא"ל 

 
( במדינת ווירג'יניה Tysons Cornerהעיירה טייסונס קורנר ) - שיפוצים ירוקיםועוד בנושא 

שהפך לאבן שואבת למומחים לרטרופיטינג )שיפוצים ירוקים(  מודל עירוניהחלה ליישם  בארה"ב
 .כאןמרחבי העולם. לכתבה המלאה לחצו 

 

 יוזמות עירוניות

 
בכפר  קיימא-גינון ברערכה לאחרונה סיור לימודי בנושא  היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

. גינון בר קיימא עושה שימוש באמצעים שאינם מסוכנים לבריאות ולסביבה, לרבות הימנעות סבא
משימוש חומרי הדברה וריסוס כימיים. נזכיר כי לאחרונה הודיעו מספר עיריות על הפסקת השימוש 

מצ"ב סיכום   ידי ארגון הבריאות העולמי כגורם לסרטן.-בחומר הריסוס "ראונדאפ", אשר הוכרז על
  יור.הס
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שמירה על הקימה יחידת סיור עירונית להגברת המודעות ל עיריית בת יםעם היציאה לחופש הגדול, 
. יחידת הסיור נקראת "סיירת מרחב" והיא מונה עשרות בני נוער, סטודנטים ניקיון העיר והסביבה

מצ"ב הודעה ר. ואזרחים ותיקים המתנדבים כסיירי ניקיון והסברה בחופי הים ובגינות הציבוריות בעי
 לעיתונות בנושא ותמונות להמחשה.

 
המקומית בתחום הסביבה הקהילה העסקית מקדמת אחריות תאגידית בקרב  עיריית רעננה

בתחומים סביבתיים לרבות שיתופי פעולה עם עסקים מקומיים והקהילה. בין היתר מקדמת העירייה 

חברות רבות בנוסף, תחבורה בני קיימא ועוד. בתחום הטיפול בפסולת, התייעלות אנרגטית, קידום אמצעי 

לקריאת  .בעיר שותפות ל"פורום עסקים ירוק" ומקדמות מהלכים להתייעלות סביבתית פנימית בחברה
 .כאןהידיעה המלאה באתר העירוני לחצו 

 
אנו מזמינים אתכם להעביר לנו חומרים ולשתף אותנו בפרויקטים מעניינים שנעשים בעירכם 

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

 אירועים קרובים

 

בקריית שדה התעופה. לפרטים  ועידת קלינטק למחזורתתקיים  53.5.52-ב שמרו את התאריך!
 .כאןולהרשמה לחצו 

 
"תחבורה עירונית בשעות הצהריים יתקיים שולחן דיונים בנושא  50.6.52-ב שמרו את התאריך!

. לפרטים ולהרשמה לחצו ה ולמדעי הסביבההאגודה הישראלית לאקולוגיביוזמת  מקיימת בגוש דן"
   .ןכא
 

ביוזמת  ועידה לעיצוב ואדריכלות בנצרתתתקיים לראשונה בישראל  50.6.52-ב שמרו את התאריך!
  .כאן. להרשמה לחצו כאן. לפרטים נוספים לחצו "בית ונוי"חברת 

 
 הוועידה השנתית למדע ולסביבהבאוקטובר תתקיים  51-ל 55-בין השמרו את התאריכים! 

 .כאןבאוניברסיטה העברית, ירושלים. לתכנית הוועידה ולהרשמה לחצו 
 

 בנושא, השלישי לאומי-הבין כנס הקיימותיתקיים באשדוד  6.55.52-ב שמרו את התאריך! מומלץ!

 .כאן. לפרטים נוספים לחצו והזדמנויות" אתגרים החוף "רשויות
 

 (COP21ועידת האקלים בפריז )לקראת 

 
, לבטל את התכנית הלאומית להפחתת פליטותבטיוטת חוק התקציב שפורסמה השבוע מוצע 

( ופעלה במשך פחות משנה וחצי עד שהוקפאה 5055-5050)לשנים ₪ מיליארד  5.5-שתוקצבה ב
לתמיכות ₪ מיליון  503 -הוקצו כבחוק ההסדרים הקודם. במסגרת שנות יישומה של התכנית, 

לתמיכה בפעילותן של רשויות מקומיות. לפי ₪ מיליון  52-בפרויקטים להפחתת פליטות, מתוכן כ
שהושקע. ₪  5על כל ₪  4.3נתוני הממשלה, השקעות אלה השיאו תועלת ישירה למשק ביחס של 

על התכנית באתר המשרד למידע נוסף ₪. וכן הביאו להשקעות נוספות בשיעור של כחצי מיליארד 
 . כאןלהגנת הסביבה לחצו 

 
יעדי ההפחתה שהגישו עד את המידע על  מנגיש בצורה נוחה CAIT Climate Data Explorerאתר 

)הדומה  מונקולקראת שיחות האקלים בדצמבר הקרוב. לאחרונה הכריזה מדינת  כה מדינות העולם
, מדינה קניה. 5660, ביחס לשנת 5000עד שנת  20%בממדיה לעיר( על יעד הפחתה של 

 ים כרגיל". ביחס לתרחיש "עסק 5000הפחתה עד לשנת  00%מתפתחת, הצהירה על יעד של 
 

 צמיחה כלכלית לבין השימוש בין( Decoupling) הקשר ניתוקב בשנים האחרונות הולך וגובר הצורך

נחשב כיום  Decoupling. הסביבתית הנגרמת כתוצאה מכך וההידרדרות במשאבים וגובר ההולך

פורסם לאחת ההזדמנויות הגדולות לחדשנות, לשימוש מושכל במשאבים ולפיתוח כלכלי. לאחרונה 
. כאןהמציג את הנושא. לקריאת תקציר הדו"ח בעברית לחצו האו"ם  של UNEPארגון דו"ח של 

. לחוברת של המשרד להגנת הסביבה בנושא כאןח המלא והתקציר באנגלית לחצו לקריאת הדו"
 .כאןלחצו 
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שאם האקלים ימשיך להשתנות  מעריך של קבוצת מדענים המתמחים בתחום האקלים חדש ח"דו
לכתבה ! הקרובות השנים 20-ב כבר מטרים בכשלושה יעלה הים מפלסוכדור הארץ ימשיך להתחמם, 

 .כאןלקריאת הדו"ח המלא לחצו  .כאןתר "תשתיות" לחצו בא
 

בית משפט קיבל את  - הממשלה תחויב להפחית את פליטות גזי החממה7 הולנדפסיקה תקדימית ב
 52%עתירתם של ארגוני הסביבה וקבע כי יש לצמצם את פליטת גזי החממה במדינה בשיעור של 

 .כאן. לקריאת הכתבה המלאה ב"דה מרקר" לחצו 5050עד לשנת 
 

 ימי עיון, קורסים והכשרות

 
תתקיים  מכון התקניםמטעם  "תהליכי שיתוף הציבור בתכנון עירוני ואזורי"השתלמות בנושא 

 .כאן. לפרטים נוספים והורדת טופס הרישום לחצו 5.6.52בתאריך 
 

. 5.55.52יתקיים בתאריך  םמכון התקנישל  מייננת בלתי קרינה בודקי להסמכת והכנה העשרה קורס
 .כאןלפרטים נוספים והורדת טופס הרישום לחצו 

 

 מהארץ -כתבות וחומרים מעניינים 

 
והתמוטטותו ס"מ  20עד  10-בכל שנה מאבד המצוק החופי כ  7אשקלוןהחלו העבודות לחיזוק מצוק 

מסכנת חיי אדם וגורמת לנזקים במיליארדי שקלים. לידיעה המלאה באתר המשרד להגנת הסביבה 
 .כאןלחצו 

 
, במטרה להפחית את זיהום האוויר לגז טבעי בחיפהלהעברת התחבורה  מיליון שקל 10בקרוב יוקצו 

 .כאןבאזור מפרץ חיפה. לכתבה באתר "תשתיות" לחצו 
 

 5-הפרויקט, שעלותו כ - י איילוןמקדמת תכנית להקמת פארק מעל נתיב יפו-תל אביבעיריית 
דונם במרחב שמעל נתיבי איילון, מרכבת מרכז ודרומה. לקריאת  510-ישתרע על פני כ₪, מיליארד 

 .כאןהכתבה ב"כלכליסט" לחצו 
 

עו"ד מיכל ביטרמן, מאמר דעה מאת   – לדורות יהלבכי להוביל עלול הדיור למשבר כחלון של הפתרון
 .כאן" לחצו "Ynet-. לקריאת הכתבה המלאה ביו"ר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

 
הסיכונים משימוש בחומרי הדברה. הצעה זו שמטרתה הפחתת  הצעת חוקמקדמת  אדם טבע ודין

עירוני. למאמר -והבין השימוש בקוטלי עשבים בתחום העירונימעוניינת להסדיר בין היתר גם את אופן 
 .כאןהמלא בכתב העת "אקולוגיה וסביבה" לחצו 

 
, שותפה בפרויקט אורית נבו7 מאמר של המפתח להשגת יעדי הקיימות -י אורח החיים העירוני שינוי

 .כאן. לקריאת המאמר המלא לחצו מכון ירושלים לחקר ישראל"קיימות עירונית" מטעם 
 

המציאות התכנונית המעניקה בכתב העת "אקולוגיה וסביבה" מבקר את  רמןיואב למאמר דעה של 
ומדגיש את החשיבות של תכנון המציב את הולכי הרגל במרכז. למאמר  העדפה לכלי רכב פרטיים

 .כאןהמלא לחצו 
 

מנסה להפוך את הרחובות שלנו ל"קטיפים ואכילים" ללא תשלום.  רחובות אכילים""מיזם חדש בשם 
 .כאןלדף הפייסבוק של המיזם לחצו 

 
העוסקת בקידום יוזמות עירוניות בטכנולוגיה, חדשנות ויזמות, מציעה תשעה כללים  CITIEיוזמת 

ערים מרחבי העולם  10בתחומן. היוזמה בחנה  חדשנות ויזמותשערים יכולות לאמץ על מנת לתמוך ב
שובצה  יפו -תל אביבוקיבצה אותן לארבע קבוצות, בהתבסס על הביצועים שלהן בתחום. העיר 

 .כאן"ערים הקוראות תיגר". לקריאת הכתבה המלאה לחצו   בקטגוריית
 

 מהעולם -כתבות וחומרים מעניינים 
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http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=511
https://www.facebook.com/pages/%D7%A0%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%91%D7%93-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8/530971960388337?fref=ts
http://cityncountrybranding.com/2015/07/06/%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA/


שלה, על רקע הבצורת הקשה שעוברת  בצריכת המים %52צמצום של נערכת ל מדינת קליפורניה
 .כאןהמדינה, שנמשכת כבר ארבע שנים ברציפות. לקריאת הכתבה המלאה לחצו 

 
. הפרס 5054לשנת  תחרות העיר הירוקה באירופההוכרזה כזוכה ב ( בגרמניהEssenאסן )העיר 

ניתן לה על פעילותה למען שימור הטבע העירוני והמגוון והביולוגי וכן על מאמציה להפחתת צריכת 
 עם הזכייה מהלכים יוצאי דופן במיוחד על רקע עברה כעיר תעשייתית מאוד. –המים העירונית 

ר לשמש כמודל לחיקוי לערים השואפות לשפר את הביצועים הסביבתיים שלהן לוקחת על עצמה העי
 European Greenותעודד אותן לפתח וליישם פתרונות חדשניים. לקריאת הידיעה המלאה באתר 

Capital  כאןלחצו. 
 

ערים נוספות ברחבי  500-" בספטמבר הקרוב, יחד עם כיום נטול מכוניותתכריז על " שטוקהולם
, שיתקיים בין (European Mobility Weekאירופה, כחלק מאירועי שבוע הניידות האירופאי )

שניתן לראות בו  –בספטמבר )ובצירוף מקרים מעניין נופל גם על ערב יום כיפור  53-55התאריכים 
לחצו  European Green Capitalכיום הישראלי ללא מכוניות(. לקריאת הידיעה המלאה באתר של 

 . כאן
 

. המהלך נובע מהיעד אנרגיה מתחדשתבונה מרכז מידע חדש בטקסס אשר יופעל כולו על  פייסבוק
. לכתבה 5055אנרגיות מתחדשות עבור פעילותה עד שנת  20%-אותו הציבה החברה של שימוש ב

 .כאןהמלאה באתר "בלומברג" לחצו 
 

של בני אדם לבין מערכת הערכים  עמדות סביבתיותשפורסם לאחרונה מצא קשר בין  מחקר חדש
 .כאןהכללית שלהם, ובפרט רמת ההזדהות עם סבלם של אחרים. לקריאת הכתבה המלאה לחצו 

 
והאקלים וקורא לפעולה דחופה בתחום  מתייצב פומבית לצד הסביבה האפיפיור פרנציסקוס

 .כאן. לכתבה מלאה לחצו הפגיעה בסביבה כחטאהסביבה. הוא אף הגדיר בפעם הראשונה את 
 

 
 

        
 בברכה,

 מאיה קרבטרי ועדי דוידוביץ
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