
   שלום רב,

  

 בנושא אקלים וקיימות:  15-להלן מקבץ הודעות ועדכונים מטעם פורום ה

   

 הודעות חשובות

 

, מנהלת תחום הקיימות תמר ורבורג עםמפגש יתקיים , 14:00בשעה , 1910.9.ביום ג' הקרוב, 

השנתי במסגרת הכנס יתקיים . המפגש Sasakiוהסביבה בחברת המתכננים והאדריכלים הגדולה 

"תכנון מרחבים ציבוריים ומבני ציבור יעסוק בנושא , ולבנייה ירוקה באונ' ת"א של המועצה הישראלית

פורום העירוני לתכנון ב ההשתתפות במפגש פתוחה לנציגי/ות עיריות וארגונים החברים. "ירוקים

או בטלפון  .illiana@forum15.org במיילומותנית בהרשמה  15-קיימא של פורום ה-ובנייה בני

 . בקישור כאןוכן ברישום לכנס הבנייה הירוקה  8442366-03

של פורום  הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימאשל נוסף יתקיים מפגש  25.9.2019יום ד', ב

. המפגש יתקיים בשעות הבוקר אקלימי בעיר נוכח שינויי האקלים-תכנון מיקרו יעסוק בנושאש 15-ה

 liana@forum15.org.il במיילעד הצהריים בבית השלטון המקומי בת"א. יש לאשר הגעה מראש 

 .8442366-03או בטלפון 

 

: תכנון עירוני מחוץ 2030המחזור השלישי של קורס "העיר הישראלית ייפתח  23.12.2019 -ב

 בישראל לעירוניותהתנועה  – עמותת מרחב, בניהול אקדמי של  15-פורום השל  לקופסא"

למשתתפיו את הכלים החדשניים והמתקדמים ביותר  פקיסהקורס . המקומי השלטון מרכזובשיתוף 

הרצאות מפי המרצים המובילים  ם, ויכלוללתכנון ערים, המיושמים בהצלחה בערים מובילות בעול

מרכז ההדרכה של המנהל ללימודים בהקורס יתקיים  .בארץ, סדנאות מעשיות וסיורים מעשירים

 במייל 15-. לפרטים נוספים ניתן לפנות לפורום התל אביבמוניציפליים של מרכז השלטון המקומי 

liana@forum15.org.il  9844236-03או בטלפון. 

 

 עדכונים

 

. 2019/2020 קול קורא לרשויות מקומיות להשתתפות במיזם היער העירוניפרסם  משרד החקלאות

 ליער, בעיר, בדומה ציםהע בתחום כולל ניהול המיזם, המתקיים זו השנה השנייה, היא יצירת מטרת

 המיזם כולל תחרות שבמסגרתה יבוצעו .אחד גורם חי כאל בעיר העצים מכלול אל חסותיתוך התי

 מהכוונה שוטפת, מהדרכה ייהנו במיזם חלק שייקחו הרשויות .ניקוד יתקבל משימות, שעליהן כמה

 למידע נוסף לחצו כאן. .השתלמויות וממגוון מקצועית

 

( לתמיכה 9383קול קורא )מס'  :בתחום הפסולת שני קולות קוראיםפרסם  המשרד להגנת הסביבה

( לתמיכה בהפעלת מתקני 9384קול קורא )מס' , וכן בהקמה ושדרוג מתקני מיון לפסולת עירונית

 .31.12.2020ניתן להגיש בקשות במסגרת הקול הקורא עד לתאריך . מיון לפסולת עירונית

 

ביוזמת  4.9.2019-בשתוכננה להתקיים , ת הסביבתיות ואיגודי הערים השלישיתועידת היחידו

, חבל יבנה והמשרד להגנת הסביבה -עיריית אשדוד, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד 

הועידה תתמקד השנה בנושא צריכה נבונה ומקיימת ותתקיים בבית יד  .נדחתה לחודש דצמבר

 וקישור להרשמה יפורסמו בקרוב.. פרטים נוספים באשדודלבנים 

 

  "חד פעמי לא בים שלי" בנושא קמפיין המשרד להגנת הסביבה בשיתוףמקיימת  אקואושןעמותת 

במהלך ספטמבר  חווייתיים הסברה דוכניהחוף  ברשויות להפעילמציעה אקואושן  זו במסגרת

ידי עמותת אקואושן ללא עלות לרשות המקומית, ויציע בין -. הדוכן יסופק ויופעל על2019ואוקטובר 

http://www.sasaki.com/about-us/People/Tamar/Warburg/
mailto:liana@forum15.org.il
https://ilgbc.org/conference/
mailto:liana@forum15.org.il
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https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_mezam_yaar_ironi_20192020.aspx#GovXParagraphTitle4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RBD6-enKRrpxhfZRo4UJeLaZI6IeseDb
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/MimshalZamin/Support/Pages/2018/Construction-wf-9383-2018.aspx
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https://drive.google.com/open?id=1mBiJ1oDZNTNCnTK6To3AGMxy-PSibL4n
https://www.facebook.com/ecoocean.org/


 הפגיעה בסביבה החופית והימית.ודרכים לצמצום  משחק טריוויה בנושאי השימוש בחד פעמיהיתר 

 (. Rachel.ecoocean@gmail.com, 3320604-050) הפרויקט תרכז ,רחל פרדולפנו לפרטים 

, אשר בגיל על סיפורה של הפעילה הסביבתית עדי לוסטיגחדשה הצגה  העלה תיאטרון באר שבע

להביא לביטול המיזם.  והצליחיחד נאבקה יחד עם חבריה בהקמת כפר נופש בחוף פלמחים ו 17

, המתאימה לגילאי חטיבת ביניים חינוך ושלטון מקומי להזמין את ההצגההתיאטרון מאפשר לאנשי 

להזמנת כרטיסים  כאןלפרטים נוספים ו כאןלחצו  , ועוסקת באקטיביזם, במנהיגות ובאחריות.ותיכון

 באתר התיאטרון. 

 עדכוני בנייה ירוקה

 

אישררה את המתווה המשותף של עיריות פורום  עיריית רחובותהועדה המקומית לתכנון ובנייה של 

את המתווה  שאישררה 61-. בכך הפכה רחובות לעיר הלאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה 15-ה

 לקריאת כתבה בנושא לחצו כאן.בבנייה חדשה בעיר. ודורשת עמידה בתקן 

 

 יוזמות עירוניות

 

 4-ב חגי תשרי לקראת חגיגות עיריית רמת גןתקיים  2019בספטמבר  15,16,18,19בתאריכים 

 . משחקים של פעם, הכנת מקל הקשה אינדיאני והצגהבתכנית:  בעיר. גינות קהילתיות

 

, סיור בנושא "מאי חום עירוני לנווה מדבר עירוני" יפו-עיריית תל אביבתקיים  19.9.2019-ב

סיור יעסוק בשאלה כיצד נערכת העיר להתמודד עם השפעות . הפסטיבל "בתים מבפנים"במסגרת 

, שכונת שפיראיתקיים שינויי האקלים ועם השלכותיהן על חיי אוכלוסיות וקהילות שונות בעיר. הסיור 

, בהצלבה תמונות לוויין ותמונות תרמיות, בעזרת שטחים ציבוריים בשכונהויציג את העלייה בחום ב

 יות שונות המתגוררות בשכונה.מיפוי הפגיעות של אוכלוסעם 

 

. באתר ניתן למצוא מידע על אתר חדש לפארק העירוני עמק הצבאיםהשיקה  עיריית ירושלים

 , מערכי שיעור למורים, מחקרים ומאמרים.אירועים לכל המשפחה בחינםהצבאים, 

 

העמותה לקידום גלישת הגלים והספורט הימי בשיתוף  אשדודעיריית בחודש אוגוסט קיימה 

. במסגרת האירוע התקיים בעירלקהילת הים והגולשים  המיועד Swell-Ecoפסטיבל את  באשדוד

י נושא פרסים בנושאי איכות הסביבה משחק טריוויה אינטראקטיביריד גלשנים וציוד גלישה יד שנייה, 

 , ועוד.""ים של פלסטיק בנושא הרצאהאקואושן,  בשיתוף עמותת

 

. היריד התקיים לאורך שלושה ימים יריד חנויות יד שנייה עיריית כפר סבאבחודש אוגוסט קיימה 

 קיפוד לקיימות פורצת דרך.  מרכז -העירוני לקיימות  במרכז

 

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

 

נושא יעסוק ב. הכנס המועצה הישראלית לבנייה ירוקההכנס השנתי של יתקיים  10.9.2019 -ב

"מקומות" ויוצגו בו נקודות ציון המחברות אליהן אנשים בערים, ברחובות ובבניינים, וגם תכניות, 

עם זהות מקומית  באופן בו ניתן לייצר מקומות", והמבקשים לייצר "מקוםרעיונות, כלים ופרויקטים 

הכנס יתקיים באולם סמולרש באוניברסיטת  .ומשמעות קהילתית המאפשרים אינטראקציה אנושית

 .8:00-17:00תל אביב, בין השעות 
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https://www.ramat-gan.muni.il/?catid=%7B12D1BE57-D0B8-42F7-B28D-F6E46BD8F027%7D
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, כחלק משרד החקלאות, ביוזמת לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים כנסיתקיים  10.9.2019 -ב
 חקלאות ובאתרי לתושב קהילתיות, בגינות בגינות מסדרת מפגשים שמטרתה להקנות ידע לעוסקים

 .שבע בבאר ייערך יצרניים. המפגש עירוניים
 

המועצה הישראלית לבנייה ביוזמת  שני סיורים להמבורג שבגרמניהבחודש ספטמבר יתקיימו 

ביקורים בשלל מבנים, אתרים, פארקים ועוד המדגימים כיצד ניתן לבצע . בסיורים ייערכו ירוקה

התחדשות עירונית בדגש על מרחב עירוני איכותי המשלבת, בין השאר, התייעלות אנרגטית, צמצום 

 . 18.9.2019 -והסיור השני יצא ב 16.9.2019 -הסיור הראשון יצא ב .פליטות ואנרגיות מתחדשות

 

"תחבורה היום ומחר"  ביוזמת" השנתי, יום התחבורה הציבוריתנס "כיתקיים  19.9.2019 -ב

 אביב. -בסינמטק תל

 

במרכז לחינוך סביבתי שבפארק  אירוע פתיחת שנה "מובילות בחינוך"יתקיים  19.9.2019 -ב

 המחזור חירייה. האירוע יתקיים בשעות הערב ויכלול הרצאות, סדנאות והופעות.

 

מכון ביוזמת   ISO14001יום עיון בנושא הבנת מערכת ניהול סביבתייתקיים  2019.1121. -ב

שדרוג  , אשר עברהISO14001. במסגרת יום העיון יוצגו הרכיבים של מערכת התקנים הישראלי

, וכן יסייעו לארגונים לעבור את הליך השדרוג לגרסה החדשה בצורה המיטבית ולהשיג 2015בשנת 

-בתל אביבהמפגש יתקיים במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי  .מטרות סביבתיות וכלכליות

 יפו.

 

 קורסים והכשרות

 

 שיתוף, השתתפות ומעורבות קהילתית" -"דמוקרטיה עירונית  בנושא קורסייפתח  5.11.2019 -ב

. הקורס יתמקד בתיאוריות וכלים מעשיים לשיתוף, השתתפות ומעורבות מרכז השלביוזמת 

ת המנעד הדמוקרטי ברמה להרחב כליםהקהילה ברמה המקומית, ויכלול למידת עמיתים וטיפוח 

 יפו.-מפגשים אחת לשבוע ויתקיים במרכז השל בתל אביב 4המקומית. הקורס יכלול 

 

מכון התקנים , ביוזמת האנרגיהפיקוח משרד ב קורס הסמכה לממוני אנרגיהייפתח  12.11.19 -ב

ניהול ושימור אנרגיה, עם דגש על יישום בתחומי נושאים במגוון . הקורס יספק כלים הישראלי

שבועיים, כולל מפגשים  23יכלול הקורס  .טכנולוגיות חדשות לחיסכון באנרגיה ואנרגיות מתחדשות

ימי  16-מוכר כהקורס  .יפו-יבבתל אבויתקיים במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי סיורים, 

 .כשירות לממונה בטיחות

 

 מרכז השל, ביוזמת קורס תכנון אסטרטגי לקיימות עירונית ייפתח מחזור י"א של 3.12.2019 -ב

. הקורס יכלול העמקה בגישת הפיתוח המקיים, עם היבטים אסטרטגיים מרכז השלטון המקומיו

החלטות בתחומי התכנון והמינהל העירוני, וכמו כן יכלול קבלת )חברתיים, סביבתיים וכלכליים( של 

מפגשים  12וכלים יישומיים לפיתוח מקיים. הקורס יכלול  היכרות עם מסגרות אסטרטגיות בישראל

של מרכז המינהל ללימודים מוניצפליים " של "Univercityקמפוס ויתקיים ב אחת לשבוע, כולל סיור,

 .יפו-תל אביבהשלטון המקומי ב

 

 

 יוזמות עירוניות מהעולם

 

חוק חדש מאפשר לסועדים במסעדות להביא עמם קופסאות רב  אושר בקליפורניה שבארה"ב,

האריזות הנוצרת  . זאת במטרה להפחית את פסולתפעמיות על מנת לארוז בהן את שאריות המזון

 מהכלים החד פעמיים ושקיות האוכל.

 

https://drive.google.com/open?id=1FlHjyjiqRqIAtg9MWNpXnLtOm3DUkX2T
https://trailer.web-view.net/Show/0XD5B9DECCD6BC8952F85C6C3ADDE1825D22EF5ACADEBE473F62B56E57207D9D3EFC7B75182448CBB4.htm
http://www.transportation.org.il/
https://www.hiriya.co.il/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/1021/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2_%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99
https://portal.sii.org.il/heb/training/course/?cid=08aa9a05-fb3e-4cf4-be02-5eaa35edcaec
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-256246
https://portal.sii.org.il/heb/training/course/?cid=0e048990-82e5-4b84-bf2c-959803a65705
https://www.heschel.org.il/heschel-media-story-233420
https://happyeconews.com/2019/08/30/new-california-law-allows-diners-to-bring-their-own-containers-for-restaurant-leftovers/
https://happyeconews.com/2019/08/30/new-california-law-allows-diners-to-bring-their-own-containers-for-restaurant-leftovers/


, זאת לאחר חד פעמי בפארק הלאומי אוורסט השימוש בפלסטיק עלאוסר  בנפאלחוק חדש 

טון של פסולת פלסטיק מהפארק, בו מבקרים מדי  10-שבחודש יוני האחרון פינו מתנדבים יותר מ

 אלף איש. 50-שנה כ

 

, כל מבנה חדש בעיר לכלול גג ירוק או עיריית דאלאס שבטקסס, ארה"במחייבת  2013מאז שנת 

הגגות הירוקים מסייעים לק ממדיניות הבנייה הירוקה בעיר. גג המחזיר את קרינת השמש, וזאת כח

 ממנה סובלת העיר. להפחית את תופעת אי החום העירוני

 

 מישראל –כתבות וחומרים מעניינים 

 

בכיכר  תלמידות ותלמידים מיצג מחאה למען האקלים 150-קיימו כ, היום הראשון ללימודים, 1.9 -ב

עשרות  פיזרותחת הכותרת "אם אין לי עתיד למה להיות תלמיד". התלמידים  ,בתל אביבהבימה 

היום במערכת על כך שנושא משבר האקלים לא עולה על סדר במחאה  ,הרצפהילקוטים ומחברות על 

  .הבחירות הנוכחית

 

מערכת מידע לראשונה  משרד התחבורהבחודש יולי השיק ? 2040-יצד תראה מדינת ישראל בכ

ניתן . במפה אינטראקטיבית מפה המציגה לציבור הרחב את כל המידע התחבורתי בישראל על גבי

השנים  20-הרכבות ומערכות התחבורה הציבורית, המתוכננות בכל התשתיות, למצוא את 

 .לקריאת כתבה בנושא לחצו כאן .הקרובות

 

דגים וצבי כגון  מעידה על פגיעה בטורפים הטבעיים של המדוזותבישראל עלייה בכמות המדוזות 

ניתן לעזור לנטר את  .אקליםהפלסטיק, דיג יתר ושינויי  פסולתב היםבעיקר עקב זיהום , הים

המסתמכת על דיווחי משתמשים בזמן אמת על מנת  אפליקציית "מדוזות בעם"המדוזות בעזרת 

מחקר מדעי אודות דוזות. כמו כן מסייעים הדיווחים ללסייע למתרחצים לבחור חוף לפי כמות המ

שפרסום ע"י עידית הוד, יועצת סביבתית לפורום  דף מידעלחצו כאן לקריאת  התנהגותן של המדוזות.

 . 15-ה

 

לאורך השנים  בהנצבר ש הרב הידע, בזכות יכולה לתרום רבות לשמירה על יערות ישראל מדינת

ברחבי העולם ולהגדלתם וכך לסייע להתמודד עם משבר  בנושאי ייעור בתנאי אקלים מאתגרים

 .לחצו כאן לקריאת טור דעה בנושא .האקלים

 

 מהעולם –כתבות וחומרים מעניינים 

 

האיומים , בו הוא טוען כי מאמר דעה בעקבות השריפות באמזונספרסם  אביב לביאהעיתונאי 

ההכחדה המהירה של יערות האמזונס היא . באירופה על נשיא ברזיל מוצדקים, אבל גם צבועים

למרות האזהרות  בשר לצרוך, שממשיכה תוצאה ישירה של הרגלי האכילה של רוב האנושות

גם רבים מהתאגידים לא רק הרגלי הצריכה האישיים, אלא . , בעיקר בעולם המפותחההשלכותו

 .מדינות המפותחותביקרים בהיקפי ענק פועלים טבע שמשתמשים במשאבי 

 

, ששרדה פלישות, שריפות ורעידות אדמה מאז שהוקמה לפני אלכסנדריה שבמצריםעיר הנמל 

עליית מפלס  .סכנת הצפה בשל שינויי האקלים -שנה, ניצבת כעת בפני איום חדש  2,300-למעלה מ

. בשל כך , הממוקמים במפלס נמוךאלכסנדריההים מאיימת להציף שכונות ואתרים ארכיאולוגיים ב

 עשויים מבטון כדי למנוע ממי הים להגיע לאזורי מגורים. הקימו הרשויות מכשולים

 

כל מוצרי  תעבור לשימוש בלעדי בחומרים ממוחזרים לצורךכי  גוגלחברת בחודש אוגוסט הודיעה 

החברה כבר החלה להשתמש בפלסטיק ממוחזר בחלק ממוצריה.  .2022 עד שנת החומרה שלה
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1mdpn2PorQysP8m-p1Bry4GmN16ypKmN-%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3mzqSWvICiNo5vmRyFGZkIZxyhI-9UzyHJfkU3UPpNNvsBoiNsg6RKRs4&h=AT1-6LjWwYvxhYW_N3F5M0dgSuPiaH7RS0nEvX511eKvR4c_D5yhJDoiQ7zo3QpAnlMrPgnDIbJ-tTMnKISfuWTM98Al7yeBjZv4eddHS-_OBYJ1tpkOzN6860eFBCg7JKxE-4pjRoDzFee46joguTsYrHxoEuj1X7YRMxyAWeLYbHPJVjxFTLLl5MxN5BX8GZxb2EQE9nLV3N0CSvlRZR2xUsawe-_EQUD2Vj3XdDpVf-VVBdCXZ8akJ2vCCTEJ7xKjKPYYf8KywpjXAPXCy0186cTTvOgUsTgfJhpssVIlHv4v7gvKNR19pozcm7wDnawVQ7ij40hmg31PCOOnk9u82loy838DWkdT-Fh_3Ero9WzxyVpnyeEsnwv1ynq47pZv8C5oWQPLSSA9rwas7vjfEFh1sJwUorahozq6HMBKaeEMUVmnYgeG_FMoxBeCQIBqOfesSyjTmiVxjyILNs4m6L5SA1gersfTcaBIvGZrFj_lM4CN6inz0kHFFZ7SCc8F-GU7SX33EgRcTX4Ayz_Kd2RUXQGedOMjNIN0fO95_Ge-y4uLm5XMmctunUQEGvPlOjJmx0c8ErI54BUimyWDh7NENjHUbRQ8fQuCR2X2Y4-6bGC52JfFTRiQxfQ_yg
https://www.zavit.org.il/%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%a8%d7%90%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%a8/?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D+%D7%9B%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99+%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7+%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99+%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D+%282%29
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רובוט אשר משתמשת בחומרים ממוחזרים במוצריה, ואף בנתה  אפלבכך מצטרפת גוגל לחברת 

 . מיוחד אשר מפרק את מוצריה הישנים לחלקים לצורך מחזורם

 

 

 בברכה,

 תמר שטרצר ומאיה קרבטרי
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