שלום רב,
להלן מקבץ הודעות ועדכונים מטעם פורום ה 15-בנושא סביבה ,אקלים וקיימות:
הודעות חשובות
פורום ה 15-פרסם מאגר מדריכים וכלים זמינים ליישום תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה.
מטרת המאגר היא לסייע לעיריות החברות בתכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה-
 15במימוש יעדי התכנית והוא מהווה חלק חשוב מליווי העיריות החברות בתכנית .המאגר יתעדכן
מעת לעת ותוכלו למצוא בו כלים ומדריכים פרקטיים לקידום ויישום הקיימות בעיר .לכניסה למאגר
לחצו כאן.
פורום ה 15-חשף השבוע את איור ראש השנה השנתי המסורתי – והפעם שוב בסימן חקיקה עוקפת
תכנון עירוני ,שמבקשת לייצר "עירבוב שימושים" אד-הוק במקום עירוב שימושים אפקטיבי ,איכותי
שיעצים את העיר ויחזק את העירוניות .לחצו כאן לצפייה באיור .ספרו לנו מה דעתכם/ן...
פורום ה 15-קיים מפגש נוסף של הפורום העירוני לבנייה ירוקה ותכנון בר-קיימא .המפגש ,שהתקיים
בסוף חודש יולי ,עסק בסוגיה של שמירה על איכות בתכנון ובנייה של בניינים ירוקים ,ובמיוחד לקראת
הצפי לכניסתן לתוקף של תקנות הבנייה הירוקה הארציות ,שירחיבו את חיוב הבנייה הירוקה לכלל
המדינה ,מהלך שמחזק את הצורך בגיבוש וחיזוק הכלים בידי מערכות התכנון והבנייה העירוניות
בבקרה אחר איכות הבנייה .כמו כן ,הוצגה לראשונה טיוטת המתווה המתגבש לעדכון ועליית מדרגה
במדיניות הבנייה הירוקה של פורום ה .15-לחצו כאן לעיון בחומרים שהוצגו במפגש.
אחרי החגים יקיים פורום ה 15-מפגש נוסף בסדרת מפגשי העיון בנושא היערכות עירונית למשבר
האקלים (המפגש השלישי בנושא זה ,המהווה גם מפגש שישי בסדרת מפגשי "חוסן עירוני בשגרה
ובחירום" של פורום ה .)15-המפגש יעסוק בנושא החום בעיר ,ויספק דוגמאות לכלים מעשיים למיפוי
החום בעיר ,לקירור העיר ולהתמודדות עם אירועי חום קיצוניים .הזמנת "שמרו את היום" עם פרטים
נוספים תשלח בקרוב.
עדכונים
לראשונה ,יכלול תקציב המשרד להגנת הסביבה מימון לתכנית מקיפה למאבק במשבר האקלים,
בהיקף של  625מיליון שקל ,למידע נוסף לחצו כאן.

המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא מספר  13546-21לתמיכה בהקמה ,שדרוג והפעלה של
מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית .הקול הקורא פתוח גם לרשויות מקומיות .התאריך
האחרון להגשת מועמדות .30.6.2024 :לעיון בפרטי הקול הקורא לחצו כאן.
בחודש אוגוסט הושק "פורום אנרגיה לרשויות המקומיות" ביוזמת משרד האנרגיה ,מרכז השלטון
המקומי ופורום ה .15-הפורום יתנהל במסגרת מיזם משותף של מש"מ עם משרד האנרגיה ,ויהווה
הרחבה של הפורום העירוני לאנרגיה שהוקם  2018במסגרת פורום ה .15-הפורום ירכז את המידע
והידע בתחומי האנרגיה הרלוונטיים לרשויות המקומיות ,ינגיש אותו באמצעות שיתופי ידע,
השתלמויות וכנסים וייסע ביצירת שיתופי פעולה בין רשויות בתחומים אלה .למידע נוסף אודות
הפורום באתר משרד האנרגיה לחצו כאן .נציגי עיריות מוזמנים להצטרף לקבוצת פייסבוק ייעודית
שמלווה את פעילות הפורום בקישור כאן.
לראשונה הוקמה בכנסת "שדולת רשויות החוף והים" ,בהובלת ח"כ מאיר יצחק הלוי וח"כ גילה
גמליאל .מפגש ההשקה התארח בעיריית הרצליה ,במעמד ראש העירייה ויו"ר פורום רשויות החוף
משה פדלון .בכינוס דנה השדולה באתגרים הסטטוטוריים והסביבתיים המרכזיים לסביבה הימית
והחופית .במסגרת הדיון הועלו מספר צרכים לקידום רשויות החוף ,כדוגמת הקמת רשות ים וחופים
שתתכלל את הפעילות בסביבה הימית והחופית של מדינת ישראל; פיתוח ותקצוב חופים מוכרזים
חדשים כדי למנוע טביעות; שיפור מצב המצוקים החופיים; אכיפת פעילות לא חוקית בחופים; חיזוק
החינוך הימי ונושאים נוספים.
יום הגירעון האקולוגי The Overshoot Day ,חל השנה ב 29-ביולי .זה התאריך שבו אוכלוסיית העולם
סיימה לכלות את כלל המשאבים הטבעיים ,שהיו אמורים להספיק לה לשנה שלמה .במילים אחרות,
מעכשיו הביקוש שלנו של משאבים ושירותים טבעיים גדול ממה שכדור הארץ יכול לייצר בשנה .בשל
העלייה בקצב הצריכה והילודה ,כמעט בכל שנה היום מגיע מוקדם יותר בלוח השנה .מטרת הציון
של "אירוע" מדאיג זה היא לעורר מודעות לצורך הדחוף בשינוי כיוון וביכולת שלנו להאט ולבלום את
המגמה הזו ,באמצעות שינויי התנהגות ומדיניות 🌍😢 לקריאה על יום הגירעון האקולוגי לחצו כאן.
עדכוני בנייה ירוקה
המגזין "שקוף" פרסם סדרת כתבות לקראת הכניסה לתוקף של תקנות הבנייה הירוקה במרץ
 .2022לקריאת הכתבה השלישית בסדרה ,שעסקה בנושא מבנים מאופסי אנרגיה ותרומתם למאבק
במשבר האקלים ,לחצו כאן.
יוזמות עירוניות
כחלק מחזון "אפס הפסולת" של עיריית רמת גן הוצבו כ 500-קומפוסטרים בחצרות בתים ומוסדות
חינוך .שיתוף פעולה חדש של העירייה עם תושבים הוביל להקמת מתקנים ייעודיים לאיסוף גזם יבש
מפעולות הגינון והניקיון בעיר המשמשים לצורך מילוי בקומפוסטרים .לקריאת כתבה על הפרויקט
לחצו כאן.
עיריית רעננה מקדמת יוזמה מתחום העירוניות הטקטית ומתכננת לדרוש מכל קבלן שבונה פרויקט
חדש בעיר לגדר את השטח ב"גדר מדברת"  -גדר נעימה לעין ,במקום גדרות המתכת הסטנדרטיות.
הגדר יכולה אף לשמש כשטח פרסום או הסברה לציבור ,תוך כדי שיפור הנראות של המרחב
הציבורי .לקריאת הפוסט לחצו כאן.
בנוסף ,מצטרפת עיריית רעננה לקבוצת העיריות המקדמות תכניות הערכות עירונית לשינויי אקלים
ותפרסם בקרוב את התכנית עליה עבדה בחודשים האחרונים ,במסגרת תכנית "המאיץ" של משרדי
האנרגיה ,הגנת הסביבה והפנים .לקריאת כתבה בנושא לחצו כאן.
עיריית הרצליה ,בשיתוף עם עמותת אקואושן והמשרד להגנת הסביבה ,מקדמת הקמה של יחידת
חירום ים המורכבת ממתנדבים תושבי העיר ועוברת הכשרה להתמודד עם אירועי זיהום ים .לקריאת
המודעה לחצו כאן.

עיריית נתניה מחייבת התקנה של עמדות טעינה לרכב חשמלי בלפחות  30%מהחניות במבני
מגורים .בנוסף ,ממליצה העירייה למבני תעסוקה ,תעשייה ומסחר לכלול תשתית לטעימה בלפחות
 50%מהחניות בפרויקט.
עיריית רמת השרון פיזרה ברחבי העיר עמדות האכלה ייעודיות לחתולי הרחוב שלא מאפשרות
גישה למינים הפולשים .לקריאת הפוסט ותמונות להשראה לחצו כאן .בנוסף ,מערך הטיפול בפסולת
העירונית מתרחב אף הוא בימים אלה ,עם הצבתם של מיכלי קומפוסט חדשים (דישונת) בגינות
הקהילתיות ברחבי העיר .לקריאת הפוסט לחצו כאן.
גם עיריית פתח תקווה מקדמת בימים אלה פינות האכלה משודרגות לחתולי הרחוב ,במטרה
לצמצם את המטרד הסביבתי של ההאכלה הבלתי מוסדרת ברחוב .לקריאת הפוסט לחצו כאן.
במסגרת חזון עיר ללא פלסטיק של עיריית הרצליה ,באירועי הקיץ העירוניים וכן בפסטיבל הבירה
העירוני נעשה שימוש רק בכלים מתכלים ,אשר נאספו והועברו לטיפול ייעודי בקומפוסט .למשתתפים
בפסטיבל הבירה תוצע גם כוס רב פעמים ממותגת לשימוש באירוע .לקריאת הפרסום בעמוד
ה"פייסבוק" העירוני לחצו כאן.
עיריית פתח תקווה מסיימת בימים אלה סלילה של שביל הליכה חדש בעיר  -שביל נחל מזור.
השביל עובר בתוך חורשה ומציע לתושבי העיר פיסת טבע עירוני נגיש לכל .לקריאת הפוסט בעמוד
ה"פייסבוק" העירוני לחצו כאן.
עיריית תל אביב -יפו יצאה במבצע ליישום תכנית עבודה רב שנתית לפיקוח על המוסכים בעיר.
מוסכים עשויים לשמש כמוקד למפגע סביבתי וזיהום קרקע או מים בעת אירועי הצפה או כשל
במערכות הניקוז .לצד האכיפה מקדמת העירייה גם תכנית הסברה והעלאת מודעות למפגעים
הסביבתיים ולמחזור החומרים בקרב המוסכים וכ 50-מוסכים כבר הפכו לירוקים במסגרת התהליך.
בנוסף ,כחלק מיישום התכנית העירונית להיערכות למשבר האקלים ,התחייבה העירייה לשתול
 100,000עצים חדשים בעיר עד לשנת  .2030כחלק ממהלך זה החליטה העירייה לשתף את הציבור
וביקשה מהתושבים להציע מקומות לשתילת עצים באמצעות סקר מקוון .לעיון בשאלון לתושבים
לחצו כאן.
בעיריית חולון סיימו לאחרונה פרויקט שתילת עצים במרחב העירוני במהלכו שתלו  220עצים
בוגרים חדשים ברחובות העיר .הפרויקט לווה בהסברה באמצעות עמוד הפייסבוק של העירייה .ניתן
לקרוא על הפרויקט כאן .יוזמה עירונית נוספת בחולון ,שצמחה מיוזמה של תושבים ,וקיבלה את
תמיכת העירייה ,היא הפקתו של יריד יד שניה והפעלות קהילתיות בנושא מחזור שהתקיים בסוף
יולי .לקריאת הפוסט לחצו כאן.
אנו מזמינים אתכם להעביר לנו חומרים ולשתף אותנו בפרויקטים מעניינים הנעשים בעירכם ,לצורך
הצגתם במידעון זה .את החומרים יש להעביר למייל – .hadasb@forum15.org
יוזמות עירוניות מהעולם
בעקבות עליית הטמפרטורות ,אשר שוברות שיאים משנה לשנה ,הוחלט בעיריית מיאמי שבמדינת
פלורידה החמה בארה"ב ,למנות תפקיד חדש  -קצינת חום עירונית ראשית .במסגרת תפקידה,
תקים קצינת החום צוות מקצועי אשר ייתן מענה למכלול הבעיות הקשורות בחום העירוני .לקריאת
הידיעה לחצו כאן.
במדינת קונטיקט בארה"ב אישרו תכנית לתמיכה בהתקנת תשתית טעינה לרכב חשמלי ()EV
הכוללת תמריצים הן לחברות והן לגורמים פרטיים .לקריאת הכתבה לחצו כאן.
עיריית גלזגו שבסקוטלנד אישרה תקציב ייעודי לטובת קמפיינים לעידוד השימוש בתחבורה
ציבורית ,במטרה להעלות את מידת ה"אטרקטיביות" של התחבורה הציבורית ולהפחית את השימוש
ברכב הפרטי בתחומי העיר .לקריאת הכתבה לחצו כאן.

עיריית סיאול שבקוריאה הדרומית משלבת בימים אלה מערכות של בינה מלאכותית במערך ניהול
המים והביוב העירוני ,שישמשו לאיסוף נתונים בזמן אמת ממערכת הביוב והניקוז העירונית ,ויסייעו
בייעול וחסכון ,וכן שיפור איכות המים בזמן אמת .לקריאת כתבה בנושא לחצו כאן.
עיריית דבלין שבאירלנד ,מחלקת לתושביה ערכה חינמית המכילה אמצעים לייעול אנרגטי של
בתיהם .לקריאה על הפרויקט וצפייה בסרטון הסבר על ערכה לחצו כאן.
אירועים
כנס השקה של אגמא  -המרכז לאגני היקוות ונחלים ,יערך ביום חמישי ה 2.9.2021 -בשעות
 .16:00-20:00במהלך האירוע יתקיימו הרצאות ויושק מאגר המידע החדש של אגמא בנושא אגני
היקוות ונחלים .לפרטים נוספים והרשמה נמצאים כאן.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר יקיים מפגש להצגת מיזמים וחידושים בתחום הגינון .המפגש
יתקיים ב 4.10.21 -בשעות  ,18:30-20:00באופן מקוון .לפרטים והזמנה לחצו כאן.
כנס קיימות וקהילה פרסם קול קורא להצעת תכנים למחזור החמישי ,שיתקיים ב .13.10.21 -זהו
כנס ארצי בהובלת עיריית ירושלים ,מרכז השל לקיימות' ,האביטוס' ההאב לקיימות עירונית של
הגן הבוטני והתנועה המסורתית ,ומביא את חזית הידע והעשייה בתחום הקיימות והקהילה מהארץ
ומהעולם .השנה יוקדש הכנס לנושא "מה עניין שמיטה למשבר האקלים?" .לחצו כאן לפרטי הקול
הקורא ולטופס להצעת תכנים.
ועידת עכו השלישית תתקיים ב ,17-19.10.2021-בעכו במהלך שבוע העירוניות בישראל .לצפייה
בפרסום שימרו את היום לחצו כאן.
במסגרת זו ,הפורום הישראלי לעירוניות בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי ומינהל התכנון
במשרד הפנים מזמינים אתכם להגיש מועמדות ל"אות העירוניות" שיעמוד השנה בסימן מיזמים
חדשניים ופורצי דרך בתחום החוסן העירוני והקהילתי ויוענק במסגרת ועידת עכו לעירוניות .פרטים
נוספים לגבי הקול קורא לחצו כאן ולטופס הרשמה לתחרות לחצו כאן.
הפורום הישראלי לאנרגיה בשיתוף רשויות מקומיות מקיימים קורס להקמת גגות סולאריים על
מבני מגורים בעזרת התארגנות קהילתית .הקורס יתקיים בחודשים אוקטובר-נובמבר  2021ובמהלכו
יושק מדריך לקהילות אנרגיה .לפרטים על הקורס והרשמה לחצו כאן.
האגודה הישראלית לתאורה תקיים סדנא בנושא עדכונים ברגולציה ובתקינה בנושא תאורת חירום
בתאריך .2.11.2021להרשמה ופרטים לחצו כאן.
שמרו את היום  -כנס פורום רשויות החוף יתארח השנה בעיר נתניה ,ב 15.11.2021 -במלון "ורט
לגון" בעיר .פרטים נוספים בהמשך.
כתבות וחומרים מעניינים – מישראל
לראשונה בישראל אישרו המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר הטלת מס פחמן .מס פחמן נחשב
לכלי אפקטיבי להפחתת פליטות .יש הסבורים שזוהי פריצת דרך וצעד חשוב לקידום כלכלה דלת
פחמן בישראל .אולם ,עולה גם ביקורת על תוכן ההצעה .לדבריה של גלית פלצור ,לשעבר כלכלנית
במשרד להגנת הסביבה ,ההצעה לא מייצרת תמריץ מספק כדי לייצר שינוי של ממש בפליטת הפחמן
הלאומית .לקריאת הידיעה על מס הפחמן לחצו כאן .לקריאת מאמר הדעה של גלית פלצור בגלובס
לחצו כאן.
בנוסף ,הממשלה אישרה פה אחד את ההצעה למעבר לכלכלה דלת הפחמן בישראל עד .2050
אישור ההחלטה מהווה יישום של המחויבות הבינלאומית של ישראל במסגרת אמנת האקלים של
האו"ם .סקירת ההצעה בעיתון "גלובס" ביקרה את היעדים והגדירה אותם כ"שמרניים" וכן הצביעה
על המחסור ביעד של מעבר לאנרגיות מתחדשות ולבנייה מאופסת אנרגיה .לקריאת כתבה בנושא
לחצו כאן.

2050
 12מיליון
טון

הפחתה
ב85% -

2030
 58מיוליון
טון

הפחתה
ב27% -

2015
 79מיליון
טון

בעיית הפקקים בישראל הולכת ומחמירה ומחקרים רבים כבר מצאו את הדרך להוכיח כי הוספת
נתיבים לא תצליח לצמצם את העומסים ולפתור את הבעיה ויתכן שאף תחריף אותה .לקריאה של
מאמר המסביר את הנושא ואיך זה קשור לביקוש מושהה לחצו כאן.
 17היעדים של האו"ם לפיתוח בר-קיימא הינם יעדים גלובליים אשר מהווים מסגרת לאתגרים
המרכזיים של האנושות ולעשייה בתחומי הקיימות בהיבטים שונים .במסגרת יום עיון בנושא שקיים
מרכז השלטון המקומי הוצגה סקירה של דרכים ליישום יעדים אלה בישראל .במסגרת המפגש,
הציגה עיריית תל אביב-יפו דוגמאות מהשטח ליישום יעדי הפיתוח בתחומה.
באגמא -המרכז לאגני היקוות ונחלים ,השיקו מאגר ידע חדש המכיל אסופת מקרי בוחן ומידע
מעשי הנוגע ליישום הגישה האגנית המשלבת בישראל ,כולל מילון מונחים ,מקורות להרחבה ,כלים
שימושיים ורקע מקצועי להבנת התכנים וליצירת שפה משותפת .לצפייה במאגר הידע לחצו כאן.
הקרן לשמירת הניקיון מיועדת לשמש כמקור תקציבי לקידום פתרונות לטיפול בפסולת .אלא שב-
 5השנים האחרונות המדינה לוותה מהקרן סכום מצטבר של  2.2מיליארד  ₪אשר ישמשו למטרות
אחרות מבלי שהושגו מטרותיה של הקרן בהן צמצום הטמנה ועידוד המחזור .לקריאת כתבה בנושא
לחצו כאן.
דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית מצא כי במסגרת המיעוט היחסי של דיונים בכנסת העוסקים
בנושאי אקלים ,עסקו עד כה מרבית הדיונים בעיקר בנושאי מיטיגציה (הפחתת פליטות) ופחות
בנושאי אדפטציה ,וזאת על אף פגיעותה של ישראל להשפעות משבר האקלים .לקריאת הכתבה
המתארת את המחקר לחצו כאן.
ממשלת ישראל אישרה עדכון לתכנית המתאר הארצית (תמ"א 10ד )10במטרה להאיץ את תהליך
הקמת מתקנים פוטו וולטאיים במרחב הבנוי .זאת ,במטרה להאיץ את יישום המאמץ הלאומי למעבר
למשק אנרגיה דל פליטות הנסמך על אנרגיות מתחדשות .לקריאת הידיעה לחצו כאן.
פוטנציאל השימוש בגגות במרחב העירוני מתחיל להוות חלק בלתי נפרד מהשיח התכנוני בארץ
ובעולם יש מגוון של שימושים אפשריים ויתרונות כלכליים-חברתיים-וסביבתיים של מרחב זה .בסוף
אוגוסט ,הפיק ארגון מוסללה הירושלמי פסטיבל ראשון בישראל בנושא .הפסטיבל התקיים תחת
כותרת "ימי הגגות של ירושלים" ,ובמהלכו התקיים יום עיון מקצועי בנושא שימוש בגגות במרחב
העירוני .בין היתר הציג ד"ר בעז קידר מעיריית תל אביב-יפו את מדיניות הגגות של העירייה והתקיים
פאנל בנושא מדיניות עירונית לשימוש בגגות בהשתתפות מהנדס עיריית ירושלים ומנהלת מחלקת
אקלים ,סביבה ותכנון של פורום ה .15-להקלטת הכנס לחצו כאן.
בנוסף ,במהלך הכנס הושק "מדריך חלוצי הגגות" אשר מכיל מידע רב ושימושי .להרחבה על נושא
שימוש בגגות במרחב העירוני אנחנו מזמינות אתכם להיכנס לעמוד הרלוונטי באתר האינטרנט של
ה.15-
פורום
בעיריית ירושלים מתחילים בפיילוט חדש לשימוש בגג כמרחב לפיתוח תיירות ,לקריאת הכתבה
לחצו כאן.
נושא עיקרי אליו תידרש כל עיר בישראל במסגרת ההיערכות העירונית לשינויי האקלים הוא נושא
הטיפול בנגר ומערכות הניקוז העירוניות .ברשויות החוף ,ניהול נכון של מערכת הניקוז והתיעול יכול
למנוע זיהום ים עם הגשם הראשון ויש להתכונן לכך .לקריאת כתבה בנושא לחצו כאן.
עליה במפלס מי הים היא השלכה נוספת של משבר האקלים ועליית הטמפרטורות אשר צפויה
להשפיע רבות על ערי החוף .מדינת ישראל נדרשת לעמוד ביעדי האקלים שקבעה לעצמה במטרה
לצמצם את הנזק שככל הנראה יהיה בלתי נמנע אך נתקלת בחסמים .לקריאת הכתבה בדמרקר
לחצו כאן.

השבוע הושק פודקסט (הסכת) ראשון בשפה העברית בנושא משבר האקלים ' -האקלימיסטים',
בהובלת עיתונאי דמרקר נדן פלדמן וכן ד"ר אבנר גרוס .ההסכת מבקש לחשוף עוד ועוד ישראלים
להשלכות מרחיקות הלכת של משבר האקלים .להאזנה לפרק הראשון של הפודקסט 'האקלימיסטים'
לחצו כאן .ומי שמעדיף את המילה הכתובה מוזמן להיכנס לבלוג בדמרקר כאן.
כתבות וחומרים מעניינים – מהעולם
באמצע אוגוסט התפרסם דו"ח חדש וחמור מאוד של ה( IPCC -הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי
אקלים) .הדו"ח מספק תימוכין חזקים לכך שפעילות האדם הינה האחראית לעלייה בפליטת גזי
חממה  -הם הגורם העיקרי לשינויי האקלים הגורמים לאירועי הקיצון ששכיחותם הולכת וגוברת.
לקריאת הדוח לחצו כאן ,לצפייה בכתבה מחדשות  12על הנושא לחצו כאן.
ארגון ה – C40 -ארגון בינלאומי של ערים שהתחייבו לפעול כנגד שינויי האקלים ,בו חברה גם
עיריית תל-אביב – יפו ,פרסם דו"ח חדש אשר מאגד  15פעולות להיערכות עירונית למשבר האקלים.
אלו הן הפעולות בעלות הפוטנציאל הגבוה ביותר להביא לחוסן עירוני והתמודדות עם משבר
האקלים .לקריאת הדוח וההמלצות לחצו כאן.
הקיץ הנוכחי מתאפיין בריבוי אירועי אקלים קיצוני אשר לא פוסחים על אף יבשת ומכים גם במדינות
העשירות ,אשר הרבה מהן תרמו רבות למשבר האקלים ,כתוצאה מתהליכי פיתוח וכריית משאבים.
לקריאת הכתבה בהארץ לחצו כאן.
בתחילת אוגוסט חוותה גם יוון שריפות ענק באי אביה ( )Eviaהשני בגודלו מאיי יוון ,במהלכן נשרפו
כ 500-קמ"ר ותושבים רבים פונו מבתיהם .לקריאת כתבה בצירוף צילומי לווין של השריפה באתר
נסא"א לחצו כאן.
כידוע ,גם פה בארץ ובאזור ירושלים בפרט חווינו שריפות רבות וחמורות בחודש האחרון .לכתבה
המציגה את היקף השריפות בכל רחבי אגן הים התיכון לחצו כאן.
פריצת דרך במחקר האקלים מספקת הוכחה מדעית לקשר שבין מעשי האדם למשבר האקלים.
ההוכחה נשענת על "מדע הייחוס" ( (Attribution Scienceתחום מדעי מתפתח ומצליחה לקבוע
שגל החום שהיכה בצפון אמריקה לא היה יכול להתרחש באופן טבעי ,ללא השפעת בני האדם על
כדור הארץ .לכתבה המלאה לחצו כאן.
עוד ועוד ערים משקיעות בסקרי עצים ותוכניות נטיעות במרחב הציבורי כחלק מהיערכות עירונית
למשבר האקלים וחיזוק החוסן העירוני .מחקרים אחרונים עמדו על הקשר שבין מצב סוציו-אקונומי
לאחוזי צל בשכונות בארה"ב ,מחלקת הבריאות של רוד-איילנד מתייחסת למדדי הצל כאל אינדיקטור
של שוויון בשירותי בריאות .לקריאת הכתבה לחצו כאן.
בברכה וחג שמח,
הדס בר ומאיה קרבטרי

