
 
   שלום רב,

 
 וקיימות:  , אקליםסביבהבנושא  15-להלן מקבץ הודעות ועדכונים מטעם פורום ה

   

 הודעות חשובות

 
 .מאגר מדריכים וכלים זמינים ליישום תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבהפרסם  15-פורום ה

-וסביבה" של פורום המטרת המאגר היא לסייע לעיריות החברות בתכנית "ברית ערים לאיכות חיים 
במימוש יעדי התכנית והוא מהווה חלק חשוב מליווי העיריות החברות בתכנית. המאגר יתעדכן  15

לכניסה למאגר  מעת לעת ותוכלו למצוא בו כלים ומדריכים פרקטיים לקידום ויישום הקיימות בעיר.
 כאן.לחצו 

 
 עוקפת חקיקה בסימן שובוהפעם  – איור ראש השנה השנתי המסורתי אתחשף השבוע  15-פורום ה

אפקטיבי, איכותי עירוב שימושים  במקום הוק-אד "שימושים עירבוב"לייצר  שמבקשת, עירוני תכנון
 לצפייה באיור. ספרו לנו מה דעתכם/ן... כאןלחצו  .שיעצים את העיר ויחזק את העירוניות

 
. המפגש, שהתקיים קיימא-הפורום העירוני לבנייה ירוקה ותכנון ברקיים מפגש נוסף של  15-ה פורום

ים, ובמיוחד לקראת בסוף חודש יולי, עסק בסוגיה של שמירה על איכות בתכנון ובנייה של בניינים ירוק
ירוקה לכלל  הצפי לכניסתן לתוקף של תקנות הבנייה הירוקה הארציות, שירחיבו את חיוב הבנייה ה

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 

 במפגש.לעיון בחומרים שהוצגו  כאן. לחצו 15-במדיניות הבנייה הירוקה של פורום ה
 

היערכות עירונית למשבר מפגש נוסף בסדרת מפגשי העיון בנושא  15-פורום האחרי החגים יקיים 
)המפגש השלישי בנושא זה, המהווה גם מפגש שישי בסדרת מפגשי "חוסן עירוני בשגרה  האקלים

למיפוי (. המפגש יעסוק בנושא החום בעיר, ויספק דוגמאות לכלים מעשיים 15-ובחירום" של פורום ה
. הזמנת "שמרו את היום" עם פרטים החום בעיר, לקירור העיר ולהתמודדות עם אירועי חום קיצוניים

 .בקרובנוספים תשלח 
  

 עדכונים

 
 ,תכנית מקיפה למאבק במשבר האקליםמימון ל  המשרד להגנת הסביבהתקציב לראשונה, יכלול 

 .כאן, למידע נוסף לחצו מיליון שקל 625בהיקף של 
 

http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA(3).pdf
https://drive.google.com/drive/folders/19Rt4HkbRyeRHeMEmGSo2jPVsK3cIwFPY
http://www.forum15.org.il/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%94-15-%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.gov.il/he/departments/news/moep_budget_2021_2022_was_approved


, שדרוג והפעלה של הבהקמ לתמיכה 21-13546 מספר קורא קול פרסם המשרד להגנת הסביבה
לרשויות מקומיות. התאריך גם  פתוחהקול הקורא  .מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית

 .כאןלעיון בפרטי הקול הקורא לחצו  .30.6.2024האחרון להגשת מועמדות: 
 

, מרכז השלטון האנרגיה משרד ביוזמת "פורום אנרגיה לרשויות המקומיות"אוגוסט הושק  בחודש
הפורום יתנהל במסגרת מיזם משותף של מש"מ עם משרד האנרגיה, ויהווה . 15-פורום ההמקומי ו

הפורום ירכז את המידע . 15-במסגרת פורום ה 2018הרחבה של הפורום העירוני לאנרגיה שהוקם 
אותו באמצעות שיתופי ידע,  והידע בתחומי האנרגיה הרלוונטיים לרשויות המקומיות, ינגיש

למידע נוסף אודות  .וייסע ביצירת שיתופי פעולה בין רשויות בתחומים אלה השתלמויות וכנסים
נציגי עיריות מוזמנים להצטרף לקבוצת פייסבוק ייעודית  .כאן לחצובאתר משרד האנרגיה הפורום 

 . כאןשמלווה את פעילות הפורום בקישור 
 

בהובלת ח"כ מאיר יצחק הלוי וח"כ גילה  ,"שדולת רשויות החוף והים"הוקמה בכנסת  לראשונה
יו"ר פורום רשויות החוף מפגש ההשקה התארח בעיריית הרצליה, במעמד ראש העירייה ו . גמליאל

המרכזיים לסביבה הימית הסטטוטוריים והסביבתיים באתגרים  הה השדולדנ. בכינוס משה פדלון
החוף, כדוגמת הקמת רשות ים וחופים במסגרת הדיון הועלו מספר צרכים לקידום רשויות . והחופית

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.
 

זה התאריך שבו אוכלוסיית העולם ביולי.  29-חל השנה ב Overshoot Day The, יום הגירעון האקולוגי

סיימה לכלות את כלל המשאבים הטבעיים, שהיו אמורים להספיק לה לשנה שלמה. במילים אחרות, 
בשל מעכשיו הביקוש שלנו של משאבים ושירותים טבעיים גדול ממה שכדור הארץ יכול לייצר בשנה. 

מגיע מוקדם יותר בלוח השנה. מטרת הציון בכל שנה היום כמעט לודה, העלייה בקצב הצריכה והי
של "אירוע" מדאיג זה היא לעורר מודעות לצורך הדחוף בשינוי כיוון וביכולת שלנו להאט ולבלום את 

 .כאןלקריאה על יום הגירעון האקולוגי לחצו  �🈢�המגמה הזו, באמצעות שינויי התנהגות ומדיניות 

 

 עדכוני בנייה ירוקה

 
במרץ  הכניסה לתוקף של תקנות הבנייה הירוקהלקראת פרסם סדרת כתבות  "שקוף"המגזין 

אנרגיה ותרומתם למאבק  בנושא מבנים מאופסיבסדרה, שעסקה שית יהשללקריאת הכתבה  .2022
 .כאןלחצו , במשבר האקלים

 

 יוזמות עירוניות

 
קומפוסטרים בחצרות בתים ומוסדות  500-הוצבו כעיריית רמת גן של  מחזון "אפס הפסולת"כחלק 

גזם יבש חינוך. שיתוף פעולה חדש של העירייה עם תושבים הוביל להקמת מתקנים ייעודיים לאיסוף 
על הפרויקט את כתבה יקומפוסטרים. לקרצורך מילוי בלהמשמשים  מפעולות הגינון והניקיון בעיר

 .כאןלחצו 
 

ומתכננת לדרוש מכל קבלן שבונה פרויקט  טקטיתהעירוניות המתחום מקדמת יוזמה  עיריית רעננה
לעין, במקום גדרות המתכת הסטנדרטיות. גדר נעימה  -" גדר מדברת"חדש בעיר לגדר את השטח ב

תוך כדי שיפור הנראות של המרחב  הסברה לציבור,כשטח פרסום או  לשמשאף יכולה הגדר 
 .כאןהציבורי. לקריאת הפוסט לחצו 

 
 תכניות הערכות עירונית לשינויי אקליםלקבוצת העיריות המקדמות  עיריית רעננהבנוסף, מצטרפת 

 ישל משרדתכנית "המאיץ" במסגרת  ,ותפרסם בקרוב את התכנית עליה עבדה בחודשים האחרונים
 . כאן. לקריאת כתבה בנושא לחצו , הגנת הסביבה והפניםהאנרגיה

 
יחידת והמשרד להגנת הסביבה, מקדמת הקמה של  בשיתוף עם עמותת אקואושןעיריית הרצליה, 

המורכבת ממתנדבים תושבי העיר ועוברת הכשרה להתמודד עם אירועי זיהום ים. לקריאת  חירום ים
 .כאןהמודעה לחצו 

 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_13546_organic_waste_facilities_
https://www.gov.il/he/departments/guides/municipal_authorities?chapterIndex=5
https://m.facebook.com/groups/1839909576168622/?refid=18&__tn__=C-R
https://galyarok.co.il/israel-ecological-overshoot-day-0521/
https://shakuf.co.il/22363
http://www.rashuiot.co.il/html5/arclookup.taf?&_id=52041&did=1118&g=1118&title=%F8%EE%FA%20%E2%EF%20%EE%E5%E1%E9%EC%E4%20%E1%F7%E9%E9%EE%E5%FA%3a%20%EE%FA%F7%F0%E9%20%E0%E9%F1%E5%F3%20%E2%E6%ED%20%EC%F7%E5%EE%F4%E5%F1%E8%20%E4%E5%F7%EE%E5%20%E1%F8%E7%E1%E9%20%E4%F2%E9%F8
https://www.facebook.com/329446493751839/posts/4723820394314405/
https://www.tzomet-ran.co.il/news/55558
https://www.herzliya.muni.il/herum-yam/?fbclid=IwAR1uGtAucEPiLIZJNJUMGhvdzoGs89NWpONk0gUt41G9c9eKJD8PaDBkRto


מהחניות במבני  %30 בלפחות עמדות טעינה לרכב חשמליהתקנה של מחייבת  עיריית נתניה
 לפחותבלכלול תשתית לטעימה  תעשייה ומסחר ,תעסוקהלמבני ממליצה העירייה בנוסף, מגורים. 

 .בפרויקטיות מהחנ 50%
 

שלא מאפשרות לחתולי הרחוב  ייעודיות עמדות האכלה פיזרה ברחבי העיר עיריית רמת השרון
פסולת הטיפול בבנוסף, מערך  .כאןהשראה לחצו ל. לקריאת הפוסט ותמונות למינים הפולשיםגישה 

עם הצבתם של מיכלי קומפוסט חדשים )דישונת( בגינות  בימים אלה, מתרחב אף הוא העירונית
  .כאןהקהילתיות ברחבי העיר. לקריאת הפוסט לחצו 

 
מקדמת בימים אלה פינות האכלה משודרגות לחתולי הרחוב, במטרה  תקווה פתח עירייתגם 

 . כאןלצמצם את המטרד הסביבתי של ההאכלה הבלתי מוסדרת ברחוב. לקריאת הפוסט לחצו 
 

כן בפסטיבל הבירה באירועי הקיץ העירוניים ו ,הרצליהעיריית  של עיר ללא פלסטיקבמסגרת חזון 
משתתפים ל .ודי בקומפוסטעועברו לטיפול ייהאספו ונאשר  ,ליםכעשה שימוש רק בכלים מתנהעירוני 

הפרסום בעמוד אירוע. לקריאת שימוש בתוצע גם כוס רב פעמים ממותגת להבירה בפסטיבל 
 . כאןלחצו ה"פייסבוק" העירוני 

 
. שביל נחל מזור - מסיימת בימים אלה סלילה של שביל הליכה חדש בעיר עיריית פתח תקווה

בעמוד נגיש לכל. לקריאת הפוסט  טבע עירוניעובר בתוך חורשה ומציע לתושבי העיר פיסת  השביל
 . כאןלחצו ה"פייסבוק" העירוני 

 
יצאה במבצע ליישום תכנית עבודה רב שנתית לפיקוח על המוסכים בעיר. יפו  -עיריית תל אביב

בעת אירועי הצפה או כשל  סביבתי וזיהום קרקע או מיםלמפגע מוסכים עשויים לשמש כמוקד 
. לצד האכיפה מקדמת העירייה גם תכנית הסברה והעלאת מודעות למפגעים זובמערכות הניק

  .במסגרת התהליך מוסכים כבר הפכו לירוקים 50-הסביבתיים ולמחזור החומרים בקרב המוסכים וכ
 

לשתול העירייה התחייבה להיערכות למשבר האקלים, העירונית מיישום התכנית בנוסף, כחלק 
. כחלק ממהלך זה החליטה העירייה לשתף את הציבור 2030עד לשנת חדשים בעיר עצים  100,000

לעיון בשאלון לתושבים . קווןמסקר באמצעות וביקשה מהתושבים להציע מקומות לשתילת עצים 
 .כאןלחצו 

 
עצים  220במהלכו שתלו  שתילת עצים במרחב העירוניסיימו לאחרונה פרויקט  עיריית חולוןב

ניתן  .חדשים ברחובות העיר. הפרויקט לווה בהסברה באמצעות עמוד הפייסבוק של העירייהבוגרים 
קיבלה את ו, שצמחה מיוזמה של תושבים, . יוזמה עירונית נוספת בחולוןכאןעל הפרויקט לקרוא 

סוף ב שהתקיים והפעלות קהילתיות בנושא מחזור יד שניהיריד של , היא הפקתו תמיכת העירייה
 .כאן. לקריאת הפוסט לחצו יולי

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

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

 יוזמות עירוניות מהעולם

 
שבמדינת  בעיריית מיאמיהוחלט  ,אשר שוברות שיאים משנה לשנה ,בעקבות עליית הטמפרטורות

קצינת חום עירונית ראשית. במסגרת תפקידה,  -פלורידה החמה בארה"ב, למנות תפקיד חדש 
. לקריאת בחום העירוניתקים קצינת החום צוות מקצועי אשר ייתן מענה למכלול הבעיות הקשורות 

 . כאןהידיעה לחצו 
 
 (EV) תשתית טעינה לרכב חשמליתכנית לתמיכה בהתקנת  ואישרבארה"ב  קונטיקטמדינת ב

 .כאןלקריאת הכתבה לחצו  .פרטייםגורמים לתמריצים הן לחברות והן  הכוללת
 

שבסקוטלנד אישרה תקציב ייעודי לטובת קמפיינים לעידוד השימוש בתחבורה  גלזגועיריית 
את השימוש להפחית ושל התחבורה הציבורית  "אטרקטיביות"הציבורית, במטרה להעלות את מידת 

 .כאןלקריאת הכתבה לחצו  העיר.חומי תבפרטי הברכב 
 

https://www.facebook.com/344580169106/posts/10158623399484107/
https://www.facebook.com/344580169106/posts/10158610800649107/
https://www.facebook.com/Petah.Tikva.Muni/posts/4048364251928365
https://www.facebook.com/HerzliyaCity/photos/a.174752525882950/4544829318875227/
https://www.facebook.com/Petah.Tikva.Muni/posts/4050493208382136
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenbxncv-iSEBAxpBi45G8dc4mSmhR449LPwiyJSvZcnrOlUg/viewform
https://www.facebook.com/holon.muni/posts/10158322353094109
https://www.facebook.com/holon.muni/posts/10158333698719109
mailto:hadasb@forum15.org
https://www.sej.org/headlines/facing-rising-temperatures-miami-appoints-chief-heat-officer
https://www.environmentalleader.com/2021/07/ct-regulatory-authority-approves-9-year-ev-infrastructure-program/
https://www.smartcitiesworld.net/news/glasgow-receives-funding-to-implement-bus-priority-measures-6817


ניהול מערך במערכות של בינה מלאכותית ה לשבקוריאה הדרומית משלבת בימים א עיריית סיאול
, ויסייעו איסוף נתונים בזמן אמת ממערכת הביוב והניקוז העירונית, שישמשו להמים והביוב העירוני

 .כאןלחצו  בנושא . לקריאת כתבהבזמן אמת איכות המיםבייעול וחסכון, וכן שיפור 
 

של  ערכה חינמית המכילה אמצעים לייעול אנרגטימחלקת לתושביה שבאירלנד,  עיריית דבלין
 .כאןבתיהם. לקריאה על הפרויקט וצפייה בסרטון הסבר על ערכה לחצו 

  

 אירועים

 

 בשעות 2.9.2021 -, יערך ביום חמישי ההמרכז לאגני היקוות ונחלים - אגמאשל כנס השקה 
אגני  בנושאשל אגמא  מאגר המידע החדשיושק במהלך האירוע יתקיימו  הרצאות ו .20:00-16:00

 .כאןהרשמה נמצאים נוספים ופרטים ל. היקוות ונחלים
 

המפגש . להצגת מיזמים וחידושים בתחום הגינוןיקיים מפגש  יתוח הכפרמשרד החקלאות ופ
 .כאן. לפרטים והזמנה לחצו אופן מקווןב ,20:00-18:30בשעות  4.10.21 -יתקיים ב

 
זהו  .13.10.21 -בפרסם קול קורא להצעת תכנים למחזור החמישי, שיתקיים  כנס קיימות וקהילה

'האביטוס' ההאב לקיימות עירונית של  ,ריית ירושלים, מרכז השל לקיימותבהובלת עיכנס ארצי 
מביא את חזית הידע והעשייה בתחום הקיימות והקהילה מהארץ , והתנועה המסורתיתוהגן הבוטני 

פרטי הקול ל כאןלחצו ?". מה עניין שמיטה למשבר האקלים"לנושא נס הכיוקדש השנה  .עולםומה
 .הקורא ולטופס להצעת תכנים

 
לצפייה  .בישראל העירוניות שבועמהלך ב , בעכו2021.1019-17.-תתקיים ב השלישיתועידת עכו 

 .כאןבפרסום שימרו את היום לחצו 
 

 התכנון ומינהל המקומי השלטון מרכז עם שיתוףב לעירוניות הישראלי הפורום במסגרת זו,
 מיזמים בסימן השנה שיעמוד "העירוניות אות"ל  מועמדות להגיש אתכם מזמינים הפנים במשרד
פרטים . לעירוניות עכו ועידת במסגרתויוענק  והקהילתי העירוני החוסן בתחום דרך ופורצי חדשניים

 .כאןולטופס הרשמה לתחרות לחצו  כאןנוספים לגבי הקול קורא לחצו 
 

 על סולאריים גגות להקמת קורסמקיימים  מקומיות רשויות בשיתוף לאנרגיה הישראלי הפורום
ובמהלכו  2021במבר נו-אוקטובר בחודשים יתקיים הקורס .קהילתית נותהתארג בעזרת מגורים מבני

 .כאןלפרטים על הקורס והרשמה לחצו . יושק מדריך לקהילות אנרגיה
 

 תאורת חירוםעדכונים ברגולציה ובתקינה בנושא תקיים סדנא בנושא  האגודה הישראלית לתאורה
 .כאןלהרשמה ופרטים לחצו  .2.11.2021בתאריך

 
ורט "במלון  15.11.2021 -ב , נתניהיתארח השנה בעיר  כנס פורום רשויות החוף - שמרו את היום

 בהמשך.נוספים . פרטים בעיר "לגון
 

 מישראל –וחומרים מעניינים כתבות 

 
מס פחמן נחשב  .מס פחמןהטלת  המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצרלראשונה בישראל אישרו 

יש הסבורים שזוהי פריצת דרך וצעד חשוב לקידום כלכלה דלת  להפחתת פליטות.לכלי אפקטיבי 
עולה גם ביקורת על תוכן ההצעה. לדבריה של גלית פלצור, לשעבר כלכלנית  ,פחמן בישראל. אולם

במשרד להגנת הסביבה, ההצעה לא מייצרת תמריץ מספק כדי לייצר שינוי של ממש בפליטת הפחמן 
. לקריאת מאמר הדעה של גלית פלצור בגלובס כאןן לחצו הלאומית. לקריאת הידיעה על מס הפחמ

 .כאןלחצו 
. 2050 ישראל עדבהפחמן  לכלכלה דלתלה אישרה פה אחד את ההצעה למעבר הממשבנוסף, 

אישור ההחלטה מהווה יישום של המחויבות הבינלאומית של ישראל במסגרת אמנת האקלים של 
ביקרה את היעדים והגדירה אותם כ"שמרניים" וכן הצביעה סקירת ההצעה בעיתון "גלובס"  .האו"ם

לקריאת כתבה בנושא  .לבנייה מאופסת אנרגיהו אנרגיות מתחדשותמעבר ליעד של המחסור בעל 

 .כאןלחצו 

https://www.smartcitiesworld.net/news/seoul-adopts-artificial-intelligence-to-transform-water-reuse-centres-6792
https://www.codema.ie/think-energy-home-hub/what-is-the-home-energy-saving-kit/
https://lp.vp4.me/pkae?fbclid=IwAR3D8zopImk6VtBXlm3SEYiMOLE06mWVc7ZhKj_uTxz46gD1Tdrq-3qUvXs
https://drive.google.com/drive/folders/19Rt4HkbRyeRHeMEmGSo2jPVsK3cIwFPY
https://heschel.org.il/kol_kore-shmita/
http://www.israelurbanforum.org.il/convention-2021/
https://drive.google.com/file/d/1QOZqaoWp-VrzeiXui2CbQEfPOaej4FBi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BQyoHvy-QEUXqf_GSLiOmPK8uCTonwut/edit?usp=sharing&ouid=105467230200103671114&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/19Rt4HkbRyeRHeMEmGSo2jPVsK3cIwFPY
http://www.light.org.il/e97
https://www.gov.il/he/Departments/news/israel_will_implement_carbon_pricing_for_the_first_time
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001380805
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001379238


 
 
 

הוספת ומחקרים רבים כבר מצאו את הדרך להוכיח כי חמירה הולכת ומבישראל  בעיית הפקקים
. לקריאה של ויתכן שאף תחריף אותה פתור את הבעיהולמצם את העומסים צצליח לנתיבים לא ת

  .כאן ה לחצוההמסביר את הנושא ואיך זה קשור לביקוש מוש מאמר
 

הינם יעדים גלובליים אשר מהווים מסגרת לאתגרים קיימא -פיתוח ברל ם של האו"םיעדיה 17
שקיים במסגרת יום עיון בנושא  שונים.לעשייה בתחומי הקיימות בהיבטים והמרכזיים של האנושות 
במסגרת המפגש,  .בישראלם אלה יישום יעדישל דרכים ל סקירה הוצגה מרכז השלטון המקומי
 דוגמאות מהשטח ליישום יעדי הפיתוח בתחומה. יפו-הציגה עיריית תל אביב

 
מידע ומקרי בוחן  המכיל אסופת מאגר ידע חדש, השיקו המרכז לאגני היקוות ונחלים -באגמא

מילון מונחים, מקורות להרחבה, כלים כולל  ,מעשי הנוגע ליישום הגישה האגנית המשלבת בישראל
 .כאןלצפייה במאגר הידע לחצו  שימושיים ורקע מקצועי להבנת התכנים וליצירת שפה משותפת.

-אלא שב .מיועדת לשמש כמקור תקציבי לקידום פתרונות לטיפול בפסולת הקרן לשמירת הניקיון
אשר ישמשו למטרות  ₪מיליארד  2.2המדינה לוותה מהקרן סכום מצטבר של השנים האחרונות  5

. לקריאת כתבה בנושא צמצום הטמנה ועידוד המחזוראחרות מבלי שהושגו מטרותיה של הקרן בהן 
 .כאןלחצו 

 

העוסקים  בכנסתבמסגרת המיעוט היחסי של דיונים מצא כי  דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית
)הפחתת פליטות( ופחות  מיטיגציהבעיקר בנושאי בנושאי אקלים, עסקו עד כה מרבית הדיונים 

לקריאת הכתבה  פגיעותה של ישראל להשפעות משבר האקלים.זאת על אף ו ,אדפטציהבנושאי 
 .כאןהמתארת את המחקר לחצו 

 
את תהליך במטרה להאיץ ( 10ד10)תמ"א ארצית המתאר האישרה עדכון לתכנית  ישראל תממשל

מאמץ הלאומי למעבר הבמטרה להאיץ את יישום זאת,  במרחב הבנוי. הקמת מתקנים פוטו וולטאיים
 .כאן. לקריאת הידיעה לחצו למשק אנרגיה דל פליטות הנסמך על אנרגיות מתחדשות

 
מתחיל להוות חלק בלתי נפרד מהשיח התכנוני בארץ  פוטנציאל השימוש בגגות במרחב העירוני

בסוף  סביבתיים של מרחב זה.ו-חברתיים-כלכלייםיתרונות אפשריים ושימושים של מגוון יש ובעולם 
ראשון בישראל בנושא. הפסטיבל התקיים תחת פסטיבל הירושלמי  ארגון מוסללההפיק , אוגוסט
יום עיון מקצועי בנושא שימוש בגגות במרחב התקיים  במהלכוו ,"ימי הגגות של ירושלים"כותרת 
והתקיים את מדיניות הגגות של העירייה יפו -אביב מעיריית תל קידרד"ר בעז הציג בין היתר . העירוני

מהנדס עיריית ירושלים ומנהלת מחלקת פאנל בנושא מדיניות עירונית לשימוש בגגות בהשתתפות 
  .כאןלהקלטת הכנס לחצו  .15-פורום האקלים, סביבה ותכנון של 

 
להרחבה על נושא  .אשר מכיל מידע רב ושימושי "מדריך חלוצי הגגותבנוסף, במהלך הכנס הושק "

באתר האינטרנט של  לעמוד הרלוונטיו מזמינות אתכם להיכנס שימוש בגגות במרחב העירוני אנחנ
  .15-פורום ה

בגג כמרחב לפיתוח תיירות, לקריאת הכתבה לשימוש מתחילים בפיילוט חדש  ירושליםעיריית ב
 .כאןלחצו 

 
נושא עיקרי אליו תידרש כל עיר בישראל במסגרת ההיערכות העירונית לשינויי האקלים הוא נושא 

ניהול נכון של מערכת הניקוז והתיעול יכול  ,. ברשויות החוףומערכות הניקוז העירוניותהטיפול בנגר 
 .כאןלמנוע זיהום ים עם הגשם הראשון ויש להתכונן לכך. לקריאת כתבה בנושא לחצו 

 
היא השלכה נוספת של משבר האקלים ועליית הטמפרטורות אשר צפויה  עליה במפלס מי הים

נדרשת לעמוד ביעדי האקלים שקבעה לעצמה במטרה  ישראל מדינתלהשפיע רבות על ערי החוף. 
לצמצם את הנזק שככל הנראה יהיה בלתי נמנע אך נתקלת בחסמים. לקריאת הכתבה בדמרקר 

 . כאןלחצו 

הפחתה  
27%-ב

2015

מיליון  79
טון

הפחתה  
85%-ב

2030
מיוליון  58

טון

2050
מיליון  12

טון
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https://infospot.co.il/n/Climate_change1
https://www.themarker.com/opinion/.premium.HIGHLIGHT-1.10120378?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share


 
, 'האקלימיסטים' - משבר האקליםראשון בשפה העברית בנושא  )הסכת( פודקסטהשבוע הושק 

שראלים לחשוף עוד ועוד יההסכת מבקש . ד"ר אבנר גרוסבהובלת עיתונאי דמרקר נדן פלדמן וכן 
 'האקלימיסטים' פרק הראשון של הפודקסטללהאזנה  .האקלים משברלהשלכות מרחיקות הלכת של 

 .כאןומי שמעדיף את המילה הכתובה מוזמן להיכנס לבלוג בדמרקר  .כאןלחצו 
 

 מהעולם –כתבות וחומרים מעניינים 

 
ממשלתי לשינויי -)הפאנל הבין  IPCC-של הוחמור מאוד ח חדש "דובאמצע אוגוסט התפרסם 

 גזי בפליטת לעלייה האחראית הינה האדם שפעילות כךלמספק תימוכין חזקים ח "הדו. אקלים(
. וגוברת כתהול ששכיחותם הקיצון לאירועי יםהגורמלשינויי האקלים  העיקרי הגורם הם - חממה

 .כאןעל הנושא לחצו  12, לצפייה בכתבה מחדשות כאןלקריאת הדוח לחצו 
 

, בו חברה גם שהתחייבו לפעול כנגד שינויי האקליםערים בינלאומי של ארגון  – C40 -ארגון ה
. להיערכות עירונית למשבר האקלים פעולות 15ח חדש אשר מאגד "דופרסם  יפו, –אביב -עיריית תל

אלו הן הפעולות בעלות הפוטנציאל הגבוה ביותר להביא לחוסן עירוני והתמודדות עם משבר 
 .כאןלחצו האקלים. לקריאת הדוח וההמלצות 

 
אשר לא פוסחים על אף יבשת ומכים גם במדינות  אירועי אקלים קיצוניהקיץ הנוכחי מתאפיין בריבוי 

. צאה מתהליכי פיתוח וכריית משאביםהרבה מהן תרמו רבות למשבר האקלים, כתואשר  ,העשירות
 . כאןלקריאת הכתבה בהארץ לחצו 

 
במהלכן נשרפו השני בגודלו מאיי יוון,  (Eviaשריפות ענק באי אביה ) יווןבתחילת אוגוסט חוותה גם 

השריפה באתר  "ר ותושבים רבים פונו מבתיהם. לקריאת כתבה בצירוף צילומי לווין שלקמ 500-כ
 .כאןנסא"א לחצו 

רבות וחמורות בחודש האחרון. לכתבה  שריפותגם פה בארץ ובאזור ירושלים בפרט חווינו כידוע, 
 .כאןאת היקף השריפות בכל רחבי אגן הים התיכון לחצו המציגה 

 
. לקשר שבין מעשי האדם למשבר האקלים מדעית מספקת הוכחה פריצת דרך במחקר האקלים

ומצליחה לקבוע  תחום מדעי מתפתחAttribution Science) ) "נשענת על "מדע הייחוסההוכחה 
שגל החום שהיכה בצפון אמריקה לא היה יכול להתרחש באופן טבעי, ללא השפעת בני האדם על 

 .כאןלחצו ץ. לכתבה המלאה כדור האר
 

כחלק מהיערכות עירונית  מרחב הציבוריבסקרי עצים ותוכניות נטיעות בעוד ועוד ערים משקיעות 
אקונומי -בין מצב סוציושעל הקשר מחקרים אחרונים עמדו  למשבר האקלים וחיזוק החוסן העירוני.

 איילנד מתייחסת למדדי הצל כאל אינדיקטור-מחלקת הבריאות של רוד, אחוזי צל בשכונות בארה"בל
 .כאן. לקריאת הכתבה לחצו של שוויון בשירותי בריאות

  

 
 ,וחג שמח בברכה

 ומאיה קרבטרי הדס בר
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