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

   

 הודעות חשובות

 
 תכנון עירוני מחוץ לקופסה"2030קורס "העיר הישראלית ייפתח מחזור רביעי של  10.05.2021-ב : ,

, ובליווי המקומי המנהל ללימודים מוניציפליים במרכז השלטוןבשיתוף  ,15-פורום ה ביוזמת
. הקורס מיועד לאנשי מקצוע בכירים התנועה לעירוניות בישראל – עמותת "מרחב"מקצועי של 

בתחומי התכנון העירוני המרחבי והאסטרטגי, ויציג את הכלים החדשניים והמתקדמים ביותר לתכנון 
 . לחצו כאןערים, המיושמים בהצלחה בערים מובילות בעולם. לפרטים נוספים והרשמה 

  
 מדיניות עירונית ארוכת טווח לניהול עיון בנושא מפגש  15-פורום הם קיי ,202122.3.-יום שני הב"

זהו מפגש שני בסדרת מפגשי העיון המקוונים בנושא "היערכות עירונית למשבר האקלים" . נגר"
. במפגש הוצגו דוגמאות מגוונות לתכניות 15-וחמישי בסדרת מפגשי "חוסן עירוני" של פורום ה

עירוניות בתחום הנגר, הנחיות לניהול נגר בבנייה חדשה והתחדשות עירונית, ופרויקטים מובילים 
 .לחצו כאן חומרים שהוצגו במסגרת המפגשלצפייה בבע לניהול והחדרת נגר בשצ"פים. מבוססי ט

  
התנהלות סביבתית מסמך המלצות לעיריות בנושא פרסם  15-פורום ה ,לקראת חגי ומועדי האביב

לרשות המקומית מגוון המלצות שיסייעו מרכז מסמך ה. 2021לשנת מעודכן  – בחגי ומועדי האביב
המסמך כולל גם נוסח מוצע של המלצות שניתן לפרסם לתושבים. בקידום חגי אביב בריאים ונקיים. 

הזדמנות מצוינת לקיום פעילויות משלימות ואירועים קהילתיים וחינוכיים בנושאי מהווים מועדים אלה 
 .לחצו כאןלקריאה במסמך  החג. סביבה וקיימות, הקשורים לרוח

 
 שנכנסה לנעליה של תמר אורי נחמני - 15-פורום הלצוות של חברה חדשה הצטרפה  בחודש מרץ ,

 מהניתן ליצור קשר ע !. נאחל לאורי הצלחה רבה בתפקידתפקיד רכזת סביבה ואקליםשטרצר ב
 .orin@forum15.org.il דוא"לב
 

 עדכונים

 
מרכזי ִמחזור ברשויות של שדרוג לתמיכה בהקמה וקול קורא פרסם  המשרד להגנת הסביבה

לעיון במסמכי הקול  .במקטע הפנים עירוניפסולת במקור תושבים להפריד לעודד , במטרה מקומיות
 .לחצו כאןהקורא באתר המשרד להגנת הסביבה 

 
התמיכה  שיעור .קול קורא לסיוע בניקיון החופים מזיהום הזפת פרסם המשרד להגנת הסביבה

לעיון במסמכי  נתוני עזר לרשויות. –לנספח ב'  במיוחד שימו לבייקבע בהתאם לאורך רצועת החוף, 
 .לחצו כאןהקול הקורא באתר המשרד להגנת הסביבה 

 
רויקטים קול קורא להגשת פ, פרסם ADEME - Agency for Ecological Transitionארגון 

 .לחצו כאןלפרטים מלאים  במדינות הים התיכון. בתחום היערכות עירונית לשינויי האקלים
 

ניתן  .נחליםנושא ל שיוקדשקול קורא להגשת תקצירים לגיליון פרסם  'אקולוגיה וסביבה'כתב העת 
 .לחצו כאן. לפרטים נוספים 20.4.2021להגיש הצעות עד לתאריך 

 

 עדכוני בנייה ירוקה

 
עלויות הבנייה הירוקה של מבני בנושא  המועצה לבנייה ירוקהשל מחקר חדש בחודש מרץ פורסם 

  .לחצו כאןכוכבים. לעיון במחקר באתר המועצה  3-ו 2 -ברמות מתקדמות של התקן  מגורים
 

חוברת מקרי הבוחן את  2021פרסמו בפברואר  משרד הבינוי והשיכון והמועצה לבנייה ירוקה
 לחצו כאן.. לעיון בחוברת 2019-2020 לשנים "360°שכונה בתכנית "

 

 יוזמות עירוניות

 

http://www.forum15.org.il/%D7%91-1052021-%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-2030-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%90
http://www.forum15.org.il/Content.aspx?id=636
http://www.forum15.org.il/Content.aspx?id=637
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_13311_establishment_upgrade_local_recycling_centers
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/13266
https://www.ademe.fr/en/mediterranean-climate-change-adaptation-awards-2021
https://www.magazine.isees.org.il/?p=21764
https://ilgbc.org/wp-content/uploads/2021/03/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94-2020-ILGBC.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/mikrey-mivchan-360?utm_medium=bannerTichnunHP&utm_campaign=360report


תכנית אזורית ראשונה מובילה תהליך אזורי להכנת  היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
מתקיימים מפגשים מקצועיים בהשתתפות נציגים ונציגות  . במסגרת זולמשבר האקלים להיערכות

תוכלו לעקוב אחר  כאןהליך שיתוף ציבור רחב.  מהרשויות המקומיות החברות ביחידה האזורית, וכן 
 התהליך. 

 
"ברית במסגרת חברותה בתכנית  מות למנהליםקייהכשרת  בחודש מרץסיימה  עיריית ראשון לציון

. מטרת ההכשרה הייתה הקמת קבוצת הובלה עירונית 15-פורום השל  ערים לאיכות חיים וסביבה"
 כאןקיימות בתכניות העבודה. גיות טושילוב אסטר 21-להיערכות העיר לקראת אתגרי המאה ה

 תוכלו להתרשם מהמטרות והמשימות שהציבו לעצמם משתתפי הקורס.
 

והצטרפה ליוזמה  להיאבק במשבר האקליםהצהירה על עליית מדרגה במחויבותה  עיריית חיפה
, C40עולמית של ערים למאבק במשבר האקלים, בהובלת ארגונים בינלאומיים של ערים,ֱ בהם 

ICLEI הצהרה זו מתחברת למחויבותה של עיריית חיפה לנושא במסגרת אמנת האקלים . ואחרים
 ולהתנעת היערכות עירונית למשבר האקלים.  15-של פורום ה

 
הפארק מתוכנן לשמר את  ספורט בלב שכונת אגמים.-פארק אקולהקמת פועלת  עיריית אשקלון

המשאבים הטבעיים והמערכות האקולוגיות הקיימות באזור. בריכת החורף שבנמצאת בצפון הפארק 
מהווה חלק משמעותי ממערך הניקוז הטבעי בדרום העיר ובאמצעות פתרונות הנדסיים ונופיים מי 

 כאן.. לקריאה על הפרויקט לחצו הנגר בעיר יתועלו אל שני האגמים בפארק
 

יצר סביבת ילהיא  הפרויקט. מטרת רשות "אפשריבריא בעיר"כ עיריית חולוןמשרד הבריאות הכיר ב
חיים פיזית, חברתית וכלכלית, המקדמת ומאפשרת חיים פעילים ובריאים עבור כל תושב ותושבת. 
במיוחד לאחר משבר הקורונה, רשויות ותושבים רבים מבינים את החשיבות של סביבת מגורים 

ולקריאה על ההכרה בעירייה  כאןלקריאה על הפרויקט לחצו  חיים פעיל.בריאה ושמירה על אורח 
 .ןכאבמסגרת הפרויקט לחצו 

 
המגודלים במשתלה בשטחה, ונמצאים בסכנת , מבצע להצלת עציםהודיעה על  רמת גןעיריית 

במסגרת זו, פרסמה העירייה  .זורים משמעותיים של בנייה ותשתית באכריתה כתוצאה מפרויקט
ני מבצעי בתחומן. עד כה בוצעו שמהעצים.  100,000-קול קורא לרשויות מקומיות אחרות לקלוט כ

 כאן.קריאה נוספת לחצו ל חלוקה ונבדקה היתכנות לשתול את שאר העצים בשטחי העיר.
 

כל ילד בשם  במסגרתו העירייה תיטע עץ  ,עץ לכל ילד/ה"”השיקה את פרויקט  יפו-אביב עיריית תל
הפרויקט משתלב בתכנית העירונית להיערכות למשבר האקלים שהעירייה  וולדו בעיר.יוילדה אשר י

לקריאה על  לחצו כאןתרומה משמעותית להצללת העיר וקירורה. לעצים  השיקה בקיץ האחרון.
 הפרויקט.

 
עד כה, עסקו המפגשים בנושאים  .מפגשי למידה בנושאי פסולת סדרתמקיימת  עיריית כפר סבא

"כולם פסולת בניין, פסולת עסקית ואסטרטגיות לטיפול בפסולת. לצפייה בהקלטות כנסו למפגשי 
 בעיר. וק באיסוף פסולת אורגנית מעסקיםהמפגש הבא יעס מדברים על קורונה ולא על פסולת".

 .בעירייהלשרית סלע, מנהלת אגף קיימות וחדשנות  מייללהרשמה, פנו ב
 

לחיזוק העסקים והכלכלה המקומית בעיר.  "CASHBACKתכנית "חיפה השיקה את  עיריית חיפה
התכנית היא פרי שיתוף פעולה של העירייה, חברת ישראכרט ואפליקציית "איזי". מחזיקי כרטיס 
האשראי שירכשו בעסק חיפאי המשתתף בתכנית ייהנו מצבירת אחוזים מסכום הקניות ויזוכו עם 

 .לחצו כאןברכישות. לפרטים נוספים על התכנית  ₪ 1,000-הגעתם ל
 

 חוק עזר עירוני שאוסר שימוש בכלים חד פעמייםאישרה במועצת העיר  עיריית קריית ביאליק
ההחלטה ממתינה לאישור משרד הפנים ואישור המשרד  בפארקים ואתרי פנאי ונופש פתוחים בעיר.

ה זו מצטרפת קריית ביאליק לעיריית אילת ואחריה גם בהחלטלהגנת הסביבה כדי להיכנס לתוקף. 
לקריאת הידיעה המועצה האזורית חוף כרמל, שאישרו חוקי עזר דומים המתייחסים למרחב החופי. 

 לחצו כאן.
 

אנו מזמינים אתכם להעביר לנו חומרים ולשתף אותנו בפרויקטים מעניינים הנעשים בעירכם, לצורך 
 .tamars@forum15.org –הצגתם במידעון זה. את החומרים יש להעביר למייל 

 

https://svivasharon.tik-tak.net/%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://he.padlet.com/heschelcenter/zfn7uv3adrbpjd6t
https://www.ashkelon.muni.il/Lists/List4/CustomDispForm.aspx?ID=1211
https://m.facebook.com/holon.muni/posts/10158040446554109
https://www.efsharibari.gov.il/
https://www.efsharibari.gov.il/
https://m.facebook.com/holon.muni/posts/10158040446554109
https://drive.google.com/file/d/10sXnc9sESXUV6ncFGwtMcmKwS5w4q6Ao/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/greentelaviv/posts/3954096021317296
https://www.youtube.com/channel/UCdmuxsXG3mLCx8OC-AtuLng
https://www.youtube.com/channel/UCdmuxsXG3mLCx8OC-AtuLng
mailto:SaritS@ksaba.co.il
https://www.haifacashback.co.il/
https://www.mako.co.il/news-israel/2021_q1/Article-124a07bbc92c671026.htm
mailto:tamars@forum15.org


 יוזמות עירוניות מהעולם

 
כתכנית  מודל "כלכלת הסופגנייה"עוד ועוד ערים בעולם מאמצות את , עיריית אמסטרדםבעקבות 

יציאה ממשבר הקורונה. את המודל הגתה הכלכלנית קייט ראוורת', ומטרתו לאזן בין צורכי האדם 
לחצו כאן לבין המערכת האקולוגית, תוך שמירה על הטבע וניצול בר קיימא של המשאבים השונים. 

לקריאת כתבה ב"דמרקר"  כאןלחצו ורת' בה היא מציגה את המודל. לצפייה בהרצאת "טד" עם ראתו
  .על הערים שמאמצות את המודל

 
לעשות זאת,   לאט, הם מצליחים. לאט להיפטר מהמכוניותבגרמניה החליטו  היידלברג ייתעירב

מימן, תחבורה חשמל ואופניים שעוקפים פקקים, אוטובוסים מונעים בוגשרי באמצעות רשת שבילי 
העיר גם הצליחה  תחבורה ציבורית. המוטתכנון מבוסס עירוב שימושים וציבורית בחינם לשנה ו

בעשור האחרון. לקריאת המאמר ב"הארץ"  %50-לצמצם את צריכת האנרגיה במבני הציבור שלה ב
 .כאןלחצו 

 
להמיר מלונות ובנייני משרדים בוחנים בימים אלה חקיקה שתאפשר בארה"ב  יורק ניומדינת ב
במסגרת החוק, מדינת ניו יורק  עשויה לקנות בנייני מלונות . השגה-דיור ברמבני מגורים המיועדים לל

 כאןוחללי משרדים הדורשים שיפוץ ולהפוך אותם לדיור בר השגה עבור מחוסרי בית ועניים. לחצו 
 לקריאת הכתבה ב"גלובס".

 

 אירועים

 
ברחבי הארץ  ועידות אקלים אזוריות 14-בישראל כ מתקיימות 2021יוני חודש החל מחודש מרץ ועד 

מאילת ועד אצבע הגליל, אשר נועדו לערב ולרתום את הציבור ואת הרשויות המקומיות  -
עיריות רבות בפורום לוקחות חלק בוועידות, משתפות להתמודדות משמעותית עם משבר האקלים. 

 .כאןלפרטים נוספים לחצו ידע, לומדות אחת מהשנייה ועוד. 
 

 קורסים והכשרות

 
 תכנון עירוני מחוץ לקופסה"2030קורס "העיר הישראלית ייפתח מחזור רביעי של  10.05.2021-ב : ,

, ובליווי המנהל ללימודים מוניציפליים במרכז השלטון המקומיבשיתוף  ,15-פורום ה ביוזמת
. הקורס מיועד קורס מיועד לאנשי לעירוניות בישראלהתנועה  – עמותת "מרחב"מקצועי של 

מקצוע בכירים בתחומי התכנון העירוני המרחבי והאסטרטגי, ויציג את הכלים החדשניים 
והמתקדמים ביותר לתכנון ערים, המיושמים בהצלחה בערים מובילות בעולם. לפרטים נוספים 

 . לחצו כאןוהרשמה 
 

 "תכנון אסטרטגי לקיימות ברשויות מקומיות בעידן משבר האקלים" בנושאקורס לניתן עדיין להירשם 
, שיתחיל 15-האזוריות ופורום ה מרכז המועצות, ובשיתוף עם מרכז השל לקיימותבהובלת 

. הקורס . ניתן להצטרף לחלקים שונים של הקורס בנפרדבמהלך חודש אפריל ויימשך עד חודש יולי
 לחצו כאן.מיועד לדרג הניהולי ברשויות המקומיות. להרשמה ופרטים נוספים 

 
המופק בשיתוף  – "יסודות הבנייה הירוקה"ייפתח מחזור שני של הקורס  2021 אפרילבחודש 

הקורס יכלול ארבעה  .15-המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, מרכז השלטון המקומי ופורום ה
  לחצו כאן.נותרו מקומות אחרונים, להרשמה ופרטים נוספים  באופן מקוון.מפגשים, ויתקיים 

 
המועצה , בהובלת 5281קורס יועצי בנייה ירוקה לת"י  ייפתח מחזור נוסף של 2021חודש אפריל ב

 לחצו כאן.להרשמה ופרטים נוספים , בהנחיית האדר' גליה שטאנג. לבנייה ירוקההישראלית 
 

 מישראל –כתבות וחומרים מעניינים 

  

https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.9657879?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.9657879?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.haaretz.co.il/nature/climate/.premium-MAGAZINE-1.9581777?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001363433&from=whatsapp
https://climatemeet.org.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa/
http://www.forum15.org.il/%D7%91-1052021-%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-2030-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%90
https://heschel.org.il/strategic_planning_course/
https://ilgbc.org/course/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94-2/
https://ilgbc.org/course/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%99-%d7%aa%d7%a7%d7%9f-5281-%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8/


 
יחריף ויביא בישראל האקלים אם מדינות וערים ימשיכו לפעול תחת תרחיש "עסקים כרגיל" משבר 

ופלישת מיני חודשים, סופות פראיות והצפות, שריפות יער, סופות אבק  9-ל 8לקיץ שאורכו בין 
השיק סדרת כתבות  מגזין "שפת רחוב" צמחים ובע"ח. עדיין יש לנו את ההזדמנות למנוע זאת.

לקריאת הכתבה הראשונה בסדרה  כאןלחצו  ."משבר האקלים: הזווית העירונית"שעוסקת בנושא 
לקריאת הכתבה השנייה בסדרה שמתמקדת בנושא "אי  כאןשמציגה את עיקרי המגמות, ולחצו 

 החום העירוני".
 

במרץ האחרון  ?המעבר לאנרגיות מתחדשותמצליחה לעמוד ביעדיה בתחום  מדינת ישראלהאם 
 10%-להגיע ל –שהציבה לעצמה ישראל לא עמדה ביעד הביניים  2020פורסם ב"גלובס" כי בשנת 

אחוז ייצור החשמל  ,לורשות החשמ ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. על פי נתוני משרד האנרגיה
 .לקריאת הכתבה באתר "גלובס" כאן.  לחצו %8-6על בשנה זו ממתחדשות עמד 

 
 ,מפת דרכים למעבר לאנרגיות מתחדשותפרסם  מרכז השל לקיימות מיסודו של "NZOמיזם "

עד לשנת  יםמתחדשייצור אנרגיה ממקורות  50%שמעריך כי מדינת ישראל יכולה להגיע ליעד של 
על מפת הדרכים באתר הפודקסטים  ולהאזין לפודקאסט. ניתן לעיין בעבודה באתר הפרויקט 2020

 לקריאה על המיזם. כאןלחצו  של "דמרקר".
 

הם האקלים  י, מתוך הכרה כי שינויבית ספר לקיימות ושינויי אקליםתקים  גוריון-אוניברסיטת בן
האתגרים החשובים ביותר שהאנושות עומדת בפניהם. בית הספר החדש יקדם מחקרים במגוון מ

ביטחון תזונתי, אנרגיה נקייה, הנדסה סביבתית, בריאות הציבור וצדק  תחומים, כדוגמת מים,
 .כאןלחצו  ynetלקריאת הדיווח באתר  .חברתי

 
 ההשלכות של הבנייה המאסיבית בשטחיםמזהיר מפני  משרד החקלאות נייר עמדה חדש של

קורא לקבוע תקינה נייר המעדה  בתוך שטחי הערים. הצפותהסיכון לשמגבירה את  - הפתוחים
תוספת לטפל בהיזמים , שתחייב את מחייבת לבניית "משמרת נגר" בשכונות חדשות ומתחדשות

 כאן.לקריאת הכתבה באתר "דמרקר" לחצו . בתוך תחומי המגרש תכנית מייצרתההנגר ש
 

בדיון שהתקיים  ?להצפות חמורותשפגיעות במידה הרבה ביותר  מטרופולין תל אביבמיהן הערים ב
מחסור חריף , עלה חשש כי מועצה הארצית לתו"בבוועדה לעניינים תכנוניים עקרוניים של ה

הצפות ביוב ואשפה שאינה כתוצאה מ ,להפוך ערים באזור המרכז ל"סלאמס"עלול בתשתיות 
אסטרטגית לתשתיות ותחבורה התכנית העל זו עלתה במסגרת דיון שקיימה הועדה  . הערכהנאספת

 כאן.לקריאת הכתבה באתר "דמרקר" לחצו  .למטרופולין תל אביב והמרכז
 

תושבים ותושבות רבים מצאו בהן  .של הגינות הקהילתיות ןחשיבותאת  חידד וחיזקמשבר הקורונה 
משפרות את חזות הן מהוות מקום להיכרות עם הקהילה ו -וגם בתקופת שגרה מפלט בזמן הסגרים, 
מגמה זו  ."מרקרד"באתר  לקריאת הכתבה כנסוהעלייה בהיקף התופעה השכונה והעיר. על 

 Star"פרויקט מתחברת למגמות נוספות בעולם שמטרתן חיזוק ההשקעה בטבע עירוני. לדוגמא, 
Park",  זכה בפרס "הרעיון המתקדם ביותר" בהאקתון העיר פירנצה באיטליההמובל ע"י תושבי ,

תוך העיר ורואה בהם אמצעי אקלים שהתקיים בעיר. הפרויקט מעודד תכנון סביבתי של פארקים ב
 להתמודדות עירונית עם משבר האקלים.   

 
, ככלי עצים במרחב העירונישל   יםיעילותחזוקה בתכנון יותר ויותר ערים בישראל מבינות את הצורך 

. אחד ההיבטים הגברת הליכתיות ולהתמודדות עם משבר האקליםלחזות העיר, מרכזי לשיפור 
גומות העצים יכולות גם . גומות העצים העצים הוא בית הגידול, לרבותהחשובים בתכנון משאב 

מונמכת ממפלס הגומה לשמש כאמצעים לסיוע בניהול והשהיית נגר )למשל באמצעות תכנון 
פרחים עונתיים ולהעשיר את המערכת האקולוגית בגומות העצים . בנוסף, ניתן לזרוע (המדרכה

  כאן. לחצו  ן ישראל" בעיתון "זמהעירונית. לקריאת הידיעה 
 

ת תשתית עירונית מעודד יציר המועצה הישראלית לבנייה ירוקהשל  "מראה מקום"מיזם 
מסייע לרשויות  "מראה מקום"מדד להליכתיות, רכיבה על אופניים ושימוש בתחבורה ציבורית. 

לקריאה על המיזם מקומיות לאפיין את מצב ההליכות בעיר ולקבל תובנות לשיפור האיכות שלהן. 
 כאן.ולשימוש במדד לחצו  כאןלחצו 

 

https://www.stlanguage.com/%d7%90%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%a3-%d7%a7%d7%98%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94/
https://www.stlanguage.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%95%d7%a4%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001364528&utm_medium=referral&utm_source=newsletter&utm_campaign=immediatenewsalert
https://www.themarker.com/podcasts/.premium-PODCAST-1.9611421
https://heschel.org.il/nzo/
https://www.ynet.co.il/article/H11sJR4m00
https://www.themarker.com/realestate/.premium-MAGAZINE-1.9544261?v=9898092346D8054B565DDBB0D815ADD0
https://www.themarker.com/realestate/.premium-1.9463734
https://www.themarker.com/coronavirus/.premium-MAGAZINE-1.9510680?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share
https://www.climate-kic.org/news/start-park-nature-based-solution-climate-resilience/
https://www.climate-kic.org/news/start-park-nature-based-solution-climate-resilience/
https://www.zman.co.il/206496/
https://citywalk.org.il/cfa/
https://citywalk.org.il/cfa/


הגורמים להשתתפות במיזם 'מהפח ירוק' העוסק בניתוח פרסם מחקר  "אקולוגיה וסביבה"מגזין 
בין היתר, הצביע  .בקרב תושבי העיר ריםקומפוסטשימוש בעידוד השמטרתו מיזם  - בירושלים
על הייחודיות של המוטיבציה של התושבים להשתמש בקומפוסטרים )ביחס לזרמי מיחזור המחקר 

לקדם מדיניות בת קיימא העירייה של  היכולתל הקומפוסטציה הביתיתאחרים( ואת התרומה של 
, רבים עושים זאת כתוצאה מזיקה לגינון "מקמפסטיםש" . נתון מעניין שעלה הואלניהול פסולת בעיר

. לקריאת תקציר המחקר במגזין בעיר החשיבות והצורך בגינות קהילתיותמסקנה שמחזקת את 
  כאן. לחצו 

 
בישראל נזרקות עלה ש ,בזבוז המזון בישראלשבדק את נושא  2015לשנת  דו"ח מבקר המדינהמ

אקולוגיה "מגזין  ח.”מיליארד ש 19.7-למאכל בשווי של כ מיליון טונות של מזון ראוי 2.5-מדי שנה כ
 הגורמים המשפיעים על בזבוז המזון בישראלסקר את מסקנותיו של מחקר,  לפיהן אחד  "וסביבה

הוא בלבול וחוסר הבנה בקרב הצרכנים לגבי משמעותן ואופן קריאתן של תוויות התפוגה על 
 לקריאת הכתבה. כאןהמוצרים. לחצו 

 
, יישום חוק הפיקדון על מכלי משקהדו"ח חדש בנושא  2021פרסם בחודש מרץ  מבקר המדינה

שמצא כי בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית באיסוף מכלי משקה גדולים במיחזוריות )כלובי 
אישרה  2020. נזכיר כי בחודש דצמבר כאןלחצו  infospotהמיחזור(. לקריאת כתבה בנושא באתר 

ועדת הכלכלה של הכנסת את צו השרה להגנת הסביבה הקובע כי הדחייה בהחלת חוק הפיקדון על 
. לקריאת כתבה 1.12.2021-בקבוקים גדולים תופסק, וכי בקבוקים אלה יחויבו בפיקדון החל מה

 .כאןלחצו  infospotבנושא באתר 
 

בשנים האחרונות, הודיעו על מיזם חדש  קניון "דיזנגוף סנטר" תפיסת הקיימות שמובילבמסגרת 
ועובדי המחלקה יאספו את הקרטונים המצטברים ניקיון" מחלקת הניקיון תהפוך ל"מחלקת מיחזור ו  -

 כאן. הרווחים ישמשו לרווחת עובדי המחלקה. לחצו מפעילות העסקים בקניון וימכרו אותם לציבור
 לפרטים באתר "דיזנגוף סנטר". 

 
בגוש  מאות אוטובוסים חשמלייםמסופי חניה ל 17הוספה של אישרה  הועדה לתשתיות לאומיות

לשיפור התחבורה הציבורית והוספת קווי המשמעותיים החסמים  אחדל מענה במטרה לתת, דן
 כאן.לקריאת הכתבה באתר "כלכליסט" לחצו במטרופולין תל אביב. אוטובוס 

 
, ומסתבר רכב חברה לעובדיהןלספק בישראל טק -חברות הייהפסיקו הרבה  2020במהלך שנת 

יה, כך לפי כתבה עובדים רבים מעדיפים לוותר עלשגם בחברות שממשיכות להציע הטבה זו, 
מהמעבר לעבודה מהבית בעקבות משבר כנראה לפי הכתבה, שינוי זה נוסע . "דמרקר"שפורסמה ב

תתרום לצמצום מגמה זו יש לקוות כי  בשיעור המס המוטל על החזקת רכב חברה.הקורונה, והעלייה 
את הכתבה לחצו ילקרקיימא. -הגודש וזיהום האוויר, ולעידוד עובדים להגיע לעבודה בתחבורה בת

 כאן.
 

 עולםמה –כתבות וחומרים מעניינים 

 
כאסטרטגיית  (Green New Deal"גרין ניו דיל" ) ערים רבות מאמצות תכניותבחודשים האחרונים, 

על פי תכניות אלה, יש לראות ביציאה מהמשבר הנוכחי הזדמנות להיערכות  יציאה ממשבר הקורונה.
עירונית למשבר האקלים, ולשים דגש על פתרונות ברי קיימא ולטווח ארוך. בלב התכניות נמצאים 

לקריאת  כאןשני בסיסים: יצירה של מקומות עבודה ירוקים והפחתת פליטות גזי חממה. לחצו 
 .  "גארדיאן"עיתון ההמאמר ב

 
התכנית הממשלתית הבריטית לניהול סיכוני בשיתוף עם  הסוכנות הבריטית להגנת הסביבה

ובניית חוסן בקרב תושבים שנפגעו שיקום קהילתי מחקר חדש העוסק ב ופרסמ טפונותיהצפה וש
. המחקר האיכותני מבוסס על סדרה רחבה של ראיונות עם תושבים מהעיר האל מאירועי הצפות

. מסקנות 2007הממוקמת בצפון מזרח אנגליה, שסבלה מאירועי הצפות ושיטפונות קיצוניים בקיץ 
פות, ולבניית חוסן תשתיתי וקהילתי. לחצו המחקר ישמש לצורך גיבוש מדיניות לזיהוי פגיעות להצ

 לעיון במחקר באתר ממשלת בריטניה. כאן
 

", שנועדה Climate Readyבשם "חומש תכנית  2021פרסמה בחודש אפריל  אירלנדממשלת 
-תופנה בשלב הראשון בלהיערכות והתאמה למשבר האקלים. התכנית ב קטניםעסקים ל לסייע

  כאן.הכתבה בנושא לחצו  תעובדים. לקריא 3,000-עסקים, המעסיקים  כ 1,000

https://www.magazine.isees.org.il/?p=20538
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/297-4.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.magazine.isees.org.il/?p=20397
https://infospot.co.il/n/Report_on_Drinking_Bottle_Deposit_Law?utm_source=%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%A8+%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94&utm_campaign=9e5bb176bd-88_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_981af44b9c-9e5bb176bd-219656157
https://infospot.co.il/n/The_law_of_the_deposit_on_the_large_bottles
https://bit.ly/3sRxP9b
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3892238,00.html
https://www.themarker.com/career/.premium-1.9583275
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/09/the-guardian-view-on-a-green-new-deal-save-jobs-and-the-planet
https://www.gov.uk/flood-and-coastal-erosion-risk-management-research-reports/flood-vulnerability-and-urban-resilience-a-real-time-study-of-local-recovery-following-the-floods-of-june-2007-in-hull
https://www.gov.ie/en/press-release/8b237-ministers-harris-and-ryan-launch-climate-ready-programme-to-prepare-irish-businesses-for-climate-change/


 
אינם מוכנים לשנות מהבריטים  %25-קרוב ל "Sky News"חברת החדשות סקר שביצעה על פי 

. על פי תוצאות הסקר, האחוזים הגבוהים נובעים כדי להתמודד עם משבר האקלים את הרגליהם
האקלים, אנרגיות מתחדשות וטביעת רגל פחמנית. הסקר התבצע לקראת סוגיות מחוסר מודעות ל

. לקריאת הכתבה 2021סקוטלנד בנובמבר שבועידת האקלים העולמית שצפויה להתקיים בגלזגו 
 כאן.לתוצאות הסקר המלאות לחצו  כאן.לחצו 

 
)אפס פליטות גזי חממה במאזן  Net Zeroליעד של התחייבה להגיע "אייר קנדה" תעופה החברת 

. מדובר במהלך מורכב ואינו מובן מאליו, שכן תעשיית התיירות העולמית 2050נטו( עד שנת 
ענף התעופה. לקריאת הכתבה שרובן נובעות מ , העולמיות מסך פליטות גזי החממה %5אחראית יל 

 כאן.לחצו 
 

 
 בברכה,

 ומאיה קרבטרי אורי נחמני
  
 

https://news.sky.com/story/one-in-four-britons-is-unwilling-to-change-key-habits-that-would-help-tackle-climate-crisis-poll-12267928
https://docs.cdn.yougov.com/gkct8b2i0l/Sky_ClimateChange_210331.pdf
https://www.esgtoday.com/air-canada-commits-to-net-zero-operations-by-2050/?fbclid=IwAR2lsG7YdkfXHBPn_kOHoeUWBv5_24fRoJ9qHN5lM1mV7XnS3p-wj104Z1k

