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תכנון טבע בעיר
מה הקשר לתכנון טבע בעיר ולחיי היום יום שלנו? איך זה משפיע על איכות

החיים ואיך עושים את זה נכון? 
ד"ר מיכל צרפתי בכתבה חדשה במגזין, על ערים ביופיליות ואיך הן משפיעות על

הצלחה בלימודים, יעילות בעבודה, הפחתת לחץ והנאה מהחיים.

למסמך המלא

תכנון משולב תחבורה מקיימת
האמצעים הדרושים לטמעת תחבורה מקיימת בתכנון ארצי ומקומי. 

התחבורה הציבורית הינה שרות ציבורי, שכולם זכאים לקבלו בדומה לזכויות
בסיסיות אחרות כמו חינוך או שרותי בריאות. שנים של הזנחת שרות זה והעדר
מדיניות בנושא זה הובילו למצב הקיים, בו תושבי המדינה תלויים ברכב הפרטי
ואינם משתמשים באופן משמעותי בתחבורה הציבורית, בניגוד למדינות אחרות

בעולם. מה עושים וכיצד ניתן לקדם את הנושא ברשות המקומית? 

לשאלון המלא

ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי
(המרכז להעצמת האזרח)

משבר הקורנה הדגיש את החשיבות בכלים המצוים בידי הרשויות המקומיות
בכדי לפעול באופן יעיל לטובת האזרח. 

לאור הדיון הציבורי בנושא ביזור הסמכויות מהשלטון מרכזי לשלטון המקומי
(היוש שוב קורנה!), המרכז להעצמת האזרח  מבקשים לזהות ולמפות אילו

סמכויות אותם ראוי וניתן לבזר מהשלטון המרכזי אל השלטון המקומי.
והם ישמחו לשמוע את דעתכם.ן! מלאו את השאלון בכדי לדאוג שביזור הסמכויות

יבוצע באופן נכון ויוביל לשיפור בחיי האזרח

לתכנית המלאה

עיריית כפר סבא מציגה: תכנית היערכות עירונית
לשינויי אקלים 20222030

תוכנית מקיפה להיערכות עירונית לשינויי אקלים הושלמה בהצלחה וצפויה
להשתלב בתוכנית העבודה העירונית לשנים 20222030. התוכנית גובשה
בהובלת ראש העיר רפי סער וחבר מועצת העיר ומחזיק תיק הקיימות והחדשנות
עילאי הרסגורהנדין ובניהול אגף קיימות וחדשנות, בתמיכת משרד האנרגיה,

משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה ואגפי העירייה השונים.

עילאי הרסגורהנדין, מחזיק תיק הקיימות והחדשנות ויו"ר הוועדה לאיכות
הסביבה: "לאור השינויים הדרמטיים בעולם, שלצערנו מגיעים בקצב הולך וגובר,
היה לנו ברור שצריך להקדים תרופה למכה, וכהרגלנו לקחת יוזמה ולהוביל את
. הייתה כאן עבודה חסרת תקדים בהיקפה ובמקצועיותה, המהלך הארצי
שמתווספת לתוכניות משלימות שהוכנו בתחומי התחבורה והאנרגיה המתחדשת.
איחוד הכוחות עם משרדי הממשלה, שבחרו בנו כעיר שיודעת להוביל תהליכים
בהיקפים אלה, מאפשר להיערך לבאות, להכין את התשתיות הפיזיות שלנו לפגעי
מזג האוויר, לשמור על רחובות קרירים יותר גם בעידן של התחממות גלובלית,
לנהל את משאבי האנרגיה שלנו בחוכמה תוך הפחתת טביעת הרגל הסביבתית
ולצפות גם את השינויים החברתיים שיתרחשו. כעת פנינו ליישום התוכנית למען

עתיד טוב יותר עבור תושבות ותושבי כפר סבא".

בתחילת התהליך מופו האיומים העיקריים ופלטות גזי החממה בעיר, ובמהלך
השנה האחרונה ישבו צוותים עירוניים וחוץעירוניים לקביעת מטרות, יעדים
וצעדים לביצוע מיידי ולטווח הרחוק. סוף התהליך הוא בתוכנית מפורטת ומקיפה,
של היערכות הרשות לשינויי האקלים המתרחשים בישראל ובעולם, הפחתת

פליטות גזי חממה ושיפור איכות החיים בכפר סבא. 

לכתיבת התוכנית האסטרטגית בעיריית כפר סבא שותפים אנשי מקצוע מכל אגפי
העירייה, לצד אנשי מקצוע ויועצים חיצוניים, רובם תושבי העיר, והיא נשענת על
ארבעה תחומים עיקריים: ניהול משאבי האנרגיה, קירור העיר, ניהול נגר וחוסן

קהילתי.

ניהול משאבי האנרגיה; עיריית כפר סבא ערכה סקר פליטות גזי חממה שנועד
לבחון ולמדוד את פליטות גזי החממה בכל המגזרים בעיר: תושבים, עסקים וכן
בעירייה ובמוסדותיה. בעקבות המיפוי נמצא כי 60% מסך פליטות גזי החממה
העירוניים מקורם באנרגיה וכי העירייה אחראית על 3% בלבד בסקטור זה, בעוד
שיתר הפליטות מיוצרות על ידי תושבים ועסקים. בשל כך, כוללת התוכנית לצד
התייעלות אנרגטית והרחבת פריסת האנרגיה הסולארית במבני חינוך וציבור, גם

גיוס תושבי העיר ובעלי עסקים מקומיים למאמץ המשותף. 

 כמו ערים רבות בעולם, גם כפר סבא סובלת מתופעה אקלימית קירור העיר;
שבה צמצום השטחים הפתוחים לצד עלייה בפעילות האנושית במרכזי הערים ,
מובילים לעלייה בטמפרטורה. כתוצאה מכך, הפרש הטמפרטורה בין העיר
לשטח הפתוח יכול להגיע לעד 5 מעלות ("אי חום עירוני"). בתוכנית האסטרטגית
מתכננת עיריית כפר סבא להגדיל ב50% את הייעור העירוני עד 2030 ל"עץ לכל
תושב", הגדלת רצף ההצללה בצירי הליכה ראשיים, חיוב מבנים חדשים בעמידה
בסעיפי קירור פסיבי בת"י 5281, הרחבת ושדרוג רשת ברזיות על גבי רשת הולכי

הרגל ועוד. 

 גשמים כבדים והצפות, שאנו חווים בשנים האחרונות, מהווים ניהול מי נגר;
תזכורת כואבת לכך שאזור הים התיכון מהווה Hot Spot לשינויי האקלים, וכי עד
 צפויים להפוך אירועי הגשם וההצפות לתכופים וחזקים יותר. בתוך שנת 2030
כך, התוכנית מקדמת ניהול עירוני מוטה בנייה רגישה למים, הכולל בין היתר
עדכון תוכנית האב לניהול מי נגר בעיר, טיפול שבר ויישום תכנית מניעה להצפות
בשכונות הוותיקות, מניעת הצפות באגן הניקוז באמצעות שיתוף פעולה אזורי

ועוד. 

חוסן קהילתי; הנדבך הרביעי בתוכנית המתגבשת מבקש לחזק את החוסן
הקהילתי בשני היבטים: מצד אחד, מענה לאוכלוסיות פגיעות בעת מזג אוויר
קיצוני, ומצד שני, מניעה באמצעות הפחתת גורמי הסיכון לאוכלוסיות והפחתת
פליטות. התוכנית כוללת מיפוי תושבים המאופיינים בעוני אנרגטי והעשויים
להזדקק לסיוע במצבי קיצון אקלימיים, הקמת סיירת מתנדבי אקלים שיספקו
מענה ראשוני, והכשרת מתחמים עירוניים לקליטת תושבים בעתות מצבי אקלים
קיצוניים מתמשכים. בנוסף, חיזוק החינוך לקיימות והפחתת פסולת, עידוד
הליכתיות ועידוד רכיבה על אופניים, שיתרמו להפחתת פליטת מזהמים לאוויר 

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

אופק עם השקעות נקיות
מיקום: און ליין

21:00 19:00  סיום: 21/02/2022 התחלה: 21/02/2022

אופק אגודת אשראי ופורום כסף נקי מזמינים אתכם.ן למפגש שכולו עוסק
סביב הקשר של ההשקעות שלכם.ן למשבר האקלים 

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

סיכום שנת פעילות ברחובות של עצים
מיקום: און ליין

21:30 20:00  סיום: 16/02/2022 התחלה: 16/02/2022

פעילי סביבה, תושבי רחובות וישראל, נאמני עצים וכל מי שחשוב לו
לשמור על כדור הארץ, מוזמנים לאירוע סיכום שנה של פעילות הקבוצה

רחובות של עצים. 
נקיים אירוע בזום, נשמע על הפעילות הרבה שהיתה לנו השנה ועל

התכניות שלנו לשנה הקרובה ולהמשך.

מיצוי משאבי סביבה וקיימות ברשויות
מקומיות

הקורס בשיתוף פעולה עם המרכז לשלטון מקומי ומוכר לגמול
השתלמות! 

כדי להניע מהלכים משמעותיים ברשות, להגשים חלומות
ולבצע תוכניות בתחום הקיימות במובנה הרחב נדרש תקציב. 
מהם מקורות התקציב? איך מגייסים אותם באופן מיטבי? איך

נערכים ומממשים?

להרשמה
ופרטים
נוספים

קורס שכונה °360
שכונה °360 הינו כלי מדידה חדשני שפיתחו המועצה

הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד השיכון והבינוי במסגרת מיזם
משותף, אשר מטרתו לקדם את התכנון, הפיתוח והבינוי של

שכונות מגורים איכותיות, בריאות, חסכוניות במשאבים
ומשגשגות לאורך זמן. הפיתוח האינטנסיבי הצפוי בעשורים

הקרובים טומן בחובו אתגרי תכנון רבים, ביניהם התמודדות עם
משאבים מוגבלים ועלייה בצפיפות האוכלוסייה. יחד עם זאת,
תנופת התכנון הנוכחית הינה הזדמנות להשפיע על המרחב

הבנוי העתידי של ישראל.
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פורום ה15 ומרכז

השלטון המקומי 

להרשמה
ופרטים
נוספים

לקול קורא (בערבית)

קול קורא להגשת מועמדות לוועדות הסביבה
ברשויות הערביות

מסגרת פרוייקט משותף עם עמותת "עורכי דין לקידום מינהל תקין" ו"אזרחים
למען הסביבה" במהלכו נפעל להקמה ואיוש וועדות איכות הסביבה ברשויות
המקומיות הערביות, מינוי נציגי ציבור, הכשרת חברי הוועדות וליווי חלק מהן
 ציבור גי  מצורף קול קורא להגשת מועמדות כנצי נה, בשנה הראשו

בוועדות. פרטים נוספים והגשת מועמדות בקישור.

לקול קורא

התוכנית האירופית להתמודדות אזורית ועירונית
EUMissions עם שינויי האקלים

מגוון קולות קוראים לעיריות שמעוניינות לפעול בתחום ההיערכות העירונית
למשבר האקלים. לעיון בחוברת הקולות הקוראים לחצו כאן, לצפייה במצגת

המלווה והמכילה הסברים בנוגע לאופן ההרשמה לחצו כאן.

לקול קורא

הקמה ושדרוג של מרכזי מחזור ברשויות
המקומיות

 המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא מספר 13311 לתמיכה בהקשמה
ושדרוג של מרכזי מחזור ברשויות מקומיות. התאריך האחרון להגשת

מעומדות 30.3.22

לקול קורא

תמיכה ביחידות סביבתיות לשנים 20232022
 קול קורא 14468 תמיכה ביחידות הסביבתיות לשנים 20222023. המטרה
תמיכה בשלטון המקומי בביצוע פעיליות סביבתיות שונות לרבות פעיליות
להעלאת כות הפסולת הממוחזרת והפחתת כמות הפסולת המעוברת

להטמנה. 

כניסה למאגר

מאגר קולות קוראים לרשויות המקומיות!
אתר אחד בו מפורסמים כלל הקולות הקוראים של משרדי הממשלה עבור
הרשויות המקומיות. במאגר תוכלו לצפות בכל הקולות הקוראים הפעילים
כרגע ואף לבצע חיפוש לפי תחום, אוכלוסיית היעד, משרד ממשלתי ועוד.
המאגר הינו פרויקט של אגף בכיר לתכנון מדיניות במשרד הפנים, לפרסום
ואיחוד כל הקולות קוראים הרלוונטיים עבור הרשויות המקומיות תחת

מסגרת אחת. מוזמנים להרשם לרשימת התפוצה של המאגר כאן

לאתר

אתר ועדות איכות הסביבה  כל הכלים והמידע
במקום אחד!

על אתר ועדות איכות הסביבה החדש כבר שמעתם?
באתר תוכלו למצוא מידע, מדריכים, כלים, השראה וכל דבר מה שתצטרכו

כדי להניע שינוי בנושא סביבתי כזה או אחר אצלכם!

לעמוד הוועדות

הכירו: אינדקס הועדות באתר "חיים וסביבה"
באתר חיים וסביבה ניתן למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל ועדת
איכות סביבה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור
וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד. אנו אוספים מידע כל העת ומזמינים
אתכם לחפש את הרשות בה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלנו הוא
 ואנו local@sviva.net נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? שלחו הערות ל

נדאג לעדכן. 

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות - פברואר 2022

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון ראשון לשנת 2022

2021 היתה מהשנים החמות ביותר שנמדדו בארץ יחד עם שיאי חום שנמדדו ונמדדים ברחבי העולם, ולמרות זאת
עדיין אי אפשר שלא להתרגש ממזג האוויר החורפי שפוקד אותנו בחודש האחרון,לצאת החוצה ולהנות מהחורף
הישראלי. שנת 2022 התחילה בבשורות משמחות עם השקה והוצאת המדריך הממשלתי של משרד האנרגיה,
משרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים לכתיבת תכנית העירכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת בשלטון המקומי. לעיון

לחצו כאן. המדריך 

הכשרות: בחודש דצמבר נפגשנו נציגי ציבור, יושבי ראש של וועדות איכות סביבה ויחידות הסביתיות להכשרה
 בנושא מרתק וחשוב "הקשר בין מזון לשינוי אקלים ומה תפקידן של הרשויות המקומיות רביעית לשנת 2021

בישראל" לצפיה. 

 תכנית הכשרה למנהיגות מקומית לפעילי סביבה לקראת בחירות השבוע התחלנו את הקורס "מוניצפלית 2023"
לרשויות המקומיות 2023. מטרת הקורס הינה הגדלת אנשי הסביבה בתוך הרשויות המקומיות. שמחים לברך את
20 המשתתפים שהחלו את הצעדים בדרך לשנות את אקלים המועצה! מעניין אתכם.ן? לא הספקתם.ן להירשם?
 עם שם מלא, קורות חיים ומקום המגורים ונחזור אליכם.ן עם פרטים לקורסים מייל מוזמומנים ומוזמנות לשלוח 

נוספים.  

מעורבות הציבור ומתן הכלים המקצועיים לנציגי ציבור ויושבי ראש בוועדות איכות הסביבה לנגד עינינו ונשמח לקדם יחד אתכם
מפגשי למידה והכשרות נוספות ברחבי הארץ. 

צוות חיים וסביבה קריאה מהנה  
local@sviva.net לכל שאלה, פניה או רעיון ניתן לפנות לחן ברדה כפיר מנהלת תחום רשויות מקומיות

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים

זרקור מקומי

אירועים קרובים

ללוח האירועים הסביבתי המלא

קורסי הכשרה

קולות קוראים

לכל הקולות הקוראים

כללי אבל לא פחות חשוב

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בתחום הרשויות המקומיות בכל הנוגע לקיימות וסביבה בארץ, וגם
בעולם. 

אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מידע מעניין הקשור לעשייה סביבתית ברשויות, רעיונות להשראה, יוזמות
מקומיות, קולות קוראים, אירועים וחיבורים שיעניינו את העוסקים בתחום הסביבה ברמה המקומית.

הרשמה לקבלת ניוזלטר "סביבה מקומית"

       

להתראות בידיעון הבא....
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BishanAng Mo .צילום ויקימדיה
Kio Park

תכנון טבע בעיר
מה הקשר לתכנון טבע בעיר ולחיי היום יום שלנו? איך זה משפיע על איכות

החיים ואיך עושים את זה נכון? 
ד"ר מיכל צרפתי בכתבה חדשה במגזין, על ערים ביופיליות ואיך הן משפיעות על

הצלחה בלימודים, יעילות בעבודה, הפחתת לחץ והנאה מהחיים.

למסמך המלא

תכנון משולב תחבורה מקיימת
האמצעים הדרושים לטמעת תחבורה מקיימת בתכנון ארצי ומקומי. 

התחבורה הציבורית הינה שרות ציבורי, שכולם זכאים לקבלו בדומה לזכויות
בסיסיות אחרות כמו חינוך או שרותי בריאות. שנים של הזנחת שרות זה והעדר
מדיניות בנושא זה הובילו למצב הקיים, בו תושבי המדינה תלויים ברכב הפרטי
ואינם משתמשים באופן משמעותי בתחבורה הציבורית, בניגוד למדינות אחרות

בעולם. מה עושים וכיצד ניתן לקדם את הנושא ברשות המקומית? 

לשאלון המלא

ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי
(המרכז להעצמת האזרח)

משבר הקורנה הדגיש את החשיבות בכלים המצוים בידי הרשויות המקומיות
בכדי לפעול באופן יעיל לטובת האזרח. 

לאור הדיון הציבורי בנושא ביזור הסמכויות מהשלטון מרכזי לשלטון המקומי
(היוש שוב קורנה!), המרכז להעצמת האזרח  מבקשים לזהות ולמפות אילו

סמכויות אותם ראוי וניתן לבזר מהשלטון המרכזי אל השלטון המקומי.
והם ישמחו לשמוע את דעתכם.ן! מלאו את השאלון בכדי לדאוג שביזור הסמכויות

יבוצע באופן נכון ויוביל לשיפור בחיי האזרח

לתכנית המלאה

עיריית כפר סבא מציגה: תכנית היערכות עירונית
לשינויי אקלים 20222030

תוכנית מקיפה להיערכות עירונית לשינויי אקלים הושלמה בהצלחה וצפויה
להשתלב בתוכנית העבודה העירונית לשנים 20222030. התוכנית גובשה
בהובלת ראש העיר רפי סער וחבר מועצת העיר ומחזיק תיק הקיימות והחדשנות
עילאי הרסגורהנדין ובניהול אגף קיימות וחדשנות, בתמיכת משרד האנרגיה,

משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה ואגפי העירייה השונים.

עילאי הרסגורהנדין, מחזיק תיק הקיימות והחדשנות ויו"ר הוועדה לאיכות
הסביבה: "לאור השינויים הדרמטיים בעולם, שלצערנו מגיעים בקצב הולך וגובר,
היה לנו ברור שצריך להקדים תרופה למכה, וכהרגלנו לקחת יוזמה ולהוביל את
. הייתה כאן עבודה חסרת תקדים בהיקפה ובמקצועיותה, המהלך הארצי
שמתווספת לתוכניות משלימות שהוכנו בתחומי התחבורה והאנרגיה המתחדשת.
איחוד הכוחות עם משרדי הממשלה, שבחרו בנו כעיר שיודעת להוביל תהליכים
בהיקפים אלה, מאפשר להיערך לבאות, להכין את התשתיות הפיזיות שלנו לפגעי
מזג האוויר, לשמור על רחובות קרירים יותר גם בעידן של התחממות גלובלית,
לנהל את משאבי האנרגיה שלנו בחוכמה תוך הפחתת טביעת הרגל הסביבתית
ולצפות גם את השינויים החברתיים שיתרחשו. כעת פנינו ליישום התוכנית למען

עתיד טוב יותר עבור תושבות ותושבי כפר סבא".

בתחילת התהליך מופו האיומים העיקריים ופלטות גזי החממה בעיר, ובמהלך
השנה האחרונה ישבו צוותים עירוניים וחוץעירוניים לקביעת מטרות, יעדים
וצעדים לביצוע מיידי ולטווח הרחוק. סוף התהליך הוא בתוכנית מפורטת ומקיפה,
של היערכות הרשות לשינויי האקלים המתרחשים בישראל ובעולם, הפחתת

פליטות גזי חממה ושיפור איכות החיים בכפר סבא. 

לכתיבת התוכנית האסטרטגית בעיריית כפר סבא שותפים אנשי מקצוע מכל אגפי
העירייה, לצד אנשי מקצוע ויועצים חיצוניים, רובם תושבי העיר, והיא נשענת על
ארבעה תחומים עיקריים: ניהול משאבי האנרגיה, קירור העיר, ניהול נגר וחוסן

קהילתי.

ניהול משאבי האנרגיה; עיריית כפר סבא ערכה סקר פליטות גזי חממה שנועד
לבחון ולמדוד את פליטות גזי החממה בכל המגזרים בעיר: תושבים, עסקים וכן
בעירייה ובמוסדותיה. בעקבות המיפוי נמצא כי 60% מסך פליטות גזי החממה
העירוניים מקורם באנרגיה וכי העירייה אחראית על 3% בלבד בסקטור זה, בעוד
שיתר הפליטות מיוצרות על ידי תושבים ועסקים. בשל כך, כוללת התוכנית לצד
התייעלות אנרגטית והרחבת פריסת האנרגיה הסולארית במבני חינוך וציבור, גם

גיוס תושבי העיר ובעלי עסקים מקומיים למאמץ המשותף. 

 כמו ערים רבות בעולם, גם כפר סבא סובלת מתופעה אקלימית קירור העיר;
שבה צמצום השטחים הפתוחים לצד עלייה בפעילות האנושית במרכזי הערים ,
מובילים לעלייה בטמפרטורה. כתוצאה מכך, הפרש הטמפרטורה בין העיר
לשטח הפתוח יכול להגיע לעד 5 מעלות ("אי חום עירוני"). בתוכנית האסטרטגית
מתכננת עיריית כפר סבא להגדיל ב50% את הייעור העירוני עד 2030 ל"עץ לכל
תושב", הגדלת רצף ההצללה בצירי הליכה ראשיים, חיוב מבנים חדשים בעמידה
בסעיפי קירור פסיבי בת"י 5281, הרחבת ושדרוג רשת ברזיות על גבי רשת הולכי

הרגל ועוד. 

 גשמים כבדים והצפות, שאנו חווים בשנים האחרונות, מהווים ניהול מי נגר;
תזכורת כואבת לכך שאזור הים התיכון מהווה Hot Spot לשינויי האקלים, וכי עד
 צפויים להפוך אירועי הגשם וההצפות לתכופים וחזקים יותר. בתוך שנת 2030
כך, התוכנית מקדמת ניהול עירוני מוטה בנייה רגישה למים, הכולל בין היתר
עדכון תוכנית האב לניהול מי נגר בעיר, טיפול שבר ויישום תכנית מניעה להצפות
בשכונות הוותיקות, מניעת הצפות באגן הניקוז באמצעות שיתוף פעולה אזורי

ועוד. 

חוסן קהילתי; הנדבך הרביעי בתוכנית המתגבשת מבקש לחזק את החוסן
הקהילתי בשני היבטים: מצד אחד, מענה לאוכלוסיות פגיעות בעת מזג אוויר
קיצוני, ומצד שני, מניעה באמצעות הפחתת גורמי הסיכון לאוכלוסיות והפחתת
פליטות. התוכנית כוללת מיפוי תושבים המאופיינים בעוני אנרגטי והעשויים
להזדקק לסיוע במצבי קיצון אקלימיים, הקמת סיירת מתנדבי אקלים שיספקו
מענה ראשוני, והכשרת מתחמים עירוניים לקליטת תושבים בעתות מצבי אקלים
קיצוניים מתמשכים. בנוסף, חיזוק החינוך לקיימות והפחתת פסולת, עידוד
הליכתיות ועידוד רכיבה על אופניים, שיתרמו להפחתת פליטת מזהמים לאוויר 

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

אופק עם השקעות נקיות
מיקום: און ליין

21:00 19:00  סיום: 21/02/2022 התחלה: 21/02/2022

אופק אגודת אשראי ופורום כסף נקי מזמינים אתכם.ן למפגש שכולו עוסק
סביב הקשר של ההשקעות שלכם.ן למשבר האקלים 

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

סיכום שנת פעילות ברחובות של עצים
מיקום: און ליין

21:30 20:00  סיום: 16/02/2022 התחלה: 16/02/2022

פעילי סביבה, תושבי רחובות וישראל, נאמני עצים וכל מי שחשוב לו
לשמור על כדור הארץ, מוזמנים לאירוע סיכום שנה של פעילות הקבוצה

רחובות של עצים. 
נקיים אירוע בזום, נשמע על הפעילות הרבה שהיתה לנו השנה ועל

התכניות שלנו לשנה הקרובה ולהמשך.

מיצוי משאבי סביבה וקיימות ברשויות
מקומיות

הקורס בשיתוף פעולה עם המרכז לשלטון מקומי ומוכר לגמול
השתלמות! 

כדי להניע מהלכים משמעותיים ברשות, להגשים חלומות
ולבצע תוכניות בתחום הקיימות במובנה הרחב נדרש תקציב. 
מהם מקורות התקציב? איך מגייסים אותם באופן מיטבי? איך

נערכים ומממשים?

להרשמה
ופרטים
נוספים

קורס שכונה °360
שכונה °360 הינו כלי מדידה חדשני שפיתחו המועצה

הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד השיכון והבינוי במסגרת מיזם
משותף, אשר מטרתו לקדם את התכנון, הפיתוח והבינוי של

שכונות מגורים איכותיות, בריאות, חסכוניות במשאבים
ומשגשגות לאורך זמן. הפיתוח האינטנסיבי הצפוי בעשורים

הקרובים טומן בחובו אתגרי תכנון רבים, ביניהם התמודדות עם
משאבים מוגבלים ועלייה בצפיפות האוכלוסייה. יחד עם זאת,
תנופת התכנון הנוכחית הינה הזדמנות להשפיע על המרחב

הבנוי העתידי של ישראל.
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פורום ה15 ומרכז

השלטון המקומי 

להרשמה
ופרטים
נוספים

לקול קורא (בערבית)

קול קורא להגשת מועמדות לוועדות הסביבה
ברשויות הערביות

מסגרת פרוייקט משותף עם עמותת "עורכי דין לקידום מינהל תקין" ו"אזרחים
למען הסביבה" במהלכו נפעל להקמה ואיוש וועדות איכות הסביבה ברשויות
המקומיות הערביות, מינוי נציגי ציבור, הכשרת חברי הוועדות וליווי חלק מהן
 ציבור גי  מצורף קול קורא להגשת מועמדות כנצי נה, בשנה הראשו

בוועדות. פרטים נוספים והגשת מועמדות בקישור.

לקול קורא

התוכנית האירופית להתמודדות אזורית ועירונית
EUMissions עם שינויי האקלים

מגוון קולות קוראים לעיריות שמעוניינות לפעול בתחום ההיערכות העירונית
למשבר האקלים. לעיון בחוברת הקולות הקוראים לחצו כאן, לצפייה במצגת

המלווה והמכילה הסברים בנוגע לאופן ההרשמה לחצו כאן.

לקול קורא

הקמה ושדרוג של מרכזי מחזור ברשויות
המקומיות

 המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא מספר 13311 לתמיכה בהקשמה
ושדרוג של מרכזי מחזור ברשויות מקומיות. התאריך האחרון להגשת

מעומדות 30.3.22

לקול קורא

תמיכה ביחידות סביבתיות לשנים 20232022
 קול קורא 14468 תמיכה ביחידות הסביבתיות לשנים 20222023. המטרה
תמיכה בשלטון המקומי בביצוע פעיליות סביבתיות שונות לרבות פעיליות
להעלאת כות הפסולת הממוחזרת והפחתת כמות הפסולת המעוברת

להטמנה. 

כניסה למאגר

מאגר קולות קוראים לרשויות המקומיות!
אתר אחד בו מפורסמים כלל הקולות הקוראים של משרדי הממשלה עבור
הרשויות המקומיות. במאגר תוכלו לצפות בכל הקולות הקוראים הפעילים
כרגע ואף לבצע חיפוש לפי תחום, אוכלוסיית היעד, משרד ממשלתי ועוד.
המאגר הינו פרויקט של אגף בכיר לתכנון מדיניות במשרד הפנים, לפרסום
ואיחוד כל הקולות קוראים הרלוונטיים עבור הרשויות המקומיות תחת

מסגרת אחת. מוזמנים להרשם לרשימת התפוצה של המאגר כאן

לאתר

אתר ועדות איכות הסביבה  כל הכלים והמידע
במקום אחד!

על אתר ועדות איכות הסביבה החדש כבר שמעתם?
באתר תוכלו למצוא מידע, מדריכים, כלים, השראה וכל דבר מה שתצטרכו

כדי להניע שינוי בנושא סביבתי כזה או אחר אצלכם!

לעמוד הוועדות

הכירו: אינדקס הועדות באתר "חיים וסביבה"
באתר חיים וסביבה ניתן למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל ועדת
איכות סביבה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור
וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד. אנו אוספים מידע כל העת ומזמינים
אתכם לחפש את הרשות בה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלנו הוא
 ואנו local@sviva.net נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? שלחו הערות ל

נדאג לעדכן. 

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות - פברואר 2022

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון ראשון לשנת 2022

2021 היתה מהשנים החמות ביותר שנמדדו בארץ יחד עם שיאי חום שנמדדו ונמדדים ברחבי העולם, ולמרות זאת
עדיין אי אפשר שלא להתרגש ממזג האוויר החורפי שפוקד אותנו בחודש האחרון,לצאת החוצה ולהנות מהחורף
הישראלי. שנת 2022 התחילה בבשורות משמחות עם השקה והוצאת המדריך הממשלתי של משרד האנרגיה,
משרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים לכתיבת תכנית העירכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת בשלטון המקומי. לעיון

לחצו כאן. המדריך 

הכשרות: בחודש דצמבר נפגשנו נציגי ציבור, יושבי ראש של וועדות איכות סביבה ויחידות הסביתיות להכשרה
 בנושא מרתק וחשוב "הקשר בין מזון לשינוי אקלים ומה תפקידן של הרשויות המקומיות רביעית לשנת 2021

בישראל" לצפיה. 

 תכנית הכשרה למנהיגות מקומית לפעילי סביבה לקראת בחירות השבוע התחלנו את הקורס "מוניצפלית 2023"
לרשויות המקומיות 2023. מטרת הקורס הינה הגדלת אנשי הסביבה בתוך הרשויות המקומיות. שמחים לברך את
20 המשתתפים שהחלו את הצעדים בדרך לשנות את אקלים המועצה! מעניין אתכם.ן? לא הספקתם.ן להירשם?
 עם שם מלא, קורות חיים ומקום המגורים ונחזור אליכם.ן עם פרטים לקורסים מייל מוזמומנים ומוזמנות לשלוח 

נוספים.  

מעורבות הציבור ומתן הכלים המקצועיים לנציגי ציבור ויושבי ראש בוועדות איכות הסביבה לנגד עינינו ונשמח לקדם יחד אתכם
מפגשי למידה והכשרות נוספות ברחבי הארץ. 

צוות חיים וסביבה קריאה מהנה  
local@sviva.net לכל שאלה, פניה או רעיון ניתן לפנות לחן ברדה כפיר מנהלת תחום רשויות מקומיות

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים

זרקור מקומי

אירועים קרובים

ללוח האירועים הסביבתי המלא

קורסי הכשרה

קולות קוראים

לכל הקולות הקוראים

כללי אבל לא פחות חשוב

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בתחום הרשויות המקומיות בכל הנוגע לקיימות וסביבה בארץ, וגם
בעולם. 

אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מידע מעניין הקשור לעשייה סביבתית ברשויות, רעיונות להשראה, יוזמות
מקומיות, קולות קוראים, אירועים וחיבורים שיעניינו את העוסקים בתחום הסביבה ברמה המקומית.

הרשמה לקבלת ניוזלטר "סביבה מקומית"

       

להתראות בידיעון הבא....

https://drive.google.com/file/d/1Q12lzPFVtn28sgOgwpZOnltd7_OT1Le1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q12lzPFVtn28sgOgwpZOnltd7_OT1Le1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q12lzPFVtn28sgOgwpZOnltd7_OT1Le1/view?usp=sharing


BishanAng Mo .צילום ויקימדיה
Kio Park

תכנון טבע בעיר
מה הקשר לתכנון טבע בעיר ולחיי היום יום שלנו? איך זה משפיע על איכות

החיים ואיך עושים את זה נכון? 
ד"ר מיכל צרפתי בכתבה חדשה במגזין, על ערים ביופיליות ואיך הן משפיעות על

הצלחה בלימודים, יעילות בעבודה, הפחתת לחץ והנאה מהחיים.

למסמך המלא

תכנון משולב תחבורה מקיימת
האמצעים הדרושים לטמעת תחבורה מקיימת בתכנון ארצי ומקומי. 

התחבורה הציבורית הינה שרות ציבורי, שכולם זכאים לקבלו בדומה לזכויות
בסיסיות אחרות כמו חינוך או שרותי בריאות. שנים של הזנחת שרות זה והעדר
מדיניות בנושא זה הובילו למצב הקיים, בו תושבי המדינה תלויים ברכב הפרטי
ואינם משתמשים באופן משמעותי בתחבורה הציבורית, בניגוד למדינות אחרות

בעולם. מה עושים וכיצד ניתן לקדם את הנושא ברשות המקומית? 

לשאלון המלא

ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי
(המרכז להעצמת האזרח)

משבר הקורנה הדגיש את החשיבות בכלים המצוים בידי הרשויות המקומיות
בכדי לפעול באופן יעיל לטובת האזרח. 

לאור הדיון הציבורי בנושא ביזור הסמכויות מהשלטון מרכזי לשלטון המקומי
(היוש שוב קורנה!), המרכז להעצמת האזרח  מבקשים לזהות ולמפות אילו

סמכויות אותם ראוי וניתן לבזר מהשלטון המרכזי אל השלטון המקומי.
והם ישמחו לשמוע את דעתכם.ן! מלאו את השאלון בכדי לדאוג שביזור הסמכויות

יבוצע באופן נכון ויוביל לשיפור בחיי האזרח

לתכנית המלאה

עיריית כפר סבא מציגה: תכנית היערכות עירונית
לשינויי אקלים 20222030

תוכנית מקיפה להיערכות עירונית לשינויי אקלים הושלמה בהצלחה וצפויה
להשתלב בתוכנית העבודה העירונית לשנים 20222030. התוכנית גובשה
בהובלת ראש העיר רפי סער וחבר מועצת העיר ומחזיק תיק הקיימות והחדשנות
עילאי הרסגורהנדין ובניהול אגף קיימות וחדשנות, בתמיכת משרד האנרגיה,

משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה ואגפי העירייה השונים.

עילאי הרסגורהנדין, מחזיק תיק הקיימות והחדשנות ויו"ר הוועדה לאיכות
הסביבה: "לאור השינויים הדרמטיים בעולם, שלצערנו מגיעים בקצב הולך וגובר,
היה לנו ברור שצריך להקדים תרופה למכה, וכהרגלנו לקחת יוזמה ולהוביל את
. הייתה כאן עבודה חסרת תקדים בהיקפה ובמקצועיותה, המהלך הארצי
שמתווספת לתוכניות משלימות שהוכנו בתחומי התחבורה והאנרגיה המתחדשת.
איחוד הכוחות עם משרדי הממשלה, שבחרו בנו כעיר שיודעת להוביל תהליכים
בהיקפים אלה, מאפשר להיערך לבאות, להכין את התשתיות הפיזיות שלנו לפגעי
מזג האוויר, לשמור על רחובות קרירים יותר גם בעידן של התחממות גלובלית,
לנהל את משאבי האנרגיה שלנו בחוכמה תוך הפחתת טביעת הרגל הסביבתית
ולצפות גם את השינויים החברתיים שיתרחשו. כעת פנינו ליישום התוכנית למען

עתיד טוב יותר עבור תושבות ותושבי כפר סבא".

בתחילת התהליך מופו האיומים העיקריים ופלטות גזי החממה בעיר, ובמהלך
השנה האחרונה ישבו צוותים עירוניים וחוץעירוניים לקביעת מטרות, יעדים
וצעדים לביצוע מיידי ולטווח הרחוק. סוף התהליך הוא בתוכנית מפורטת ומקיפה,
של היערכות הרשות לשינויי האקלים המתרחשים בישראל ובעולם, הפחתת

פליטות גזי חממה ושיפור איכות החיים בכפר סבא. 

לכתיבת התוכנית האסטרטגית בעיריית כפר סבא שותפים אנשי מקצוע מכל אגפי
העירייה, לצד אנשי מקצוע ויועצים חיצוניים, רובם תושבי העיר, והיא נשענת על
ארבעה תחומים עיקריים: ניהול משאבי האנרגיה, קירור העיר, ניהול נגר וחוסן

קהילתי.

ניהול משאבי האנרגיה; עיריית כפר סבא ערכה סקר פליטות גזי חממה שנועד
לבחון ולמדוד את פליטות גזי החממה בכל המגזרים בעיר: תושבים, עסקים וכן
בעירייה ובמוסדותיה. בעקבות המיפוי נמצא כי 60% מסך פליטות גזי החממה
העירוניים מקורם באנרגיה וכי העירייה אחראית על 3% בלבד בסקטור זה, בעוד
שיתר הפליטות מיוצרות על ידי תושבים ועסקים. בשל כך, כוללת התוכנית לצד
התייעלות אנרגטית והרחבת פריסת האנרגיה הסולארית במבני חינוך וציבור, גם

גיוס תושבי העיר ובעלי עסקים מקומיים למאמץ המשותף. 

 כמו ערים רבות בעולם, גם כפר סבא סובלת מתופעה אקלימית קירור העיר;
שבה צמצום השטחים הפתוחים לצד עלייה בפעילות האנושית במרכזי הערים ,
מובילים לעלייה בטמפרטורה. כתוצאה מכך, הפרש הטמפרטורה בין העיר
לשטח הפתוח יכול להגיע לעד 5 מעלות ("אי חום עירוני"). בתוכנית האסטרטגית
מתכננת עיריית כפר סבא להגדיל ב50% את הייעור העירוני עד 2030 ל"עץ לכל
תושב", הגדלת רצף ההצללה בצירי הליכה ראשיים, חיוב מבנים חדשים בעמידה
בסעיפי קירור פסיבי בת"י 5281, הרחבת ושדרוג רשת ברזיות על גבי רשת הולכי

הרגל ועוד. 

 גשמים כבדים והצפות, שאנו חווים בשנים האחרונות, מהווים ניהול מי נגר;
תזכורת כואבת לכך שאזור הים התיכון מהווה Hot Spot לשינויי האקלים, וכי עד
 צפויים להפוך אירועי הגשם וההצפות לתכופים וחזקים יותר. בתוך שנת 2030
כך, התוכנית מקדמת ניהול עירוני מוטה בנייה רגישה למים, הכולל בין היתר
עדכון תוכנית האב לניהול מי נגר בעיר, טיפול שבר ויישום תכנית מניעה להצפות
בשכונות הוותיקות, מניעת הצפות באגן הניקוז באמצעות שיתוף פעולה אזורי

ועוד. 

חוסן קהילתי; הנדבך הרביעי בתוכנית המתגבשת מבקש לחזק את החוסן
הקהילתי בשני היבטים: מצד אחד, מענה לאוכלוסיות פגיעות בעת מזג אוויר
קיצוני, ומצד שני, מניעה באמצעות הפחתת גורמי הסיכון לאוכלוסיות והפחתת
פליטות. התוכנית כוללת מיפוי תושבים המאופיינים בעוני אנרגטי והעשויים
להזדקק לסיוע במצבי קיצון אקלימיים, הקמת סיירת מתנדבי אקלים שיספקו
מענה ראשוני, והכשרת מתחמים עירוניים לקליטת תושבים בעתות מצבי אקלים
קיצוניים מתמשכים. בנוסף, חיזוק החינוך לקיימות והפחתת פסולת, עידוד
הליכתיות ועידוד רכיבה על אופניים, שיתרמו להפחתת פליטת מזהמים לאוויר 

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

אופק עם השקעות נקיות
מיקום: און ליין

21:00 19:00  סיום: 21/02/2022 התחלה: 21/02/2022

אופק אגודת אשראי ופורום כסף נקי מזמינים אתכם.ן למפגש שכולו עוסק
סביב הקשר של ההשקעות שלכם.ן למשבר האקלים 

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

סיכום שנת פעילות ברחובות של עצים
מיקום: און ליין

21:30 20:00  סיום: 16/02/2022 התחלה: 16/02/2022

פעילי סביבה, תושבי רחובות וישראל, נאמני עצים וכל מי שחשוב לו
לשמור על כדור הארץ, מוזמנים לאירוע סיכום שנה של פעילות הקבוצה

רחובות של עצים. 
נקיים אירוע בזום, נשמע על הפעילות הרבה שהיתה לנו השנה ועל

התכניות שלנו לשנה הקרובה ולהמשך.

מיצוי משאבי סביבה וקיימות ברשויות
מקומיות

הקורס בשיתוף פעולה עם המרכז לשלטון מקומי ומוכר לגמול
השתלמות! 

כדי להניע מהלכים משמעותיים ברשות, להגשים חלומות
ולבצע תוכניות בתחום הקיימות במובנה הרחב נדרש תקציב. 
מהם מקורות התקציב? איך מגייסים אותם באופן מיטבי? איך

נערכים ומממשים?

להרשמה
ופרטים
נוספים

קורס שכונה °360
שכונה °360 הינו כלי מדידה חדשני שפיתחו המועצה

הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד השיכון והבינוי במסגרת מיזם
משותף, אשר מטרתו לקדם את התכנון, הפיתוח והבינוי של

שכונות מגורים איכותיות, בריאות, חסכוניות במשאבים
ומשגשגות לאורך זמן. הפיתוח האינטנסיבי הצפוי בעשורים

הקרובים טומן בחובו אתגרי תכנון רבים, ביניהם התמודדות עם
משאבים מוגבלים ועלייה בצפיפות האוכלוסייה. יחד עם זאת,
תנופת התכנון הנוכחית הינה הזדמנות להשפיע על המרחב

הבנוי העתידי של ישראל.
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פורום ה15 ומרכז

השלטון המקומי 

להרשמה
ופרטים
נוספים

לקול קורא (בערבית)

קול קורא להגשת מועמדות לוועדות הסביבה
ברשויות הערביות

מסגרת פרוייקט משותף עם עמותת "עורכי דין לקידום מינהל תקין" ו"אזרחים
למען הסביבה" במהלכו נפעל להקמה ואיוש וועדות איכות הסביבה ברשויות
המקומיות הערביות, מינוי נציגי ציבור, הכשרת חברי הוועדות וליווי חלק מהן
 ציבור גי  מצורף קול קורא להגשת מועמדות כנצי נה, בשנה הראשו

בוועדות. פרטים נוספים והגשת מועמדות בקישור.

לקול קורא

התוכנית האירופית להתמודדות אזורית ועירונית
EUMissions עם שינויי האקלים

מגוון קולות קוראים לעיריות שמעוניינות לפעול בתחום ההיערכות העירונית
למשבר האקלים. לעיון בחוברת הקולות הקוראים לחצו כאן, לצפייה במצגת

המלווה והמכילה הסברים בנוגע לאופן ההרשמה לחצו כאן.

לקול קורא

הקמה ושדרוג של מרכזי מחזור ברשויות
המקומיות

 המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא מספר 13311 לתמיכה בהקשמה
ושדרוג של מרכזי מחזור ברשויות מקומיות. התאריך האחרון להגשת

מעומדות 30.3.22

לקול קורא

תמיכה ביחידות סביבתיות לשנים 20232022
 קול קורא 14468 תמיכה ביחידות הסביבתיות לשנים 20222023. המטרה
תמיכה בשלטון המקומי בביצוע פעיליות סביבתיות שונות לרבות פעיליות
להעלאת כות הפסולת הממוחזרת והפחתת כמות הפסולת המעוברת

להטמנה. 

כניסה למאגר

מאגר קולות קוראים לרשויות המקומיות!
אתר אחד בו מפורסמים כלל הקולות הקוראים של משרדי הממשלה עבור
הרשויות המקומיות. במאגר תוכלו לצפות בכל הקולות הקוראים הפעילים
כרגע ואף לבצע חיפוש לפי תחום, אוכלוסיית היעד, משרד ממשלתי ועוד.
המאגר הינו פרויקט של אגף בכיר לתכנון מדיניות במשרד הפנים, לפרסום
ואיחוד כל הקולות קוראים הרלוונטיים עבור הרשויות המקומיות תחת

מסגרת אחת. מוזמנים להרשם לרשימת התפוצה של המאגר כאן

לאתר

אתר ועדות איכות הסביבה  כל הכלים והמידע
במקום אחד!

על אתר ועדות איכות הסביבה החדש כבר שמעתם?
באתר תוכלו למצוא מידע, מדריכים, כלים, השראה וכל דבר מה שתצטרכו

כדי להניע שינוי בנושא סביבתי כזה או אחר אצלכם!

לעמוד הוועדות

הכירו: אינדקס הועדות באתר "חיים וסביבה"
באתר חיים וסביבה ניתן למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל ועדת
איכות סביבה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור
וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד. אנו אוספים מידע כל העת ומזמינים
אתכם לחפש את הרשות בה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלנו הוא
 ואנו local@sviva.net נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? שלחו הערות ל

נדאג לעדכן. 

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות - פברואר 2022

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון ראשון לשנת 2022

2021 היתה מהשנים החמות ביותר שנמדדו בארץ יחד עם שיאי חום שנמדדו ונמדדים ברחבי העולם, ולמרות זאת
עדיין אי אפשר שלא להתרגש ממזג האוויר החורפי שפוקד אותנו בחודש האחרון,לצאת החוצה ולהנות מהחורף
הישראלי. שנת 2022 התחילה בבשורות משמחות עם השקה והוצאת המדריך הממשלתי של משרד האנרגיה,
משרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים לכתיבת תכנית העירכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת בשלטון המקומי. לעיון

לחצו כאן. המדריך 

הכשרות: בחודש דצמבר נפגשנו נציגי ציבור, יושבי ראש של וועדות איכות סביבה ויחידות הסביתיות להכשרה
 בנושא מרתק וחשוב "הקשר בין מזון לשינוי אקלים ומה תפקידן של הרשויות המקומיות רביעית לשנת 2021

בישראל" לצפיה. 

 תכנית הכשרה למנהיגות מקומית לפעילי סביבה לקראת בחירות השבוע התחלנו את הקורס "מוניצפלית 2023"
לרשויות המקומיות 2023. מטרת הקורס הינה הגדלת אנשי הסביבה בתוך הרשויות המקומיות. שמחים לברך את
20 המשתתפים שהחלו את הצעדים בדרך לשנות את אקלים המועצה! מעניין אתכם.ן? לא הספקתם.ן להירשם?
 עם שם מלא, קורות חיים ומקום המגורים ונחזור אליכם.ן עם פרטים לקורסים מייל מוזמומנים ומוזמנות לשלוח 

נוספים.  

מעורבות הציבור ומתן הכלים המקצועיים לנציגי ציבור ויושבי ראש בוועדות איכות הסביבה לנגד עינינו ונשמח לקדם יחד אתכם
מפגשי למידה והכשרות נוספות ברחבי הארץ. 

צוות חיים וסביבה קריאה מהנה  
local@sviva.net לכל שאלה, פניה או רעיון ניתן לפנות לחן ברדה כפיר מנהלת תחום רשויות מקומיות

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים

זרקור מקומי

אירועים קרובים

ללוח האירועים הסביבתי המלא

קורסי הכשרה

קולות קוראים

לכל הקולות הקוראים

כללי אבל לא פחות חשוב

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בתחום הרשויות המקומיות בכל הנוגע לקיימות וסביבה בארץ, וגם
בעולם. 

אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מידע מעניין הקשור לעשייה סביבתית ברשויות, רעיונות להשראה, יוזמות
מקומיות, קולות קוראים, אירועים וחיבורים שיעניינו את העוסקים בתחום הסביבה ברמה המקומית.

הרשמה לקבלת ניוזלטר "סביבה מקומית"

       

להתראות בידיעון הבא....
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BishanAng Mo .צילום ויקימדיה
Kio Park

תכנון טבע בעיר
מה הקשר לתכנון טבע בעיר ולחיי היום יום שלנו? איך זה משפיע על איכות

החיים ואיך עושים את זה נכון? 
ד"ר מיכל צרפתי בכתבה חדשה במגזין, על ערים ביופיליות ואיך הן משפיעות על

הצלחה בלימודים, יעילות בעבודה, הפחתת לחץ והנאה מהחיים.

למסמך המלא

תכנון משולב תחבורה מקיימת
האמצעים הדרושים לטמעת תחבורה מקיימת בתכנון ארצי ומקומי. 

התחבורה הציבורית הינה שרות ציבורי, שכולם זכאים לקבלו בדומה לזכויות
בסיסיות אחרות כמו חינוך או שרותי בריאות. שנים של הזנחת שרות זה והעדר
מדיניות בנושא זה הובילו למצב הקיים, בו תושבי המדינה תלויים ברכב הפרטי
ואינם משתמשים באופן משמעותי בתחבורה הציבורית, בניגוד למדינות אחרות

בעולם. מה עושים וכיצד ניתן לקדם את הנושא ברשות המקומית? 

לשאלון המלא

ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי
(המרכז להעצמת האזרח)

משבר הקורנה הדגיש את החשיבות בכלים המצוים בידי הרשויות המקומיות
בכדי לפעול באופן יעיל לטובת האזרח. 

לאור הדיון הציבורי בנושא ביזור הסמכויות מהשלטון מרכזי לשלטון המקומי
(היוש שוב קורנה!), המרכז להעצמת האזרח  מבקשים לזהות ולמפות אילו

סמכויות אותם ראוי וניתן לבזר מהשלטון המרכזי אל השלטון המקומי.
והם ישמחו לשמוע את דעתכם.ן! מלאו את השאלון בכדי לדאוג שביזור הסמכויות

יבוצע באופן נכון ויוביל לשיפור בחיי האזרח

לתכנית המלאה

עיריית כפר סבא מציגה: תכנית היערכות עירונית
לשינויי אקלים 20222030

תוכנית מקיפה להיערכות עירונית לשינויי אקלים הושלמה בהצלחה וצפויה
להשתלב בתוכנית העבודה העירונית לשנים 20222030. התוכנית גובשה
בהובלת ראש העיר רפי סער וחבר מועצת העיר ומחזיק תיק הקיימות והחדשנות
עילאי הרסגורהנדין ובניהול אגף קיימות וחדשנות, בתמיכת משרד האנרגיה,

משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה ואגפי העירייה השונים.

עילאי הרסגורהנדין, מחזיק תיק הקיימות והחדשנות ויו"ר הוועדה לאיכות
הסביבה: "לאור השינויים הדרמטיים בעולם, שלצערנו מגיעים בקצב הולך וגובר,
היה לנו ברור שצריך להקדים תרופה למכה, וכהרגלנו לקחת יוזמה ולהוביל את
. הייתה כאן עבודה חסרת תקדים בהיקפה ובמקצועיותה, המהלך הארצי
שמתווספת לתוכניות משלימות שהוכנו בתחומי התחבורה והאנרגיה המתחדשת.
איחוד הכוחות עם משרדי הממשלה, שבחרו בנו כעיר שיודעת להוביל תהליכים
בהיקפים אלה, מאפשר להיערך לבאות, להכין את התשתיות הפיזיות שלנו לפגעי
מזג האוויר, לשמור על רחובות קרירים יותר גם בעידן של התחממות גלובלית,
לנהל את משאבי האנרגיה שלנו בחוכמה תוך הפחתת טביעת הרגל הסביבתית
ולצפות גם את השינויים החברתיים שיתרחשו. כעת פנינו ליישום התוכנית למען

עתיד טוב יותר עבור תושבות ותושבי כפר סבא".

בתחילת התהליך מופו האיומים העיקריים ופלטות גזי החממה בעיר, ובמהלך
השנה האחרונה ישבו צוותים עירוניים וחוץעירוניים לקביעת מטרות, יעדים
וצעדים לביצוע מיידי ולטווח הרחוק. סוף התהליך הוא בתוכנית מפורטת ומקיפה,
של היערכות הרשות לשינויי האקלים המתרחשים בישראל ובעולם, הפחתת

פליטות גזי חממה ושיפור איכות החיים בכפר סבא. 

לכתיבת התוכנית האסטרטגית בעיריית כפר סבא שותפים אנשי מקצוע מכל אגפי
העירייה, לצד אנשי מקצוע ויועצים חיצוניים, רובם תושבי העיר, והיא נשענת על
ארבעה תחומים עיקריים: ניהול משאבי האנרגיה, קירור העיר, ניהול נגר וחוסן

קהילתי.

ניהול משאבי האנרגיה; עיריית כפר סבא ערכה סקר פליטות גזי חממה שנועד
לבחון ולמדוד את פליטות גזי החממה בכל המגזרים בעיר: תושבים, עסקים וכן
בעירייה ובמוסדותיה. בעקבות המיפוי נמצא כי 60% מסך פליטות גזי החממה
העירוניים מקורם באנרגיה וכי העירייה אחראית על 3% בלבד בסקטור זה, בעוד
שיתר הפליטות מיוצרות על ידי תושבים ועסקים. בשל כך, כוללת התוכנית לצד
התייעלות אנרגטית והרחבת פריסת האנרגיה הסולארית במבני חינוך וציבור, גם

גיוס תושבי העיר ובעלי עסקים מקומיים למאמץ המשותף. 

 כמו ערים רבות בעולם, גם כפר סבא סובלת מתופעה אקלימית קירור העיר;
שבה צמצום השטחים הפתוחים לצד עלייה בפעילות האנושית במרכזי הערים ,
מובילים לעלייה בטמפרטורה. כתוצאה מכך, הפרש הטמפרטורה בין העיר
לשטח הפתוח יכול להגיע לעד 5 מעלות ("אי חום עירוני"). בתוכנית האסטרטגית
מתכננת עיריית כפר סבא להגדיל ב50% את הייעור העירוני עד 2030 ל"עץ לכל
תושב", הגדלת רצף ההצללה בצירי הליכה ראשיים, חיוב מבנים חדשים בעמידה
בסעיפי קירור פסיבי בת"י 5281, הרחבת ושדרוג רשת ברזיות על גבי רשת הולכי

הרגל ועוד. 

 גשמים כבדים והצפות, שאנו חווים בשנים האחרונות, מהווים ניהול מי נגר;
תזכורת כואבת לכך שאזור הים התיכון מהווה Hot Spot לשינויי האקלים, וכי עד
 צפויים להפוך אירועי הגשם וההצפות לתכופים וחזקים יותר. בתוך שנת 2030
כך, התוכנית מקדמת ניהול עירוני מוטה בנייה רגישה למים, הכולל בין היתר
עדכון תוכנית האב לניהול מי נגר בעיר, טיפול שבר ויישום תכנית מניעה להצפות
בשכונות הוותיקות, מניעת הצפות באגן הניקוז באמצעות שיתוף פעולה אזורי

ועוד. 

חוסן קהילתי; הנדבך הרביעי בתוכנית המתגבשת מבקש לחזק את החוסן
הקהילתי בשני היבטים: מצד אחד, מענה לאוכלוסיות פגיעות בעת מזג אוויר
קיצוני, ומצד שני, מניעה באמצעות הפחתת גורמי הסיכון לאוכלוסיות והפחתת
פליטות. התוכנית כוללת מיפוי תושבים המאופיינים בעוני אנרגטי והעשויים
להזדקק לסיוע במצבי קיצון אקלימיים, הקמת סיירת מתנדבי אקלים שיספקו
מענה ראשוני, והכשרת מתחמים עירוניים לקליטת תושבים בעתות מצבי אקלים
קיצוניים מתמשכים. בנוסף, חיזוק החינוך לקיימות והפחתת פסולת, עידוד
הליכתיות ועידוד רכיבה על אופניים, שיתרמו להפחתת פליטת מזהמים לאוויר 

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

אופק עם השקעות נקיות
מיקום: און ליין

21:00 19:00  סיום: 21/02/2022 התחלה: 21/02/2022

אופק אגודת אשראי ופורום כסף נקי מזמינים אתכם.ן למפגש שכולו עוסק
סביב הקשר של ההשקעות שלכם.ן למשבר האקלים 

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

סיכום שנת פעילות ברחובות של עצים
מיקום: און ליין

21:30 20:00  סיום: 16/02/2022 התחלה: 16/02/2022

פעילי סביבה, תושבי רחובות וישראל, נאמני עצים וכל מי שחשוב לו
לשמור על כדור הארץ, מוזמנים לאירוע סיכום שנה של פעילות הקבוצה

רחובות של עצים. 
נקיים אירוע בזום, נשמע על הפעילות הרבה שהיתה לנו השנה ועל

התכניות שלנו לשנה הקרובה ולהמשך.

מיצוי משאבי סביבה וקיימות ברשויות
מקומיות

הקורס בשיתוף פעולה עם המרכז לשלטון מקומי ומוכר לגמול
השתלמות! 

כדי להניע מהלכים משמעותיים ברשות, להגשים חלומות
ולבצע תוכניות בתחום הקיימות במובנה הרחב נדרש תקציב. 
מהם מקורות התקציב? איך מגייסים אותם באופן מיטבי? איך

נערכים ומממשים?

להרשמה
ופרטים
נוספים

קורס שכונה °360
שכונה °360 הינו כלי מדידה חדשני שפיתחו המועצה

הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד השיכון והבינוי במסגרת מיזם
משותף, אשר מטרתו לקדם את התכנון, הפיתוח והבינוי של

שכונות מגורים איכותיות, בריאות, חסכוניות במשאבים
ומשגשגות לאורך זמן. הפיתוח האינטנסיבי הצפוי בעשורים

הקרובים טומן בחובו אתגרי תכנון רבים, ביניהם התמודדות עם
משאבים מוגבלים ועלייה בצפיפות האוכלוסייה. יחד עם זאת,
תנופת התכנון הנוכחית הינה הזדמנות להשפיע על המרחב

הבנוי העתידי של ישראל.
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פורום ה15 ומרכז

השלטון המקומי 

להרשמה
ופרטים
נוספים

לקול קורא (בערבית)

קול קורא להגשת מועמדות לוועדות הסביבה
ברשויות הערביות

מסגרת פרוייקט משותף עם עמותת "עורכי דין לקידום מינהל תקין" ו"אזרחים
למען הסביבה" במהלכו נפעל להקמה ואיוש וועדות איכות הסביבה ברשויות
המקומיות הערביות, מינוי נציגי ציבור, הכשרת חברי הוועדות וליווי חלק מהן
 ציבור גי  מצורף קול קורא להגשת מועמדות כנצי נה, בשנה הראשו

בוועדות. פרטים נוספים והגשת מועמדות בקישור.

לקול קורא

התוכנית האירופית להתמודדות אזורית ועירונית
EUMissions עם שינויי האקלים

מגוון קולות קוראים לעיריות שמעוניינות לפעול בתחום ההיערכות העירונית
למשבר האקלים. לעיון בחוברת הקולות הקוראים לחצו כאן, לצפייה במצגת

המלווה והמכילה הסברים בנוגע לאופן ההרשמה לחצו כאן.

לקול קורא

הקמה ושדרוג של מרכזי מחזור ברשויות
המקומיות

 המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא מספר 13311 לתמיכה בהקשמה
ושדרוג של מרכזי מחזור ברשויות מקומיות. התאריך האחרון להגשת

מעומדות 30.3.22

לקול קורא

תמיכה ביחידות סביבתיות לשנים 20232022
 קול קורא 14468 תמיכה ביחידות הסביבתיות לשנים 20222023. המטרה
תמיכה בשלטון המקומי בביצוע פעיליות סביבתיות שונות לרבות פעיליות
להעלאת כות הפסולת הממוחזרת והפחתת כמות הפסולת המעוברת

להטמנה. 

כניסה למאגר

מאגר קולות קוראים לרשויות המקומיות!
אתר אחד בו מפורסמים כלל הקולות הקוראים של משרדי הממשלה עבור
הרשויות המקומיות. במאגר תוכלו לצפות בכל הקולות הקוראים הפעילים
כרגע ואף לבצע חיפוש לפי תחום, אוכלוסיית היעד, משרד ממשלתי ועוד.
המאגר הינו פרויקט של אגף בכיר לתכנון מדיניות במשרד הפנים, לפרסום
ואיחוד כל הקולות קוראים הרלוונטיים עבור הרשויות המקומיות תחת

מסגרת אחת. מוזמנים להרשם לרשימת התפוצה של המאגר כאן

לאתר

אתר ועדות איכות הסביבה  כל הכלים והמידע
במקום אחד!

על אתר ועדות איכות הסביבה החדש כבר שמעתם?
באתר תוכלו למצוא מידע, מדריכים, כלים, השראה וכל דבר מה שתצטרכו

כדי להניע שינוי בנושא סביבתי כזה או אחר אצלכם!

לעמוד הוועדות

הכירו: אינדקס הועדות באתר "חיים וסביבה"
באתר חיים וסביבה ניתן למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל ועדת
איכות סביבה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור
וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד. אנו אוספים מידע כל העת ומזמינים
אתכם לחפש את הרשות בה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלנו הוא
 ואנו local@sviva.net נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? שלחו הערות ל

נדאג לעדכן. 

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות - פברואר 2022

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון ראשון לשנת 2022

2021 היתה מהשנים החמות ביותר שנמדדו בארץ יחד עם שיאי חום שנמדדו ונמדדים ברחבי העולם, ולמרות זאת
עדיין אי אפשר שלא להתרגש ממזג האוויר החורפי שפוקד אותנו בחודש האחרון,לצאת החוצה ולהנות מהחורף
הישראלי. שנת 2022 התחילה בבשורות משמחות עם השקה והוצאת המדריך הממשלתי של משרד האנרגיה,
משרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים לכתיבת תכנית העירכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת בשלטון המקומי. לעיון

לחצו כאן. המדריך 

הכשרות: בחודש דצמבר נפגשנו נציגי ציבור, יושבי ראש של וועדות איכות סביבה ויחידות הסביתיות להכשרה
 בנושא מרתק וחשוב "הקשר בין מזון לשינוי אקלים ומה תפקידן של הרשויות המקומיות רביעית לשנת 2021

בישראל" לצפיה. 

 תכנית הכשרה למנהיגות מקומית לפעילי סביבה לקראת בחירות השבוע התחלנו את הקורס "מוניצפלית 2023"
לרשויות המקומיות 2023. מטרת הקורס הינה הגדלת אנשי הסביבה בתוך הרשויות המקומיות. שמחים לברך את
20 המשתתפים שהחלו את הצעדים בדרך לשנות את אקלים המועצה! מעניין אתכם.ן? לא הספקתם.ן להירשם?
 עם שם מלא, קורות חיים ומקום המגורים ונחזור אליכם.ן עם פרטים לקורסים מייל מוזמומנים ומוזמנות לשלוח 

נוספים.  

מעורבות הציבור ומתן הכלים המקצועיים לנציגי ציבור ויושבי ראש בוועדות איכות הסביבה לנגד עינינו ונשמח לקדם יחד אתכם
מפגשי למידה והכשרות נוספות ברחבי הארץ. 

צוות חיים וסביבה קריאה מהנה  
local@sviva.net לכל שאלה, פניה או רעיון ניתן לפנות לחן ברדה כפיר מנהלת תחום רשויות מקומיות

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים

זרקור מקומי

אירועים קרובים

ללוח האירועים הסביבתי המלא

קורסי הכשרה

קולות קוראים

לכל הקולות הקוראים

כללי אבל לא פחות חשוב

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בתחום הרשויות המקומיות בכל הנוגע לקיימות וסביבה בארץ, וגם
בעולם. 

אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מידע מעניין הקשור לעשייה סביבתית ברשויות, רעיונות להשראה, יוזמות
מקומיות, קולות קוראים, אירועים וחיבורים שיעניינו את העוסקים בתחום הסביבה ברמה המקומית.

הרשמה לקבלת ניוזלטר "סביבה מקומית"

       

להתראות בידיעון הבא....

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6VIjWYKHc-sZsolUK8cdDFi9CTjQFRrYP9zqzQ9F8AhLdDw/viewform
https://pod.link/1565349110/episode/c804157b7026f7078e813b64f5f37c5a#
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6VIjWYKHc-sZsolUK8cdDFi9CTjQFRrYP9zqzQ9F8AhLdDw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1xZUKJXXUpZivXnR-t7eKIx7P8pA6Me9R/view
https://drive.google.com/file/d/1xZUKJXXUpZivXnR-t7eKIx7P8pA6Me9R/view
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xZUKJXXUpZivXnR-t7eKIx7P8pA6Me9R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xZUKJXXUpZivXnR-t7eKIx7P8pA6Me9R/view
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/support_13311_establishment_upgrade_local_recycling_centers
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNv4ACl-ikKj-NJq2cWAmNrhC5l6Lg_ZfPZkF8yYtzSks5og/viewform
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/support_14468_22_23
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_14468_22_23
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_14468_22_23
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/kolkore-list?skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/kolkore-list?skip=0&limit=10
https://www.gov.il/he/Departments/General/main-newsletter
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/kolkore-list?skip=0&limit=10
https://www.sviva.net/genre/קול-קורא/
https://www.vaada.me/
https://www.vaada.me/


BishanAng Mo .צילום ויקימדיה
Kio Park

תכנון טבע בעיר
מה הקשר לתכנון טבע בעיר ולחיי היום יום שלנו? איך זה משפיע על איכות

החיים ואיך עושים את זה נכון? 
ד"ר מיכל צרפתי בכתבה חדשה במגזין, על ערים ביופיליות ואיך הן משפיעות על

הצלחה בלימודים, יעילות בעבודה, הפחתת לחץ והנאה מהחיים.

למסמך המלא

תכנון משולב תחבורה מקיימת
האמצעים הדרושים לטמעת תחבורה מקיימת בתכנון ארצי ומקומי. 

התחבורה הציבורית הינה שרות ציבורי, שכולם זכאים לקבלו בדומה לזכויות
בסיסיות אחרות כמו חינוך או שרותי בריאות. שנים של הזנחת שרות זה והעדר
מדיניות בנושא זה הובילו למצב הקיים, בו תושבי המדינה תלויים ברכב הפרטי
ואינם משתמשים באופן משמעותי בתחבורה הציבורית, בניגוד למדינות אחרות

בעולם. מה עושים וכיצד ניתן לקדם את הנושא ברשות המקומית? 

לשאלון המלא

ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי
(המרכז להעצמת האזרח)

משבר הקורנה הדגיש את החשיבות בכלים המצוים בידי הרשויות המקומיות
בכדי לפעול באופן יעיל לטובת האזרח. 

לאור הדיון הציבורי בנושא ביזור הסמכויות מהשלטון מרכזי לשלטון המקומי
(היוש שוב קורנה!), המרכז להעצמת האזרח  מבקשים לזהות ולמפות אילו

סמכויות אותם ראוי וניתן לבזר מהשלטון המרכזי אל השלטון המקומי.
והם ישמחו לשמוע את דעתכם.ן! מלאו את השאלון בכדי לדאוג שביזור הסמכויות

יבוצע באופן נכון ויוביל לשיפור בחיי האזרח

לתכנית המלאה

עיריית כפר סבא מציגה: תכנית היערכות עירונית
לשינויי אקלים 20222030

תוכנית מקיפה להיערכות עירונית לשינויי אקלים הושלמה בהצלחה וצפויה
להשתלב בתוכנית העבודה העירונית לשנים 20222030. התוכנית גובשה
בהובלת ראש העיר רפי סער וחבר מועצת העיר ומחזיק תיק הקיימות והחדשנות
עילאי הרסגורהנדין ובניהול אגף קיימות וחדשנות, בתמיכת משרד האנרגיה,

משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה ואגפי העירייה השונים.

עילאי הרסגורהנדין, מחזיק תיק הקיימות והחדשנות ויו"ר הוועדה לאיכות
הסביבה: "לאור השינויים הדרמטיים בעולם, שלצערנו מגיעים בקצב הולך וגובר,
היה לנו ברור שצריך להקדים תרופה למכה, וכהרגלנו לקחת יוזמה ולהוביל את
. הייתה כאן עבודה חסרת תקדים בהיקפה ובמקצועיותה, המהלך הארצי
שמתווספת לתוכניות משלימות שהוכנו בתחומי התחבורה והאנרגיה המתחדשת.
איחוד הכוחות עם משרדי הממשלה, שבחרו בנו כעיר שיודעת להוביל תהליכים
בהיקפים אלה, מאפשר להיערך לבאות, להכין את התשתיות הפיזיות שלנו לפגעי
מזג האוויר, לשמור על רחובות קרירים יותר גם בעידן של התחממות גלובלית,
לנהל את משאבי האנרגיה שלנו בחוכמה תוך הפחתת טביעת הרגל הסביבתית
ולצפות גם את השינויים החברתיים שיתרחשו. כעת פנינו ליישום התוכנית למען

עתיד טוב יותר עבור תושבות ותושבי כפר סבא".

בתחילת התהליך מופו האיומים העיקריים ופלטות גזי החממה בעיר, ובמהלך
השנה האחרונה ישבו צוותים עירוניים וחוץעירוניים לקביעת מטרות, יעדים
וצעדים לביצוע מיידי ולטווח הרחוק. סוף התהליך הוא בתוכנית מפורטת ומקיפה,
של היערכות הרשות לשינויי האקלים המתרחשים בישראל ובעולם, הפחתת

פליטות גזי חממה ושיפור איכות החיים בכפר סבא. 

לכתיבת התוכנית האסטרטגית בעיריית כפר סבא שותפים אנשי מקצוע מכל אגפי
העירייה, לצד אנשי מקצוע ויועצים חיצוניים, רובם תושבי העיר, והיא נשענת על
ארבעה תחומים עיקריים: ניהול משאבי האנרגיה, קירור העיר, ניהול נגר וחוסן

קהילתי.

ניהול משאבי האנרגיה; עיריית כפר סבא ערכה סקר פליטות גזי חממה שנועד
לבחון ולמדוד את פליטות גזי החממה בכל המגזרים בעיר: תושבים, עסקים וכן
בעירייה ובמוסדותיה. בעקבות המיפוי נמצא כי 60% מסך פליטות גזי החממה
העירוניים מקורם באנרגיה וכי העירייה אחראית על 3% בלבד בסקטור זה, בעוד
שיתר הפליטות מיוצרות על ידי תושבים ועסקים. בשל כך, כוללת התוכנית לצד
התייעלות אנרגטית והרחבת פריסת האנרגיה הסולארית במבני חינוך וציבור, גם

גיוס תושבי העיר ובעלי עסקים מקומיים למאמץ המשותף. 

 כמו ערים רבות בעולם, גם כפר סבא סובלת מתופעה אקלימית קירור העיר;
שבה צמצום השטחים הפתוחים לצד עלייה בפעילות האנושית במרכזי הערים ,
מובילים לעלייה בטמפרטורה. כתוצאה מכך, הפרש הטמפרטורה בין העיר
לשטח הפתוח יכול להגיע לעד 5 מעלות ("אי חום עירוני"). בתוכנית האסטרטגית
מתכננת עיריית כפר סבא להגדיל ב50% את הייעור העירוני עד 2030 ל"עץ לכל
תושב", הגדלת רצף ההצללה בצירי הליכה ראשיים, חיוב מבנים חדשים בעמידה
בסעיפי קירור פסיבי בת"י 5281, הרחבת ושדרוג רשת ברזיות על גבי רשת הולכי

הרגל ועוד. 

 גשמים כבדים והצפות, שאנו חווים בשנים האחרונות, מהווים ניהול מי נגר;
תזכורת כואבת לכך שאזור הים התיכון מהווה Hot Spot לשינויי האקלים, וכי עד
 צפויים להפוך אירועי הגשם וההצפות לתכופים וחזקים יותר. בתוך שנת 2030
כך, התוכנית מקדמת ניהול עירוני מוטה בנייה רגישה למים, הכולל בין היתר
עדכון תוכנית האב לניהול מי נגר בעיר, טיפול שבר ויישום תכנית מניעה להצפות
בשכונות הוותיקות, מניעת הצפות באגן הניקוז באמצעות שיתוף פעולה אזורי

ועוד. 

חוסן קהילתי; הנדבך הרביעי בתוכנית המתגבשת מבקש לחזק את החוסן
הקהילתי בשני היבטים: מצד אחד, מענה לאוכלוסיות פגיעות בעת מזג אוויר
קיצוני, ומצד שני, מניעה באמצעות הפחתת גורמי הסיכון לאוכלוסיות והפחתת
פליטות. התוכנית כוללת מיפוי תושבים המאופיינים בעוני אנרגטי והעשויים
להזדקק לסיוע במצבי קיצון אקלימיים, הקמת סיירת מתנדבי אקלים שיספקו
מענה ראשוני, והכשרת מתחמים עירוניים לקליטת תושבים בעתות מצבי אקלים
קיצוניים מתמשכים. בנוסף, חיזוק החינוך לקיימות והפחתת פסולת, עידוד
הליכתיות ועידוד רכיבה על אופניים, שיתרמו להפחתת פליטת מזהמים לאוויר 

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

אופק עם השקעות נקיות
מיקום: און ליין

21:00 19:00  סיום: 21/02/2022 התחלה: 21/02/2022

אופק אגודת אשראי ופורום כסף נקי מזמינים אתכם.ן למפגש שכולו עוסק
סביב הקשר של ההשקעות שלכם.ן למשבר האקלים 

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

סיכום שנת פעילות ברחובות של עצים
מיקום: און ליין

21:30 20:00  סיום: 16/02/2022 התחלה: 16/02/2022

פעילי סביבה, תושבי רחובות וישראל, נאמני עצים וכל מי שחשוב לו
לשמור על כדור הארץ, מוזמנים לאירוע סיכום שנה של פעילות הקבוצה

רחובות של עצים. 
נקיים אירוע בזום, נשמע על הפעילות הרבה שהיתה לנו השנה ועל

התכניות שלנו לשנה הקרובה ולהמשך.

מיצוי משאבי סביבה וקיימות ברשויות
מקומיות

הקורס בשיתוף פעולה עם המרכז לשלטון מקומי ומוכר לגמול
השתלמות! 

כדי להניע מהלכים משמעותיים ברשות, להגשים חלומות
ולבצע תוכניות בתחום הקיימות במובנה הרחב נדרש תקציב. 
מהם מקורות התקציב? איך מגייסים אותם באופן מיטבי? איך

נערכים ומממשים?

להרשמה
ופרטים
נוספים

קורס שכונה °360
שכונה °360 הינו כלי מדידה חדשני שפיתחו המועצה

הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד השיכון והבינוי במסגרת מיזם
משותף, אשר מטרתו לקדם את התכנון, הפיתוח והבינוי של

שכונות מגורים איכותיות, בריאות, חסכוניות במשאבים
ומשגשגות לאורך זמן. הפיתוח האינטנסיבי הצפוי בעשורים

הקרובים טומן בחובו אתגרי תכנון רבים, ביניהם התמודדות עם
משאבים מוגבלים ועלייה בצפיפות האוכלוסייה. יחד עם זאת,
תנופת התכנון הנוכחית הינה הזדמנות להשפיע על המרחב

הבנוי העתידי של ישראל.
בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פורום ה15 ומרכז

השלטון המקומי 

להרשמה
ופרטים
נוספים

לקול קורא (בערבית)

קול קורא להגשת מועמדות לוועדות הסביבה
ברשויות הערביות

מסגרת פרוייקט משותף עם עמותת "עורכי דין לקידום מינהל תקין" ו"אזרחים
למען הסביבה" במהלכו נפעל להקמה ואיוש וועדות איכות הסביבה ברשויות
המקומיות הערביות, מינוי נציגי ציבור, הכשרת חברי הוועדות וליווי חלק מהן
 ציבור גי  מצורף קול קורא להגשת מועמדות כנצי נה, בשנה הראשו

בוועדות. פרטים נוספים והגשת מועמדות בקישור.

לקול קורא

התוכנית האירופית להתמודדות אזורית ועירונית
EUMissions עם שינויי האקלים

מגוון קולות קוראים לעיריות שמעוניינות לפעול בתחום ההיערכות העירונית
למשבר האקלים. לעיון בחוברת הקולות הקוראים לחצו כאן, לצפייה במצגת

המלווה והמכילה הסברים בנוגע לאופן ההרשמה לחצו כאן.

לקול קורא

הקמה ושדרוג של מרכזי מחזור ברשויות
המקומיות

 המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא מספר 13311 לתמיכה בהקשמה
ושדרוג של מרכזי מחזור ברשויות מקומיות. התאריך האחרון להגשת

מעומדות 30.3.22

לקול קורא

תמיכה ביחידות סביבתיות לשנים 20232022
 קול קורא 14468 תמיכה ביחידות הסביבתיות לשנים 20222023. המטרה
תמיכה בשלטון המקומי בביצוע פעיליות סביבתיות שונות לרבות פעיליות
להעלאת כות הפסולת הממוחזרת והפחתת כמות הפסולת המעוברת

להטמנה. 

כניסה למאגר

מאגר קולות קוראים לרשויות המקומיות!
אתר אחד בו מפורסמים כלל הקולות הקוראים של משרדי הממשלה עבור
הרשויות המקומיות. במאגר תוכלו לצפות בכל הקולות הקוראים הפעילים
כרגע ואף לבצע חיפוש לפי תחום, אוכלוסיית היעד, משרד ממשלתי ועוד.
המאגר הינו פרויקט של אגף בכיר לתכנון מדיניות במשרד הפנים, לפרסום
ואיחוד כל הקולות קוראים הרלוונטיים עבור הרשויות המקומיות תחת

מסגרת אחת. מוזמנים להרשם לרשימת התפוצה של המאגר כאן

לאתר

אתר ועדות איכות הסביבה  כל הכלים והמידע
במקום אחד!

על אתר ועדות איכות הסביבה החדש כבר שמעתם?
באתר תוכלו למצוא מידע, מדריכים, כלים, השראה וכל דבר מה שתצטרכו

כדי להניע שינוי בנושא סביבתי כזה או אחר אצלכם!

לעמוד הוועדות

הכירו: אינדקס הועדות באתר "חיים וסביבה"
באתר חיים וסביבה ניתן למצוא (מלבד מדריכים רלוונטיים) מידע על כל ועדת
איכות סביבה בארץ. האם היא פועלת? מי חבריה? מי הם נציגי הציבור
וארגוני הסביבה? מה נעשה בה ועוד. אנו אוספים מידע כל העת ומזמינים
אתכם לחפש את הרשות בה אתם מתגוררים ולבדוק האם המידע שהעלנו הוא
 ואנו local@sviva.net נכון. מצאתם טעות? משהו חסר? שלחו הערות ל

נדאג לעדכן. 

ידיעון ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות - פברואר 2022

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון ראשון לשנת 2022

2021 היתה מהשנים החמות ביותר שנמדדו בארץ יחד עם שיאי חום שנמדדו ונמדדים ברחבי העולם, ולמרות זאת
עדיין אי אפשר שלא להתרגש ממזג האוויר החורפי שפוקד אותנו בחודש האחרון,לצאת החוצה ולהנות מהחורף
הישראלי. שנת 2022 התחילה בבשורות משמחות עם השקה והוצאת המדריך הממשלתי של משרד האנרגיה,
משרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים לכתיבת תכנית העירכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת בשלטון המקומי. לעיון

לחצו כאן. המדריך 

הכשרות: בחודש דצמבר נפגשנו נציגי ציבור, יושבי ראש של וועדות איכות סביבה ויחידות הסביתיות להכשרה
 בנושא מרתק וחשוב "הקשר בין מזון לשינוי אקלים ומה תפקידן של הרשויות המקומיות רביעית לשנת 2021

בישראל" לצפיה. 

 תכנית הכשרה למנהיגות מקומית לפעילי סביבה לקראת בחירות השבוע התחלנו את הקורס "מוניצפלית 2023"
לרשויות המקומיות 2023. מטרת הקורס הינה הגדלת אנשי הסביבה בתוך הרשויות המקומיות. שמחים לברך את
20 המשתתפים שהחלו את הצעדים בדרך לשנות את אקלים המועצה! מעניין אתכם.ן? לא הספקתם.ן להירשם?
 עם שם מלא, קורות חיים ומקום המגורים ונחזור אליכם.ן עם פרטים לקורסים מייל מוזמומנים ומוזמנות לשלוח 

נוספים.  

מעורבות הציבור ומתן הכלים המקצועיים לנציגי ציבור ויושבי ראש בוועדות איכות הסביבה לנגד עינינו ונשמח לקדם יחד אתכם
מפגשי למידה והכשרות נוספות ברחבי הארץ. 

צוות חיים וסביבה קריאה מהנה  
local@sviva.net לכל שאלה, פניה או רעיון ניתן לפנות לחן ברדה כפיר מנהלת תחום רשויות מקומיות

דופק מקומי  הנושאים הסביבתיים החמים

זרקור מקומי

אירועים קרובים

ללוח האירועים הסביבתי המלא

קורסי הכשרה

קולות קוראים

לכל הקולות הקוראים

כללי אבל לא פחות חשוב

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בתחום הרשויות המקומיות בכל הנוגע לקיימות וסביבה בארץ, וגם
בעולם. 

אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מידע מעניין הקשור לעשייה סביבתית ברשויות, רעיונות להשראה, יוזמות
מקומיות, קולות קוראים, אירועים וחיבורים שיעניינו את העוסקים בתחום הסביבה ברמה המקומית.

הרשמה לקבלת ניוזלטר "סביבה מקומית"

       

להתראות בידיעון הבא....
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