
משבר האקלים בישראל
קצב ההתחממות של ישראל גבוה פי שניים מהממוצע העולמי. זהו ממצא מדאיג,
ואנו צריכים להיערך בהקדם להשפעותיו. לקריאת הכתבה בעקבות דוח

 לחצו כאן.  של השירות המטאורולוגי
 שהתפרסם בשבוע שעבר מעלה תמונה מדאיגה מנגד דו"ח מבקר המדינה
באשר ליחס של המדינה לנושא, ומצביעה על חוסר מוכנותה להתמודד עם

משבר האקלים. לקריאת כתבה בנושא לחצו כאן.

הצפות בכפר סבא בחורף שעבר /
צילום: תמונה פרטית

לכתבה המלאה

נובמבר שרבי? תתכוננו לשטפונות, סופות והצפות
של ערים

כשהסתיו הקיצי מורגש כעת בישראל, העין מופנית לוועידת האקלים העולמית
בגלאזגו, סקוטלנד. שם, מתכנסים פוליטיקאים ומשלחות מו"מ מטעמן של יותר
 מדינות, כדי להגיע להסכמות בנוגע להפחתת פליטות וטיפול בסוגיות מ190
משבר האקלים. לעת עתה, אין בשורה ממשית משדרת המנהיגות הבינלאומית,
וההכזות שסיפקו הפוליטיקאים  נותרו דלות למדי. והמציאות? היא נעה דווקא
בקצב המודל אותו מציג ד"ר הוכמן. סקרנים לדעת מה עתיד לבוא? כנסו לכתבה

לצפייה בסרטון על המיזם

יער עירוני כתומך במגוון הביולוגי

בהולנד, שעריה מאופיינות בצפיפות יחסית גבוהה ובהתאמה  במיעוט יחסי של
מרחבי טבע בתוך העיר, פועל מיזם שמטרתו להקים יערות במרכזים עירוניים,
במטרה לחזק את משאב העצים העירוני ולתמוך במגוון הביולוגי. הידעתם? גם

"יער" בגודל של מגרש טניס יכול לסייע לשמירה על המגוון הביולוגי.

לשמיעה

פודקאסט של עיתון הארץ בנושא אקלים וסביבה
הצילו!" הוא פודקאסט חדש של "הארץ" שמנסה לעשות סדר במשבר האקלים
ולהבין מה אפשר לעשות כדי להציל את החיים על כדור הארץ. מאחורי

הפודקאסט הזה נמצאים ג'רמי פוגל ואיתמר ויצמן. 

רחובות זוכת אות העירוניות ועידת
עכו לעירוניות צלם רמי שלוש

לכתבה המלאה

ברכות לקבלת אות העירוניות
במסגרת ועידת עכו לעירוניות, שהתקיימה ב1819.10.21, ביוזמת הפורום
הישראלי לעירוניות, הוענק "אות העירוניות" לרשויות שהציגו מיזמים פורצי דרך
ובעלי ערך מוסף שמטרתם חיזוק החוסן העירוני לנוכח משבר הקורונה ומשבר
תל זכתה עיריית שיפור ההתמודדות עם משבר האקלים' האקלים. בקטגוריית '
 למקום השני הגיעה  במקום הראשון על "תכנית היער העירוני"; אביביפו
 על מיזם "הצללת המרחב העירוני". במקום השלישי זכתה עיריית גבעתיים
 על פרויקט "הבניין הירוק". עיריית רחובות קיבלה ציון עיריית טירת הכרמל
לשבח על פרויקט "קורס פעילי סביבה". נציין גם שעיריית ירושלים זכתה במקום
הראשון בקטיגורית שיפור העמידות הקהילתית והכלכלית נוכח משבר הקורונה.

לדוח המלא

הפורום האזורי בשרון להיערכות למשבר אקלים
 פרסמה דו"ח המסכם את השנה היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
הראשונה לפעילותו של "הפורום האזורי בשרון להיערכות למשבר האקלים".
 הדו"ח סוקר את התהליך הייחודי שמובילה היחידה – להכנת תכנית אזורית

להיערכות למשבר האקלים. לקריאה נוספת ועיון בדו"ח לחצו כאן.

לאתר ולדוח המלא

ועדיות האקלים האזוריות
ועידות האקלים הן תוצר של שיתוף פעולה בין ארגונים אזרחיים, ערים ורשויות
מקומיות, במטרה להשפיע על המדיניות הממשלתית והאזורית להיערכות לשינויי

.COP 26האקלים ועל מדיניות האקלים הלאומית, כפי שתוצג ב
 ועידות אקלים  יתקיימו בישראל כ14 החל מחודש מרץ ועד אוקטובר 2021
אזוריות מאילת ועד אצבע הגליל, אשר ערבו ורתמו את הציבור ואת הרשויות
המקומיות, להתמודדות משמעותית עם סוגיות שונות הנוגעות למשבר האקלים.
הועידות שיקפו את הסוגיות השונות עמן מתמודדים כיום תושבי ישראל בכל

הנוגע לסביבה ומשבר האקלים. 
לצפייה באירוע סיכום וקריאצ הדוח המלא 

כנס משפיעים 2021
כנס המשפיעים הארצי נועד לתת מענה לצרכים של תושבים שרוצים להגן על

המרחב בו הם חיים מתכנון ובנייה פוגעניים. 
בואו ללמוד איך להתמודד עם המערכת הביוקרטית, לקרוא תכניות תכנון,
לאעזר בפלטפורמות דיגיטליות וללמוד איך לגייס את הרשות המקומית ואת

הציבור הרחב. איך להיות מוערבים ועורבות בר מהשלבים הראשונים. 
כנס משפיעים יוצאים לדרך!

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

כנס אנרגיה קהילתית
מיקום: מוזיאון הטבע, ת"א

15:30 08:30  סיום: 25/11/2021 התחלה: 25/11/2021

בואו להכיר את תחום קהילות האנרגיה  שבו נמצא המפתח לקידום משק
מבוסס אנרגיות מתחדשות. 

בכנס יוצגו דוגמאות של קהילות אנרגיה שונות מהעולם, יתקים שיח על
קידום התחום מזוויות שונות בישראל (ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני

קהילה, יזמים ותושבים) ויערכו שולחנות עגולים סביב קידום יוזמות
קונקרטיות בישראל בתחום, שכבר נמצאות בתהליכי עבודה. הכנס הוא
ללא תשלום, יתקיים בהתאם להנחיות התו הירוק ומספר המקומות

בו מוגבל.

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

שיתוף ציבור בתכנון ובניה
מיקום: און לין

10:00 09:00  סיום: 15/11/2021 התחלה: 15/11/2021

וובינר ראשון בנושא האימפקט של שיתוף הציבור בתהליכי תכנון ובנייה! 
בוובינר נציג בקצרה את תוצאות המחקר שערכנו, נדבר על תהליכים

מצוינים, חסמים, הזדמנויות וצוותי העבודה להמשך. 

קורס תכנון מקדם בריאות
משרד הבריאות, איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד המתכננים
ומרכז השל מזמינים אותך לקורס היחיד בתכנון עירוני מקדם

בריאות וחוסן קהילתי.משבר הקורונה הוא דוגמא לאחד
מאתגרי המאה ה21, אתגרים נוספים מופיעים ויופיעו, במיוחד
לאור משבר האקלים אשר כבר משפיע על בריאותם של אלפי

אנשים בארץ ובעולם. 
תכנון עירוני נכון, ברמת הרשויות המקומיות, יהווה גורם

משמעותי בהתמודדות עם אתגרים אלה. 
בואו ללמוד איך עושים את זה נכון!

להרשמה
ופרטים
נוספים

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר
האקלים

כיצד לבנות אסטרטגיה שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו
כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. מרכז השל, פורום ה15
ומרכז השלטון האזורי, מזמינים אתכם לקורס יחיד מסוגו

בארץ.

להרשמה
ופרטים
נוספים

לקול קורא

קול קורא מרכז קיפו"ד
במסגרת מהלך של התרחבות ו"מתיחת פנים" המתוכנן במרכז קיפו"ד
 עיריית כפר סבא, פרסמה העירייה קול קורא ("קיימות פורצת דרך") של
לעוסקים בקיימות וחדשנות הרוצים לקחת חלק בשיפוץ המרכז שאמור
בעתיד לשמש כמרכז הדגמה של פתרונות סביבתיים וחדשניים לבניה. לעיון

בקול הקורא לחצו כאן, לקריאת כתבה על הנושא לחצו כאן.

לקול קורא

תחרות בתי ספר מאופסי אנרגיה
קול קורא משותף של משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד
 מזמין בתי ספר על יסודיים החינוך והמועצה הישראלית לבניה ירוקה
בהם מותקנת מערכת פאנלים סולאריים על הגג להגיש מועמדות לתחרות
בתי ספר מאופסי אנרגיה. להרשמה לתחרות לחצו כאן. למסמכי הקול קורא

לחצו כאן.

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!

למערכת ועדה פתוחה

ועדה פתוחה  הדרך המיידית להשפעה על
דיונים במוסדות התכנון!

על אף הקורונה תכניות ממשיכות להיות מקודמות, דיונים ממשיכים
להתקיים (גם בזום) ומוסדות התכנון לא עוצרים! הגיע הזמן להתעורר לפני
שהדחפורים מציצים לנו מהחלון! במערכת המיוחדת שפיתחנו, ניתנת
האפשרות לשלוח את ההתייחסות שלכם לכל תכנית שעולה לועדות
המחוזיות והארציות לפני הדיון! איך זה עובד? תנו לסירטון להסביר לכם!

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 - ובמבר 2021

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון רביעי לשנת 2021

אנחנו בעיצומה של תקופה משמעותית שבה השיח והעיסוק במשבר האקלים בתקשורת ובממשלה הוא הכי נרחב
יום שהיה בישראל, במקביל מתקיימה פסגת האקלים העולמית בגלזגו ומחריום שלישי ה16.11.21מתקיים 
 בסימן שינוי כיוון בהתמודדות עם משבר האקלים אתגרים והזדמנויות של ישראל לאור ועידת הסביבה בכנסת

האקלים העולמית.
בשישי ה29.10.21 התקיים מצעד האקלים הגדול ביותר שהיה בישראל, עם מעל 10,000 משתתפים, ורשויות
מצעד צפוני בעכו. מקומיות שעזרו לתושבים על ידי אוטובוסים מטעם הרשות להגיע למצעד. בנוסף התקיים 
המצעדים התקיימו בסימן הקריאה לממשלת ישראל להכריז על מצב חירום אקלימי ולפעול בדחיפות לטפל במשבר
האקלים. ועם הקריאה לממשלה חשוב לזכור כי השלטון המקומי בישראל הוא שחקן מפתח בהתמודדות עם משבר

האקלים. יש כבר הרבה עשייה בשטח, אבל עבודה רבה עוד לפנינו. 

מה עושים? זה הזמן להתחיל להערך ולכתוב תכנית אקלים לרשות!
התחלתם להכין תכנית הערכות לרשות שלכם? נתקעתם באמצע? צריכים עזרה להתחיל? מוזמנים להיכנס למדריך

להכנת תכנית פעולה מקומית להעירכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת 

 נפגשנו נציגי ציבור בוועדות איכות סביבה לבוקר של כיף, השראה ולמידה בירושלים. ביום שישי 15.10.21
מוזמנים לקרוא את הפוסט של מירי ישראלי, נציגת ציבור ברעננה כסיכום למפגש. מקווה לפגוש את כולכם במפגש

הבא.

מעורבות הציבור ומתן הכלים המקצועיים לנציגי הציבור 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

להרשמה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

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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משבר האקלים בישראל
קצב ההתחממות של ישראל גבוה פי שניים מהממוצע העולמי. זהו ממצא מדאיג,
ואנו צריכים להיערך בהקדם להשפעותיו. לקריאת הכתבה בעקבות דוח

 לחצו כאן.  של השירות המטאורולוגי
 שהתפרסם בשבוע שעבר מעלה תמונה מדאיגה מנגד דו"ח מבקר המדינה
באשר ליחס של המדינה לנושא, ומצביעה על חוסר מוכנותה להתמודד עם

משבר האקלים. לקריאת כתבה בנושא לחצו כאן.

הצפות בכפר סבא בחורף שעבר /
צילום: תמונה פרטית

לכתבה המלאה

נובמבר שרבי? תתכוננו לשטפונות, סופות והצפות
של ערים

כשהסתיו הקיצי מורגש כעת בישראל, העין מופנית לוועידת האקלים העולמית
בגלאזגו, סקוטלנד. שם, מתכנסים פוליטיקאים ומשלחות מו"מ מטעמן של יותר
 מדינות, כדי להגיע להסכמות בנוגע להפחתת פליטות וטיפול בסוגיות מ190
משבר האקלים. לעת עתה, אין בשורה ממשית משדרת המנהיגות הבינלאומית,
וההכזות שסיפקו הפוליטיקאים  נותרו דלות למדי. והמציאות? היא נעה דווקא
בקצב המודל אותו מציג ד"ר הוכמן. סקרנים לדעת מה עתיד לבוא? כנסו לכתבה

לצפייה בסרטון על המיזם

יער עירוני כתומך במגוון הביולוגי

בהולנד, שעריה מאופיינות בצפיפות יחסית גבוהה ובהתאמה  במיעוט יחסי של
מרחבי טבע בתוך העיר, פועל מיזם שמטרתו להקים יערות במרכזים עירוניים,
במטרה לחזק את משאב העצים העירוני ולתמוך במגוון הביולוגי. הידעתם? גם

"יער" בגודל של מגרש טניס יכול לסייע לשמירה על המגוון הביולוגי.

לשמיעה

פודקאסט של עיתון הארץ בנושא אקלים וסביבה
הצילו!" הוא פודקאסט חדש של "הארץ" שמנסה לעשות סדר במשבר האקלים
ולהבין מה אפשר לעשות כדי להציל את החיים על כדור הארץ. מאחורי

הפודקאסט הזה נמצאים ג'רמי פוגל ואיתמר ויצמן. 

רחובות זוכת אות העירוניות ועידת
עכו לעירוניות צלם רמי שלוש

לכתבה המלאה

ברכות לקבלת אות העירוניות
במסגרת ועידת עכו לעירוניות, שהתקיימה ב1819.10.21, ביוזמת הפורום
הישראלי לעירוניות, הוענק "אות העירוניות" לרשויות שהציגו מיזמים פורצי דרך
ובעלי ערך מוסף שמטרתם חיזוק החוסן העירוני לנוכח משבר הקורונה ומשבר
תל זכתה עיריית שיפור ההתמודדות עם משבר האקלים' האקלים. בקטגוריית '
 למקום השני הגיעה  במקום הראשון על "תכנית היער העירוני"; אביביפו
 על מיזם "הצללת המרחב העירוני". במקום השלישי זכתה עיריית גבעתיים
 על פרויקט "הבניין הירוק". עיריית רחובות קיבלה ציון עיריית טירת הכרמל
לשבח על פרויקט "קורס פעילי סביבה". נציין גם שעיריית ירושלים זכתה במקום
הראשון בקטיגורית שיפור העמידות הקהילתית והכלכלית נוכח משבר הקורונה.

לדוח המלא

הפורום האזורי בשרון להיערכות למשבר אקלים
 פרסמה דו"ח המסכם את השנה היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
הראשונה לפעילותו של "הפורום האזורי בשרון להיערכות למשבר האקלים".
 הדו"ח סוקר את התהליך הייחודי שמובילה היחידה – להכנת תכנית אזורית

להיערכות למשבר האקלים. לקריאה נוספת ועיון בדו"ח לחצו כאן.

לאתר ולדוח המלא

ועדיות האקלים האזוריות
ועידות האקלים הן תוצר של שיתוף פעולה בין ארגונים אזרחיים, ערים ורשויות
מקומיות, במטרה להשפיע על המדיניות הממשלתית והאזורית להיערכות לשינויי

.COP 26האקלים ועל מדיניות האקלים הלאומית, כפי שתוצג ב
 ועידות אקלים  יתקיימו בישראל כ14 החל מחודש מרץ ועד אוקטובר 2021
אזוריות מאילת ועד אצבע הגליל, אשר ערבו ורתמו את הציבור ואת הרשויות
המקומיות, להתמודדות משמעותית עם סוגיות שונות הנוגעות למשבר האקלים.
הועידות שיקפו את הסוגיות השונות עמן מתמודדים כיום תושבי ישראל בכל

הנוגע לסביבה ומשבר האקלים. 
לצפייה באירוע סיכום וקריאצ הדוח המלא 

כנס משפיעים 2021
כנס המשפיעים הארצי נועד לתת מענה לצרכים של תושבים שרוצים להגן על

המרחב בו הם חיים מתכנון ובנייה פוגעניים. 
בואו ללמוד איך להתמודד עם המערכת הביוקרטית, לקרוא תכניות תכנון,
לאעזר בפלטפורמות דיגיטליות וללמוד איך לגייס את הרשות המקומית ואת

הציבור הרחב. איך להיות מוערבים ועורבות בר מהשלבים הראשונים. 
כנס משפיעים יוצאים לדרך!

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

כנס אנרגיה קהילתית
מיקום: מוזיאון הטבע, ת"א

15:30 08:30  סיום: 25/11/2021 התחלה: 25/11/2021

בואו להכיר את תחום קהילות האנרגיה  שבו נמצא המפתח לקידום משק
מבוסס אנרגיות מתחדשות. 

בכנס יוצגו דוגמאות של קהילות אנרגיה שונות מהעולם, יתקים שיח על
קידום התחום מזוויות שונות בישראל (ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני

קהילה, יזמים ותושבים) ויערכו שולחנות עגולים סביב קידום יוזמות
קונקרטיות בישראל בתחום, שכבר נמצאות בתהליכי עבודה. הכנס הוא
ללא תשלום, יתקיים בהתאם להנחיות התו הירוק ומספר המקומות

בו מוגבל.

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

שיתוף ציבור בתכנון ובניה
מיקום: און לין

10:00 09:00  סיום: 15/11/2021 התחלה: 15/11/2021

וובינר ראשון בנושא האימפקט של שיתוף הציבור בתהליכי תכנון ובנייה! 
בוובינר נציג בקצרה את תוצאות המחקר שערכנו, נדבר על תהליכים

מצוינים, חסמים, הזדמנויות וצוותי העבודה להמשך. 

קורס תכנון מקדם בריאות
משרד הבריאות, איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד המתכננים
ומרכז השל מזמינים אותך לקורס היחיד בתכנון עירוני מקדם

בריאות וחוסן קהילתי.משבר הקורונה הוא דוגמא לאחד
מאתגרי המאה ה21, אתגרים נוספים מופיעים ויופיעו, במיוחד
לאור משבר האקלים אשר כבר משפיע על בריאותם של אלפי

אנשים בארץ ובעולם. 
תכנון עירוני נכון, ברמת הרשויות המקומיות, יהווה גורם

משמעותי בהתמודדות עם אתגרים אלה. 
בואו ללמוד איך עושים את זה נכון!

להרשמה
ופרטים
נוספים

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר
האקלים

כיצד לבנות אסטרטגיה שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו
כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. מרכז השל, פורום ה15
ומרכז השלטון האזורי, מזמינים אתכם לקורס יחיד מסוגו

בארץ.

להרשמה
ופרטים
נוספים

לקול קורא

קול קורא מרכז קיפו"ד
במסגרת מהלך של התרחבות ו"מתיחת פנים" המתוכנן במרכז קיפו"ד
 עיריית כפר סבא, פרסמה העירייה קול קורא ("קיימות פורצת דרך") של
לעוסקים בקיימות וחדשנות הרוצים לקחת חלק בשיפוץ המרכז שאמור
בעתיד לשמש כמרכז הדגמה של פתרונות סביבתיים וחדשניים לבניה. לעיון

בקול הקורא לחצו כאן, לקריאת כתבה על הנושא לחצו כאן.

לקול קורא

תחרות בתי ספר מאופסי אנרגיה
קול קורא משותף של משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד
 מזמין בתי ספר על יסודיים החינוך והמועצה הישראלית לבניה ירוקה
בהם מותקנת מערכת פאנלים סולאריים על הגג להגיש מועמדות לתחרות
בתי ספר מאופסי אנרגיה. להרשמה לתחרות לחצו כאן. למסמכי הקול קורא

לחצו כאן.

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!

למערכת ועדה פתוחה

ועדה פתוחה  הדרך המיידית להשפעה על
דיונים במוסדות התכנון!

על אף הקורונה תכניות ממשיכות להיות מקודמות, דיונים ממשיכים
להתקיים (גם בזום) ומוסדות התכנון לא עוצרים! הגיע הזמן להתעורר לפני
שהדחפורים מציצים לנו מהחלון! במערכת המיוחדת שפיתחנו, ניתנת
האפשרות לשלוח את ההתייחסות שלכם לכל תכנית שעולה לועדות
המחוזיות והארציות לפני הדיון! איך זה עובד? תנו לסירטון להסביר לכם!

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 - ובמבר 2021

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון רביעי לשנת 2021

אנחנו בעיצומה של תקופה משמעותית שבה השיח והעיסוק במשבר האקלים בתקשורת ובממשלה הוא הכי נרחב
יום שהיה בישראל, במקביל מתקיימה פסגת האקלים העולמית בגלזגו ומחריום שלישי ה16.11.21מתקיים 
 בסימן שינוי כיוון בהתמודדות עם משבר האקלים אתגרים והזדמנויות של ישראל לאור ועידת הסביבה בכנסת

האקלים העולמית.
בשישי ה29.10.21 התקיים מצעד האקלים הגדול ביותר שהיה בישראל, עם מעל 10,000 משתתפים, ורשויות
מצעד צפוני בעכו. מקומיות שעזרו לתושבים על ידי אוטובוסים מטעם הרשות להגיע למצעד. בנוסף התקיים 
המצעדים התקיימו בסימן הקריאה לממשלת ישראל להכריז על מצב חירום אקלימי ולפעול בדחיפות לטפל במשבר
האקלים. ועם הקריאה לממשלה חשוב לזכור כי השלטון המקומי בישראל הוא שחקן מפתח בהתמודדות עם משבר

האקלים. יש כבר הרבה עשייה בשטח, אבל עבודה רבה עוד לפנינו. 

מה עושים? זה הזמן להתחיל להערך ולכתוב תכנית אקלים לרשות!
התחלתם להכין תכנית הערכות לרשות שלכם? נתקעתם באמצע? צריכים עזרה להתחיל? מוזמנים להיכנס למדריך

להכנת תכנית פעולה מקומית להעירכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת 

 נפגשנו נציגי ציבור בוועדות איכות סביבה לבוקר של כיף, השראה ולמידה בירושלים. ביום שישי 15.10.21
מוזמנים לקרוא את הפוסט של מירי ישראלי, נציגת ציבור ברעננה כסיכום למפגש. מקווה לפגוש את כולכם במפגש

הבא.

מעורבות הציבור ומתן הכלים המקצועיים לנציגי הציבור 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

להרשמה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

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://open.spotify.com/episode/26oPGvTiqgktUZ5rLuq6Ne?si=RTQPAepsTUePlRzhu90-uA&nd=1&utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
http://www.rashuiot.co.il/html5/arclookup.taf?&_id=52041&did=1118&g=1118&title=%F8%EE%FA %E2%EF %EE%E5%E1%E9%EC%E4 %E1%F7%E9%E9%EE%E5%FA%3A %EE%FA%F7%F0%E9 %E0%E9%F1%E5%F3 %E2%E6%ED %EC%F7%E5%EE%F4%E5%F1%E8 %E4%E5%F7%EE%E5 %E1%F8%E7%E1%E9 %E4%F2%E9%F8
http://www.rashuiot.co.il/html5/arclookup.taf?&_id=52041&did=1118&g=1118&title=%F8%EE%FA %E2%EF %EE%E5%E1%E9%EC%E4 %E1%F7%E9%E9%EE%E5%FA%3A %EE%FA%F7%F0%E9 %E0%E9%F1%E5%F3 %E2%E6%ED %EC%F7%E5%EE%F4%E5%F1%E8 %E4%E5%F7%EE%E5 %E1%F8%E7%E1%E9 %E4%F2%E9%F8
http://www.rashuiot.co.il/html5/arclookup.taf?&_id=52041&did=1118&g=1118&title=%F8%EE%FA %E2%EF %EE%E5%E1%E9%EC%E4 %E1%F7%E9%E9%EE%E5%FA%3A %EE%FA%F7%F0%E9 %E0%E9%F1%E5%F3 %E2%E6%ED %EC%F7%E5%EE%F4%E5%F1%E8 %E4%E5%F7%EE%E5 %E1%F8%E7%E1%E9 %E4%F2%E9%F8
https://en.calameo.com/read/005678309195115a7658f?fbclid=IwAR2_mL4fxyhUwx1gsCijJgHAEjsEmcOyzahO2gXWlJh4Ynnm3HV9_gTEzMs
https://en.calameo.com/read/005678309195115a7658f?fbclid=IwAR2_mL4fxyhUwx1gsCijJgHAEjsEmcOyzahO2gXWlJh4Ynnm3HV9_gTEzMs
https://www.facebook.com/229363027122262/posts/4543822495676272/?d=n
https://en.calameo.com/read/005678309195115a7658f?fbclid=IwAR2_mL4fxyhUwx1gsCijJgHAEjsEmcOyzahO2gXWlJh4Ynnm3HV9_gTEzMs
https://climatemeet.org.il/
https://climatemeet.org.il/
https://climatemeet.org.il/
https://www.drove.com/campaign/616fe8c3d1b92443e0e90388
https://www.drove.com/campaign/616fe8c3d1b92443e0e90388
https://www.drove.com/campaign/616fe8c3d1b92443e0e90388
https://maps.google.com/maps?q=מוזיאון+הטבע%2C+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://forms.gle/JirMqegw7QmRbszd8


משבר האקלים בישראל
קצב ההתחממות של ישראל גבוה פי שניים מהממוצע העולמי. זהו ממצא מדאיג,
ואנו צריכים להיערך בהקדם להשפעותיו. לקריאת הכתבה בעקבות דוח

 לחצו כאן.  של השירות המטאורולוגי
 שהתפרסם בשבוע שעבר מעלה תמונה מדאיגה מנגד דו"ח מבקר המדינה
באשר ליחס של המדינה לנושא, ומצביעה על חוסר מוכנותה להתמודד עם

משבר האקלים. לקריאת כתבה בנושא לחצו כאן.

הצפות בכפר סבא בחורף שעבר /
צילום: תמונה פרטית

לכתבה המלאה

נובמבר שרבי? תתכוננו לשטפונות, סופות והצפות
של ערים

כשהסתיו הקיצי מורגש כעת בישראל, העין מופנית לוועידת האקלים העולמית
בגלאזגו, סקוטלנד. שם, מתכנסים פוליטיקאים ומשלחות מו"מ מטעמן של יותר
 מדינות, כדי להגיע להסכמות בנוגע להפחתת פליטות וטיפול בסוגיות מ190
משבר האקלים. לעת עתה, אין בשורה ממשית משדרת המנהיגות הבינלאומית,
וההכזות שסיפקו הפוליטיקאים  נותרו דלות למדי. והמציאות? היא נעה דווקא
בקצב המודל אותו מציג ד"ר הוכמן. סקרנים לדעת מה עתיד לבוא? כנסו לכתבה

לצפייה בסרטון על המיזם

יער עירוני כתומך במגוון הביולוגי

בהולנד, שעריה מאופיינות בצפיפות יחסית גבוהה ובהתאמה  במיעוט יחסי של
מרחבי טבע בתוך העיר, פועל מיזם שמטרתו להקים יערות במרכזים עירוניים,
במטרה לחזק את משאב העצים העירוני ולתמוך במגוון הביולוגי. הידעתם? גם

"יער" בגודל של מגרש טניס יכול לסייע לשמירה על המגוון הביולוגי.

לשמיעה

פודקאסט של עיתון הארץ בנושא אקלים וסביבה
הצילו!" הוא פודקאסט חדש של "הארץ" שמנסה לעשות סדר במשבר האקלים
ולהבין מה אפשר לעשות כדי להציל את החיים על כדור הארץ. מאחורי

הפודקאסט הזה נמצאים ג'רמי פוגל ואיתמר ויצמן. 

רחובות זוכת אות העירוניות ועידת
עכו לעירוניות צלם רמי שלוש

לכתבה המלאה

ברכות לקבלת אות העירוניות
במסגרת ועידת עכו לעירוניות, שהתקיימה ב1819.10.21, ביוזמת הפורום
הישראלי לעירוניות, הוענק "אות העירוניות" לרשויות שהציגו מיזמים פורצי דרך
ובעלי ערך מוסף שמטרתם חיזוק החוסן העירוני לנוכח משבר הקורונה ומשבר
תל זכתה עיריית שיפור ההתמודדות עם משבר האקלים' האקלים. בקטגוריית '
 למקום השני הגיעה  במקום הראשון על "תכנית היער העירוני"; אביביפו
 על מיזם "הצללת המרחב העירוני". במקום השלישי זכתה עיריית גבעתיים
 על פרויקט "הבניין הירוק". עיריית רחובות קיבלה ציון עיריית טירת הכרמל
לשבח על פרויקט "קורס פעילי סביבה". נציין גם שעיריית ירושלים זכתה במקום
הראשון בקטיגורית שיפור העמידות הקהילתית והכלכלית נוכח משבר הקורונה.

לדוח המלא

הפורום האזורי בשרון להיערכות למשבר אקלים
 פרסמה דו"ח המסכם את השנה היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
הראשונה לפעילותו של "הפורום האזורי בשרון להיערכות למשבר האקלים".
 הדו"ח סוקר את התהליך הייחודי שמובילה היחידה – להכנת תכנית אזורית

להיערכות למשבר האקלים. לקריאה נוספת ועיון בדו"ח לחצו כאן.

לאתר ולדוח המלא

ועדיות האקלים האזוריות
ועידות האקלים הן תוצר של שיתוף פעולה בין ארגונים אזרחיים, ערים ורשויות
מקומיות, במטרה להשפיע על המדיניות הממשלתית והאזורית להיערכות לשינויי

.COP 26האקלים ועל מדיניות האקלים הלאומית, כפי שתוצג ב
 ועידות אקלים  יתקיימו בישראל כ14 החל מחודש מרץ ועד אוקטובר 2021
אזוריות מאילת ועד אצבע הגליל, אשר ערבו ורתמו את הציבור ואת הרשויות
המקומיות, להתמודדות משמעותית עם סוגיות שונות הנוגעות למשבר האקלים.
הועידות שיקפו את הסוגיות השונות עמן מתמודדים כיום תושבי ישראל בכל

הנוגע לסביבה ומשבר האקלים. 
לצפייה באירוע סיכום וקריאצ הדוח המלא 

כנס משפיעים 2021
כנס המשפיעים הארצי נועד לתת מענה לצרכים של תושבים שרוצים להגן על

המרחב בו הם חיים מתכנון ובנייה פוגעניים. 
בואו ללמוד איך להתמודד עם המערכת הביוקרטית, לקרוא תכניות תכנון,
לאעזר בפלטפורמות דיגיטליות וללמוד איך לגייס את הרשות המקומית ואת

הציבור הרחב. איך להיות מוערבים ועורבות בר מהשלבים הראשונים. 
כנס משפיעים יוצאים לדרך!

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

כנס אנרגיה קהילתית
מיקום: מוזיאון הטבע, ת"א

15:30 08:30  סיום: 25/11/2021 התחלה: 25/11/2021

בואו להכיר את תחום קהילות האנרגיה  שבו נמצא המפתח לקידום משק
מבוסס אנרגיות מתחדשות. 

בכנס יוצגו דוגמאות של קהילות אנרגיה שונות מהעולם, יתקים שיח על
קידום התחום מזוויות שונות בישראל (ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני

קהילה, יזמים ותושבים) ויערכו שולחנות עגולים סביב קידום יוזמות
קונקרטיות בישראל בתחום, שכבר נמצאות בתהליכי עבודה. הכנס הוא
ללא תשלום, יתקיים בהתאם להנחיות התו הירוק ומספר המקומות

בו מוגבל.

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

שיתוף ציבור בתכנון ובניה
מיקום: און לין

10:00 09:00  סיום: 15/11/2021 התחלה: 15/11/2021

וובינר ראשון בנושא האימפקט של שיתוף הציבור בתהליכי תכנון ובנייה! 
בוובינר נציג בקצרה את תוצאות המחקר שערכנו, נדבר על תהליכים

מצוינים, חסמים, הזדמנויות וצוותי העבודה להמשך. 

קורס תכנון מקדם בריאות
משרד הבריאות, איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד המתכננים
ומרכז השל מזמינים אותך לקורס היחיד בתכנון עירוני מקדם

בריאות וחוסן קהילתי.משבר הקורונה הוא דוגמא לאחד
מאתגרי המאה ה21, אתגרים נוספים מופיעים ויופיעו, במיוחד
לאור משבר האקלים אשר כבר משפיע על בריאותם של אלפי

אנשים בארץ ובעולם. 
תכנון עירוני נכון, ברמת הרשויות המקומיות, יהווה גורם

משמעותי בהתמודדות עם אתגרים אלה. 
בואו ללמוד איך עושים את זה נכון!

להרשמה
ופרטים
נוספים

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר
האקלים

כיצד לבנות אסטרטגיה שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו
כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. מרכז השל, פורום ה15
ומרכז השלטון האזורי, מזמינים אתכם לקורס יחיד מסוגו

בארץ.

להרשמה
ופרטים
נוספים

לקול קורא

קול קורא מרכז קיפו"ד
במסגרת מהלך של התרחבות ו"מתיחת פנים" המתוכנן במרכז קיפו"ד
 עיריית כפר סבא, פרסמה העירייה קול קורא ("קיימות פורצת דרך") של
לעוסקים בקיימות וחדשנות הרוצים לקחת חלק בשיפוץ המרכז שאמור
בעתיד לשמש כמרכז הדגמה של פתרונות סביבתיים וחדשניים לבניה. לעיון

בקול הקורא לחצו כאן, לקריאת כתבה על הנושא לחצו כאן.

לקול קורא

תחרות בתי ספר מאופסי אנרגיה
קול קורא משותף של משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד
 מזמין בתי ספר על יסודיים החינוך והמועצה הישראלית לבניה ירוקה
בהם מותקנת מערכת פאנלים סולאריים על הגג להגיש מועמדות לתחרות
בתי ספר מאופסי אנרגיה. להרשמה לתחרות לחצו כאן. למסמכי הקול קורא

לחצו כאן.

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!

למערכת ועדה פתוחה

ועדה פתוחה  הדרך המיידית להשפעה על
דיונים במוסדות התכנון!

על אף הקורונה תכניות ממשיכות להיות מקודמות, דיונים ממשיכים
להתקיים (גם בזום) ומוסדות התכנון לא עוצרים! הגיע הזמן להתעורר לפני
שהדחפורים מציצים לנו מהחלון! במערכת המיוחדת שפיתחנו, ניתנת
האפשרות לשלוח את ההתייחסות שלכם לכל תכנית שעולה לועדות
המחוזיות והארציות לפני הדיון! איך זה עובד? תנו לסירטון להסביר לכם!

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 - ובמבר 2021

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון רביעי לשנת 2021

אנחנו בעיצומה של תקופה משמעותית שבה השיח והעיסוק במשבר האקלים בתקשורת ובממשלה הוא הכי נרחב
יום שהיה בישראל, במקביל מתקיימה פסגת האקלים העולמית בגלזגו ומחריום שלישי ה16.11.21מתקיים 
 בסימן שינוי כיוון בהתמודדות עם משבר האקלים אתגרים והזדמנויות של ישראל לאור ועידת הסביבה בכנסת

האקלים העולמית.
בשישי ה29.10.21 התקיים מצעד האקלים הגדול ביותר שהיה בישראל, עם מעל 10,000 משתתפים, ורשויות
מצעד צפוני בעכו. מקומיות שעזרו לתושבים על ידי אוטובוסים מטעם הרשות להגיע למצעד. בנוסף התקיים 
המצעדים התקיימו בסימן הקריאה לממשלת ישראל להכריז על מצב חירום אקלימי ולפעול בדחיפות לטפל במשבר
האקלים. ועם הקריאה לממשלה חשוב לזכור כי השלטון המקומי בישראל הוא שחקן מפתח בהתמודדות עם משבר

האקלים. יש כבר הרבה עשייה בשטח, אבל עבודה רבה עוד לפנינו. 

מה עושים? זה הזמן להתחיל להערך ולכתוב תכנית אקלים לרשות!
התחלתם להכין תכנית הערכות לרשות שלכם? נתקעתם באמצע? צריכים עזרה להתחיל? מוזמנים להיכנס למדריך

להכנת תכנית פעולה מקומית להעירכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת 

 נפגשנו נציגי ציבור בוועדות איכות סביבה לבוקר של כיף, השראה ולמידה בירושלים. ביום שישי 15.10.21
מוזמנים לקרוא את הפוסט של מירי ישראלי, נציגת ציבור ברעננה כסיכום למפגש. מקווה לפגוש את כולכם במפגש

הבא.

מעורבות הציבור ומתן הכלים המקצועיים לנציגי הציבור 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

להרשמה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

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://maps.google.com/maps?q=מוזיאון+הטבע%2C+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=מוזיאון+הטבע%2C+ת%22א&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=כנס+אנרגיה+קהילתית&dates=20211125T083000/20211125T153000&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eבואו+להכיר+את+תחום+קהילות+האנרגיה+-+שבו+נמצא+המפתח+לקידום+משק+מבוסס+אנרגיות+מתחדשות.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eבכנס+יוצגו+דוגמאות+של+קהילות+אנרגיה+שונות+מהעולם%2C+יתקים+שיח+על+קידום+התחום+מזוויות+שונות+בישראל+(ממשלה%2C+רשויות+מקומיות%2C+ארגוני+קהילה%2C+יזמים+ותושבים)+ויערכו+שולחנות+עגולים+סביב+קידום+יוזמות+קונקרטיות+בישראל+בתחום%2C+שכבר+נמצאות+בתהליכי+עבודה.%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eהכנס+הוא+ללא+תשלום%2C+יתקיים+בהתאם+להנחיות+התו+הירוק+ומספר+המקומות+בו+מוגבל.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%0Adir%3D%22rtl%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=מוזיאון+הטבע%2C+ת%22א&details=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eבואו+להכיר+את+תחום+קהילות+האנרגיה+-+שבו+נמצא+המפתח+לקידום+משק+מבוסס+אנרגיות+מתחדשות.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eבכנס+יוצגו+דוגמאות+של+קהילות+אנרגיה+שונות+מהעולם%2C+יתקים+שיח+על+קידום+התחום+מזוויות+שונות+בישראל+(ממשלה%2C+רשויות+מקומיות%2C+ארגוני+קהילה%2C+יזמים+ותושבים)+ויערכו+שולחנות+עגולים+סביב+קידום+יוזמות+קונקרטיות+בישראל+בתחום%2C+שכבר+נמצאות+בתהליכי+עבודה.%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eהכנס+הוא+ללא+תשלום%2C+יתקיים+בהתאם+להנחיות+התו+הירוק+ומספר+המקומות+בו+מוגבל.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%0Adir%3D%22rtl%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=כנס+אנרגיה+קהילתית&DUR=0700&DESC=%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eבואו+להכיר+את+תחום+קהילות+האנרגיה+-+שבו+נמצא+המפתח+לקידום+משק+מבוסס+אנרגיות+מתחדשות.%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv+dir%3D%22rtl%22%3Eבכנס+יוצגו+דוגמאות+של+קהילות+אנרגיה+שונות+מהעולם%2C+יתקים+שיח+על+קידום+התחום+מזוויות+שונות+בישראל+(ממשלה%2C+רשויות+מקומיות%2C+ארגוני+קהילה%2C+יזמים+ותושבים)+ויערכו+שולחנות+עגולים+סביב+קידום+יוזמות+קונקרטיות+בישראל+בתחום%2C+שכבר+נמצאות+בתהליכי+עבודה.%26nbsp%3B%3Cstrong%3Eהכנס+הוא+ללא+תשלום%2C+יתקיים+בהתאם+להנחיות+התו+הירוק+ומספר+המקומות+בו+מוגבל.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%3Cdiv%0Adir%3D%22rtl%22%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=מוזיאון+הטבע%2C+ת%22א&st=20211125T083000&et=20211125T153000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CiSubiQuDcgfJy9PfciDlrMbkCfPZ1CnT7TkRR3Dz7UT%2BbhXAyXkI3wm5xXfHZ7EuHjwMh8Fk0N73ncRCc9qOtL0CaqlAsflDzjozxcutF2Vu8Qm5yOysgGSwBs%2FWPSaaeInMNuHbu729FCvOdDkSEqsD8C29GDY3aeC53%2BaETHJXcMBOKsLsaE7cWZDv87mh4xuM%2Fer6PyVsOiNv6F2y%2BFlGxUp%2B%2B3AUHyXrN6LkI8awVTHpCVxiAD1GxB6rrW6Bgw1GGWkA3CoN8h84s6qPsUN97BBJVxmWezgaTB2IO9c%2FGwdMv3j0nceViqfDdDTgiHz5YKXQ0h4mW239ov5IcSypbh1KOHZHHBfwSZIa05CPOFdf5pyGnuCsZRr5Xp69w6Ze9sXJgt8RM%2FNCvTEHlSI8Z9BS%2FRKD6YM8Y0BSuv0w5nngFGDW5anvdjhTQ6sS7OUmqeFBUAJNCySRL96uqYMRp6mRrWY4IsmcAR%2FN%2FQI1Xx5icQUdYJBFVi2b%2B%2F9SLAuqKYoRRq5SidwIftfhAHt16V%2BqULMeI5kgk0aS38hEV9CaKv2exZhKnQBWxwoMEBhYJXolhDKgOZw2E2OCb1rRvZwRTdBg4kTuV1MkOxzHvNC64qs%2BkYY2enu6rTPBx2OsO2iWV5PmInOSLmq421BGA%2FTWnf19wXCFGzQ2SnaD1Oih6%2Fh7WkWoWS1LcvM%2Fbe21OBvlmIg4SNrk73yHYECLiAUy2TmL9UohZUGi7GM%3D
https://forms.gle/JirMqegw7QmRbszd8
https://maps.google.com/maps?q=און+לין&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://maps.google.com/maps?q=און+לין&ie=UTF8&z=14&hl=he
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tJLTXXBGSRSKQbHTjCcfZQ
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=שיתוף+ציבור+בתכנון+ובניה&dates=20211115T090000/20211115T100000&details=%3Cdiv%3Eוובינר+ראשון+בנושא+האימפקט+של+שיתוף+הציבור+בתהליכי+תכנון+ובנייה!%0A++++%3Cbr%3Eבוובינר+נציג+בקצרה+את+תוצאות+המחקר+שערכנו%2C+נדבר+על+תהליכים+מצוינים%2C+חסמים%2C+הזדמנויות+וצוותי+העבודה+להמשך.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&location=און+לין&details=%3Cdiv%3Eוובינר+ראשון+בנושא+האימפקט+של+שיתוף+הציבור+בתהליכי+תכנון+ובנייה!%0A++++%3Cbr%3Eבוובינר+נציג+בקצרה+את+תוצאות+המחקר+שערכנו%2C+נדבר+על+תהליכים+מצוינים%2C+חסמים%2C+הזדמנויות+וצוותי+העבודה+להמשך.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E
https://calendar.yahoo.com/?v=60&view=d&type=20&title=שיתוף+ציבור+בתכנון+ובניה&DUR=0100&DESC=%3Cdiv%3Eוובינר+ראשון+בנושא+האימפקט+של+שיתוף+הציבור+בתהליכי+תכנון+ובנייה!%0A++++%3Cbr%3Eבוובינר+נציג+בקצרה+את+תוצאות+המחקר+שערכנו%2C+נדבר+על+תהליכים+מצוינים%2C+חסמים%2C+הזדמנויות+וצוותי+העבודה+להמשך.%0A++++%3Cbr%3E%0A++++%3Cbr%3E%3C%2Fdiv%3E&in_loc=און+לין&st=20211115T090000&et=20211115T100000
https://members.viplus.com/Outlook.ashx?event=CTB2NWyiKwk2ZynXzyq%2FInsif0g0v%2BDCAgl0Pnck8wPeKqeV9AVltKMNGsLsXSN3fifu8Qq0cOtykYu5ng%2FBXDY%2BBoOgPnTssaQN7wA4pd9KJUn0fnlPGrl%2BI2isvYq6ck%2Fpqm%2FhLVw9e76cWpAz%2BVtQQ7J%2B9DUQPb3OEJKjOFk0950rVtVQAuQ%2BxK%2FYpBgDFMKmDvyVd8bmZCBE90vGQmIi9%2BF8eTACP1UO26hACGIOWsFGCy1UmvE1oywf%2B4zhfOKSPZJn%2BDfu6c6k2KLEgKllwzDJFzBh%2BizNbkk0mxP0MCCP3oRdZJTQTuprLB057%2F7eyxQaFynI%2BNF%2Ft9TgZExeuPkIA5oEGqc4qX9cTH0%2FABOfraQ%2BgnCcCqPq%2FEYCH7V2ak5n8YJHDh7SlBTJh609lxJPo3HXIPCEwjUdWRFbuRG48DWDSC1EKaXqvPP6W
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tJLTXXBGSRSKQbHTjCcfZQ
https://heschel.org.il/health_new/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://heschel.org.il/health_new/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://heschel.org.il/health_new/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://heschel.org.il/course_strategic_planning/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://heschel.org.il/course_strategic_planning/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://heschel.org.il/course_strategic_planning/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=heschel@heschel.org.il
https://www.sviva.net/calendar/
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_13546_organic_waste_facilities_
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/support_13546_organic_waste_facilities_


משבר האקלים בישראל
קצב ההתחממות של ישראל גבוה פי שניים מהממוצע העולמי. זהו ממצא מדאיג,
ואנו צריכים להיערך בהקדם להשפעותיו. לקריאת הכתבה בעקבות דוח

 לחצו כאן.  של השירות המטאורולוגי
 שהתפרסם בשבוע שעבר מעלה תמונה מדאיגה מנגד דו"ח מבקר המדינה
באשר ליחס של המדינה לנושא, ומצביעה על חוסר מוכנותה להתמודד עם

משבר האקלים. לקריאת כתבה בנושא לחצו כאן.

הצפות בכפר סבא בחורף שעבר /
צילום: תמונה פרטית

לכתבה המלאה

נובמבר שרבי? תתכוננו לשטפונות, סופות והצפות
של ערים

כשהסתיו הקיצי מורגש כעת בישראל, העין מופנית לוועידת האקלים העולמית
בגלאזגו, סקוטלנד. שם, מתכנסים פוליטיקאים ומשלחות מו"מ מטעמן של יותר
 מדינות, כדי להגיע להסכמות בנוגע להפחתת פליטות וטיפול בסוגיות מ190
משבר האקלים. לעת עתה, אין בשורה ממשית משדרת המנהיגות הבינלאומית,
וההכזות שסיפקו הפוליטיקאים  נותרו דלות למדי. והמציאות? היא נעה דווקא
בקצב המודל אותו מציג ד"ר הוכמן. סקרנים לדעת מה עתיד לבוא? כנסו לכתבה

לצפייה בסרטון על המיזם

יער עירוני כתומך במגוון הביולוגי

בהולנד, שעריה מאופיינות בצפיפות יחסית גבוהה ובהתאמה  במיעוט יחסי של
מרחבי טבע בתוך העיר, פועל מיזם שמטרתו להקים יערות במרכזים עירוניים,
במטרה לחזק את משאב העצים העירוני ולתמוך במגוון הביולוגי. הידעתם? גם

"יער" בגודל של מגרש טניס יכול לסייע לשמירה על המגוון הביולוגי.

לשמיעה

פודקאסט של עיתון הארץ בנושא אקלים וסביבה
הצילו!" הוא פודקאסט חדש של "הארץ" שמנסה לעשות סדר במשבר האקלים
ולהבין מה אפשר לעשות כדי להציל את החיים על כדור הארץ. מאחורי

הפודקאסט הזה נמצאים ג'רמי פוגל ואיתמר ויצמן. 

רחובות זוכת אות העירוניות ועידת
עכו לעירוניות צלם רמי שלוש

לכתבה המלאה

ברכות לקבלת אות העירוניות
במסגרת ועידת עכו לעירוניות, שהתקיימה ב1819.10.21, ביוזמת הפורום
הישראלי לעירוניות, הוענק "אות העירוניות" לרשויות שהציגו מיזמים פורצי דרך
ובעלי ערך מוסף שמטרתם חיזוק החוסן העירוני לנוכח משבר הקורונה ומשבר
תל זכתה עיריית שיפור ההתמודדות עם משבר האקלים' האקלים. בקטגוריית '
 למקום השני הגיעה  במקום הראשון על "תכנית היער העירוני"; אביביפו
 על מיזם "הצללת המרחב העירוני". במקום השלישי זכתה עיריית גבעתיים
 על פרויקט "הבניין הירוק". עיריית רחובות קיבלה ציון עיריית טירת הכרמל
לשבח על פרויקט "קורס פעילי סביבה". נציין גם שעיריית ירושלים זכתה במקום
הראשון בקטיגורית שיפור העמידות הקהילתית והכלכלית נוכח משבר הקורונה.

לדוח המלא

הפורום האזורי בשרון להיערכות למשבר אקלים
 פרסמה דו"ח המסכם את השנה היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
הראשונה לפעילותו של "הפורום האזורי בשרון להיערכות למשבר האקלים".
 הדו"ח סוקר את התהליך הייחודי שמובילה היחידה – להכנת תכנית אזורית

להיערכות למשבר האקלים. לקריאה נוספת ועיון בדו"ח לחצו כאן.

לאתר ולדוח המלא

ועדיות האקלים האזוריות
ועידות האקלים הן תוצר של שיתוף פעולה בין ארגונים אזרחיים, ערים ורשויות
מקומיות, במטרה להשפיע על המדיניות הממשלתית והאזורית להיערכות לשינויי

.COP 26האקלים ועל מדיניות האקלים הלאומית, כפי שתוצג ב
 ועידות אקלים  יתקיימו בישראל כ14 החל מחודש מרץ ועד אוקטובר 2021
אזוריות מאילת ועד אצבע הגליל, אשר ערבו ורתמו את הציבור ואת הרשויות
המקומיות, להתמודדות משמעותית עם סוגיות שונות הנוגעות למשבר האקלים.
הועידות שיקפו את הסוגיות השונות עמן מתמודדים כיום תושבי ישראל בכל

הנוגע לסביבה ומשבר האקלים. 
לצפייה באירוע סיכום וקריאצ הדוח המלא 

כנס משפיעים 2021
כנס המשפיעים הארצי נועד לתת מענה לצרכים של תושבים שרוצים להגן על

המרחב בו הם חיים מתכנון ובנייה פוגעניים. 
בואו ללמוד איך להתמודד עם המערכת הביוקרטית, לקרוא תכניות תכנון,
לאעזר בפלטפורמות דיגיטליות וללמוד איך לגייס את הרשות המקומית ואת

הציבור הרחב. איך להיות מוערבים ועורבות בר מהשלבים הראשונים. 
כנס משפיעים יוצאים לדרך!

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

כנס אנרגיה קהילתית
מיקום: מוזיאון הטבע, ת"א

15:30 08:30  סיום: 25/11/2021 התחלה: 25/11/2021

בואו להכיר את תחום קהילות האנרגיה  שבו נמצא המפתח לקידום משק
מבוסס אנרגיות מתחדשות. 

בכנס יוצגו דוגמאות של קהילות אנרגיה שונות מהעולם, יתקים שיח על
קידום התחום מזוויות שונות בישראל (ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני

קהילה, יזמים ותושבים) ויערכו שולחנות עגולים סביב קידום יוזמות
קונקרטיות בישראל בתחום, שכבר נמצאות בתהליכי עבודה. הכנס הוא
ללא תשלום, יתקיים בהתאם להנחיות התו הירוק ומספר המקומות

בו מוגבל.

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

שיתוף ציבור בתכנון ובניה
מיקום: און לין

10:00 09:00  סיום: 15/11/2021 התחלה: 15/11/2021

וובינר ראשון בנושא האימפקט של שיתוף הציבור בתהליכי תכנון ובנייה! 
בוובינר נציג בקצרה את תוצאות המחקר שערכנו, נדבר על תהליכים

מצוינים, חסמים, הזדמנויות וצוותי העבודה להמשך. 

קורס תכנון מקדם בריאות
משרד הבריאות, איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד המתכננים
ומרכז השל מזמינים אותך לקורס היחיד בתכנון עירוני מקדם

בריאות וחוסן קהילתי.משבר הקורונה הוא דוגמא לאחד
מאתגרי המאה ה21, אתגרים נוספים מופיעים ויופיעו, במיוחד
לאור משבר האקלים אשר כבר משפיע על בריאותם של אלפי

אנשים בארץ ובעולם. 
תכנון עירוני נכון, ברמת הרשויות המקומיות, יהווה גורם

משמעותי בהתמודדות עם אתגרים אלה. 
בואו ללמוד איך עושים את זה נכון!

להרשמה
ופרטים
נוספים

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר
האקלים

כיצד לבנות אסטרטגיה שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו
כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. מרכז השל, פורום ה15
ומרכז השלטון האזורי, מזמינים אתכם לקורס יחיד מסוגו

בארץ.

להרשמה
ופרטים
נוספים

לקול קורא

קול קורא מרכז קיפו"ד
במסגרת מהלך של התרחבות ו"מתיחת פנים" המתוכנן במרכז קיפו"ד
 עיריית כפר סבא, פרסמה העירייה קול קורא ("קיימות פורצת דרך") של
לעוסקים בקיימות וחדשנות הרוצים לקחת חלק בשיפוץ המרכז שאמור
בעתיד לשמש כמרכז הדגמה של פתרונות סביבתיים וחדשניים לבניה. לעיון

בקול הקורא לחצו כאן, לקריאת כתבה על הנושא לחצו כאן.

לקול קורא

תחרות בתי ספר מאופסי אנרגיה
קול קורא משותף של משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד
 מזמין בתי ספר על יסודיים החינוך והמועצה הישראלית לבניה ירוקה
בהם מותקנת מערכת פאנלים סולאריים על הגג להגיש מועמדות לתחרות
בתי ספר מאופסי אנרגיה. להרשמה לתחרות לחצו כאן. למסמכי הקול קורא

לחצו כאן.

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!

למערכת ועדה פתוחה

ועדה פתוחה  הדרך המיידית להשפעה על
דיונים במוסדות התכנון!

על אף הקורונה תכניות ממשיכות להיות מקודמות, דיונים ממשיכים
להתקיים (גם בזום) ומוסדות התכנון לא עוצרים! הגיע הזמן להתעורר לפני
שהדחפורים מציצים לנו מהחלון! במערכת המיוחדת שפיתחנו, ניתנת
האפשרות לשלוח את ההתייחסות שלכם לכל תכנית שעולה לועדות
המחוזיות והארציות לפני הדיון! איך זה עובד? תנו לסירטון להסביר לכם!

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 - ובמבר 2021

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון רביעי לשנת 2021

אנחנו בעיצומה של תקופה משמעותית שבה השיח והעיסוק במשבר האקלים בתקשורת ובממשלה הוא הכי נרחב
יום שהיה בישראל, במקביל מתקיימה פסגת האקלים העולמית בגלזגו ומחריום שלישי ה16.11.21מתקיים 
 בסימן שינוי כיוון בהתמודדות עם משבר האקלים אתגרים והזדמנויות של ישראל לאור ועידת הסביבה בכנסת

האקלים העולמית.
בשישי ה29.10.21 התקיים מצעד האקלים הגדול ביותר שהיה בישראל, עם מעל 10,000 משתתפים, ורשויות
מצעד צפוני בעכו. מקומיות שעזרו לתושבים על ידי אוטובוסים מטעם הרשות להגיע למצעד. בנוסף התקיים 
המצעדים התקיימו בסימן הקריאה לממשלת ישראל להכריז על מצב חירום אקלימי ולפעול בדחיפות לטפל במשבר
האקלים. ועם הקריאה לממשלה חשוב לזכור כי השלטון המקומי בישראל הוא שחקן מפתח בהתמודדות עם משבר

האקלים. יש כבר הרבה עשייה בשטח, אבל עבודה רבה עוד לפנינו. 

מה עושים? זה הזמן להתחיל להערך ולכתוב תכנית אקלים לרשות!
התחלתם להכין תכנית הערכות לרשות שלכם? נתקעתם באמצע? צריכים עזרה להתחיל? מוזמנים להיכנס למדריך

להכנת תכנית פעולה מקומית להעירכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת 

 נפגשנו נציגי ציבור בוועדות איכות סביבה לבוקר של כיף, השראה ולמידה בירושלים. ביום שישי 15.10.21
מוזמנים לקרוא את הפוסט של מירי ישראלי, נציגת ציבור ברעננה כסיכום למפגש. מקווה לפגוש את כולכם במפגש

הבא.

מעורבות הציבור ומתן הכלים המקצועיים לנציגי הציבור 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

להרשמה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

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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משבר האקלים בישראל
קצב ההתחממות של ישראל גבוה פי שניים מהממוצע העולמי. זהו ממצא מדאיג,
ואנו צריכים להיערך בהקדם להשפעותיו. לקריאת הכתבה בעקבות דוח

 לחצו כאן.  של השירות המטאורולוגי
 שהתפרסם בשבוע שעבר מעלה תמונה מדאיגה מנגד דו"ח מבקר המדינה
באשר ליחס של המדינה לנושא, ומצביעה על חוסר מוכנותה להתמודד עם

משבר האקלים. לקריאת כתבה בנושא לחצו כאן.

הצפות בכפר סבא בחורף שעבר /
צילום: תמונה פרטית

לכתבה המלאה

נובמבר שרבי? תתכוננו לשטפונות, סופות והצפות
של ערים

כשהסתיו הקיצי מורגש כעת בישראל, העין מופנית לוועידת האקלים העולמית
בגלאזגו, סקוטלנד. שם, מתכנסים פוליטיקאים ומשלחות מו"מ מטעמן של יותר
 מדינות, כדי להגיע להסכמות בנוגע להפחתת פליטות וטיפול בסוגיות מ190
משבר האקלים. לעת עתה, אין בשורה ממשית משדרת המנהיגות הבינלאומית,
וההכזות שסיפקו הפוליטיקאים  נותרו דלות למדי. והמציאות? היא נעה דווקא
בקצב המודל אותו מציג ד"ר הוכמן. סקרנים לדעת מה עתיד לבוא? כנסו לכתבה

לצפייה בסרטון על המיזם

יער עירוני כתומך במגוון הביולוגי

בהולנד, שעריה מאופיינות בצפיפות יחסית גבוהה ובהתאמה  במיעוט יחסי של
מרחבי טבע בתוך העיר, פועל מיזם שמטרתו להקים יערות במרכזים עירוניים,
במטרה לחזק את משאב העצים העירוני ולתמוך במגוון הביולוגי. הידעתם? גם

"יער" בגודל של מגרש טניס יכול לסייע לשמירה על המגוון הביולוגי.

לשמיעה

פודקאסט של עיתון הארץ בנושא אקלים וסביבה
הצילו!" הוא פודקאסט חדש של "הארץ" שמנסה לעשות סדר במשבר האקלים
ולהבין מה אפשר לעשות כדי להציל את החיים על כדור הארץ. מאחורי

הפודקאסט הזה נמצאים ג'רמי פוגל ואיתמר ויצמן. 

רחובות זוכת אות העירוניות ועידת
עכו לעירוניות צלם רמי שלוש

לכתבה המלאה

ברכות לקבלת אות העירוניות
במסגרת ועידת עכו לעירוניות, שהתקיימה ב1819.10.21, ביוזמת הפורום
הישראלי לעירוניות, הוענק "אות העירוניות" לרשויות שהציגו מיזמים פורצי דרך
ובעלי ערך מוסף שמטרתם חיזוק החוסן העירוני לנוכח משבר הקורונה ומשבר
תל זכתה עיריית שיפור ההתמודדות עם משבר האקלים' האקלים. בקטגוריית '
 למקום השני הגיעה  במקום הראשון על "תכנית היער העירוני"; אביביפו
 על מיזם "הצללת המרחב העירוני". במקום השלישי זכתה עיריית גבעתיים
 על פרויקט "הבניין הירוק". עיריית רחובות קיבלה ציון עיריית טירת הכרמל
לשבח על פרויקט "קורס פעילי סביבה". נציין גם שעיריית ירושלים זכתה במקום
הראשון בקטיגורית שיפור העמידות הקהילתית והכלכלית נוכח משבר הקורונה.

לדוח המלא

הפורום האזורי בשרון להיערכות למשבר אקלים
 פרסמה דו"ח המסכם את השנה היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
הראשונה לפעילותו של "הפורום האזורי בשרון להיערכות למשבר האקלים".
 הדו"ח סוקר את התהליך הייחודי שמובילה היחידה – להכנת תכנית אזורית

להיערכות למשבר האקלים. לקריאה נוספת ועיון בדו"ח לחצו כאן.

לאתר ולדוח המלא

ועדיות האקלים האזוריות
ועידות האקלים הן תוצר של שיתוף פעולה בין ארגונים אזרחיים, ערים ורשויות
מקומיות, במטרה להשפיע על המדיניות הממשלתית והאזורית להיערכות לשינויי

.COP 26האקלים ועל מדיניות האקלים הלאומית, כפי שתוצג ב
 ועידות אקלים  יתקיימו בישראל כ14 החל מחודש מרץ ועד אוקטובר 2021
אזוריות מאילת ועד אצבע הגליל, אשר ערבו ורתמו את הציבור ואת הרשויות
המקומיות, להתמודדות משמעותית עם סוגיות שונות הנוגעות למשבר האקלים.
הועידות שיקפו את הסוגיות השונות עמן מתמודדים כיום תושבי ישראל בכל

הנוגע לסביבה ומשבר האקלים. 
לצפייה באירוע סיכום וקריאצ הדוח המלא 

כנס משפיעים 2021
כנס המשפיעים הארצי נועד לתת מענה לצרכים של תושבים שרוצים להגן על

המרחב בו הם חיים מתכנון ובנייה פוגעניים. 
בואו ללמוד איך להתמודד עם המערכת הביוקרטית, לקרוא תכניות תכנון,
לאעזר בפלטפורמות דיגיטליות וללמוד איך לגייס את הרשות המקומית ואת

הציבור הרחב. איך להיות מוערבים ועורבות בר מהשלבים הראשונים. 
כנס משפיעים יוצאים לדרך!

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

כנס אנרגיה קהילתית
מיקום: מוזיאון הטבע, ת"א

15:30 08:30  סיום: 25/11/2021 התחלה: 25/11/2021

בואו להכיר את תחום קהילות האנרגיה  שבו נמצא המפתח לקידום משק
מבוסס אנרגיות מתחדשות. 

בכנס יוצגו דוגמאות של קהילות אנרגיה שונות מהעולם, יתקים שיח על
קידום התחום מזוויות שונות בישראל (ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני

קהילה, יזמים ותושבים) ויערכו שולחנות עגולים סביב קידום יוזמות
קונקרטיות בישראל בתחום, שכבר נמצאות בתהליכי עבודה. הכנס הוא
ללא תשלום, יתקיים בהתאם להנחיות התו הירוק ומספר המקומות

בו מוגבל.

לפרטים והרשמההוספה ליומן:

שיתוף ציבור בתכנון ובניה
מיקום: און לין

10:00 09:00  סיום: 15/11/2021 התחלה: 15/11/2021

וובינר ראשון בנושא האימפקט של שיתוף הציבור בתהליכי תכנון ובנייה! 
בוובינר נציג בקצרה את תוצאות המחקר שערכנו, נדבר על תהליכים

מצוינים, חסמים, הזדמנויות וצוותי העבודה להמשך. 

קורס תכנון מקדם בריאות
משרד הבריאות, איגוד רופאי בריאות הציבור, איגוד המתכננים
ומרכז השל מזמינים אותך לקורס היחיד בתכנון עירוני מקדם

בריאות וחוסן קהילתי.משבר הקורונה הוא דוגמא לאחד
מאתגרי המאה ה21, אתגרים נוספים מופיעים ויופיעו, במיוחד
לאור משבר האקלים אשר כבר משפיע על בריאותם של אלפי

אנשים בארץ ובעולם. 
תכנון עירוני נכון, ברמת הרשויות המקומיות, יהווה גורם

משמעותי בהתמודדות עם אתגרים אלה. 
בואו ללמוד איך עושים את זה נכון!

להרשמה
ופרטים
נוספים

קורס רשויות מקומיות בחזית משבר
האקלים

כיצד לבנות אסטרטגיה שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי: אילו
כלים פרקטיים עומדים לרשותנו. מרכז השל, פורום ה15
ומרכז השלטון האזורי, מזמינים אתכם לקורס יחיד מסוגו

בארץ.

להרשמה
ופרטים
נוספים

לקול קורא

קול קורא מרכז קיפו"ד
במסגרת מהלך של התרחבות ו"מתיחת פנים" המתוכנן במרכז קיפו"ד
 עיריית כפר סבא, פרסמה העירייה קול קורא ("קיימות פורצת דרך") של
לעוסקים בקיימות וחדשנות הרוצים לקחת חלק בשיפוץ המרכז שאמור
בעתיד לשמש כמרכז הדגמה של פתרונות סביבתיים וחדשניים לבניה. לעיון

בקול הקורא לחצו כאן, לקריאת כתבה על הנושא לחצו כאן.

לקול קורא

תחרות בתי ספר מאופסי אנרגיה
קול קורא משותף של משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד
 מזמין בתי ספר על יסודיים החינוך והמועצה הישראלית לבניה ירוקה
בהם מותקנת מערכת פאנלים סולאריים על הגג להגיש מועמדות לתחרות
בתי ספר מאופסי אנרגיה. להרשמה לתחרות לחצו כאן. למסמכי הקול קורא

לחצו כאן.

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!

למערכת ועדה פתוחה

ועדה פתוחה  הדרך המיידית להשפעה על
דיונים במוסדות התכנון!

על אף הקורונה תכניות ממשיכות להיות מקודמות, דיונים ממשיכים
להתקיים (גם בזום) ומוסדות התכנון לא עוצרים! הגיע הזמן להתעורר לפני
שהדחפורים מציצים לנו מהחלון! במערכת המיוחדת שפיתחנו, ניתנת
האפשרות לשלוח את ההתייחסות שלכם לכל תכנית שעולה לועדות
המחוזיות והארציות לפני הדיון! איך זה עובד? תנו לסירטון להסביר לכם!

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 - ובמבר 2021

רשויות מקומיות, משבר אקלים ומה שבינהן ידיעון רביעי לשנת 2021

אנחנו בעיצומה של תקופה משמעותית שבה השיח והעיסוק במשבר האקלים בתקשורת ובממשלה הוא הכי נרחב
יום שהיה בישראל, במקביל מתקיימה פסגת האקלים העולמית בגלזגו ומחריום שלישי ה16.11.21מתקיים 
 בסימן שינוי כיוון בהתמודדות עם משבר האקלים אתגרים והזדמנויות של ישראל לאור ועידת הסביבה בכנסת

האקלים העולמית.
בשישי ה29.10.21 התקיים מצעד האקלים הגדול ביותר שהיה בישראל, עם מעל 10,000 משתתפים, ורשויות
מצעד צפוני בעכו. מקומיות שעזרו לתושבים על ידי אוטובוסים מטעם הרשות להגיע למצעד. בנוסף התקיים 
המצעדים התקיימו בסימן הקריאה לממשלת ישראל להכריז על מצב חירום אקלימי ולפעול בדחיפות לטפל במשבר
האקלים. ועם הקריאה לממשלה חשוב לזכור כי השלטון המקומי בישראל הוא שחקן מפתח בהתמודדות עם משבר

האקלים. יש כבר הרבה עשייה בשטח, אבל עבודה רבה עוד לפנינו. 

מה עושים? זה הזמן להתחיל להערך ולכתוב תכנית אקלים לרשות!
התחלתם להכין תכנית הערכות לרשות שלכם? נתקעתם באמצע? צריכים עזרה להתחיל? מוזמנים להיכנס למדריך

להכנת תכנית פעולה מקומית להעירכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת 

 נפגשנו נציגי ציבור בוועדות איכות סביבה לבוקר של כיף, השראה ולמידה בירושלים. ביום שישי 15.10.21
מוזמנים לקרוא את הפוסט של מירי ישראלי, נציגת ציבור ברעננה כסיכום למפגש. מקווה לפגוש את כולכם במפגש

הבא.

מעורבות הציבור ומתן הכלים המקצועיים לנציגי הציבור 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

להרשמה

ללוח האירועים הסביבתי המלא

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://www.sviva.net/committee_cat/ועדות-איכות-הסביבה/
mailto:local@sviva.nwt
https://www.sviva.net/committee_cat/ועדות-איכות-הסביבה/
https://lp.vp4.me/etpo
https://www.facebook.com/Life-Environment-חיים-וסביבה-115286055016/
https://www.vaada.me/
https://www.sviva.net/

