
 

 

 
 

 מטרות ויעדים  טבלת 

 היערכות רשויות השרון למשבר האקלים 

 שלום רב, 

. הטבלה הינה טבלה גמישה ו"נושמת" אשר תתעדכן ם מקצועייםטבלת מטרות ויעדים ע"פ תחומי –של הפורום  בינייםאנו שמחים להציג בפניכם תוצר 

 . ,תובנות ולמידה תוך כדי תנועהתהליך הכתיבה שכן התהליך יביא עמו דיוקיםתו"כ 

 . כאחד אזורייםוה טבלה זו הינה כלי עבורכם לתהליך הכתיבה והפיתוח של הפרוייקטים הרשותיים 

 : לשימוש בטבלה דגשים

,  הארות והערותאלינו תו"כ תהליך העבודה, הינכם מוזמנים להעביר  .1

 רלוונטי ובכך נגדיל יחד את מאגר הידע. חומרים וכל דבר 

 . בגוף הטבלה קישורים לחומרים רלוונטים –שימו לב   .2

 ממספר מקורותמתהליך הפורום והיעדים האקלימיים בטבלה גובשו  .3

 .  לאומיים ובינ"ל

 

 בברכה, 

 צוות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון. 

 

 



 

 

 
 

 מטרות ויעדים טבלת 

 היערכות רשויות השרון למשבר האקלים  

 

 טווח זמן  מהלכים  2030עד  יעד אקלימי מטרה  תחום 
חומרים  
 רלוונטים 

  קירור העיר
והמרחב  
 הציבורי 

 
 

שיפור  מטרת העל: 
הנוחות התרמית 

 במרחב הציבורי 
 

הטמעת פתרונות  
מבוססי טבע  
 לקירור העיר 

 

הגדלת כיסוי צמרות  
 במרחב הציבורי  עצים
 בהתאם ) 10%-35%

  לאקלים ולתנאים
 המקומיים( 

 2050ישראל *
 

יעדים נוספים אפשריים  
 לבחינה: 

 חמצן  ייצור% 
 פחמן %קיבוע 

פיתוח וביסוס  
היער  

העירוני/יישובי  
בכל רשויות  

 השרון

לכל רשות יש תכנית  
וניהול יער  לפיתח 

 העירוני / מועצתי 
2021 

מדריך 
להצללה  
ונטיעה  
במרחב 
 הציבורי 

סט כלים לניהול פיתוח 
ואחזקה ביער המותאם  

לשינויי אקלים ואיזור  
 השרוני

2021 

   נהליםהטמעת יצירת ו
בתהליכי שדרוג  

) שמירה  תשתיות
 ונטיעת עצים(  

2021 

 2023 משתלה אזורית הקמת 

 3202 גיבוש מדיניות צל עירונית 

יצירה והטמעה 
של קריטריונים 

ההשפעה   הפחתת 
הסביבתית המשמעותית  

גיבוש קריטריונים לקרינת חום  
 ורפלקטיביות במבני תעסוקה.

2021 

https://www.idi.org.il/media/15302/hazonot_web_new.pdf
https://www.idi.org.il/media/15302/hazonot_web_new.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/General/national_guide_shading_trees
https://www.gov.il/he/Departments/General/national_guide_shading_trees
https://www.gov.il/he/Departments/General/national_guide_shading_trees
https://www.gov.il/he/Departments/General/national_guide_shading_trees
https://www.gov.il/he/Departments/General/national_guide_shading_trees


 

 

 
ומדדים לתכנון 
 מותאם אקלים 

 

, ובכלל זה לנפש של ערים
מתן   ידי  לב  על  תשומת 

האוויר   לאיכות  מיוחדת 
של   ואחר  עירוני  וניהול 

 .  פסולת
*SDG’s     יעדי האו"ם לפיתוח(

קיימא  יעד  בר  ערים   -  11( 
 וקהילות מקיימות 

 
הבינוי   תהליכי  כל 
יהיו   ברשות  והפיתוח 
תקו   בתו  מחוייבים 

 אקלימי ושימוש בקטלוג 
 *פורום השרון 

סוג   לפי  וסטנדרטים  פרטים  קטלוג  יצירת 
 . המבנה. הנחיות ברמת חומרים

 גיבוש קריטריונים לשימוש חומרים. 
2021 

תו תקן שרוני לבניה ירוקה + פיתוח 
לשינויי אקלים )יעדים  מותאמת 

 . אקלימיים(
2025 

 3202  דירוג אקלימי למבנים פיתוח 

יצירת בסיס מידע 
 לתעדוף מהלכים 

 להשלמה

  למשלכיום  הבינוימיפוי השלכות של 
 מיפוי פרוייקטים לרטרופיט 

2023 

מיפוי מיקרו אקלים אזורי: השפעות  
ההדדיות בין המרחב הכפרי/ פתוח 

 העירוני.  מיפוי תרמי + זרמי אוויר למרחב 
2025 

 אנרגיה מקיימת

מעבר רשויות  
השרון להתנהלות  

 ת אנרגיה פסמאו
 

 

ייצור חשמל  30%
 מאנרגיות מתחדשות  

 2050ישראל* 
 – 7יעד  sSDG’מתחבר ל )

להגדיל באופן   נקייהאנרגיה 
משמעותי את חלקה של  

פורום אנרגיה אזורי: איגום כלים וידע  
   בתחום והגשת מכרזים משותפים.

2021 
המדריך  

להתקנת  
- מערכת פוטו

וולטאיות 
בנכסי 

רשויות  
 מקומיות 

שימושיות בשטחי  דו קידום פרוייקטים ב
, מבני ציבור ומבנים  חקלאות, מאגרי מים

 לפאנלים סולריים  –פרטים  
2021 

במבנים   –קידום התייעלות אנרגטית 
 מעורבי שימוש 

2021 

https://www.sdgi.org.il/17goals/%D7%99%D7%A2%D7%93-11/
https://www.sdgi.org.il/17goals/%D7%99%D7%A2%D7%93-11/
https://www.sdgi.org.il/17goals/%D7%99%D7%A2%D7%93-11/
https://www.idi.org.il/media/15302/hazonot_web_new.pdf
https://www.idi.org.il/media/15302/hazonot_web_new.pdf
https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-7/
https://www.gov.il/he/departments/news/news-09-11-20
https://www.gov.il/he/departments/news/news-09-11-20
https://www.gov.il/he/departments/news/news-09-11-20
https://www.gov.il/he/departments/news/news-09-11-20
https://www.gov.il/he/departments/news/news-09-11-20
https://www.gov.il/he/departments/news/news-09-11-20
https://www.gov.il/he/departments/news/news-09-11-20


 

 

 
אנרגיה מתחדשת בתמהיל 

 ( .העולמיהאנרגיה 
 

צמצום צריכת חשמל ב 
17%   

ת ליישום התכנית הלאומי * 
 הסכם פריז , משרד להגנ"ס

  – 7יעד   SDG’s)מתחבר ל
להכפיל את   מקיימת, אנרגיה

השיעור הגלובלי בשיפור  
 ( האנרגיה צריכת יעילות

 
 יעד לבחינה: 

מבנים מאופסי   Xמת הק
 אנרגיה.   

וסקרי   סקר פליטות כל הרשויות מבצעות
 בסיס אחרים 

2023 
 

 אגירה פרוייקטים בתחום ה
הנושא לא עלה ישירות במפגשים אך כן  )

חשוב להתייסות. נושא מיקוד מבחינה 
 לאומית( 

5202  

כלי לכימות תועלות סביבתיות / 
  בתחום בריאותיות בראיה כלכלית

 האנרגיה המקיימת 
2025  

ניהול נגר  
 ושטחים פתוחים 

 
מטרת על: שיפור  
 החלחול הטבעי  

הטמעת פתרונות  
מבוססי טבע  

ושיקום המערכות  
האקולוגיות   

החלחול לשיפור 
 של המרחב הבנוי

 
קידום גישה של 
תכנון רגיש מים  

ושימור נגר  
בתכניות ניהול נגר 

   ברשויות

 יעדים לבחינה:
 

  חלחול ברשות? %
נגר מטופל ) השהיה +  %

 , חלחול + החדרה( 
  %? Xשיפור ניהול הנגר ב

 

קביעת הנחיות תכנוניות להיתרים )עבור  
 מגרשים פרטיים( 

2021 

*תכנית אב  
לניקוז של 

 עיריית חולון 
)נשלחה  

 כקובץ(  

 2021   תב"עותקביעת הנחיות תכונוניות ל

יוזמות/פרויקטים/דרישות עבור המגרשים  
 הציבוריים 

2021 

תכנית אב לניהול נגר מעודכנת לכל 
 הרשויות

2023 

נחל צוותי עבודה אזוריים לניהול נגר )אגן 
 ירקון(  נחל , אגןפולג

2021 

https://www.gov.il/blobFolder/policy/natl_plan_for_ghg_reduction_and_energy_efficiency_april_2016/he/climate_change_and_energy_efficiency_natl_plan_to_implement_paris_agreement_sept_2016.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/policy/natl_plan_for_ghg_reduction_and_energy_efficiency_april_2016/he/climate_change_and_energy_efficiency_natl_plan_to_implement_paris_agreement_sept_2016.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/policy/natl_plan_for_ghg_reduction_and_energy_efficiency_april_2016/he/climate_change_and_energy_efficiency_natl_plan_to_implement_paris_agreement_sept_2016.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/policy/natl_plan_for_ghg_reduction_and_energy_efficiency_april_2016/he/climate_change_and_energy_efficiency_natl_plan_to_implement_paris_agreement_sept_2016.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/policy/natl_plan_for_ghg_reduction_and_energy_efficiency_april_2016/he/climate_change_and_energy_efficiency_natl_plan_to_implement_paris_agreement_sept_2016.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/policy/natl_plan_for_ghg_reduction_and_energy_efficiency_april_2016/he/climate_change_and_energy_efficiency_natl_plan_to_implement_paris_agreement_sept_2016.pdf
https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-7/
https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-7/
https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-7/


 

 

 

 חוסן קהילתי 

עידוד והנגשת 
התנדבות פעילה 

ליצירת סולידריות  
חברתית לאורך  

 זמן
תחת משבר  

 האקלים 

בניית חוסן אקלימי 
להשפעות שינויי  יחברת
 ם האקלי

*Climate action 
pathway resilience and 

adaptation 
 

בנושא   לעובדי הרשויותהכשרה אזורית  
 חוסן קהילתי 

2021  

תושבים פעילים הכשרה אזורית ל 
)אנשי מפתח( ברשויות בנושא מתנדבים 

 חוסן קהילתי 
2023  

יוזמות קהילתיות מהשטח להתמודדות  
 עם משבר האקלים 

2023  

  חינוך אקלימי 
 

 מטרת העל: 
שיפור החינוך, 

העלאת מודעות  
ויכולת הצמצום  

שינויי  השלכות של 
האקלים על ידי  

אנשים ומוסדות,  
תוך כדי  

התחשבות 
 - בגישות

   התאמה
(adaptation)  

  הפחתת השפעה
(mitigation)  

ועקרון הזהירות  

הבטחת חינוך 
איכותי, יציבות 
וחוסן בריאותי  
חברתי ורגשי  

 באקלים משתנה

בעלי תפקידים בעמדות  
מפתח יפתחו ויטמיעו  
מדיניות ואסטרטגיות  

לחינוך אקלימי וישלבו  
אותם בתוכניות הלימוד  

 ובתקציבים. 

ינוסחו על ידי צוות חינוך  -מהלכים 
 משותף בסוף חודש דצמבר. במפגש 

  

צוותי החינוך יוכשרו ויטפחו  
את היכולת שלהם לקדם  

חשיבה ביקורתית, להעביר  
אינפורמציה מדויקת, בעלת  
אופי מקומי ולהניע לפעולה  

בתחום המיטיגציה  
 והאדפטציה. 

המעשה החינוכי ישאף  
לטפח את החוסן,  

  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CAP_Resilience_and_Adaptation_AT.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CAP_Resilience_and_Adaptation_AT.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CAP_Resilience_and_Adaptation_AT.pdf


 

 

 
בהשראת   המונעת.

של   13 יעד
 (  האו"ם 

המסוגלות והשלומות של  
 התלמידים כתכלית. 

להבטחת למידה אפקטיבית  
ומעמיקה, נושא האקלים  

ישולב לאורך כל הרצף  
החינוכי וילמד, בשל  

הוליסטית  מורכבותו, בצורה 
 ורב תחומית. 

  

התשתיות בבתי הספר  
יותאמו להתמודדות עם  

שטחי   - פגעי אקלים קיצוני
 חלחול,  צל בחצרות וכיוב.  
הסביבה הפיזית של בתי  

הספר תשאף להדגים  
  -עקרונות חיים מקיימים  

שימוש באור ואוורור טבעי,  
יעילות בשימוש בחשמל  
ובמים, שימוש באנרגיה  

 מתחדשת 

 הסברה 

שקיפות רשותית  
בתחום התמודדות  

עם משבר  
 האקלים 

ודעות סביב שינויי  מ
שיפור החינוך,  –  האקלים 

העלאת מודעות ויכולת  
הצמצום של שינויי האקלים  
על ידי אנשים ומוסדות, תוך  

ראשי הרשויות חותמים על אמנת   כל
 אקלים שרונית  

2021  

  2021 ר ועידת אקלים לתושבים, שיתוף ציבו

  2023 שקיפות נתוני אקלים ופליטות של העיר 

https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-13/
https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-13/


 

 

 

העלאת מודעות  
 תושבים בקרב 

כדי התחשבות בגישות  
  , (adaptation)התאמה

 הפחתת השפעה
(mitigation)    ואזהרה

 מוקדמת 
 שינויי אקלים  -  13יעד 

  2023 מערך הסברה בתחום לציבור הרחב

 ם חירו

הכנה / עדכון  
תכניות היערכות  

לאסונות  מקומית
 טבע 

כל תכניות החירום  
מעודכנות בהתאם  

 להשפעות שינויי אקלים 

והתמודדות  תכנית להיערכות  גיבוש
, כגון: גלי  משבר האקליםעם  החירום  

חום, הצפות ושטפונות בשת"פ עם  
רלוונטים )כגון רח"ל, כבאות,  גורמים 

 מחלקות העירייה( 

2021  

הנגשת מידע  
 ויידוע הציבור 

העלאת מודעות בקרב  
הציבור לסכנות ודרכי  
התמודדות עם משבר  

 האקלים 

ידע עירוני/ איזורי להסתגלות  מרכז הקמת 
 לשינויי אקלים 

2023  

 

 :  חומרים נוספים

 היערכות לשינויי אקלים של עיריית ת"א יפו.   –תכנית פעולה   .1

 (. 83 -82)ע"מ   מדדיםו (71-57)עמ'   תכניות פעולהבדגש  להשראה ץ להשתמש במדריךלמומ

 אתר הפרוייקט   -פורום היערכות רשויות השרון למשבר האקלים  .2

https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-13/
https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/Attachments/10179/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20-%20%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%202020.pdf
https://svivasharon.tik-tak.net/%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d/

