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 16.2.21 כרמל אירוע חשיפה ושיתוף ציבור- ועידת אקלים אזורית שרון 

 מדיון בשולחנות עגולים סיכום ותובנות

 

 תנועה מקיימת, עיר בהישג יד ורגל  –  1שולחן 

 מנחה: ניר גירון 

 אנשי/נשות מקצוע: תמר קינן, אלה אלכסנדרי 

 ברמה אזורית 

 במקום לסלול כבישים חדשים! תכנון תחבורה ציבורית  -

התשתית צריכה להיות    –יש להקצות שטחים למסופים בכל רשות ושכונה. אם רוצים שהציבור יכיל את זה  -

 מראש לאוטובוסים חשמליים.

רכז תחבורה ציבורית בכל רשות + פורום של רכזי תחבורה שנמצא כל הזמן בקשר עם כל המפעילים של   -

 תחבורה ציבורית באזור. להיות גמישים ולקבל פידבק של תושבים בנוגע למסלולי התחבורה.  

 תחבורה ציבורית חינמית בתוך ישובים ע"מ להפחית שימוש ברכבים פרטיים בתוך ישובים.  -

התחבורה באזור בגישה של קווי הזנה לערוצי התחבורה המרכזיים. לדבר על מרחבי חיים עירוניים   לתכנן את -

 ולא עיר. 

 לא רואים את העשייה של ראשי רשויות, יש מאבק ארוך כדי לייצר תחבורה ציבורית באזור.  -

חזוקת המרחב  הקצאת שטחים לטובת מסלולי אופניים, שיפור ת–יש לעודד רכיבה על אופניים והליכה ברגל   -

 ותחושת הבטיחות ברכיבה על אופניים או הליכה ברגל. 

 זמן רואים מהפכה בתחום. Xבניית תוכנית אזורית שמראה שתוך  -

משפיע   -הדרך הטובה ביותר שהתכנון יטיב עם התושבים. תכנון עירוני טוב   –שיתוף ציבור בתכנון זה קריטי  -

 על הלכידות והחוסן. 

 בורה האוטונומית? האם לוקחים בחשבון את התח -

בימים אלו נכתב מדריך בנושא תחבורה מקיימת )ע"י תמר קינן מנהלת תחבורה היום ומחר( עבור איגוד ערים   -

 יפורסם בהמשך.  –שרון כרמל 

 ברמה אישית 

התכנון מעודד הליכה אבל עדיין אנשים מעדיפים לנסוע באוטו. צריך לייצר פעילות קהילתית    –שיוני הרגלים  -

 "אוטובוס הליכה".  –חינוכית לעידוד הליכה. לדוג' 

 פרברי.-יצירת מקומות עבודה במרחבי חיים, בתוך מרחב עירוני  -

 השימוש בהן.   חובה לשדרג. צריך תשתיות בטוחות לעידוד  –התשתיות מסוכנות לרוכבי אופניים  -

יש לערב את הקהילה ולייצר שיתופי   חשוב להבהיר שהלכתיות ורכיבה על אופניים היא בריאה לנו הרבה יותר. -

 פעולה בנושא.
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     בניה ירוקה, קידום אנרגיה נקיה, הפחתת צריכה ופסולת  – 2שולחן 

 מנחה: טליה מבור

 גולן-פארן, עירית אנגלקו-אנשי/נשות מקצוע: טל מילס, יעל כהן

 ברמה אזורית  –בניה ירוקה  

  15-ארגונים כמו פורום ה  נםיש)כוכב אחד(.  בארץ לתקן חובה במבני ציבורבהדרגה התקן לבניה ירוקה הופך  -

 שפועלים לדרגות גבוהות יותר של בניה ירוקה.  

, בדירוג  חבמרב בכל הבניה הפרטית והציבורית בניה ירוקהתקן   טמעתה  –קדם את הנושא ברמה אזורית ל -

 .גבוה

 .עידוד בארנונה לבניה ירוקה  -

   ברמה אישית -בניה ירוקה 

 תושבים יכולים לקחת יוזמה לבניה ירוקה בבתים פרטיים, העלאת מודעות לנושא.  -

 פים.  / משות  בתים פרטייםבגגות ירוקים  -

 .שיפור בידוד של בתים קיימים -

ים עבור דוד שמש כך שיתנו מים חמים מסביב לשנה בעזרת התאמת  קולט התקנת   -חורף בדודי שמש  זווית -

 .הזווית. אפס תוספת עלות וחיסכון אנרגטי גדול

 ת וריברמה אז –  נקיהאנרגיה 

 הצבת מערכות סולאריות על גגות של מבני ציבור ברשויות.  -

 יסור שימוש בקמיני עצים. הגבלה או א  -

 ברמה אזורית להטמעת אנרגיה נקיה בכל המגזרים והענפים. הקמת צוותי עבודה  -

ארצית תפחית את הצורך בשימוש בשטחים פתוחים ובצורך בייצור אנרגיה  -ברמה אזורית התייעלות אנרגטית -

 ירוקה.  

,  ך לאפס אנרגיה מזהמתפולהר אזורית איך אפש תכניתצבת יעד וה . פוטנציאל אדיר לשינויבאזור שלנו יש  -

בשעות   אילות- של אילתמהאנרגיה   100%ו זאת, כיום אילות עש-זור אילתא לדוגמה . רגיה נקייהמעבר לאנ

 ע"י הרשויות המקומיות.  קודםתהליך ש  מבוססת על אנרגיה סולארית.האור 

 ברמה אישית  -נקיה אנרגיה 

עצום  שטח המהוויםדי קרקע, צמויש לנו מרחב עם המון בתים  הקמת מערכות סולאריות על גגות בתים פרטיים, -

 סולאריות.  מערכות   מתלהק

 . דוגמה אישיתו רתימת תושבים להסברהע"י  העלאת המודעות לנושא בקהילה -

 מערכות סולאריות על גגות בתים משותפים )בעזרה של הרשויות(.  -

 . נקיהה  שקוראים למעבר לאנרגי מפגשי תושבים -התושבים הנעת התהליך מ  -

 ברמה אזורית  -הפחתת צריכה ופסולת 

 השלטון המקומי המרכזי צריך לקדם את נושא הפרדת הפסולת במקור טיפול בפסולת והפחתת הטמנה.   -

 בניית תוכניות לבתי ספר להפחתת צריכה.   -

 .ת פסולתתשתיות הפרדשיפור  -

 ואיסור שימוש במוסדות ציבוריים.  , אכיפה, מיסוי כבדהסברהע"י  פעמיים-מוצרים חדשימוש ב הגבלת -
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. במקביל להציע פתרונות חלופיים כמו חוץ לחוקמבחופי ים ושמורות טבע הוצאת שימשו בכלים חד פעמיים  -

 הכשרת כלים רב פעמיים.  

 ברמה אישית  - פחתת צריכה ופסולתה

 יש עליה במודעות האזרח לכל נושא הפסולת, הן ברמת פסולת רשות הרבים והן ברמת הטיפול בפסולת.  -

 ביתית(. פעמי, הפרדת פסולת-)הפסקת שימוש בחד  צמצום צריכה, להוות דוגמה אישית  -

 בקרב התושבים והקהילה.   טמעת עקרונות כלכלה מעגליתה -

 

    קיימא-טבע בעיר ובכפר, ים ורצועה חופית, חקלאות מקיימת וגינון בר  – 3שולחן 

 מנחה: נגה לבנברג 

 און, אסף אריאל, יוסי אהרוני, גיא רילוב, נועם גבע -אנשי/נשות מקצוע: ליאלי בר

 ברמה אזורית -ים ורצועה חופית 

 בנושא נחלים וחופים עלה קושי לראות איך מטפלים בדבר כזה גדול?   -

 ברמת הרשות, אך יש גם המון גופים רלוונטיים שיכולים לעזור.  יש דברים שניתן לתכלל -

יש להסתכל על הנושא גם ברמה אגנית, יכול להיות שכל רשות צריכה לקחת אחריות ולייצר הסתכלות כוללת.   -

בדומה לרשות ניקוז שלוקחת אחריות על אגן היקוות  הנחל כך גם הרשויות צריכות לחבור יחד ולהתנהל בצורה  

 ון מקומי במרחב.  של שלט

 .גז, חול(מפני ניצול אוצרות טבע )שמירה   -

 . חופיםקרבת איסור בניה ב  -

 יתי. תעשי הוםהיגה בחוף, כריית חול, זי , נ)וחד פעמי( יקוח בנושא בניה, פסולתיפה ופאכ -

 ישית ברמה א  -ים ורצועה חופית 

 ממפעלים.   יהום נחליםבחופים, אסדות, זהפעלת לחץ על רשויות נגד בניה   -רחית רנות אזשמירה על ע -

 ך.חינוודרך   הקפיד באופן אישיל –ניקיון חופים   -

 אזורית ברמה   –  קיימא-חקלאות מקיימת וגינון בר

בכל מיני דרכים )גינות קהילתיות, בעזרת החזית החמישית או   עיר / ישוביםיש צורך להכניס את החקלאות ל -

 באמצעים אחרים( על מנת לאפשר לכל אחד/ת לגדל את האוכל שלו/ה ולספק מענה לצרכים שונים.  

 תי בעולם עם שינויים בתחום ההדברה.יכול להיות לה יתרון תחרויימת ש חקלאות מק  יצירת -

תיכוני שנשען  -מזון לכל אזרחי ישראל ע"י ייצור ביטחון תזונתי הבטחת סל מזון יםת  הבטח  –תזונה וחקלאות  -

 . בעיקר על הצומח

 שיתוף פעולה עם חקלאים מקומיים, הדברה משולבת. -

 , שיווק ישיר.חקלאות מקומית -

 גינון מקיים.  כחלק מ ם, היער העירוני יצירת רצף אקולוגי בגינון מקיי -

 ברמה אישית  -קיימא -חקלאות מקיימת וגינון בר

 דינמיות, שתילת עצים מקומיים ועצי פרי.  -וורות ביוכס, תיבות קינון,  ריסו  הפחתת -

 ך.  הטמעת הנושא במערכת החינו, ליקוט צמחי ברו פרמקלצ'רלימוד  -
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 יערות מאכל. , מקיימותתיות גידול מזון בגינות קהילשימור זרעים,  -

 . קיימא, והקשר בין משבר האקלים לבחירות התזונתיות שלנו- תזונה בת -

 דרכה רחבה לציבור לגינון מקיים ומעבר לחקלאות ללא רעלים לכל התושבים. סברה והה -

 זורית א ברמה  – טבע בעיר ובכפר

 גוון המינים, לאפשר פיתוח תוך שמירה על שטחים פתוחים על מגוון המינים בהם.יש לשים דגש על שימור מ -

רשויות יכולות להוביל ולייצר "שלד ירוק" שמחבר בין גינות, שטחים פתוחים בתוך העיר ומסדרונות אקולוגיים   -

 מחוץ לעיר. 

 .בחוף הכרמל( תוף אתגרים ומטרות )סקר של מכון דש"אשי -

שטחים פתוחים   –  של טבע בסביבת העיר ושמירה על שטחים פתוחים את גודל החשיבותחשוב להדגיש   -

 . איכותיים הם אחד הפתרונות החשובים ביותר למשבר האקלים

 הקצאת תקציבים לפיתוח שטחים פתוחים.  בת ישובים. על מרחבים טבעיים בתוך/בקר רחשוב ליצור ולשמו -

 אישית ברמה  –בכפר ר ובעיטבע 

 .ברשתות חברתיות, שיתוף ציבורקמפיינים  –ט והרשות לערכי טבע העלאת מודעות הפר -

, קידום פורומים אזרחיים בישובים לשמירה על הטבע הפעלת לחץ על רשויות לשמר שטחים פתוחים )עצומות( -

 פתוחים בישוב. והשטחים ה

 עירוני.   ול בשטחי טבעשיתוף תושבים בטיפ -

   היערכות לשינויי אקלים, חינוך למען האקלים  –  4ולחן ש

 מנחה: ניב הורוביץ

 תאיר ענבר ,  זכות-אנשי/נשות מקצוע: טל וגו, חגית גפן, שירה לאון

 ברמה אזורית  -ם לילשינויי אקהיערכות 

 . מצב חירום אקלימיעל מ  מרחברשויות הת הכרז -

 . על הרשויות להתגייס יחדיו ולהוציא תכנית מסובסדת בנושא אקלים, יש לערוך את השינוי דרך הרשויות -

 מרחבית. -אקלים עבור כל רשות וברמה אזוריתנוי יצירת תכנית היערכות לשי -

 מריץ לרשויות לטפל בנושא. עידוד ות -

 ית אישברמה   -ם לייי אקלשינהיערכות 

מקומיות וקהילתיות במגוון היבטים של הערכות לשינויי  יות יצירת התארגנוהכרה במציאות ורצון לפעול.  -

 אקלים. 

ה  פעילות ברמ( לקדם ינוך מערכת החב, למשל באמצעות הפגנותהאקלים ) רסברה והעלאת מודעות למשבה -

 אזורית. 

 התמודדות עם משבר האקלים. להערכות ו על שינויים התנהגותייםצת מידע לתושבים הפ -

 אזורית ברמה  –חינוך למען האקלים 

 להיפגש שוב לפני ועידת האקליםעלה צורך בקבוצה  -
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אנחנו במצב חירום ואין לנו זמן, חשוב לצאת בקריאה להכרזה של כל   -אחד הדברים החזקים שעלו בשולחן  -

 רשויות המרחב על מצב חירום אקלימי. 

 רשויות צריכות לעשות תוכניות חינוכיות לבתי הספר בנושא משבר האקלים.  -

 אקלים. חסרה פלטפורמה שיתופית לנושא חינוך  -

קורסים לתושבים ולציבור הרחב על משבר האקלים. חשוב שקורסים יהיו פתוחים לציבור בסבסוד ללא עלות   -

 לתושבים.

 קיים קושי בהרחבת המעגלים והעלאת המודעות לנושא.   -

 משבר האקלים.  פת כל מוסדות החינוך להשתלמויות לצוותי ההוראה בנושאדחי -

לפתח אסטרטגיה מקומית שלא מחכה למשרדי הממשלה או להצהרה של מדינת ישראל, אלא קריאה  יש צורך  -

 נחושה להכריז ברשות על מצב חירום אקלימי. כך הטיפול וההתייחסות יהיו הרבה יותר רציניים.  

 ישית אברמה  –חינוך למען האקלים 

 .באמצעות רשתות חברתיות, חוגי בית וכו' משבר האקליםל העלאת מודעות -

 דמנות. ובכל הז  , ברשויותבבית, בבית הספרלמוד וללמד את הנושא ל -

 

 

    בשולחנות העגוליםראשונית הצבעה תוצאות 

   גולים נעשה בכל שולחן בנפרד.נידונו בשולחנות העדירוג הנושאים ש

דירוג  אפשרות  להרחיב את  חשוב לנוכן  על  רחב,מספר התושבים במביחס ל דל היה באירוע  ות /מדרגים ספר ה מ

 בסקר המצורף ף את בחירתכם/ן הוסיל  ות/מוזמנים. לקהל רחב יותראים  הנוש

 
 

 

 

 

    

                         

                             

    

                                 

  -     

                            

                           

    

                               

                                

                       

    

                

                     

https://forms.gle/1WMTvrNZZY16PmBn6
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 שעלו בדיון  כלליות ת סיכום ונקודו

חשוב שתצא קריאה לרשויות לקחת אחריות ולפעול בנושא משבר האקלים ולא לחכות לרגולטורים של משרדי   -

 הממשלה.  

התארגנות ללא שיוך פוליטי שיצאה בקריאה גדולה מראשי ארגוני הסביבה המובילים   –"בוחרים ירוק"  -

 בישראל, לכלל המפלגות לפעול בנושא משבר האקלים. 

המטרה המרכזית של ועידת האקלים האזורית היא להניע ציבור ורשויות לפעול ברמה אזורית ואישית בנושא   -

 משבר האקלים.  

  3-4ע החשיפה, סקר לתושבים, הצבעות ודיונים בקבוצת הפייסבוק( ייבחרו על פי דעת הציבור )משתתפי אירו -

 . 2021בשנת  נושאים בהם תתמקד פעילות ועידת האקלים

 בכוונתנו להקים בהמשך לוועידה פורמים פעילים לקידום המטרות של הנושאים השונים.  -

 

 

 להמשך דיונים ועדכונים! מלרכ-לקבוצת הפייסבוק של ועידת האקלים האזורית שרוןהצטרפו 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/210291460790244/?ref=share

