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התוכניתמטרות

חתימה על אמנת האקלים
2021מרץ , ועידת האקלים האזורית של השרון

תמיכה בכלכלה מקומית 
וצמיחה כלכלית

שיפור איכות החיים  
ורווחת התושבים

במשאביםחיסכון 
רשותיחוסן



בחזיתהערים
ההיערכות לשינויי האקלים

מרבית פליטות גזי  ›
בעריםהחממה מקורן 

ערים נחשבות לפגיעות  ›
במיוחד לשינויי אקלים  

קיצונייםא"מזולאירועי 

ערים באירופה 1,000מעל ›
מקדמות תוכניות פעולה  

או  /עירוניות לאקלים ו
אנרגיה מקיימת

מאות ערים בעולם מחויבות  ›
100%לצורה מסוימת של 

אנרגיה מתחדשת



מרכזיותמגמות

האקלים משתנה בצורה מהותית

העיר צומחת באוכלוסייה ובבינוי

המערכת האקולוגית נשחקת
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3.
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ס"כ-אקלימיות מגמות 
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ס"כ-אקלימיות מגמות 
שנתיתמשקעיםכמות

ישראלכפר סבא



ס"כ-אקלימיותמשמעויות

יותרחם 

יותרקיצוני 

יותריבש 

"אי החום העירוני"התגברות 
עלייה בתדירות ועוצמת גלי חום

י וקטורים"ריבוי מחלות הנישאות ע

(גינון)התייבשות קרקע וצומח 
(ביטחון תזונתי)רגישות ' באוכפגיעה 

משקעים קיצוניים
נגר והצפות

סחיפת קרקעות



2019ס "כ-פליטות גזי חממה  

אנרגיה

59%

תחבורה
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פסולת
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404,229 194,063 80,363 7,603

1%



לאןפנינו 

111,088
150,000

34,351
46,875

36%

2021 2030

35%



פעולהצוותי 
חוסן קהילתיניהול נגרקירור העיראנרגיה

ר"יו

רכז

חברי הצוות

לילך גל

נועם ואן דר האל

יצחק עבאדי
שירלי זלצר

לויפירי
שלומית קיטרו

שרייברמיכל 
גלבדורף

איילת דיין

אודי להב
עירית מויאל

תמי קצבורג נבנצל
היאלי מרקו

/  שמעון גיטליץ
נדיה בוגון

רון קשי

ניר לוי
אנדרס מלינקביץ

אורן וולשטיין
נריה גרינברג

אורי טל
בן שר

אורן תבור

/נוימןרוזי
שלמה פאטשינו

תומר חלי/ מירב הלפמן
שירה זימנר/ י'ורג'שרון ג

שי זייד
עדי אוליקר

קרן שטרית באלי

שני חן

פרננדה חימנס

שלומית קיטרו, שרית סלע, נועם ואן דר האל, שרייברמיכל , מאיה בר לב: ליבהצוות

צוותים  
מקצועיים



1-20/5סדנא 

2-3/6סדנא 

(יולי-מפגשים ביוני7)ספרינט מפגשים 

הגדרת מטרה 
וחזון

הבנת איומים  
וחלופות פעולה

בחירת חלופות       
מצומצמת

ניתוח והבנת  
חלופות

תיעדוף והגדרת  
צעדים

הגשת תכנית 

(21' אוק

15/7מפגש בעלי עניין 

העבודהתהליך 
:מטרת הצוותים

2030כתיבת תוכנית אסטרטגית להתמודדות עד ›
ותשתיות נגזרות  מתועדפיםאמצעי פעולה , הגדרת יעדים›

(אחריות, ז"לו, שותפים, צעדי ביניים)



20.05חזוןהגדרת-התנעהסדנת



3.6.21יעדיםהגדרתסדנת



ספרינט
צוותים מקצועיים



15.07.21ענייןבעליסדנת



בעיראנרגטיאיפוסמימוש 

ניהול משאב האנרגיה

המטרה

האנרגיה בידיים שלנו
את העירעירים/מאיחד 



ניהול משאב האנרגיה
היעדים

30%-בהפחתת צריכת האנרגיה 
חינוך והטמעה  , על ידי טכנולוגיות

העסקים והרשות, מול התושבים

300%-בהעלאת ייצור האנרגיה 
על ידי קידום  2030עד שנת 

פרויקטים יצרניים בעבודה מול  
עסקים והרשות, תושבים

לנושא בקרב  העלאת המודעות 
, תושבים, חינוך)כלל הקהלים 

י  "ע( עובדי רשות ועוד, עסקים
מקהלי היעד עד  100%-הגעה ל

2025שנת 

שימוש באמצעי אגירה -אגירה
ליצירת חוסן אנרגטי עירוני



נעים בעיר  
עיר ממוזגת טבעית במרחב  

ימים בשנה360הציבורי והפרטי 

קירור העיר

המטרה



קירור העיר
היעדים

2030עד עץ לכל תושב 
עצים150,000-כ* 

בצירים רצף הצללה הגדלת 
25%-ראשיים בהליכתיים

2030עד 

תוספת אמצעי קירור 
10%-בתשתית מים ל

מצירי הולכי הרגל  
2025עד 

טבעית  מבנים -פנים' הורדת טמפ
מעלות לשיפור הנוחות  5-ב

2030האקלימית עד 
ובמבני ציבור בפרט  *



הצפות" 0"
נגר גולש לעיר" 0"

ניהול נגר

המטרה



ניהול נגר



ח לטיפול במי נגר"מש40-השקיעה עיריית כפר סבא כ2015משנת 

ועד היום הצלחנו להוריד את מספר ההצפות בחורף  2015משנת 
מעשרות למספר בודד של הצפות

ניהול נגר
לא לעולם חוסן



ניהול נגר
היעדים

בנייה רגישה  ניהול עירוני מוטה 
(מוכוונת מי נגר)למים 

תכנית מניעה טיפול שבר ויישום 
ב מיפוי  "ע)להצפות בעיר הוותיקה

והמשך מדיניות קיום תכנון  ( שקעים
עתידי בכל עת

ניהול ואיגום תקציבים  
לטיפול בנושא הנגר  

העירוני
מניעת הצפות באגן הניקוז  

באמצעות שיתוף פעולה אזורי



חוסן קהילתי



קהילת כפר סבא מקדמת
פעולות למניעה וצמצום נזקי  

משבר האקלים הסביבתי  
בשגרה ובחירום

חוסן קהילתי

המטרה

!הכדור בידיים שלנו



היעדים

פיתוח שלושה מענים ייחודיים  
להתמודדות עם עוני אנרגטי ומצבי  

2025חירום אקלימי עד 

בניית ערוצי תקשורת וחיבור בין 
סיסטםלאקו הסיסטםמתנדבי 

והכנתם לפעולה בעת חירום אקלימי 
2023עד 

י פיתוח תוכניות מניעה  "צמצום משבר האקלים ע
95%-לקידום אורח חיים בריא ומקיים ב
2025ממערכת החינוך הפורמאלית עד 

חוסן קהילתי



לאןפנינו
הטמעה

המשך ליווי צוותי העבודה

בקרה
הקמת צוות בקרה ופיקוח ויצירת מדד בקרה והערכה

פיקוח
עדכון שוטף של התוכנית לאורך השנים  



לסיום

תהליך משמעותי  עברתי 
ועלי לשתף את הקולגות  

.על מנת לחבר אותם

העשירה  החוויה הזו 
להבנה  ותרמה לי רבות

המערכתית רחבה 
השת״פולפוטנציאל 

החשוב ביננו  

שיתופי נושא 
בין היחידות  הפעולה 

עלה כערך משמעותי  
מאוד ביום זה וחשוב  

מאוד לקדמו בתוכנית  
פעולה זו

התרשמתי מאוד  
בה העירייה  הרצינותמ

לוקחת את התוכנית  
מהמיפוי , האסטרטגית

של המצב הקיים 
והפיתוח של יעדים  

מדידים וישימים בכל 
ארבעת נושאי התוכנית

:  לפרטים נוספים
מנהלת היערכות עירונית לשינויי אקלים, שלומית קיטרו

shlomitk@ksaba.co.il, אגף קיימות וחדשנות


