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 לכבוד
 חברות וחברי הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא 

 
 שלום רב,

 
 3....6סיכום מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא מיום  הנדון:

 
 משתתפים:

באר שבע  לעירייתבאר שבע; ברק פלמן, יועץ עיריית נועם רימון, עיריית אשקלון; מירב מורד, 
מוראל וויסטל,  כהן אורגד, עיריית הרצליה; הנעסקי, עיריית גבעתיים; ורציפי ג; ים-ולעיריית בת

פנינה קול, הילה לוטן, שגית יקותיאל, רוני ארז, אייל עינת, ריקי מנדלמינק, רוני ורדי, עיריית חדרה; 
רה גורלי, עיריית חיפה; ציפי סלמה, שי, ניר כהן, עיריית חולון; נוגה כהן, עידית אלדמעיל, שמעון אמיר

עיריית כפר סבא; נורית מירון, עיריית נתניה; אליאנא סובול, עיריית פתח תקוה; חיים לשם, עיריית 
; סבא(-הסביבתית בשרון )רעננה וכפראורן תבור, היחידה  ראשון לציון; ענבל גדיש, עיריית רמת גן;
רונן ; אדי בית הזבדי, משרד התשתיות, האנרגיה והמים; יפו-אוריאל בבצ'יק, רינת מילוא, עיריית ת"א

לבנייה ירוקה; אלומה רייכר, אדריכלית; הישראלית קרן שווץ, המועצה חברה למשק וכלכלה; הקט, 
של החברה העירונית ; תומר קרני, מטעם החברה העירונית נתניה ,טוב הנדסה-טוב, י.הר-יוני הר

תמי הירש שיף אדריכלות; תמי הירש, -גלית שיף, גלעד ה ובצרון;עזרחברת עיריית נתניה; אונית גרטי, 
עידית  ;הישראלי מכון התקניםבודק בנייה ירוקה מטעם ; יקיר למדן, לעיריית חולוןיועצת אדריכלים ו

 .15-; עדי דוידוביץ, פורום ה15-מאיה קרבטרי, פורום ה; 15-הוד, יועצת לפורום ה
 

 חולון.המפגש התקיים בעיריית 
 

 :ני המפגשתכ

 ביןהפורה את שיתוף הפעולה ואת המשתתפים  ברכה ,חולוןעיריית  ת, מהנדסמימי פלגאדר'  ..
בוועדה שאושרו הנדבכים  תשלושכמו כן, ציינה את השקתם של . 15-פורום הלעיריית חולון 

 וכהנמבנייה ירוקה בבנייה , (5281)על פי ת"י  רוויהבנייה ירוקה בבנייה : לתו"ב בחולון המקומית
רמה גם עיריות בלדבריה, . )על פי אוגדן שיפוצים ירוקים( , ורטרופיט)על פי אוגדן בנייה ירוקה(

התכנון  ענפה בתחוםעשייה לקדם  ותיכול, , כמו עיריית חולוןשאינה גבוההסוציואקונומית 
 .ושל אנשי המקצוע תמיכה של ההנהלה, כל עוד יש רצון ובני הקיימא והבנייה

הודתה לצוות המקצועי של עיריית , 1.-מנהלת תחום הסביבה והקיימות בפורום ה, מאיה קרבטרי ..
ציינה את כוונת הפורום לקדם מאיה  .בתחום את פעילות העירייהבירכה ו על אירוח המפגש חולון

 .צוות עבודה ייעודי לנושאהקמת באמצעות  , בין היתראת נושא השיפוצים הירוקים בשנה הקרובה

קיימא ובנייה ירוקה בחולון וניסיונה של -תכנון בר –סגן מהנדסת העיר חולון  ,רוני ורדיאדר'  .6
-ה"אקורוני הציג את חזון  :חוק התכנון והבניהל .0.תיקון חולון כעיר פיילוט להטמעת 

 לרבות:)מגוון הפעולות המקודמות בעירייה במסגרת חזון זה את ושל העיר חולון, אורבניזם" 
, תכנון שבילי אופניים, תכנון בבנייה חדשה ובשיפוצים נייה ירוקהבאימוץ הנחיות מתקדמות ל

הנחיות המרחביות האת  רוני הציג. בעיר ועוד( קידום פארק החולותמוטה הולכי רגל, נטיעת עצים, 
 ירוקהבתקן הישראלי לבנייה חיוב בניה חדשה בעמידה : שאושרו בוועדה המקומיתלבנייה ירוקה 

חיוב תוספות בנייה וכן  ירוקה,אוגדן הנחיות לבניה דשה צמודת קרקע ב, חיוב בניה ח5281 ת"י -
יצירת ערוצי הידברות את חשיבותן של רוני הדגיש  שיפוצים ירוקים.אוגדן ושיפוצים בעמידה ב

)למשל, על הצלחת התהליך צורך למתוך העירייה ומחוצה לה  –ורתימת מגוון בעלי העניין לנושא 
הציג את , לאחר מכן .ולתושבים( קבלניםל העירייה, לעובדיהמידע והפצת הכשרות  ידי העברת

, שבין היתר מדגיש את לחוק התכנון והבנייה 101תיקון  חולון כעיר פיילוט ליישוםניסיונה של 



 

 

שחייבות  ,הנחיות מרחביותהכלי החדש של  אמצעותבבשלבים מוקדמים בתהליך מידע ההנגשת 
חלק זה של הרפורמה יהפוך למחייב בכל  .החלות על התכניתשל העירייה דרישות את כלל הלכלול 

וגם מערכת רישוי זמין כל המידע מפורסם גם ב. 2016לאפריל,  3-החל מההוועדות המקומיות 
תיאום בין מערכת רישוי זמין לבין מערכות בצורך חשוב לשים לב ל באתר האינטרנט של העירייה.

 העירוני.  אחרות )כמו הקומפלוט( המשמשות את הרישוי

 :מתווה חדש לתהליך הרישויהצגת  – 1. -, פורום המאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה וקיימות .4
הטמעת ההחלטה על אימוץ התקן הישראלי לבנייה  ךהחדש המוצע לצורמאיה הציגה את המתווה 

( 1): בסיס הניסיון של עיריית חולון-, שגובש על101ירוקה בשלבי הרישוי החדשים, בעקבות תיקון 
( 2)בוועדה המקומית ת ואישורן במסגרת ההנחיות המרחביו 5281הכנסת הדרישה לעמידה בת"י 

לעריכת בקרה  לפתיחת בקשההכנסת הדרישה לקבלת "אישור מקדמי" ממכון התעדה כתנאי 
אישור תחילת  למתןהכנסת הדרישה לקבלת "אישור שלב א'" ממכון התעדה כתנאי ( 3) מרחבית
 .1קבלת תעודת גמרסת הדרישה לקבלת "אישור שלב ב'" ממכון התעדה כתנאי להכנ( 3) עבודות
כדרישה לתיק המידע מיד עם הכניסה לתוקף  5281החיוב לעמידה בת"י לצורך הכנסת כי הודגש 

יש לאשר הנחייה מרחבית בנושא זה עד לסוף חודש של ההנחיות המרחביות בתחילת אפריל, 
 .פברואר

 
 דיון:

 לדרוש להמשיך וכי יש צורך סבור  :סבא(-ידה הסביבתית בשרון )רעננה וכפרהיח, אורן תבור
של התהליך לוודא שיושלם וזאת על מנת  ,כתנאי לקבלת תעודת גמר , אוליהתו הירוקאת 

מנהלת התו  איטית שלההתנהלות בהתייחס לסוגית ה. מנהלת התו הירוקהסמכה לתקן על ידי 
לעמוד מצליחה המנהלת מתכנסת בתדירות גבוהה וכיום י לאחרונה חל שינוי וכהירוק, טען כי 

 ביקושים.ב

  ,השלמת ההסמכה את לא ניתן לדרוש מבחינה משפטית  :סגן מהנדסת העיר חולוןרוני ורדי
עבר כבר לדעת רוני, יזם ש. , דרישה שאף עלולה לעכב את מתן התעודהתעודת גמרכתנאי למתן 

תו ה הסמכה של לקבלעשה מאמץ נוסף על מנת י, את תהליך ההתעדה וקיבל אישור שלב ב'
 התחייב לבדוק סוגיה זו ולעדכן את חברי הפורום. 15-פורום הירוק. ה

 לחייב לא המליץ לעיריות  15-הפורום עד כה  :1.-הוד, יועצת סביבה וקיימות לפורום ה עידית
ם משוגם כאשר הייתה אפשרות משפטית לכך,  ,ירוקהתו השלמת ההסמכה במנהלת האת 

בנייה ירוקה ולא בהחלטת ראשי הערים לאמץ את התקן לבנייה ירוקה הייתה קידום המטרה ש
 . קבלת הסמכה

 לפני אישור שלב א' קבלת הקדמת הדרישה להאפשרות של לגבי בין המשתתפים יון התקיים ד
, על בסיס ניסיונו מליץ שלא להקדים את הדרישההשלב תחילת עבודות, אולם רוני ורדי 

 .הדרישות במסגרת הפיילוט בתהליך הרישויבהטמעת 

  את בודק הפיילוט גם עיריית חולון במסגרת ת למולו פוע "מכון הבקרהכיום "רוני ורדי ציין כי
אוגדנים )ה 15-דרישות העירייה בנוגע לסוגי מבנים שאינם כלולים במתווה של פורום ה

וק רק תקנים והוראות הוא מחויב לבדשעל אף , ולשיפוצים(לבנייה ירוקה העירוניים 
את מזה למעלה משנה לקדם מנסה  15-פורום הציינה כי קרבטרי המחויבים בחוק. מאיה 

 י מכוני ההתעדהלצורך הגדלת היצע ,כמכוני התעדהגם בקרה יתפקדו המכוני האפשרות ש
 .אך נכון לעכשיו הנושא אינו זוכה לתמיכה במנהל התכנון בשוק

שיפוצים ירוקים: מיפוי  – יפו-אדר' אוריאל בבצ'יק, מנהל בניה ותכנון בר קיימא, עיריית ת"א .1
מטרות ( 1: )אוריאל סקר את נושא השיפוצים הירוקים על ידי הצגה של :הנושא וסוגיות מרכזיות

 פעולה: שיפוץ במסגרתהערוצי  (3) קידום הנושא( שותפים ל2/ שיפוצים ירוקים ) ירוקההבנייה ה

  .צרכנות נבונהועידוד יפוץ מעטפת המבנה, שיפוץ דירות היתרי בנייה, היתרי שיפוץ במסגרת ש

                                                 
1
 הופך ללא רלוונטי ואת מקומו מחליפה תעודת גמר 4טופס  101בעקבות תיקון   



 

 

בשל החזר השקעה ארוך. בקידום תחום השיפוצים הירוקים הוא זמן  חסם עיקריאוריאל ציין כי ה
הזיקה בין שיפוצים ירוקים לבין חיסכון בייצור אנרגיה ברמה הארצית, נדרש סיוע ממשלתי 

אוריאל הציג את הידע לבסוף, מימון פיילוטים וסבסוד שיפוצים לצורך קידום הנושא.  בדמות
ירוק  , הנחיות לשיפוץירוקים של עיריית חולוןהשיפוצים האוגדן והמחקרים הקיימים בנושא: 

-מסמך בנושא מדיניות שיפוצים ירוקים של עיריית ת"אשל עיריית הרצליה,  38במסגרת תמ"א 
, פיילוטים ומחקרים יפו-עיריית ת"א של וצים ירוקים של מבנים לשימור, מסמך הנחיות לשיפיפו

מדריך לשיפוץ ירוק של המועצה הישראלית לבנייה ה(, הפיילוט בשדרותבנושא )למשל שנערכים 
 עוד.ו ,ירוקה

)התקן הישראלי  .1.2שיפוצים ירוקים על פי ת"י  –אדר' יקיר למדן, מכון התקנים הישראלי  .3
עיצוב מחדש של הבניין )כלומר, שיפוץ מתייחס למקרים של שיפוץ על פי התקן  לבנייה ירוקה(:

נחשבת כמבנה  50%-משטחו )תוספת מעל ל 50%-או תוספת חדשה לבניין הנמוכה מו/( "קלאסי"
נקודות בבנייה  55נקודות )לעומת  40עמידה ברמה של  ודורש, (כמבנה חדשחדש וניתן להתעידו 

 ,הריביזיה הנוכחית התייחס גם לשינויים הצפויים בתקן בעקבותללא תנאי סף. יקיר  ,חדשה(
למתחם של מבנים )למשל תוספת של טרמינל קטן  50%-תוספת הקטנה מהתייחסות ללרבות: 

  שיפוצים.ב גם תנאי סףלעמידה בחיוב והכנסת  ,לנמל תעופה(

אוגדן הנחיות לתוספות  -אדר' תמי הירש, משרד "תמי הירש אדריכלים", יועצת לעיריית חולון  .7
הבנייה באוגדן יבות ווץ המחסוגי עבודות השיפתמי הציגה את : בניה ושיפוצים ירוקים בחולון

שיפוץ  תוכל עבוד עיצוב מחדש של הבניין הקיים, תוספות לבניין קיים :, לרבותבחולוןהירוקה 
מבוסס על לשיפוץ ירוק של עיריית חולון . אוגדן ההנחיות ורות מהיתרטשאינה נכללת בעבודות הפ

ל הקרקע, תוספת אגפים )תוספת עהשיפוץ סוג כל הסעיפים הרלוונטיים ל, בתוספת 5281ת"י 
צבירת  מאפשרמחייבים והוא אינו  וסעיפי כלש כך בנוי האוגדןלמבנה, תוספת על גגות וכד'(. 

המהווים וכן את הטפסים מידע הבתיק שמצורפות  הציגה את מכלול המידע וההנחיות. תמי ניקוד
  .אישור לביצוע

יפוצים ירוקים בפרויקטים של חיוב ש -נעה כהן אורגד, מתכננת סביבתית בעיריית הרצליה  .8
לחייב בהרצליה בוועדה המקומית  2015ה את ההחלטה שעברה ביוני נעה הציג: בהרצליה 62תמ"א 

לענות על ההגדרה של  צריכותהעבודות על פי התקן, . 38/1תמ"א  ם שלפרויקטיגם ב 5281 ית"את 
 ההוותיקינת את הבנייה בשל הבנייה נמוכה המאפי. נעה הסבירה כי 50%-תוספת למבנה הקטנה מ

 טרם הוגשו בקשות להיתר בפרויקטים מסוג זה. ההחלטה העברת מאז בהרצליה, 

שיפוצים ירוקים  - רונן קט, סגן מנהל תחום בינוי, החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי .9
לרשויות מקומיות בכל הנוגע לשיפוצים מציעה רונן הציג את האפשרויות שמשכ"ל  :במבני חינוך

משכ"ל  .5281עמידה בת"י להוספת אלמנטים ירוקים ועד מהחל ירוקים במבני חינוך וציבור: 
רגיל לצורך שיפוץ  ללהשוות אותן לעלויות שכך שניתן ירוק עלויות שיפוץ של אומדן  מספקים

משכ"ל לרשות העירייה יועץ במידת הצורך, מעמידה , זאתבמסגרת רונן ציין כי . קבלת החלטה
 יה ירוקה.לבנימיוחד 

שיפוצים ירוקים באמצעות חברות  - החברה לפיתוח ותיירות בנתניה, טוב-ויוני הר תומר קרני .0.
מקדמת אלמנטים ירוקים במסגרת השיפוצים שהיא מבצעת החברה העירונית בנתניה : עירוניות

מוש שי לרבות ,בנתניהבניינים  100-כבר בבשנים האחרונות שולבו אלמנטים ירוקים  .במבנים בעיר
 צבעים ידידותיים לסביבה, בידוד גגות ועוד.שימוש בבחומרים ממוחזרים, שימוש בטיח טרמי, 

לדבריהם, תאגידים עירוניים הם דרך אפקטיבית ביותר לקידום הנושא בערים, מאחר שהם במילא 
 מבצעים שיפוצים. 

 
  דיון:

 במסגרת הדיון עלו הנושאים הבאים:

  מצד . הגבוהותהעלויות לאור אורך חיי הבניין, ק כדאי לירוהשיפוץ ההאם יש לבחון היטב
רמית ואיכות תגם היבטים של נוחות שני, יש לקחת בחשבון לא רק כדאיות כלכלית, אלא 

חיצוניות )כמו חיסכון בייצור והתועלות העלויות יש להתייחס לחיי הדיירים. מעבר לכך, 
 חשמל(.

http://www.forum15.org.il/art_images/files/292/Retrofit%20guidelines_Holon%20muni.pdf
http://www.forum15.org.il/art_images/files/292/Green%20Building%20Retrofit%20-%20Policy%20Document%20-%20TLV%20muni%20and%20ESD.pdf
http://www.forum15.org.il/art_images/files/292/Green%20Building%20Retrofit%20-%20Policy%20Document%20-%20TLV%20muni%20and%20ESD.pdf
http://gilad-shiff.com/climatic-projects/energetic-sderot/
http://www.forum15.org.il/art_images/files/292/Green%20apartment%20Retrofit%20-%20ILGBC.pdf
http://www.forum15.org.il/art_images/files/292/Green%20apartment%20Retrofit%20-%20ILGBC.pdf


 

 

  חלופות: הריסה של שתי היחסיות תיות ת וההשפעות הסביבעלויות הצורך בהערכיש
 ובנייה מחדש אל מול שיפוץ ירוק של המבנה.

 "ציינה שיש להנגיש את המידע לגבי העלויות  ,אונית גרטי, נציגת חברת "עזרה וביצרון
יש צורך בניהול כולל של המידע לגבי כמו כן, והתועלות של שיפוץ אנרגטי לתושבים. 

 ראוי החלטה באילו בנייניםתמיכה בלצורך  ,מבנים בעירשל ים שיפוצים או הריסה עתידי
לאוכלוסיות מומלץ לבחון מסלולים לסיוע נוסף על כך, שיפוץ ירוק. ולבצע להשקיע 

 הנוחות הטרמית של הדיירים.את ר כך לשפוב ,מוחלשות בשיפוץ חזיתות בניינים

  ייה ירוקה התקן הישראלי לבנ חיוב של :העדיףלגבי אמצעי המדיניות עלתה השאלה
 ? ספציפייםאלמנטים ירוקים של שילוב מול בשיפוץ מבנה 

 
  .כאןבקישור , 1.-ניתן לצפות במצגות שהוצגו במפגש באתר האינטרנט של פורום ה

 

 סיכום והחלטות:

תו את השלמת תהליך ההסמכה ללדרוש נוגע לאפשרות יבצע בדיקה משפטית ב 15 -פורום ה .1

 .כתנאי לקבלת תעודת גמרירוק ה

בנושא שיפוצים ירוקים בדף ייעודי הזמינים ירכז את החומרים המקצועיים  15 -פורום ה .2
 .כאןבקישור  באתר האינטרנט של הפורום

 
)לרבות  לארח מפגשים של הפורום העירוני, להציע נושאים שייכללו במפגש תעיריות המעוניינו

 . adi_da@forum15.org.il , ולכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לעדי דוידוביץ בדוא"ל:סיורים(
 
 

 עדי דוידוביץ רשמה:
 
 

 העתק:
 15-עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה

 15-פורום ההאקלים של עיריות החברות באמנת המהנדסי ערים, 
 15-פורום ההאקלים של רפרנטים עירוניים ליישום אמנת 

 
 
 
*** 

http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=181&scid=71
http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=292&scid=71
mailto:adi_da@forum15.org.il

