
 

 מפגש הפורום - 15 -ברוכים הבאים לפורום ה

 העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא  

 עיריית חולון -ההנדסה   מינהלבאירוח 

 בחדר ישיבות המועצה 3המפגש מתקיים בקומה 
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 עיריית חולון -ההנדסה   מינהלבאירוח 

 :על סדר היום 

 

 התכנסות וכיבוד קל – 09:30-09:00

 :  ברכות ודברי פתיחה – 09:50-09:30

 מהנדסת עיריית חולון –מימי פלג ' אדר

 15-מנהלת תחום סביבה וקיימות בפורום ה, מאיה קרבטרי

 יפו והמרכז המקצועי של הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא-א"עיריית ת, יק'אוריאל בבצ' אדר

  

הטמעת הדרישה לבנייה ירוקה במבנים    -ב "לחוק התו 101תיקון ' הרפורמה ברישוי במס - 10:20 – 09:50

 חדשים במערך הרישוי החדש  

מסקנות מהפיילוט בחולון   –" רישוי זמין"הטמעת הדרישה לבנייה ירוקה במבנים חדשים במערך  – 09:50-10:05

 ' דק 15 –  סגן מהנדסת העיר חולון, רוני ורדי' אדר –

 'דק 5 –מאיה קרבטרי  –על בסיס הניסיון של עיריית חולון  –הצגת מתווה מוצע להטמעה ברישוי  – 10:05-10:10

 'דק 10-דיון קצר  – 10:10-10:20
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 :סוגיות עקרוניות ודוגמאות למדיניות עירונית –עידוד שיפוצים ירוקים /אמצעי מדיניות לחיוב – 12:50-10:20

 יק'אוריאל בבצ' אדר, מיפוי הנושא וסוגיות מרכזיות: שיפוצים ירוקים – 10:20-10:30

בודק בנייה ירוקה עבור  , יקיר למדן' אדר, סוגיות ופתרונות – 5281י "פי ת-שיפוצים ירוקים על – 10:30-10:50

   מכון התקנים

   תמי הירש' אדר, אוגדן הנחיות לתוספות בניה ושיפוצים ירוקים בחולון – 10:50-11:05

,  מתכננת סביבתית, אורגד-נעה כהן, בהרצליה 38א "חיוב שיפוצים ירוקים בפרויקטים של תמ – 11:05-11:15

 עיריית הרצליה

 החברה למשק וכלכלה, מנהל תחום בינוי. ס ,רונן קט –שיפוצים ירוקים במבני חינוך  – 11:15-11:30

 הפסקה   – 11:45-11:30

 החברה לפיתוח ותיירות בנתניה, תומר קרני, שיפוצים ירוקים באמצעות חברות עירוניות – 11:45-12:05

,  הנגשת מידע על שיפוצים ירוקים דרך מנגנון של היתרי שיפוץ: יפו-א"הצגת מודל עיריית ת – 12:05-12:20

 יק'אוריאל בבצ' אדר

 דיון   – 12:20-12:50
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 ותתנהל תושביה של החיים באיכות תוביל חולון העיר

  תוביל חולון .והקיימות הבריאות עקרונות לפי

 וגזי מזהמים חומרים פליטות לצמצום מהלכים

 ,התושבים יחדיו פועלים שבה ,קהילתית כעיר .חממה

 ,חולון תקדם ,המקומית והרשות העסקים ,הארגונים

  תחבורה,אנרגיה ושימור ירוקה בנייה ,בתחומה

 ירוקים שטחים וטיפוח הפסולת נפח צמצום ,מקיימת
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 5281 חיוב בניה חדשה בעמידה בתקן

 אוגדן הנחיות לבניה חדשה לצמודי קרקע

 RETROFITאוגדן הנחיות לתוספות בניה ושיפוצים 

 מקיימת בחולון –הנחיות מרחביות לבנייה ירוקה 
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מכון התעדה.doc
מכון התעדה.doc
7gICDs7uHw6SDu4uX46e0g=צמודי קרקע על פי 9 סעיפי התקן  2014 03-18.pdf
אוגדן ירוק לבנייה ירוקה לפרויקטים של תוספת בניה על פי 9 סעיפי התקן  2015 08.docx
חולון - הנחיות עירוניות להכנת נספח לבנייה בת קיימא לשיפוץ מבנים (2).pptx
הנחיות מרחביות באתר.docx


 חולון, ועדה לדוגמא

 הרפורמה בחוק התכנון והבניה – 101תיקון 

 

 

 קייזן–תהליכי שינוי •
 חזון וועדה לתכנוןקביעת •
 כניסה לתהליך פיילוט משרד הפנים•
 השתתפות בוועדות היגוי•
 בהדרגה פיילוטיישום ה•
 עובדים הטמעת•
 יישום מערכות מיחשוב לרישוי מקוון•
 בקשותהטמעה לעורכי •
 החוק החדש יישוםכניסה ל•
 ברוח חזון וועדהנהלי עבודה יישום •

 

 חולון, הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 אסטרטגיה של שינוי

מצגת התהליך החדש.ppt
הרפורמה בתכנון.docx
פיילוט רישוי זמין יונה הלפרין.ppt
הצגת תהליך הרישוי חולון.ppt
סדר יום - מדיאטק.ppt
הודעה על החוק החדש ורישוי מקוון.doc
שלבים בתהליך הוצאת היתר-נוהלי עבודה מקוון תיקון 101.doc


 חולון, ועדה לדוגמא

 הרפורמה בחוק התכנון והבניה – 101תיקון 

 

 

 נהלי עבודה בוועדה

 תעודת גמר

 בקרת ביצוע

 סיכום ומתן היתר בניה

 (יישום האוגדנים )בקרת תכן 

 בקרה מרחבית
 והחלטת רשות רישוי

 מידע להיתר

 אישור תחילת עבודה

בקשות להיתר.gif
בקשות למידע.gif
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 עירוב שימושים

עירוב שימושים ותכליות כדי  

,  עושר חוויתי, להבטיח ריבוי פנים

גיוון ועושר חברתי ותחושת ביטחון  

 .בחלל העירוני
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 תכנית מתאר   2030/ח

 ניתוח מארג הבניה בעיר 

 שלד עירוני

עמוד שדרה עירוני מזוהה המחבר בין  

השכונות והרבעים השונים בעיר ליישות  

 עירונית אחת
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 תכנית מתאר   2030/ח

 

 

ברחובות השלד תינתן העדפה להולכי  

,  הרחבת מדרכות ופינוי מטרדים)רגל 

לרוכבי אופניים  , (נטיעת עצים לאורכם

ולתחבורה  ( הוספת שבילי אופניים)

 .ציבורית

 השלד כגורם מאחד

פיתוח שלד הרחובות יעשב באופן  

רציף אחיד ואיכותי לאורך כל העיר  

 .כגורם מאחד ומאחה
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עיגון השלד העירוני למוקדי  

פנאי אזוריים ובמיוחד פארק  

פארק  , מקווה ישראל, החולות

 .אריאל שרון וחוף הים
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 פיתוח נופי
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562/ח' מגדל מגורים בשדרה  תכנית מס  
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תכנית אב לשבילי  
סיווג  -אופניים 
 שבילים
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צירי   –המרחב הציבורי 

 הליכה
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 פארק החולות

 500-ע ח"תב

 נספח 

 איכות הסביבה
 תוכנית אב

 לשימור 

 2/4א "תמ

 תוכנית 

 אב לתחבורה
 נספח אקולוגי

 חזון העיר

 סדנת 

 פארק החולות
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