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 ותשע"  ט"ו בשבט

 
 לכבוד

 הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא חברות וחברי 
 

 שלום רב,
 

 56.66.65מיום קיימא ני הפורום העירוני לתכנון ובנייה במפגש סיכום  הנדון:
 

 משתתפים:
-בתלעיריית ו בעשעיריית באר אשקלון; ברק פלמן, יועץ לעיריית נועם רימון, ואריק בר ששת 

אלי נתניה;  עירייתחיפה; נורית מירון,  עירייתשירה גורלי,  גבעתיים; עיריית ים; ציפי גורסקי,
טלי  ,רביב חיים לשם, איאד בלעום, צביקה קמיל, רות אמיר, טל קויתי ,ממן-ורד סלומוןיהלום, 

 ,דורית עמרלן, חיים, רחל אבסדיד, מירי גרין, אמיר בראשי, יפה וולף, גליה שפירא, מירב קפ
היחידה הסביבתית בשרון )רעננה אורן תבור, גן; -ענבל גדיש, עיריית רמתראשון לציון; עיריית 

רונן קט,  ;אסתי כהן ליס, משרד הבינוי והשיכון יפו;-, עיריית ת"אאוריאל בבצ'יק; סבא(-וכפר
אילן לנגר, ; הישראלי ; יהונתן אלעזר, מכון התקניםשל השלטון המקומי חברה למשק וכלכלהה

IQC ;;לבנייה הישראלית אביאל ילינק, המועצה  איתן יעקובסון, המשרד להגנת הסביבה
  .15-פורום ה ,עידית הודועדי דוידוביץ מאיה קרבטרי,  ירוקה;

 
 רקע

 .ראשון לציוןבעיריית  המפגש התקיים
 

 :תכני המפגש

ההחלטה סיפר על ו ברך את המשתתפים ,מהנדס עיריית ראשון לציוןאדר' אלי יהלום,  .6
 במבני מגוריםלבנייה ירוקה את התקן לאמץ  נובמברבחודש וועדה המקומית שקיבלה ה

 .בעיר

סקר קיימא, -מקצועי של הפורום העירוני לתכנון ובנייה בניהמרכז אוריאל בבצ'יק, האדר'  .5
ועדכן בקצרה על תכנית העבודה לשנה הבאה )הכוללת  את פעילות הפורום והרקע להקמתו

 נושא השיפוצים הירוקים(. את

הודתה לצוות המקצועי של עיריית ראשון לציון על אירוח  15-מפורום המאיה קרבטרי  .3
סקרה מאיה  לחייב את התקן במבני מגורים. הועדה המקומית תבירכה על החלטו המפגש

בנושא צוות עבודה להצטרף לוהזמינה את חברי הפורום בקצרה את סדר היום הצפוי 
 .שעתיד לקום בקרוב וקיםשיפוצים יר

סגן מנהל אגף ) חיים לשםאדר'  ,(ראשון לציוןעיריית  אדריכלית) ממן-ורד סלומוןאדר'  .4
 (מנהלת יחידת חידוש עירוני)מירב קפלן , (לתוכניות אב ומתאר תכנון ומנהל המחלקה

י סקירה על העיר ותהליכ – (מטפלת בתכניות פיתוח כלל עירוניות)טל קוויתי רביב אדר' ו
של העיר המהירה  ההתפתחותאת האתגרים הנובעים מהציגה  ורד :התכנון והבנייה בה

השכונות רצף עירוני על ידי חיבור בין יצירת הצורך ב וביניהםבעשורים האחרונים 
ורד . ידי העירייה-, וכן את מגוון הפתרונות המתוכננים והמיושמים עלהמזרחיות למערביות

הפחתת השימוש ברכב ל דגש עומטרותיה, בועקרונותיה , ירתכנית המתאר של העהציגה את 
כמו כן, הוצגו עקרונות התכנון של השכונות החדשות שייבנו במתחם  .יוממותלצרכי פרטי ה

בהמשך הוצגה העשייה בתחום ההתחדשות העירונית במרכז העיר הכוללת את  "צריפין".
הוצג  ,בנוסףקי איכרים וכד'(. בו )הרקדות, שוופעילות עירונית חידוש המדרחוב ועידוד 



 

 

אלמנטים  משלבאשר במרכז העיר תיכון ספר בית  בהרחבה פרויקט בנייה הדרגתי של
והפנאי  תעסוקהאזורי הלשדרוג נרחבת  עשייההוצגה נוסף על כך, . ותכנון חדשני ירוקים

גשמים ראשון לציון המשמש לאיסוף מי המלאכותי באגם פרויקט הלבסוף, הוצג  בעיר.
אשר  ,אזור נופש מטרופולינילהשתלב בצפוי ואף  בעיר שקיית השטחים הציבורייםוה

 בעתיד. מתוכנן לקום

כלי מדידה הצגת  – רכז מחקר ופיתוח, המועצה הישראלית לבנייה ירוקהאביאל ילינק,  .5
, לשכונות בנות קיימא בישראלכלי המדידה את אביאל הציג : לשכונות בנות קיימא בישראל

, וכן התועלות האפשריות לרשויות לוהשותפים ועליו תהליך העבודה המסמך, לרבות חלקי 
פרק  - שני פרקיםהתמקד בהצגת  חלק השני של ההרצאהה. בוהמקומיות משימוש 

, לרבות העקרונות הכלולים שימוש במרחב הציבוריהפרק העוסק בתשתיות והמשאבים וה
 .מאות לקריטריונים להערכתםגוודבהם 

 הבאות:שהתייחס לסוגיות ברים התפתח דיון בין משתתפי הפורום במהלך הצגת הד

 פיתוח שטח מופר , כגוןכיצד מעניקים ניקוד על פעולות שמעניקות תועלות כפולות ,
 ?קרקע מזוהמתהכולל גם ניקויה של 

  כל אחד מהסעיפים זוכה למשקל שווה בהערכה הכוללתהאם ? 

  על מנת למנוע הסמכה של וספות, לבין דרישות נסף תנאי יש לשקול להבחין בין
 –הדוגמא הבולטת )קיימא -פיתוח ברשכונה אשר פוגעת בערכים הבסיסיים של 

 .(שאינו צמוד דופן שטח פתוחקיימא" ב-"בתשכונה בניית 

  צורך בשילוב מדדים איכותיים בכלי המדידה. קיים 

 היבטים תכנון "רךלבין תכנון "קשה" )היבטים פיזיים( להבחין בין  עלתה הצעה( "
 . לאיזה סוג משתייך במדריךליד כל נושא לסמן , וחברתיים וכלכליים(

  מא , לדוגההפוך את כלי המדידה לתכנית פעוללכיצד ניתן עלתה לדיון השאלה
 .בהנחיות המרחביותאו  ותתב"עבשילוב עקרונות מתוכו בדרישות 

 בתהליכי  התפתח דיון סביב רמת שיקול הדעת והמעורבות שיש לרשות המקומית
 .בערים גגהבמסגרת הסכמי  הנכלליםהתכנון והפיתוח של רמ"י הנעשים בשטחים 

  הדגש שניתן בכלי המדידה על בנייה של שכונות חדשות, התפתח דיון עקרוני סביב
כאשר אתגר משמעותי הוא שדרוג ו"יירוק" של שכונות קיימות, העומד גם בקנה 

 ף המרקם הבנוי והתחדשות עירונית. ואחד עם עקרונות הקיימות של ציפ

  הבנייה . הול מי נגרכמו ני ,בנושאים של הסתגלותעלתה ההצעה שהפורום יפעל
מדריכי התכנון  רב שניתן לנצלו אך הדבר דורש עדכון שלעילי המאסיבית יוצרת נגר 

כתוצאה  החמירו בשנים האחרונותש על פי אירועי מזג אוויר קיצוני ,נכתבוש
 . םממשבר האקלי

בנושאים שעסקו לשלושה צוותי עבודה התחלקו משתתפי המפגש  :צוותי עבודהל חלוקה .6
 הבאים:

 חלופות לשימוש בחיפויי אבןדיון ב -הוראות העיריות בנוגע לשימוש בחומרים בבנייה  (1)
סיוע : אוריאל בבצ'יק. הנחייה .הפסקת השימוש בעצים טרופיים במכרזי העירייה+ 

 וערן בריל. ירשתמי המקצועי: זיו לזר, 

 : סיכום עבודת הצוות

  ( 1: )נבחנו שלוש אפשרויות –( איפאה וקומרושימוש בעצים טרופיים )בדגש על
הנחיות שילוב בבאמצעות  בפיתוח לםכחומר גבעצים אלה השימוש איסור על 

 ציבוריהמרחב ההשימוש בעצים אלו בפיתוח של על איסור  (2) .מרחביותה
גורף של איסור בועדה המקומית על ( העברת החלטה 3קבלנים. )באמצעות מכרזי 
 .בבנייה ושיפוצים בעיר שימוש בעצים אלו



 

 

 והתאחדות בוני הארץ יבצעו  15-חיוב השימוש בחיפויי אבן בעיריות: פורום ה
בדיקה בקרב העיריות בנוגע לקיומן של הוראות מחייבות בנוגע לשימוש בחיפויי 

 אבן. 

 במטרה -ל כלי המדידה לשכונות בנות קיימא בישראמתוך ות" משאבים ותשתיפרק " (2)

 הנחייה: מאיה קרבטרי. .הפורום העירוניידי -שניתן / יש צורך לקדם עלנושאים לזהות 
 סיוע מקצועי: עידית הוד.

  :סיכום עבודת הצוות

 הבניה המרובה בערים מייצרת שטחים שאינם מאפשרים  :טיפול במי הנגר העילי
בהם. במקביל, אירועי מזג האוויר הקיצוניים גורמים להצפות  למי הנגר לחלחל

 .ערוכות בצורה מספקת לטיפול בנושארבות אינן עיריות בדיון עלה כי בערים. 
, אילוצי תשתית חוסר ידע מקצועי ברשות, ריבוי גופים העוסקים בנושא חסמים:

המדריך הקיים  צורך בעדכון, לא מאפשרים גמישות תכנוניתאשר קיימת וצפיפויות 
 הדרג הפוליטי בעירייה.ו מצד השלטון המרכזימועט עניין לניהול מי נגר, 

זמינותם של  אירועי מזג האוויר הקיצוניים יחייבו התייחסות לנושא, הזדמנויות:
, אפשרות 34תמ"א פתרונות במסגרת פתרונות קלים יחסית, ומדריכים קיימים 

ניצול הנגר העירוני לצורך ות לטובת לשיתוף פעולה עם מועצות אזוריות סמוכ
 השקיה של שטחים חקלאיים.

 במהלך הדיון הוצגה  :יישום דפוסי פיתוח המקדמים שימוש יעיל וחסכוני בקרקע
לאור ריבוי המידע, הוצע לייחד דיון  .שנציגיהן השתתפו בדיוןהעשייה של העיריות 

צפיפויות הצב סוגיות הנובעות ממפגישות הבאות של הפורום לנושא הבאחת מ
 הבנוי.העירוני במרקם 

 במטרה " מכלי המדידה לשכונות בנות קיימא בישראל"המרחב הציבורידיון בפרק  (3)

 אורן תבורהנחייה:  במסגרת פעילותו. הנושאים שעל הפורום העירוני לקדםאת  תמפול
  .עדי דוידוביץו

ע להתמקד, לא התקבלה הסכמה על נושאים ספציפיים בהם מוצ סיכום עבודת הצוות:
 לאור ריבוי הנושאים וחשיבותם.

העצים במרחב הציבורי ההתמקדות בנושא התקבלה הסכמה חלקית לגבי חשיבות 
 בעלי עניין: - נושאות וחסמים לקידום השל הזדמנוי, ובוצע מיפוי קיימאנושא גינון בר ו

וסר חוסר תיאום בין אגפים, ח חסמים:ראש העיר, שפ"ע, מחלקות גנים ונוף, הנדסה. 
)צוינה  , חסם תפיסתי, מחסור בידע מקצועי ברשותבעירייה מודעות לחשיבות הנושא

פיתוח זהות מקומית, ביסוס קהילה,  דמנויות:זה. החשיבות של העסקת אקולוג עירוני(
 המשך טיפול בנושא:תועלות בריאותיות, חיסכון במשאבים המושקעים בגינון בעיר. 

מצד המלצות ל הגורמים האחראיים על הנושא ומו מיפוי המצב הקיים בעיריות אל
 פעולות הניתנות ליישום בעיריות.אנשי מקצוע לגבי ה

 
  .כאן, בקישור 65-ניתן לצפות במצגות שהוצגו במפגש באתר האינטרנט של פורום ה

 
 סיכום והחלטות:

 יגבש המלצות להמשך טיפול / דיון בנושאים השונים שנדונו בצוותי  15-פורום ה
 , ובין היתר: מובילי הצוותים ואנשי המקצועביחד עם  העבודה,

 יתבצע סקר בקרב העיריות בנוגע להוראות המתייחסות לשימוש בחיפויי אבן. (1

 קיימא.-תתבצע בדיקה של תמונת המצב בעיריות בכל הנוגע לגינון בר (2

בדק האפשרות להקדיש את אחת מהישיבות הבאות של הפורום לנושא ניהול מי ית (3
 נגר.

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


 

 

 
 -תקיים ביוקים" בנושא "שיפוצים ירהפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא ש הבא של המפג

 .בעיריית חולון 3.2.16
 

 נושאים שייכללו במפגשלהציע של הפורום העירוני, לארח מפגשים  תהמעוניינועיריות 
 :בדוא"לניתן לפנות לעדי דוידוביץ ולכל שאלה או בקשה  ,)לרבות סיורים(

adi_da@forum15.org.il . 
 
 

 עדי דוידוביץ: הרשמ
 
 
 

 :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 
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