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 קיימא ני הפורום העירוני לתכנון ובנייה ב
 משתתפי המפגש

 
 

 רב, שלום
 

 7....4מיום קיימא ני הפורום העירוני לתכנון ובנייה במפגש סיכום  הנדון:
 

 
 משתתפים:

אורגד, -נעה כהןעיריית רמת גן;  ברקאי,-עדית אדלר בל גדיש,אשקלון; עננועם רימון, עיריית 
אורן תבור, היחידה הסביבתית לאיכות הסביבה  לירון מעוז, עיריית ירושלים;עיריית הרצליה; 

בשרון; אליאנא סובול, עיריית פתח תקווה; אריק הדר, עיריית חדרה; ברק פלמן, עיריית בת 
 ;המועצה הישראלית לבנייה ירוקהאביאל ילניק,  ;המשרד להגנת הסביבה, ים; רן אבהרם

לינור שגיא, דניה  ;יפו-אוריאל בבצ'יק, עיריית ת"א; יהונתן אלעזר, מכון התקנים הישראלי
 . 15-פורום הנורית מירון,  ,עידית הוד, ואקנין

 
 

 רקע
 .תל אביבמרכז ברודט בב המפגש התקיים

 
וריו  2012לונדון  תמנהל הקיימות של אולימפיאד, תו של אדר' דן אפשטייןהרצא קדמה למפגש

נחשב לאחד המומחים . דן אפשטיין יפו-ויועץ לתוכנית המתאר של רובע שדה דב בתל אביב 2016
הרצאתו כללה דוגמאות מעבודתו ליישום תכנון בר קיימא בפרויקטים  .המובילים בעולם בתחום

 שונים, תוך מתן דגש על ההיבטים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים.
 . 7...... הקישור יהיה זמין עד לתאריך כאןבמפגש המצגת שהוצגה  ניתן להוריד את  ---

 
  

 הדיון: עיקרי
 
הפורום "שייקרא מעתה  כך , הפורום העירוני לבנייה ירוקהעל שינוי שמו של הוחלט  .1

עוסק ויעסוק ביתר שאת  שהפורום העירונילאור העובדה  .ני קיימא"בהעירוני לתכנון ובנייה 
 . עירוניים בהיבטים רחבים יותר של תכנון ובנייה בהמשך גם

  

אשרורו עיריות  11, 2014נכון ליולי  -תמונת מצב –ירוקה  אימוץ התקן הישראלי לבנייה .2
את החלטת ראשי הערים בדבר אימוץ התקן הישראלי שלהן  מועצת העיר/בוועדה המקומית

לבנייה ירוקה: אשדוד, אשקלון, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חדרה, חולון, כפר סבא, נתניה, 
 יפו. -ראשון לציון, רעננה, תל אביב

 
טמעה של השלבים הבאים בתהליך היישום האחר  15-פורום היעקוב ובה בתקופה הקר

היישום  הנחיותבמערך התכנון ובמנגנון הרישוי העירוני, כפי שהם מפורטים ב ההחלטה
כפי שציינו . על מנת לוודא ולסייע בהטמעת וביישום ההחלטה במלואה 15-שפרסם פורום ה

ניינת בפגישות או הדרכות בנוגע לתהליך יישום לכל עירייה המעויגיע  15-פורום ה גם בעבר, 
 התקן. 

 
 לעדכןבמידה ויש . בעיריות האמנה התקןלסטטוס אימוץ טבלה עדכנית בנוגע מצ"ב  ---

 danyav@forum15.org.il -ל מייל אנא שילחוטבלה זו את המוצג ב

  .כאןשל החלטת ראשי הערים יישום הרת את שלבי ניתן לצפות במצגת המתא  ---

http://www.jumbomail.co.il/Downloads.aspx?sid=454A426B3532476D4433633D
mailto:danyav@forum15.org.il
http://www.forum15.org.il/art_images/files/220/implementationin3steps.pdf


 

 

 
במסגרת התיקונים לחוק התכנון והבנייה  -בנייה ירוקה והרפורמה בחוק התכנון והבנייה .3

פרק הרישוי. היות וייתכן , 2016ינואר פרק התכנון וב, 2014באוגוסט לתוקפם,  וייכנס
ששינויים אלו ישפיעו על האופן בו מיושמת כיום החלטת ראשי הערים בדבר אימוץ התקן, 

. ממצאי בהיבטים הללו רפורמההמשמעויות ודרת אודות למידה מס 15-פורום היקיים 
 .הפורום העירוני בפנייוצגו תהליך למידה זה 

 
בדיקה בנוגע להיתכנות של קידום  15-פורום העורך רונה בתקופה האח -שיפוצים ירוקים .4

, בשיתוף פעולה עם גופים נוספים וםפורהתחום השיפוצים הירוקים במבני מגורים בערי 
במסגרת . )משרד האנרגיה, משרד הבינוי והשיכון, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה( 

 ,נוי והשיכון ומשרד האנרגיהמשרד הבי מטעםמחקר שנערך ע"י צוות עבודה  תהליך זה הוצג
ואת תקופת החזר בשיפוצי מבנים ירוקים  נטיםמאל מגווןטמעה של ההשבחן את עלויות 

הכדאיות הכלכלית וכי  היםבוגמדובר בפערי עלויות כי העלו ממצאי המחקר ההשקעה. 
במבנים  במקרים בהם ממילא מבוצע שיפוץ נרחבבעיקר תיתכן ירוקים אלמנטים לשילוב 
 לשיפוצים מספר חברות עירוניותעם פגישה  לאחרונה לאור ממצא זה, קיימנו. שלמים

)בניהן: עזרה ובצרון, החברה לפיתוח ותיירות נתניה, החברה הכלכלית לראשון לציון 
ם שיפוצים ודילק האפשרויות (, במסגרתה התחלנו בבחינתוהאגודה לתרבות הדיור הרצליה

 ניות. וחברות העירשיפוצים שנעשים ע"י הבמסגרת ירוקים 
 

האם וכיצד ככלי לקידום התחום ולבחון  38בהקשר זה, הועלתה ההצעה להתמקד בתמ"א 
הצורך לקדם מחקר נוסף הועלה כן, -אלמנטים ירוקים. כמו באמצעותה ניתן להטמיע

 הלוקח בחשבון מגוון רחב של טיפוסי בנייה. בנושא, 
 

)שנה בדיוק לאחר  23.6.14-ב -(הסביבה)רן אבהרם, המשרד להגנת  עדכון מקבינט הדיור .5
( קיבל בדבר אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה 15-החלטת ראשי הערים של פורום ה

 30קבינט הדיור החלטה בדבר קידום בנייה ירוקה בישראל.  במסגרת החלטה זו, הוקצו 
ן התקינה. המשרד מלש"ח לפעילות הסברה, הכשרות, ביצוע מחקרים ופיילוטים ועדכו

להגנת הסביבה פועל בימים אלו לגיבוש תוכנית בנושא אשר תוצג בבוא העת לעיריות 
 בפורום זה. 

 
 . כאןלהחלטה המלאה של קבינט הדיור לחצו  ---

 
הנה רישות ושיתוף הפורום העירוני מטרות מאחת  -למימושם יםאיגום משאבזיהוי צרכים ו .6

קיימים נושאים . לצורך קידום מדיניות בנייה ירוקה בערי הפורום משאבים איגוםו בידע
רבים בתחום הבנייה ירוקה והתכנון העירוני המקיים בהן עוסקות או מבקשות לעסוק 

או מידע בנושא. אנו קוראים ולעתים נתקלות בחסם של היעדר משאבים  עיריות הפורום
כיצד ניתן לאגם משאבים האם ולבחון  ת, על מנתרעיונוולהציף צרכים  לנציגי העיריות
 : במפגשמת הנושאים שהועלו להלן רשי לצורך קידומם.

 בעיקר סביב השהיית מי נגר  – הנחיות לניהול מי נגר במסגרת היתרי בנייה גיבוש
ת צינורות הניקוז )מביא לחסכון כלכלי לרשויות למניעת הצפות ולייתור הצורך בהרחב

 המקומיות(.

  סקר ספרות וחקירת טכנולוגיות עריכת  – ברמה העירונית והשכונתיתניהול אנרגיה
תוך דגש על פתרונות סטטוטורים לצורך  ,לייצור חשמל ממקורות מתחדשים שונות

ם זה בתקציב ום הנושא )עיריית תל אביב מתחילה לבצע עבודה מצומצמת בתחודקי
 מועט(.

 המנגיש  משותף לעיריות מדריך עירוניהכנת  :גגות מגוננים ותאים פוטוולטאים
הנושא  יישוםעל ומקל של היתרונות הכלכליים(  ברור ונהיר )תוך הדגשהמידע לתושבים 

 בקרב הציבור הרחב. 

 י ת מיפועבודקידום ביצועה של  – חיוב שימוש חוזר במי עיבוי מזגנים ומי גשמים
  ה.גם סקירה של המוצרים והפתרונות הקיימים בשוק בתחום זשתכלול 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/dec1806.aspx


 

 

  כיום המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  – לשיפוץ מבנים ודירותבים ושלתהנגשת מידע
פעולה בחון שיתופי נמצאת בשלבים מתקדמים של הכנת מדריך לציבור הרחב. ניתן ל

 הנגשת מידע זה לתושבים. לבנוגע להפצה ו

 התקן הישראלי לבנייה כיום  – לתקן הישראלי לבנייה ירוקה בשלב התכנון התייחסות
ירוקה מייצר הנחיות הניתנות להתייחסות בשלב הרישוי בלבד. לצורך הבטחה כי 

מוצע לייצר הנחיות  , ויכללו אלמנטים ירוקים נוספים פרויקטים יעמדו בדרישות התקן
  נת תב"עות חדשות.תכנוניות לבנייה ירוקה הניתנות ליישום בעת הכ

   כחלק ממחשבה כוללת על תחום הבנייה  –העמקת החשיבה בנושא רוחות והצללות
 הירוקה בערים. 

 
יה והמים גייבחן מול המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות, האנר 15-פורום ה

 .כאןמשותפים לצורך קידום הצרכים שהועלו האם ניתן לקדם קולות קוראים או מיזמים 
, יוקמו צוותי עבודה מצומצמים של חברי הפורום העירוני כתלות במידת ההיענותבמקביל, ו

 . הללוהעוסקים בנושאים 
חברי הפורום המעוניינים לקחת על עצמם לרכז, להוביל או להשתתף באחד מצוותים אלו 

 . danyav@forum15.org.il – מתבקשים לעדכן את דניה ואקנין במייל
 
 

יצאה משלחת ישראלית לסיור  2014במאי  -מקרה מבחן של עיר מקיימת –פרייבורג  .7
ימים בפרייבורג, גרמניה. הסיור אורגן על ידי המועצה הישראלית לבנייה  3מקצועי בן 

י מטרת הסיור ללמוד מקרוב מה ירוקה וד"ר אשר וטורי מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל. 
עיר מקיימת ולראות כיצד מתנהלת העיר שנחשבת לאחת הערים הירוקות והמקיימות 

משתתפים, בניהם אדר' נועם רימון, יועץ בנייה ירוקה  40ביותר בעולם. בסיור לקחו חלק 
השתתפו  15-חולון.  מטעם פורום הסגן מהנדסת העיר  לעיריית אשקלון ואדר' רוני ורדי,

 ודניה ואקנין, מרכזת פרויקט אמנת האקלים. 15-כ"ל פורום הבסיור עו"ד איתן אטיה, מנ
 

במסגרת סיור זה, נלמדה התפיסה האסטרטגית של העיר לקיימות מקומית הלכה למעשה. 
ת, חשף בפני והייחודי "ואבון"ו "ריזנפלד"לשכונות הסיור, שעבר בין מרכז העיר 

, תחבורה מתקדמת, המשתתפים את האופן בו העיר משלבת בתוכה אנרגיות מתחדשות
 מערך לניהול מי נגר, תהליכי העצמה קהילתית, שמירה על הטבע העירוני ועוד. 

 
 המצגת שהוצגה בפגישה + סיכום הסיור המלא של הנסיעה לפרייבורג. מצ"ב  ---

 
 
 
 
 
 

 דניה ואקנין: הרשמ
 
 

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

 15-פורום ה מהנדסי ערים, עיריות החברות באמנת
 15-רפרנטים עירוניים ליישום אמנת פורום ה

mailto:danyav@forum15.org.il

