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 51-חברי הפורום העירוני לבנייה ירוקה של פורום ה
 משתתפי המפגש

 
 

 רב, שלום
 

 51...5מיום ה ירוקה יעירוני לבניהפורום מפגש הסיכום  הנדון:
 

 משתתפים:
הנדס תקווה; שמואל שורובן, סגן מ-מוטי זפט, מ"מ ראש העיר וראש מינהל הנדסה, עיריית פתח

תקווה; אהוד שטיין, מנהל אגף איכות הסביבה, עיריית -העיר ומנהל אגף מבנים, עיריית פתח
יהודה אולנדר, חולון;  גורלי, עיריית שירה; תקווה-אליאנא סובול, עיריית פתחתקווה; -פתח

-אוריאל בבצ'יק, עיריית ת"א; חדרה עירייתסבא; דני גולדברג, -כפר-היחידה הסביבתית רעננה
בל גדיש, עיריית רמת גן; נעה ליאת בן אבו, עיריית אשדוד; נועם רימון, עיריית אשקלון; ענ; יפו

המועצה יפית סבג,  ;, המועצה הישראלית לבנייה ירוקהוץוקרן שאורגד, עיריית הרצליה; כהן 
 ;21-פורום ה ,עידית הוד רותם, אדריכלית, הטכניון;-עינת קליש ;הישראלית לבנייה ירוקה

 .21-; דניה ואקנין, פורום ה21-שגיא, פורום הלינור 
 
 

 רקע
הכשרות בנושא התקן  -ועסקה בנושאים הבאים תקווה-פתחעיריית הישיבה התקיימה ב

הישראלי לבנייה ירוקה לעיריות הפורום, מיזם רטרופיט של מבנים קיימים והמשך דיון 
  ורום. אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה על ידי עיריות הפבאפשרויות 

 
 

 הדיון: עיקרי
בנושאי קיימות, סביבה והפחתת פליטות,  תקווה-של עיריית פתח הפעילות העירוניתגת הצ .2

 .והאתגרים העירוניים שהעירייה נדרשת להתמודד עמם מגמות הפיתוח

 
עיריית  מנהלת מחלקת תכנון סביבתי,שהוצגה על ידי אליאנא סובול,  המצגתמצ"ב  ---

 תקווה. -פתח
 
, המציע הכשרה גה את 'בית הספר לבנייה ירוקה'ה הישראלית לבנייה ירוקה הצימועצה .1

 ,לייצר שפה מקצועית אחידה בתחוםמתוך מטרה  21-י עיריות פורום המותאמת לעובד
גשים לקבוצה של מינימום מפ 0סדרה של במדובר בעיריות.  תהליך הטמעת התקןבשתסייע 

 נציגי הפורום העירוני לבנייה ירוקה. בשיתוף עם יגובשו אנשים, אשר תכניה  13

 
המועצה הארצית לבנייה ירוקה, אשר על  המוצעת מטעםמצ"ב תוכנית הלימודים  ---

 . נדרשות בסיסה ניתן לערוך שינויים והתאמות
 

מעטפת חיצונית  לבניית ,פרי יצירתה מיזם מקורי,מהטכניון הציגה  רותם-אדר' עינת קליש .0
פתרון  . המעטפת הירוקה מהווהתורמים ליירוק המבנה ואקלומואשר הנפוצים  H-הבנייני ל

מהווים אף דרדרים ותקיימא למבנים אלו, שלעיתים קרובות מ-סביבתי, אסתטי, חברתי ובר
 מפגע עירוני. 

 
 שהוצגה בפגישה.  מצ"ב המצגת ---

 
 רותם לשימושכם: -להלן פרטי ההתקשרות עם אדר' עינת קליש ---



 

 

 שרד(  )מ 04-8230385טל':  
 arch.com-einat@ekrמייל:  
 arch.com-www.ekrאתר אינטרנט:  

 
  

ירוקה על ידי עיריות התקיים דיון המשך בנוגע לשאלת אימוץ התקן הישראלי לבנייה  .4
 -הפורום

  את מרכיבי התקן הפורטתטבלה  -כלי עבודה מומלץ לעיריות אוריאל בבצ'יק הציג 
 הכלולים בלאו הכיבתקן  המרכיביםלהבין מהם ומאפשרת לעירייה  לפי סעיפיו

הטמעת תנגדות להן את ה. מטרת הטבלה לסייע לעיריות למתורישוי תכנוןבדרישות 
רבות , שכן היא מראה כי דרישות מחייבות על פי התקן הישראלי לבנייה ירוקה

 . במסגרת החקיקה הקיימתות מוטמעכבר דרישות מה

 
 טבלת אקסל הפורטת את מרכיבי התקן לשימושכם. מצ"ב  ---

 

  לבנייה ירוקה עמידה בסטנדרטים בעל פני חיוב היתרון של אימוץ התקן הוצע כי
הוא שההפניה  (תקן-במיוחד בעיריות שאימצו אוגדנים מבוססיבמסגרת אוגדנים )

 מאפשרת מרחב פעולה וגמישות גבוהה יותר ליזםנקודות הבירת לתקן ושיטת צ
כן, הענקת תעודה המעידה על -. כמובבחירת האלמנטים הירוקים לביצוע בפרויקט

 מבחינה שיווקית. עמידה בתקן מהווה תמריץ עבר היזם

 

 ההתעדה לתקן לבין תהליכי מידת ההתאמה בין תהליכי  אחת הסוגיות שנידונו הנה
סעיפי התקן לבין בין סתירות כי קיים פוטנציאל ל . נטען קוח העירונייםהרישוי והפי

לא ניתן לעמוד בדרישות התקן. עד לכדי מצב בו תים ילעהנחיות התכנון העירוניות, 
הקלות  מתן אפשרות לפטורים, לצדלבחון את אימוץ התקן לכך, עלה כי יש  אי

 וכיוצ"ב.

 

  ן יש לשקול הכנסה של גורמים אימוץ התק בתהליךהוצע כי בשלב הביניים
יעבדו בתוך המערכת העירונית אשר  ,נציגי מכוני ההתעדהשיהיו מקצועיים לעיריות, 

מתוך היכרות מעמיקה עם דרישות הרישוי ויוכלו ללוות את תהליכי ההתעדה לתקן 
 הספציפיות של העירייה. 

 
 

 החלטות

לבין ע"פ התקן דה בין תהליך ההתעהתאמה י אוריאל בנושא ההמרוכז ע"צוות ה .2
  .וישלים את תהליך המיפוי בעבודתוימשיך העירוניים תהליכי הרישוי והפיקוח 

 -וזמנים ליצור עמו קשר במייל לקחת חלק בדיונים ממעוניינים ה
aviv.gov.il-Babczyk_u@mail.tel 

 

לעיריות מטעם המועצה הישראלית לבנייה ירוקה במטרה לגבש תוכנית הכשרה  .1
נציגי הפורום העירוני לבנייה  , מוזמנים 21-והפורום העירוני לבנייה ירוקה של פורום ה

-עד לתאריך ה( בהמוצעת )המצ"תוכנית הלימודים להערותיהם להעביר ירוקה 
ככל שלא תתקבלנה הערות לתוכנית . rum15.org.ildanyav@foלמייל  1.5135.

 המוצעת, זו התוכנית שתוצע לעיריות על ידי המועצה. 

 

שלישי יום בעיריית ירושלים, ב םהעירוני לבנייה ירוקה יתקיי המפגש הבא של הפורום .0
את  אנא שריינולפיכך, לתשומת לבכם, לאחר המפגש יתקיים סיור בעיר,  .03.23.21 -ה

 . בהקדם ויישלחוסדר יום מסודר זימון  .כולו היום
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  דניה ואקנין: הרשמ
 

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

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


