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 לכבוד
 51-חברי הפורום העירוני לבנייה ירוקה של פורום ה

 משתתפי המפגש
 
 

 125255ה ירוקה מיום יסיכום מפגש הפורום העירוני לבני הנדון:
 

 משתתפים:
, עיריית גבעתיים; איתי מירז, איגוד ערים אשדוד; גורסקיבן אבו, עיריית אשדוד; ציפי  ליאת
, אדריכל אקרמן, מהנדס עיריית כפר סבא, אבנר אייזנר, עיריית כפר סבא;  ארז סלמהציפי 
; נעה גיאוקרטוגרפיה"ס רעננה; נעה שמעוני, חברת לאיכ; אורן תבור, יחידה ראשון לציוןהעיר 

, הלפרן דן ;IQC; יוחאי איילון, ראש תחום סביבה וקיימות, גיאוקרטוגרפיה, חברת אבן-אוירבך
; יהונתן אלעזר, ממונה בנייה ירוקה המשרד להגנת הסביבה; IQC; אורנה ענבר, IQC מנכ"ל 

יעל אשל, עיריית רעננה; רויטל קסטרו, עיריית נתניה; נעה כהן אורגד, עיריית הרצליה; אביגיל 
ן התקנים הישראלי; טלי שכטר, עיריית חדרה; תמר לניר, עיריית נתניה; מירב מורג, דולב, מכו

עיריית באר שבע; אליאנה סובול, עיריית פתח תקווה; רוני ורד, מהנדסת עיריית חולון; שירה 
, המועצה שווץ, מחלקת תכנון עיר עיריית הרצליה; קרן פוריהגורלי, תכנון ארוך טווח; תמר 

, יועצת ביטרמןיפו, מרכז הפורום;  מיכל -ה ירוקה; אוריאל בבצ'יק, עיריית ת"אהישראלית לבני
 . 05-; דניה ואקנין, פורום ה05-; לינור שגיא, פורום ה05-, עידית הוד, פורום ה05-לפורום ה

 
 רקע

יישום ובסטטוס  1525תהליך ההתעדה לתקן  בניתוח עיריית נתניה ועסקההישיבה התקיימה ב
 .הערים בנושא הטמעת הנחיות בנייה ירוקה בהליכי תכנון ובנייההחלטת ראשי 

 
 :כלל היום סדר

על ידי מיכה בראל, בנתניה ירוקה והקיימות העירונית ההצגת הנעשה בתחום הבנייה  -
הצגת  , אגף תכנון ועיצוב עיר בעירייה;ותמר לניר המנהל אגף איכות הסביבה בעיריי

 ;ממונה בנייה ירוקה במשרד להגנ"ס יהונתן אלעזר,על ידי  5280תהליך ההתעדה לתקן 
 5280אפשרי של התעדה על פי תקן התהליך בנושא ה IQC ההתעדה הצגה של חברת

אפשרות אימוץ התקן ; תהליך ההתעדהלפתוח בנוגע דיון  באמצעות חברות פרטיות;
סקירת סטטוס יישום החלטת ראשי  ; הישראלי לבנייה ירוקה על ידי עיריות הפורום

  הערים של הפורום בעיריות השונות. 
  

 הדיון  עיקרי
  הוצגו שני מסלולים אפשריים לביצוע תהליך התעדה בהתאם לתקן הישראלי לבנייה ירוקה: .0

 
, אשר בסופו ניתנת תעודה מטעם ועדת ההיתרים של "הירוק התו"מסלול המסלול הראשון, 

במסלול זה . נציגי ממשלה ונציגי מכון התקנים ,יושבים, בין השארמנהלת התו הירוק, בה 
 , רק על ידי מכון התקנים.לעת עתהמתאפשרת התעדה, 

התקן על ידי כל אפשר בחינה של רמת העמידה בדרישות מה ,"פתוח"מסלול  ,המסלול השני 
(, אך אינה מאפשרת בשלב זה פנייה IQCאת השירות )בדומה לחברת  החברת התעדה המציע

 לקבלת הסמכה מטעם מנהלת התו הירוק. 

 

  2בנושא  IQC"ב המצגות שהוצגו על ידי יהונתן אלעזר ועל ידי חברת מצ
 
 



 

 

דרישות על ליכולת של מכון התקנים לבדו לענות בנוגע חשש משתתפי הפורום הביעו  .2
יאמצו עיריות הפורום את התקן  , במקרה בושלא יעכב את עבודות הבנייה באופןההתעדה 

סוגיה נוספת שעלתה . כמדיניות )המשמעות היא מאות ואלפי יחידות דיור שיזדקקו לתהליך(
תהליך ההתעדה אשר יש לשער שתפחת באופן משמעותי באם מכוני  עלותהיא בהקשר זה 

מסגרת ה בעששנלכאורה . כך גם נשאלו שאלות בנוגע ל"ערבוב" יחלו לפעול בשוקהתעדה 
 של מכון התקנים לבין כובעו "המסחרי".  "תהליך הקיים בין כובעו "הרגולטיביה

נציגי העיריות ציינו כי קיימת מבחינתם משמעות לקבלת "תו ירוק" במסגרת תהליך  .3
 ההתעדה, כגושפנקא מצד הרגולטור.

הן נציג המשרד להגנת הסביבה ציין כי הנושא נבחן בימים אלה הן בהיבט המשפטי שלו ו .4
בהיבט המקצועי ובקרוב תתקבל החלטה בדבר האפשרות להכיר גם במכוני בדיקה 

 נוספים כמוכרים לצורך קבלת "תו ירוק" מטעם מנהלת התו הירוק. 

ההחלטה בדבר הטמעת דרישות לעמידה בסטנדרטים של בנייה ירוקה במסגרת הליכי  .5
בחודש  05-ערי פורום האושרה על ידי מליאת ראשי הערים ב התכנון והבנייה העירוניים

עולה כי בעיריות רבות טרם יושמה ההחלטה הלכה למעשה . כמו עם זאת,  .2100יולי 
טרם העבירו לפורום העירוני לבנייה ירוקה התייחסות לגבי מידת  כן, מרבית העיריות 

 ואופי יישום ההחלטה בעריהם. 

בנייה ירוקה התקיים דיון ראשוני ביכולת העיריות לאמץ את התקן הישראלי ל .6
כמדיניות מנחה בהליכי התכנון. עולה כי במרבית העיריות התקן מהווה כבר היום בסיס 

 התייחסות מרכזי, אשר לאורו נכתבות הנחיות מקצועיות ואוגדנים. 
 
 
 החלטות

במהלך הימים הקרובים יופץ שאלון שיסייע למיפוי הנעשה בעיריות בתחום  52
  החלטת ראשי העיריות בפרט2 הבנייה ירוקה בכלל ובהקשר של יישום

 זימוןתקווה2 -פתח בעיריית כחודש בעוד תקייםי הפורום של הבא הכינוס 52
 2בקרוב יישלח

 
 
 

 ואקנין דניה :רשמה
 
 
 
 

 העתקים:
 05-עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה

 יפו-אדר' חזי ברקוביץ', יו"ר איגוד המהנדסים ומהנדס העיר תל אביב
 05-החברות באמנת פורום המהנדסי ערים, עיריות 

 05-רפרנטים עירוניים ליישום אמנת פורום ה

 


