
 

 

 1199בספטמבר  99
 אלול תשע"א כ'

 
 

 לכבוד
 51-חברי הפורום העירוני לבנייה ירוקה של פורום ה

 משתתפי המפגש
 
 

 11.7.55מיום ה ירוקה יעירוני לבניהפורום מפגש הסיכום  הנדון:
 משתתפים:

יריית ע ,אוריאל בבצ'יק; 51-פורום ה ,עידית הוד; יפו-, אדריכל העיר תל אביביואב דודאדר' 
; תמר לניר, עיריית המועצה הישראלית לבניה ירוקה ; קרן שווץ, יפו, מרכז הפורום-ת"א

; חיים לשם, עיריית המשרד להגנת הסביבה ,אליאס מסינס; חדרה; טל שכטר, עיריית נתניה
; אליאנה סובול, עיריית רמת גן ; משה אלתרמן, עירייתאשקלון; נועם רימון, עיריית ראשל"צ

; ציפי סלמה, יחידה לאיכ"ס רעננה; אורן תבור, איגוד ערים אשדודרז, ; איתי מיפתח תקווה
נציגי מנהל הנדסה, ; פנינה קול, עיריית חולון; ליאת בן אבו, עיריית אשדוד; כפר סבא עיריית

 יפו. -ת"אמנהל סת"ש ומנהל החינוך של עיריית 
 

 רקע
ערכות הרשויות יהבועסקה יפו  -הישיבה התקיימה במנהל ההנדסה בעיריית תל אביב

עם סיום  1115להטמעת  בנייה ירוקה בהליכי התכנון, לאור אישור ופרסום ת"י המקומיות 
 הרוויזיה.תהליך 

ודיון של  אדר' יואב דודיפו,  -סדר היום כלל דברי פתיחה מאת אדריכל עיריית תל אביב
 המשתתפים לגבי יכולת הטמעת דרישות התקן במדיניות התכנון העירונית.

 
 הדיון  ריעיק

קרן שווץ, ע"י  –והמדריכים שילוו את יישומו  5189הצגת עיקרי תקן בניה ירוקה  .9
  מצ"ב המצגת.המועצה הישראלית לבניה ירוקה. 

, ומזהמי אוויר להפחתת גזי חממה 95-באמנת פורום ההכרוכות לאור ההתחייבות  .1
עקרונות  תפקיד של הובלה בהטמעתעל עצמן העיריות החתומות על האמנה לוקחות 

 ברמה הארצית. ומינופותכנון בר קיימא 

 האושר 51-הצעת ההחלטה לאימוץ כלים מידיים להטמעת בנייה ירוקה בערי פורום ה .3
כהחלטה רשמית של עיריות  הוהתקבל 51-על ידי מליאת ראשי הערים של פורום ה

 הפורום. 

 ם נעשה בהן, , בעיריות אשר הדבר טריש לפעול ,לאחר קבלת ההחלטה ההצהרתיתכעת,  .4
בוש מדיניות בנייה ירוקה ולתת לה תוקף מחייב ורשמי של ועדת התו"ב המקומית לגי

 והנהלת העירייה. 

מחלקות העירייה העיריות, בין וחיבורים בין  קיימת חשיבות רבה לשיתופי פעולה .5
בחלק לדוגמה, דגש לרישות מידע בין הרשויות. ניתן  וכן החוצה לציבור., השונות

מומלץ לשתף בידע זה ת נעשות בחינות כלכליות בנוגע לעלויות בנייה ירוקה. מהעיריו
 ולקדם מאגר ידע בעזרת המועצה הישראלית לבניה ירוקה.

מכון התקנים מחייב רכישת מסמכי התקן לבניה ירוקה ותקנים נלווים. הדבר יהווה  .6
מדריכי  חסם משמעותי לקידום הנושא. המועצה לבניה ירוקה לא תוכל לפרסם גם את

 העבודה כי חלקים מהתקן כלולים בהם.

בנייה ירוקה, באופן בנושא מלבד השונות הקיימת במדיניות אותה כל עירייה מאמצת  .7
 באופיקיימת גם שונות , )אוגדנים למיניהם, תו התקן(המתאים למידותיה ולצרכיה 

. כך וח עליופיקלניהולו ובכל הנוגע ל ,אותן לוקחות עיריות שונות על התהליךהאחריות 
 מהווה תנאי למתן היתרהדבר אישור מכון התקנים )מחויב –רעננה לדוגמה: עיריית 

 הבדיקה נעשית –כפר סבא עיריית  ;נבחנות חלופות( -הוצאת התרי בניה בגורם לעיקוב ו
כל יחידה בעיר תבדוק את החלק הרלוונטי  – פ"ת ; עירייתעל ידי היחידה הסביבתית

ריכוז האישור אצל אדריכל העיר )לא ברישוי( + רישוי עצמי ובדיקות  – ; עיריית ת"אלה



 

 

את רשויות אחרות שוקלות להוציא  ;עומק על ידי יועצים של פרויקטים באופן מדגמי
תוספת משאבים בכח אדם  תכל הנוכחים מציינים כי נדרשהבדיקות לייעוץ חיצוני. 

 .לפחות בשנים הראשונות, הנושא תקצוב יועצים חיצוניים על מנת לבדוק ולאכוףו/או ב

אין מגוון האפשריים לקידום הבניה הירוקה. עולה כי בחן את התמריצים  95 -הפורום  .8
הפורום היה עם זאת, שיכולים להינתן ברמה העירונית. כלכליים ב של תמריצים חר

קידום הנושא מלווה את הוא שותף למחקר התמריצים שערכה המועצה לבניה ירוקה ו
 .די הממשלהמול משר

 :באתר המועצה התמריצים של המועצה לבנייה ירוקה נמצא מחקר
http://www.ilgbc.org/template/default.aspx?PageId=176  

ני בר תכנון עירוו של מבנים RETROFITנושאים שהוצעו לדיון בישיבות הבאות:  .9
ניין העיר, בתכניות עיצוב פרוט דרישות בתכניות ב – קיימא שהוא מעבר לבניין הבודד

 בעבודות תשתית כגון חידוש רחובות ויירוק עסקים.ופיתוח ו

 
 החלטות

בכתב למכון התקנים ולמשרד להגנת הסביבה בבקשה לפעול למען הפצת  שקל פנייהית .9
 . חופשי באופן 5189נלווים לת"י המחייבים ההתקנים 

ן בהקדם יש להעביר ,המידענציגים שטרם העבירו  -יוזמות עירוניות לבניה ירוקהמיפוי  .1
וללינור שגיא במייל:  aviv.gov.il-Babczyk_u@mail.telבמייל: לאוריאל בבצ'יק  

linor@forum15.org.il:יש לפרט את רמת ההטמעה של בנייה ירוקה ברמות הבאות . 

 ;תכניות בניין עיר )איך מוטמע , סעיפים מוטמעים , באיזה אחוז מהתכניות וכד'( -

 ;תכניות עיצוב אדריכלי )תכניות פיתוח( -

 ; התרי בניה -

 ;מבני הציבור העירוניים -

 ; פרויקטים של התייעלות אנרגטית -

 .retrofitץ מבנים שיפו -

מי בודק  :בעירם כל הנציגים מתבקשים להעביר מידע לגבי נהלי ההפעלה של המדיניות .3
 . את החומרים המוגשים, כיצד מתבצעים הבדיקה והפיקוח הלכה למעשה

אפשרות להקים באמצעותם מאגר מידע  תיבדק מול המועצה הישראלית לבנייה ירוקה .4
ות המקומיות ומגורמים נוספים ואשר יש בו את המידע המתקבל מהרשויירכז אשר 

 . פרוייקטים לדוגמא , בדיקות כדאיות כלכלית וכד'  – בכדי לסייע בהטמעת הנושא
נתניה ואח"כ פתח תקווה.  -עיריות שהתנדבו לארח את המפגשים הבאים של הפורום .5

 זימון למפגש הבא יישלח בקרוב. 
 
 

 ל בבצ'יק. ארשמו: עידית הוד ואורי
 
 
 

 ם:העתקי
 95-עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה

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

 95-רפרנטים עירוניים ליישום אמנת פורום ה
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