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תוכן

הז ד מנ ו י ו ת לש ינ ו י  מג מ ו ת•

י כ ול ות  של הרש ות •

אסטרטג י ה  וק ו ו י  מ ד י נ י ו ת•

אמצ ע י  י י ש ו ם לד וג מה •

גי ו ס ש ותפ י ם •

) ח ו ק פרט ו(ה יכ ן לרכ ז  את המא מצ י ם •

תו כנ ית  עב ו דה •

 לתהל יך ח ו זק ו תגי ו ס •

מד ד י ת ו צא ו ת•



3

הזדמנויות לשינוי מגמות

 – בתחום הפרטי
)עסקים/תושבים(

לכלול התייעלות אנר גטית בתוכנית אב 

אסטרטגית של העירייה 

חיוב עמידה בתקן בנייה ירוקה בהליכי 

רישוי בנייה

 מעבר מדלק  נוזלי -זמינות של גז טבעי  

לגז במ גורים ובתעשייה

ניצול תקנות המאפשרות ייצור חשמל  

סולארי על גגות של תושבים ועסקים

חש מל ירוק יותר בעתיד כתוצאה מהקמת 

תחנות כוח על בסיס אנרגיה מתח דשת 

בתחום הרשות

קידום של התייעלות אנרגטית 

במתקני הרשות מסיבות 

כלכליות

ניצול תקינה המעודדת הפחתת  

ייצור חשמל : דוג מ ה(גזי חמ מה 

)סולארי על גגות מב ני העירייה

שאיפה של הנהלת העיר לעיר 

ירוקה
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יכולות של הרשות

חסמים
עדיפות לצרכים חיוניים , תקציב מוגבל

אחרים 

חקיקה נדרשת לאפשר  ביצוע פרויקטים 

בהתייעלות אנרג טית כגון התקנת 

קולטים סולאריים על גגות

העדר תשתית גז טבעי בעיר

שליטה בידי גורמים אחרים על תשתיות 

אנר גיה כגון ייצור חשמל 

י הנהלת הרשות להעדיף "נטייה ע

להשקיע בדברים שהציבור רואה בעיניים 

).'ניקיון וכו, פרחים(

חוזקות
אנשי ניהול ומקצוע בעלי יכולת 

ניהול וביצוע פרויקטים, תכנון

מועצה והנהלה השואפים לקדם 

עיר ירוקה 

סמכות בידי הרשות של פיקוח 

על עסקים ואישור היתרי בנייה
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אסטרטגיה וקווי מדיניות

בתחום הרשות

 גיוס המשא בים :אסטרטגיה

 לגבש  חוזקותהנדרשים וניצול 

ולבצע תוכנית להביא לעמידה 

במטרות של הא מנה ב מתקני 

הרשות

יצירת קשרי : קווי מדיניות

עבודה בין האגפים הרלוונטיים 

ברשות ולדאוג ש כל אגף יטמיע 

 העבודה שלו את בתכניות

הפעולות לצמצום צריכת חשמל  

ודלקים

)עסקים/תושבים( – בתחום הפרטי

 גיוס המשא בים והגורמים הנדרשים :אסטרטגיה

לבצע תוכנית רחבה לצמצום צריכות חשמל  

 על מנת להביא לעמידה במטרות של ודלקים

האמנה  

ביצוע קמפיין הסברתי לתושבי : קווי מדיניות

 עסקים שאינם טעונים רישיונות ולמהנליהעיר 

יצירת קשרי , עסק בנושא של התייעלות אנרגט ית

, ל"עבודה בין נציגי העירייה לבין הגורמים הנ

הוצאת תנאים ברישיונות עסקים לצמצום צריכת 

ז ברורים "אנר גיה עם יעדים ולו
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אמצעי יישום לדוגמה

בתחום הרשות

החלפת מ נורות ליבון•

רכישת מזגנים ח דשים •

חסכניים באנרגי ה

י עובדי "הקפדה ע: התנהגות•

הרשות על סגירת דלתות 

פתיחת חלונות , וחלונות

לאוורור 

שימוש ב מאווררים במקום •

מזגנים 

להשקייהצמצום צריכת מים •

בניית קולטים סולאריים על •

גגות 

הטמעת עקרונות בנייה ירוקה •

כתנאים בהיתרי בנייה

)עסקים/תושבים( – בתחום הפרטי

החלפת מ נורות ליבון•

רכישת מזגנים ח דשים חסכניים באנר גיה•

, הפקדה על סגירת דלתות וחלונות: התנהגות•

פתיחת חלונות ל אוורור 

שימוש ב מאווררים במקום מזגנים•

אטימת חלונות ודלתות•

בנייה ירוקה•
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גיוס שותפים

מחוץ לרשות

, הגנת הסביבה: משרדי  ממ שלה•

פנים,  תשתיות לאומיות

תושבי העיר•

בעלי עסקים•

חברת הח שמל •

 

בתחום הרשות

ע

לד לג שקף 
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פ, ע

פ

פ

ע

פ

ע

ע

ע

ע

משפיע על צריכת אנרגיה במגזר העירוני: ע

משפיע על צריכת אנרגיה במגזר הפרטי: פ

משפיע על צריכת אנרגיה במגזר העירוני: ע

משפיע על צריכת אנרגיה במגזר הפרטי: פ

ע

ע

ע ע

ע

לחזור  לשק ף 

גיוס שו תפ ים
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חוק פרטו – היכן לרכז את המאמצים

לא כדאי
צי הרכב

פסולת

כדאי
תאורת רחוב 

מים ושפכים

מב ני ציבור

מקורות פליטת גזי חממה ברשות

 בשנת 2007 

(eCO2 פליטה כוללת 107,297 טון)

מבני ציבור

19.1%

צי רכב

7.0%

תאורת רחוב

32.5%

מים ושפכים

29.0%

פסולת

12.4%

ברשות

לא כדאי
פסולת

תעשייתי

כדאי
מסחרי 

תחבורה 

ביתי

במגזר הפרטי

מקורות פליטת גזי חממה במגזר הפרטי 

בשנת 2007

(eCO2 פליטה כוללת: 4,443,066 טון) 

ביתי

22.6%

מסחרי

39.0%

תעשייתי

3.8%

תחבורה

25.0%

פסולת

9.7%
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תוכנית עבודה

בשנה הקרובה
קמפיין הסברתי בקרב התושבים•

החלפת מ נורות ליבון•

רכישת מזגנים ח דשים חסכניים •

באנר גיה

הקפדה על סגירת דלתות : התנהגות•

פתיחת חלונות לאוורור , וחלונות

שימוש ב מאווררים במקום מזגנים•

להשקייהצמצום צריכת מים •

בניית קולטים סולאריים על גגות•

עידוד בנייה ירוקה בהיתרי בנייה•

 5 -מסגרת ל

שנים

תאורה חסכונית•

צמצום צריכת מים•

בנייה ירוקה כתנאים בהיתרים•

שימו , החלפת מז גנים•

במ אווררים במקום מזגנים

, תושבים, התנהגות עובדים•

עסקים

חינוך והסברה•
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 לתהליךחוזקותגיוס 

מוסדי
: העירייה שלהלןחוזקותני צ ול של 

שאיפת של הנהלת הרשות לקדם עיר 

ירוקה

הרצון ליי צ ור מו ניטי ן טוב ברמה 

הבינלאומי ת כד י להתחבר עסקית עם  

.ערים גדולות ב עולם

גיס ו משאבי אנ וש מי ומ נ ים בת חום  

החינ וך  , ההנדסה,  התכנ ון , הניהול

 וא יכ ות הסביבה

אישי
מנהל הפרויקט ישתמש  

,  י דע מקצועי, ביכ ולת נ יהול

יכ ולת לי יצ ור קשרי עבודה  

לשיתוף פעולה עם מנהלי 

. אגפים
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מדדי תוצאות

מחוץ לרשות

צמצום צריכת חשמל ודלקים במגזרים 

 בשנה ב ממוצע על בסיס 2% -השונים בכ

2000שנת 

ביתי

מסחרי 

המעקב דורש עדכון כל שנתיים של סקר 

צריכת אנרגיה

בתחום הרשות

צמצום צריכת חשמל ודלקים 

  בשנה ב ממוצע 2% -ברשות בכ 

2000על בסיס שנת 

מב ני ציבור

תאורת רחוב ורמ זורים

שאיבה וטיפול במים ושפכים

המעקב דורש עדכון כל שנתיים 

של סקר צריכת אנרגיה


