
 

 

 

 :קיימא בר עירוני ניהול בנושא עיון יום

 העירייה וארגון בניהול קיימות
 סבא-בכפר העירוני הנוער במרכז ,29.3.17 ד', ביום שנערך העיון יום סיכום

 

 מבוא

 היבטים 15 -ה פורום של האקלים אמנת על החתומות בעיריות המקצוע אנשי בפני להציג הייתה העיון יום של מטרתו

  .מבחן"( )"מקרי בעיריות הנושא ליישום שונות דוגמאות וכן בעיריות, קיימא בר עירוני ניהול של שונים

 בתכנית ביטוי לידי שבאה כפי העירוני מרחבב הקיימות והובלת האקלים אמנת למימוש העיקריות היסוד אבנימ אחת

 .העירייה ובהתנהלות העירוני בחזון האקלים והגנת הקיימות עקרונות אימוץ הינה וסביבה" חיים לאיכות ערים "ברית

 על מהותית השפעה לייצר פוטנציאל העירונית והפעילות ההחלטות קבלת בליבת והטמעתם אלה עקרונות אימוץל

 בניהול מקיימת התנהלות ,לכך מעבר מקיים". נאה דורש "נאה בבחינת חשובה וכן העירונית בהוהסבי החיים איכות

 ,פסולת צמצום וכד'(, חשמל )מים, במשאבים חיסכוןל הפוטנציאל בשל כלכלי לחיסכון להביא עשויה העירייה וארגון

 .ועוד ציבור מבני של גגות על אנרגיה לייצר האפשרות

 פתחהו בעיר העירוני הנוער בבית המפגש את אירחה אשר סבא,-כפר עיריית עם פעולה בשיתוף התקיים זה עיון וםי

 .בעירייה המיושמות פרקטיקותוה בנושא עולמה תפיסת בהצגת המפגש את

 

  המפגש סיכום

 עיריית כפרהמשנה למנכ"ל, , / איתי צחר התייעלות וסינרגיה בארגון סבא:-התנהלות סביבתית בעיריית כפר-

בא לידי ביטוי בהתנהלות הארגונית  העיר כ"עיר ירוקה" מיתוגאיתי שיתף את המשתתפים באופן בו  – סבא

לצמצם  -פרויקט "אפס פסולת להטמנה" ( 1)בפרט והעירונית בכלל. בין היוזמות העירוניות שנסקרו בהרצאה: 

חינוך לצמצום הצריכה, צמצום סבבי איסוף  תהיתר באמצעו, בין להטמנהשמעבירה העירייה כמויות הפסולת את 

מרכז קיימות הקמת רחובות בעיר, שגרת ניקיון השינוי קרקע, טמוני חיישנים בפחים הפסולת באמצעות התקנת 

צמצום צריכת המים ( 2)ועוד;  ,ויכלול שירות של השאלת חפצים וסדנאות בנושא שיעסוק בחינוך והסברהעירוני 

, פיילוט להתקנת ית גינותשל מוסדות עירוניים לצורכי השקי במי המזגניםחוזר שימוש , בין היתר באמצעות בעיר

למניעת בזבוז מים, התקנת מערכת בקרה לייעול מערך ההשקיה העירוני, יישום בגני ילדים מערכת חכמה 

 בעירחדשות שכונות של תכנון סגרת הבמניהול נגר עילי התייחסות ל, בגינון העירוני עקרונות של גינון בר קיימא

בני ציבור התייעלות אנרגטית בבתי ספר ובמבמבני עירייה, לרבות באמצעות חשמל הצמצום צריכת ( 3) ;ועוד

התקנת מערכות פרויקט "חדש תחת השמש" להשקת , (ראו הרחבה בהמשך) פרויקט "חכמים באנרגיה"כחלק מ

  .חסכונית ועוד מעבר לתאורת רחוב, סולאריות על גגות בתי מגורים ברחבי העיר

איתי ציין כי העירייה מקדמת פיילוטים של מערכות חכמות לטובת ייעול וחיסכון במשאבים והצליחה לזרז את 

איתי הדגיש את התועלת הכלכלית  קצב העבודה כך שיתאים למגזר העסקי עמו היא משתפת פעולה.

מיליון ש"ח כתוצאה  15-כ)לדוגמא חסכון של  לעילקרו שנסהפעולות לעירייה מביצוע והטמעת המשמעותית 

 קיימות. הבעירייה לנושאי ( והעיד כי היבט זה מסייע ברתימת מגוון גורמים מיישום תכנית התייעלות כללית

יש ( 1) בבואם לקדם נושא בעירייה:שמומלץ לעובדי העיריות לאמץ איתי הציג ארבעה "טיפים" לסיכום, 

יש ( 2)חיצוניים. גורמים/יועצים כדאי להתייעץ עם ניתן ו ,האפשר במידת האמור; שאלהתמקצע לחלוטין בנו

במהלך מומלץ להאמין ( 3) אותו רוצים לקדם. התועלות ונקודות התורפה של המהלךאת ולזהות מראש לאתר 

לקידום ם פעולות שבסמכותכם/ן ויישפעול ליש לבשלב ראשון, ( 4) .כישלוןלהשאיר פתח לולא  מלאבאופן 

 המהלך.

 

 



 

 

 

 אלה  – סבא-עיריית כפרמנהלת מחלקת הקיימות, , / אלה דנון קיימא בעירייה-הטמעת פרקטיקות של ניהול בר

 ,חזון לפרקטיקהתרגום הבתחום הקיימות, לרבות: בעיריות את האתגרים העומדים בפני אנשי המקצוע  הציגה

אלה תיארה . בתוך העירייה ומחוצה לההמסר לאוכלוסיות שונות  העברתאופן ו ,שינוי התנהגות תושביםעידוד 

הוקמה מנהלת לצורך שילוב נושא הקיימות בתכניות העבודה:  ת כפר סבאבקצרה את התהליך שעברה עיריי

. המנהלים )כמו: חינוך לקיימות, תחבורה, פסולת ומחזור, ארגון ירוק וכד'( שונותאשר כללה וועדות "עיר ירוקה" 

שתחת אלמנטים של קיימות בתכנית העבודה במסגרת זו  שילבוה שובצו כחברים בוועדות אלה ובעיריי

ועל כן דוגלת בשיתוף ציבור בקבלת החלטות ומטפחת  "מצפןכ"ציבור אלה ציינה כי העירייה רואה ב .אחריותם

התנהלות אלה הציגה דוגמאות נוספות ל .(הדרג הניהוליישיבות עבודה עם  ותכוללה)תושבים קבוצות מנהיגות 

עבודה, דות בעיר במסגרת ההתניילשל העובדים שימוש הסביבתית של העירייה: רכישת אופניים לצורך 

שת מוצרים מתכלים התייעלות בצריכת אנרגיה והטמעת לוח מחוונים )"דשבורד"( לניטור וניהול הצריכה, רכי

צורך האת וכן  בקרה ושיפור מתמיד דורש התייעלות משאבים בעירייהאלה הדגישה כי כל מהלך של  ועוד.

 .לצורך הטמעת פרקטיקות בנושא ניהול עירוני בר קיימא שיתוף פעולה של כל מחלקות העירייה ושל התושביםב

 

 חוני הציג  – רשות החשמל ראש תחום אנרגיות מתחדשות, ,/ חוני קבלו יישום הסדרת "מונה נטו" במבני הרשות

 יבעל גופיםל תמאפשראשר , לייצור עצמי של חשמל מאנרגיית שמש (Net meter) "מונה נטו"הסדרת את 

חסוך את החשמל באמצעות אנרגיה סולארית, ובכך ל םמבנה עם גג גדול וצריכת חשמל גבוהה לייצר לעצמ

החשמל  כל ש צורך אתמשתמה –( צריכה ישירה 1) הסדרה זו כוללת מספר מסלולים: .בעלויות החשמל

עומד החשמל  המתקן ולכן ריצישמ חשמל ממהפחות  המשתמש צורך -( צריכה בקרדיט 2) ייצרממתקן שה

צרכן תחת אותו ח"פ יכול  –( חשבון מרכז 3)במועד מאוחר יותר  חברת החשמלמ"זיכוי" לרשות המשתמש כ

חוני  .מכירת עודפי ייצור חשמל לרשת –( מכירה לרשת 4) לייצר חשמל במתקן אחד ולצרוך אותו במתקן אחר

הקמת מתקנים על מבני ציבור ( 1) :זו להשתלב בהסדרה רשויות מקומיותהאפשרויות העומדות בפני הציג את 

והן בניינים  צמודי קרקעהן  –מבנים פרטיים, בדגש על מבני מגורים הקמת מתקנים על ( עידוד / סיוע ל2) ;וחינוך

לדבריו, עם  .על מבנה פרטי מתקן סולאריהתקנת זר השקעה על החהמחשה של תחשיב חוני הציג  .משותפים

 ועלייה ביעילות שלהם. , ובתחזוקתםהפאנלים הסולארייםירידה בעלויות של השנים יש 

 

 המשרד להגנת מנהלת תחום תכנון מדיניות, , רותם שמאי/  פעילות המשרד להגנת הסביבה בנושא רכש ירוק

צמצום השימוש והפגיעה לרבות:  רכש ציבורי ירוקהחשיבות והתועלות הגלומות ברותם הציגה את  – הסביבה

של מוצרים ידידותיים בשוק היצע השל מחזור חיי המוצר(, הגדלת כוללת , חיסכון כספי )בראייה במשאבי סביבה

, ואף הוצבו יעדים תכנית הלאומית לצמיחה ירוקהבלסביבה ועוד. רכש ציבורי ירוק הוא מרכיב משמעותי 

המחמירה, )כאשר בישראל ננקטה הגישה האירופאית  2020לשנת  עדרכש ציבורי ירוק  20% שלכמותיים 

רותם הציגה את האופן בו ניתן  .המגדירה רכש ירוק כשילוב של דרישות ירוקות בכל ההיבטים בחיי המוצר(

ואת דפי המוצר אשר הוכנו על ידי  משופרים יםבעלי ביצועים סביבתי למוצרים ו/או שירותים קריטריוניםלשלב 

רתם הציגה (. כאןהסביבה )בקישור וזמינים לשימוש העיריות באתר המשרד להגנת  להגנת הסביבה המשרד

דפי המוצר: איתות פרסום ל בנוסףהמשרד להגנת הסביבה לטובת קידום הנושא,  שמבצעאת מגוון האמצעים 

לשווקים באמצעות הודעה ממנהל הרכש, דיאלוג עם השוק באמצעות פלטפורמה להצגת מוצרים ירוקים בפני 

פרסם מתווה לאימוץ  15-ורום הפהזכירה כי רותם  .עודמשרדי ממשלה, הכשרת אנשי הרכש במשרדי ממשלה ו

המשתתפים (. כאןאוגדן הפרקטיקות )לעיון לחצו מסגרת המפורסם ב ,התנהלות ירוקה ומקיימת במכרזים

יישום רכש ציבורי ירוק ברשויות מתן רוח גבית להנחיות מחייבות מצד הממשלה לצורך  ותהדגישו כי נדרש

 המקומיות.

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SustainDevelopment/Gov-Sustainability/Pages/tenders-green-criteria.aspx
http://www.forum15.org.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D


 

 

 

 "מנהל , ןאו-סבא / הרן בר-בכפר ייצור אנרגיה והתייעלות אנרגטית במבני ציבור - פרויקט "חכמים באנרגיה

פרויקט "חכמים באנרגיה" הוא יוזמה משותפת של עיריית כפר  - סבא-עיריית כפר, פרויקט "חכמים באנרגיה"

להביא סבא ואיגוד ערים לאיכות סביבה משולש דרומי, בתמיכה של האיחוד האירופאי. מטרת הפרויקט היא 

בתי  18-הפרויקט פועל ב מידע מתקדמות.ות מערכות להתייעלות אנרגטית וצמצום פליטות גזי חממה, באמצע

 המערכת (.2018עד שנת משך שלוש שנים )ייר סבא וברשויות המשולש הדרומי ומבני ציבור בכפ 6-ספר ו

יה של הנתונים בממשק שמותקנת כוללת חומרה המספקת מדידה רציפה של צריכת החשמל ומציגה אגריגצ

. כאשר בתשתית או מהתנהגות הנובעות מתקלותבצריכה חריגות פשוט. ניתן להפיק דו"חות שונים ולזהות 

ספר, מנהל בית הספר ואב הבית מוזמנים לשימוע בעירייה. המתגלות חריגות הנובעות מהתנהגות לקויה בבתי 

. הפרויקט כולל תחרויות ות הספר ומשמש אותיבנכנס לקופתו של החיסכון הכספי המושג כתוצאה מהתייעלות 

בין בתי הספר וכן ימי שיא והעצמה. שיתוף הפעולה עם היישובים במשולש הדרומי הורחב מעבר לפרויקט הן 

הרן ציין כי במסגרת הפרויקט במאבק במפגעים סביבתיים באזור.  , למשלברמת בתי הספר והן ברמת העירייה

לצורך  " ומתקיימים סמינרים להכשרת אנשי רשויות מקומיות ואנשי חינוךלניהול אנרגיה בבית ספר מדריךנכתב "

", מחשבון אנרגיה ביתי –מחשב"ה בנוסף, הוקמה אפליקציה בשם " .בבתי ספר נוספים בארץ "שכפול" הפרויקט

משק הבית ביחס  הצריכה שלדירוג ידי תלמידים בעיר בתוך משקי הבית שלהם, המציגה את -המופעל על

משק על שנאספו נתונים ה לחיסכון, בהתבסס על המלצות, ומציעה בעלי מאפיינים דומיםלמשקי בית אחרים 

 ודפוסי הצריכה שלו.  הבית

 

 מייסדת ומובילת קמפיין , / מיקי חיימוביץ הטמעתה בעירייה ובמוסדות הציבור": יוזמת "יום שני ללא בשר

 Meatlessשל יוזמתהרקע להקמתה וצמיחתה מיקי הציגה את  – בישראל Meatless Mondayועמותת 

Monday  מגמה של עלייה בצריכת הבשר בעולם  בשנים האחרונות קיימתבארה"ב.  2003שהתחילה בשנת

, וזאת על אף שכיום 2050בצריכת הבשר העולמית עד שנת  75%-תחזית של עלייה בישנה ובישראל בפרט וכן 

-משק החי אחראי ל .הבריאות, רווחת בעלי החיים ועוד כת בשר השפעה שלילית על הסביבה,לצרי כבר ידוע כי

מפליטות גזי החממה העולמית )יותר מאשר מגזר התחבורה( בעיקר בשל כריתת יערות לצורך מרעה או  14.5%

גידול המזון של בעלי החיים. כמו כן, תעשיית הבשר מכלה יותר משאבים כמו שטח, דלק ומים ביחס למזון 

( livestock's long shadowפרסם האו"ם את הדו"ח "צילו הארוך של משק החי" ) 2006בשנת מהצומח. 

שהציג בפני העולם השלכות אלה. כיום ידוע שניתן לקבל את התועלות הבריאותיות המיוחסות לחלבון מן החי 

קדם ארגון "יום שני ללא בשר" את המודעות לחלופות אלה, בהתאם לזאת, מ. קטניותבאמצעות החלפת בשר ב

של המיוחדת החשיבות  הוצגהבמהלך ההרצאה ופועל בעיקר מול מעסיקים ומוסדות, בדגש על מוסדות חינוך. 

התנגדות הורים וצוותים חינוכיים, שינוי  :קידום תזונה בריאה בקרב ילדים ואת האתגרים העומדים בדרך, לרבות

שילוב באמצעות את הנושא ארגון בין היתר מקדם ה ועוד. התפריט הצמחוני של חברות ההסעדהור הרגלים, שיפ

להורים  הסברה, סדנאות והכשרות, וכן פרסום חוברת מתכונים וחוברת הפעלה ,הנחיות בחוזר מנכ"להנושא ב

אחת לשבוע דיהם לעובבמטרה שיציעו  ,חברות עסקיות ומשרדי ממשלהעובדת גם מול . העמותה וצוות חינוכי

 מומלץבסוף ההרצאה נתנו דגשים לעיריות לקידום הנושא:  מנות צמחוניות מגוונות ואטרקטיביות.לכל הפחות 

המפורסמים לרשויות המקומיות באתר בחומרים להיעזר ו קטניותתזונת להקפיד על יישום חוזר מנכ"ל בנוגע ל

 מציעה.היא בהכשרות ובפעילויות החינוכיות שו (כאןהעמותה )בקישור 

 

  מחזיקת תיק איכות הסביבה,, יפת-יפעת מאירוביץ'/  דו"ח אחריות עירונית :עיריית ראשון לציון –מקרה בוחן 

הסבירה כיצד העירייה נופלת תחת ההגדרה של "עסק" שניתן ורצוי שיעמוד בהגדרה  יפעת – עיריית ראשון לציון

. עיריית ראשון לציון היא העירייה הראשונה שאמצה את /סביבתית(חברתיתתאגידית )אחריות גוף שחייב בשל 

לוג צירת דיאמסייע לי הדיווח על פעילות העירייה. תאגידי( לדיווח Global Reporting Initiative)  GRI-תקן ה

ניהול ואיסוף מידע לים של גהרבנוסף, העבודה על הדו"ח מעודדת  .שיפור השירותעם התושב ומסייע ב שוטף

מחזיקי עניין תושבים ופגישות עם בקרב במסגרת העבודה על הדו"ח, ביצעה העירייה סקר  .בעירייה פנימי

http://www.europarl.europa.eu/climatechange/doc/FAO%20report%20executive%20summary.pdf
http://meatlessmonday.co.il/?page_id=2318


 

 

 

 כה פרסמה העירייה שלושעד  ועוד(.הפועלת בעיר , סטודנטים מהמכללה למנהל נוספים )כמו: עובדי העירייה

. את העבודה על הדו"ח מרכזת הסטטיסטיקאית של 2015-2016שנים הרביעי, לדו"ח ה בקרוב יפורסםדו"חות ו

 .כאן 2013-2014ולדו"ח לשנת  כאן 2012, לשנת כאןלחצו  2011לצפייה בדו"ח לשנת  העירייה.

 

 כנית הסביבה של אינדיגו ומנהל אגף במנהל ת, שרון נגלר/  להתנהלות סביבתית במגזר העסקימה דוג-R&D, 

פורום הסביבה ידי -המרוכזת על HP Indigoשרון הציג את הפעילות הסביבתית של חברת  – HP Indigoחברת 

בחברה. הפורום מוציא לפועל פרויקטים בסדרי גודל שונים, למשל: מעבר לכרטיסי ביקור על נייר ממוחזר הפועל 

, קיזוז של הפחמן הדו שבבעלות החברההיברידיים לשימוש בכלי רכב המודפס, מעבר הנייר והפחתת כמות 

שכל הפעולות הסביבתיות יין ( ועוד. שרון צCo2 Neutralחמצני שנוצר בתהליך ייצור מכונות ההדפסה )פרויקט 

לעיון בחוברת המפרטת את הפעילויות של החברה בנושא הן גם בעלות הצדקה כלכלית. המקודמות בחברה 

 .כאןלחצו 

 

 לחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי , יועצת/ איריס קורץ תקנים לניהול סביבתי ברשויות המקומיות – 

הקיימים בעולם הנוגעים לסביבה. התקנים שהארגון בוחר לאמץ צריכים לשרת  ISO-איריס הציגה את תקני ה

: עמידה בדרישות על פי דין הן( ISO 14001את ערכי הארגון. המטרות של מערכת איכות לניהול סביבתי )

, שימוש במקורות בני קיימא, זיהוי וניטור השפעות סביבתיות והגברת ודרישות אחרות, צמצום ומניעת זיהום

, כאשר ISO 14001המודעות לנושא בקרב בעלי העניין. בנוסף, הוצגו עיקרי השינויים במהדורה החדשה של 

איריס לבסוף, אחד מהשינויים העיקרים הוא חשיבה מבוססת ניהול סיכונים והשפעתה על תהליכי העבודה. 

 ייסוד תרבות של קיימות, בדגש על הוספת מרכיב של היתרונות שבמהדורה החדשה של התקן הציגה את

 . בארגון

 

 דניאל  – מנהלת תחליפי דלקים, דניאל צוקר מילורגר/ המקומית  מעבר להנעה חלופית ותחבורה חכמה ברשות

בסקטור התחבורה  : הפחתה משמעותית בחלקו של הנפטויעדיההתכנית הלאומית לתחליפי דלקים הציג את 

הפצת החזון והידע  ;הפיכת ישראל למרכז ידע מחקרי ותעשייתי מוטה טכנולוגיה בתחום תחליפי הנפט ;בישראל

וצריכת הדלק הרכב סוגי כלי על פי התחבורה בישראל סקטור של עדכנית דניאל הציג תמונת מצב  בעולם.

, הוצגה תמונת מצב של מקורות . לאחר מכן2025לשנת  ת צריכת הדלקאת היעדים להפחתושלהם 

אלטרנטיביים להנעה כמו גז טבעי דחוס וחשמל. דניאל הציג את התכנית הלאומית לתחבורה חכמה שכוללת 

למשק הוצאות תחבורה חיסכון בל ר צפויים להביאשאת הניידות יופעולות כמו קיצור זמני הנסיעה והגדלת אפשרו

 למשק. בשנה₪ מיליארד  15חיסכון של לו 30%-בבית 

 

*** 

 

http://www.rishonlezion.muni.il/service/Documents/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%93%202014/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%202011.pdf
http://www.rishonlezion.muni.il/service/Documents/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%93%202014/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%202012.pdf
http://www.rishonlezion.muni.il/service/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%202013-4.pdf
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA3-9973ENW.pdf

