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2902, בדצמבר 92  
 תש"פה, בטבת 'א

 
שולחן עגול לבכירי העיריות בנושא יישום תכנית "ברית ערים סיכום 

 21-פורום ה לאיכות חיים וסביבה" של
 

לבכירי העיריות החברות בתכנית "ברית ערים לאיכות חיים עגול שולחן בסוף חודש נובמבר התקיים 
במסגרת ועידת האקלים הרביעית,  םהתקיי. המפגש , בנושא יישום התכנית21-וסביבה" של פורום ה

 במוזיאון תל אביב לאמנות., 22:10-2:00 בין השעותכ"ו בחשוון התש"פ,  ,91.22.22א', ביום 
 

 :)לפי סדר א"ב של העיריות( שולחן העגולמשתתפי ה
 נהל תפו"ח, עיריית אילתיגבריאל אביטל, מנהל מ

 דורון חזן, מהנדס עיריית אשדוד
 סקילה, משנה לראש העיר ומחזיק תיק הסביבה, עיריית אשקלוןמישל בו

 שבע -פרופ' עדי וולפסון, יועץ ראש העיר בנושאי סביבה וקיימות, עיריית באר
 ד"ר יניב רונן, מנהל היחידה לקיימות ולאיכות הסביבה, עיריית גבעתיים

 יוסף )ג'ו( ניסימוב, סמנכ"ל בכיר, עיריית הרצליה
 ית ראש העיר ומחזיקת תיק הסביבה, עיריית חדרהחדוה יחזקאלי, סגנ

 יוסי סילמן, מנכ"ל עיריית חולון
 גי ומחקר בלשכת מנכ"ל העירייה, עיריית חיפהד"ר גלית רנד, מנהלת אגף תכנון אסטרט

 שרית סלע, מנהלת אגף קיימות וחדשנות, עיריית כפר סבא
 עירית אנגלקו, מנהלת אגף איכות הסביבה, עיריית נתניה

 , עיריית פתח תקוהציבוריתתחבורה ותחבורה ענייני העירייה לראש יועץ ד קמחי, דו
 איתמר לוי, ראש מנהל איכות הסביבה, עיריית ראשון לציון

 רזי בארי, מתכנן אסטרטגי, עיריית רחובות
 , עיריית רמת גןנהלת הבורסהיאמנון בוץ, סמנכ"ל חדשנות ומ

 , מטעם עיריית רעננהת הסביבה בשרוןאורן תבור, מנהל היחידה האזורית לאיכו
 יפו-איתן בן עמי, מנהל הרשות לאיכות הסביבה, עיריית תל אביב

 
 21-איתן אטיה, מנכ"ל פורום העו"ד  מנחה האירוע:

 
 

 משתתפים נוספים באירוע:
אילת: אסי חלבי; עיריית אשדוד: ימית הוניקמן פרץ, אושרת רז; עיריית אשקלון: אלון עיריית 
; עיריית הרצליה: רוני גאון, עמרי משעלי, אסף ידין; רונית איבגיעיריית באר שבע: רד כהן; קאפח, ו

מיכל צרפתי; עיריית חיפה: מירב קובריגרו; עיריית ירושלים: גיל רייכמן; יריב בן דב, עיריית חולון: 
 עיריית כפר סבא: תמי קצבורג נבנצל, דוד בן ישי, חני דוידאור; עיריית פתח תקוה: אליאנא סובול,
נילי טבצ'ניק; עיריית רמת גן: יעל קפלן; היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון: הדס מרשל; 

תמר שטרצר, , מאיה קרבטרי: 21-פורום היפו: גיא דקניט, ורד קריספין רמתי; -ת תל אביבעיריי
 ברק כפיר, אירית נחמני, עידית הוד

 
 פתיחה והשראה - 2חלק 

 
האתגרים  בסקירת בירך את המשתתפים ופתח את המפגש ,21-עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה

הדרמטי הצפוי גידול ה בראשם, 92-שעמן מתמודדות וצפויות להתמודד ערי ישראל במאה ה
צפיפות, זיהום אוויר, מים וקרקע, שינויי אקלים,  עלייה בתוחלת החיים,לצד ה ת ישראל,אוכלוסייב

תכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" של את  העמקת פערים חברתיים ועוד. לאחר מכן הציג
היא  "ברית ערים לאיכות חיים וסביבהתכנית ". ועם אתגרים אל ככלי להתמודדות 21-פורום ה

שישה תחומים: ניהול בר קיימא, ב הכולל שורה של צעדים מעשייםמתווה לקידום קיימות עירונית 
 רחב העירוני וקהילה.אנרגיה ובנייה ירוקה, תחבורה, צריכה ופסולת, המ
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סקרה את ד"ר אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית באוניברסיטת תל אביב 

פעילותה מעוררת ההשראה האתגרים עמם מתמודד העולם בהקשר של שינויי האקלים והתמקדה ב
ש ברכב , הכוללת בין היתר עידוד הפחתת השימושל עיריית פריז בתחום ההיערכות למשבר האקלים

הפרטי על ידי הסבת נתיבי נסיעה לטובת תחבורה ציבורית, סלילה של כאלף קילומטרים של שבילי 
 אופניים והפיכת חצרות בתי הספר לשטחים ירוקים אשר ישמשו נקודות לחלחול מי נגר בעת הצפות.

 
 דיון - 9חלק 

 
, 21-ל פורום האטיה, מנכ" שולחן עגול אשר הונחה על ידי עו"ד איתןשל חלק זה כלל דיון בפורמט 

סיפרו נציגי העיריות אודות פרויקטים שמקדמות העיריות במסגרת תכנית "ברית ערים  ובמסגרתו
ואת הקהל בהתלבטויות ובאתגרים ושיתפו את עמיתיהם  21-לאיכות חיים וסביבה" של פורום ה

: ניהול רית עריםבהתאם לפרקי תכנית ב לנושאיםהתחלק . הדיון מם התמודדו במהלך קידומםשע
 בר קיימא, הפחתת השימוש ברכב הפרטי, צריכה ופסולת, והמרחב העירוני.

 
 ניהול בר קיימא: - 2נושא 
 ערים להוביל את קרא ל ,פרופ' עדי וולפסון, יועץ סביבה וקיימות לראש עיריית באר שבע

. רים, לאור העובדה שמרבית תושבי ישראל גרים בעה"מהפכה" בתחום הסביבה והקיימות
הוא קרא לעיריות לרתום את התלות של הממשלה בהן לצורך ביצוע וקידום מגוון נושאים 

עיר. לדוגמה, עיריית באר שבע שיתפה פעולה בנושא הקיימות ומשימות, כדי לקדם גם את 
יש להשקיע  ,שריפת פסולת וטיפול בשפכים. בנוסףמחקר וטיפול בעם הממשלה בנושאי 

מפליטות גזי  20%-יותר מלאחראיים מאחר שהם  הקיימות,לנושאי  ברתימת התושבים
 החממה בעיר. עיריית באר שבע משקיעה משאבים רבים על מנת להגיע לכל תושב ותושב.

 על מנת להטמיע את נושא הקיימות בעירייה, יש ציין כי  ,יוסי סילמן, מנכ"ל עיריית חולון
. חשוב למפות אפשרייםונפליקטים ניהול קמוכנות ללהכניס את הנושא לשגרת העבודה, תוך 

סים, חברות וארגונים שפועלים ברמה "את השחקנים והשותפים לתהליך: הקהילה, המתנ
שיוצרות  בתחילת התהליך יש צורך בהשגת הצלחות קטנות ומיידיות ,המקומית. כמו כן

פעמיים מגני -הכלים החדבחולון החליטה העירייה להוציא את , לדוגמה, אפקט מצטבר
דם גם תמריץ יש לקדם מהלכים שיש לצדים. מאחר שלעיריות משאבים מוגבלים, היל

 תקציב נמוך. בלמצוא דרכים יצירתיות לבצע פרויקטים גם כלכלי, ובמידה שאין, 
 ת אשדוד זכתה השבוע בפרס איסטנבול יעיריציין כי  ,דורון חזן, מהנדס עיריית אשדוד

לדבריו, ן פיתוח כלכלי לבין הגנה על הסביבה. לערים ידידותיות לסביבה, בזכות האיזון בי
כדי לקדם את הסביבה והקיימות בעיר, יש צורך בגוף עירוני מקצועי וחזק שעוסק בנושא, 

לדבריו, היעזרות ביחידה האזורית. , לצד בעיריית אשדודשפועלת סביבתית היחידה כמו ה
אך  ,דם נושאים אלה בעירקיימים קולות קוראים רבים שניתן להיעזר בהם על מנת לקאמנם 

משילות ותעוזה של מקבלי הקיימות בעיר אפשרי רק באמצעות קידום אמיתי של נושא 
הציבור והממשלה. רתימת הציבור אפשרית על ידי לעתים של ההחלטות, על אף התנגדות 

רחב פרויקט התחבורה  –מוב -הסברה ושיתוף, כפי שעשתה עיריית אשדוד בפרויקט אקו
העדפה לתחבורה ציבורית, רוכבי אופניים והולכי רגל על ת העירייה, שייתן ההיקף שמבצע

 פני הרכב הפרטי.
  הצלחות  הדגישה כי ,עיריית חיפהב מנהלת האגף לתכנון אסטרטגי ומחקרגלית רנד, ד"ר

מסייעים לרתימת  ,יחד עם חינוך הילדים והנוער בנושאי סביבה וקיימות ,קטנות ומיידיות
 . בקרב התושבים המקודמים על ידי העירייה, ולבניית אמון הציבור לתהליכים

 יש צורך בתכנון בראייה קדימה תוך היערכות  ציין כי ,יוסי סילמן, מנכ"ל עיריית חולון
לאתגרים הספציפיים של העיר לנוכח שינויי האקלים וגידול האוכלוסייה, כדי למנוע פגיעה 

חיים לתושבי העיר. לדוגמה, העיר חולון כלכלית וסביבתית ולאפשר המשך צמיחה ואיכות 
מתמודדת עם הצפות אשר צפויות להחמיר בעתיד עם העלייה בצפיפות ובשטח הבנוי. 
העירייה קיבלה החלטה לנהל את הנגר בעיר על ידי הפנייתו לשקעים האבסולוטיים 
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 הקיימים בשטח העיר, ושם לאפשר למים לחלחל אל מי התהום שנמצאים כיום בחוסר.

 
 הפחתת השימוש ברכב הפרטי: - 9נושא 
  יש לחשוב מחדש על חלוקת המרחב הציבורי הדגיש כי ,21-איתן אטיה, מנכ"ל פורום העו"ד 

אופן הטוב ביותר את תושבי העיר. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא על ידי כך שישרת ב
המוגזם הניתן כיום תוך צמצום המרחב העדפת הולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה ציבורית 

איתן  , תוך החייאת המרחב הציבורי והפיכתו למקום שנעים לשהות בו.לטובת הרכב הפרטי
לעיריות שקידמו פרויקטים מגוונים שמטרתם סקר מספר דוגמאות מהארץ ומהעולם 

 .החזרת הרחוב להולך הרגל
 די לקדם מהלכים שכציין  ,יפו-יכות הסביבה, עיריית תל אביבאיתן בן עמי, מנהל הרשות לא

. יפו הוחלט שתם עידן הרכב הפרטי-דרושה החלטה אמיצה של ראש העיר. בתל אביבכאלה 
לשבילי אופניים, בהפקעת נתיבי נסיעה לטובת המרתם לנת"צים או  הדבר בא לידי ביטוי

בנוסף, העירייה להולכי הרגל.  על מנת להנגישןמתשתיות ומכלי רכב חונים  המדרכותופינוי 
, בהם לסגור רחובות או מקטעים בזמנים מסוימים ולהפוך אותם למדרחובים מתכננת
לשהות ולאנשים להרגיש בנוח , במטרה לאפשר פינות ישיבה עם פופים וערסליםייפרשו 

גם החלקים בציבור שמתנגדים בתחילה למהלכים כאלה, בסוף מבינים במרחב. 
ד אחד חשובה הסברה טובה כשהמדרכה פנויה כיף ללכת ברחוב והעסקים פורחים. מצש

להקשות על מי שצריך ולתת קנסות, ולהיות עקביים על אף הלחץ גם ומצד שני חשוב 
 הציבורי. 

  ,ציין כי ,, עיריית פתח תקוהתחבורה ותחבורה ציבוריתענייני ל העירראש יועץ דוד קמחי  
עובדים בה. מתושבי העיר  10%-מספר אזורי תעסוקה ובתי חולים, כך שפועלים בפתח תקוה 

על מנת לצמצם את הנסועה ברכב פרטי שודרג מערך התחבורה הציבורית. לדוגמה, קווי 
ימים בשבוע כדי לספק  7ימים בשבוע פועלים כיום  1האוטובוס לאזורי התעסוקה שפעלו 

לאור השדרוגים במערך מענה לנוסעים למקומות הבילוי שמצויים באזורי התעסוקה. 
בכמות הנוסעים. בנוסף, בשיתוף עם משרד התחבורה  יםאחוז 100 גידול שלהתחבורה נרשם 

נוסעים  200,000יפו שמסיע -התחיל לפעול קו חדש מפתח תקוה לתל אביב ,ונתיבי איילון
 בחודש.

 מיזם סיפרה על  ,דשנות, עיריית כפר סבאשרית סלע, מנהלת אגף קיימות וחWe.Ride 
ף פעולה של עיריית כפר סבא, החברה לעידוד תחבורה שיתופית בכפר סבא, פרי שיתו

אפליקציה המרכזת פתרונות מדובר בוחברת "ווסטרן דיגיטל". של העירייה הכלכלית 
יים, רכב קארפול, שאטלים, אוטובוסים, אופנ, כגון תיים שיתופיים עבור עובדים בעירתחבור

 .שיתופי, קורקינטים ועוד

 צריכה ופסולת - 1נושא 
 סיפר על מיזם "עיר אפס פלסטיק"  ,עיריית הרצליה בכיר,נכ"ל יוסף )ג'ו( ניסימוב, סמ

במסגרתו מעודדת העירייה את עובדיה ואת תושבי העיר להפחית ואף להפסיק את השימוש 
בין אגפי העירייה,  במסגרתה האגף שהצליח התקיימה תחרות בין היתר בפלסטיק חד פעמי. 

המהלך בעקבות . אגפי זכה בטיולבכלים חד"פ  מוששילהפחית במידה הרבה ביותר את ה
 ,בשנה הראשונה למיזם. בנוסףכבר  10%-בבעירייה הצטמצמה רכישת הכוסות החד"פ 

את הפסיקו לחלוטין כבר שניים  ,בתי הספר בעיר 10הוכנסו מדיחי כלים לגני הילדים, ומתוך 
יבור, אך הצהמיזם נתקל בהתנגדויות לדבריו, בפלסטיק חד פעמי, והיד עוד נטויה. השימוש 
 תרמה להבנת חשיבותו של הנושא ויתרונותיו הבריאותיים והסביבתיים.הסברה לבסוף ה

  ,הייחודי פרויקט התיאר את  ,עיריית רמת גן, סמנכ"ל חדשנות ומנהלת הבורסהאמנון בוץ
והעברתה איסוף הפסולת האורגנית מירקנים בעיר, שיזמה ומפעילה העירייה להפרדה ו

רת הפרויקט חולקו לירקנים פחים חומים תוך הסברה אודות אופן לטיפול סביבתי. במסג
ההפרדה, והתקיים איסוף בתדירות גבוהה למפעל "חץ אקולוגיה" המשתמש בפסולת 
ליצירת קומפוסט או ליצירת אנרגיה ע"י שריפה. במסגרת גיבוש הפרויקט נעשתה למידה 

העלו צורך ש ,הירקניםם של מניסיונות קודמים של הפרדת פסולת בעיר ותוך מיפוי צרכיה
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הפרויקט נולד מיוזמה של תושבת העיר, במסגרת . מהעסקשל הפסולת יותר פינוי תכוף ב
אחד מקורסי המנהיגות הסביבתית לתושבים, שמפעילה העירייה. פרויקטים מסוג זה 

 בעיר.מבטאים חשיבה מחוץ לקופסא וראייה בפסולת כמשאב שקיים 
  ,של העירייה סיפר אודות מיזם  ,ןראשון לציו הסביבה, עירייתראש מנהל איכות איתמר לוי

קבוצות ווטסאפ  11עידוד צריכה מקיימת בקרב תושבי העיר, במסגרתו מפעילה העירייה ל
יוזמה של תושבת העיר המיזם נולד בעקבות שנייה. -מוצרים ידשכונתיות למסירת או קניית 

יד חנות הקימה העירייה  ,ירייה. בנוסףעב איכות הסביבהלאגף ההמנוהלת על ידי שאומצה ו
"ס רמת אליהו, המתופעלת על ידי מתנדבים ואשר במתנ 'קיימותאשנייה קהילתית בשם '

 .הכנסותיה מוקדשות לקידום פעילויות קהילתיות בעיר
  תיאר את מיזם "תו עירוני  יפו-בן עמי, מנהל הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביבאיתן

. במסגרת הפרויקט העסקים מקבלים הדרכה על קדמת העירייהירוק לעסקים" שמ
התייעלות סביבתית בעסק. כמו כן, פותחה אפליקציה שבה נעזרים העסקים כדי לבצע 

פתרונות זמינים ליישום, במציאת תועלת של פעולות ההתייעלות ו-חישובים לגבי עלות
כתוצאה ממהלך זה, . הפחתת שינוע של סחורה וכו'כלים חסכוניים, לדוגמא רכש של 

, וזאת על ידי סידור מחדש של המחסנים 00%-בעסקים הירוקים פחתה נסועת האספקה ב
צמצמו את השימוש בכלים חד פעמיים, לאור ההבנה העסקים כמו כן, ושינוי הנהלים. 

הפחתת השימוש למיזם בין היתר מתייחס השהשימוש בכלים רב פעמיים חוסך להם כסף. 
בעסקים הירוקים לרכוש בנוסף מעודדת העירייה את תושבי העיר . חד פעמיים בקשים

 1000מהלך זה היה כרוך בעלות של ". Coluהטבות באפליקציית המטבע המקומי "באמצעות 
של העסקים  מכירותהמחזור ב ₪אלף  211של צמיחה למצד העירייה, אך הוא תרם  ש"ח

 . הירוקים
 סיפרה על הקמתו  הסביבה, עיריית חדרה, חדוה יחזקאלי, סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק

-. באמצעות פאנלים פוטובעיר חדרה של גן הילדים מאופס האנרגיה הראשון בישראל
בתכני ייצר יותר אנרגיה ממה שהוא צורך. וולטאיים, בנייה חכמה, ומערכות יעילות, הגן מ

 . משולבים ערכי הקיימות ונושא החיסכון באנרגיה הלימודים בגן
 סיפר על הפרויקט קילה, משנה לראש העיר ומחזיק תיק הסביבה, עיריית אשקלון, מישל בוס

שהובילה עיריית אשקלון בשיתוף המשרד להגנת הסביבה להסמכת תחנת המשטרה 
העירונית כ"תחנה ירוקה". השוטרים עברו הדרכות והרצאות, מטמיעים צעדים להתייעלות 

עמיים, ואף משתתפים בפעילויות בצריכת מים וחשמל והפחתת השימוש בכלים חד פ
 קהילתיות בעיר בנושאי סביבה וקיימות. 

 סיפר על החלטתה של עיריית אילת להפוך , מנהל מינהל תפו"ח, עיריית אילת, גבריאל אביטל
מהאנרגיה שלה תופק  200%-לעיר הראשונה בישראל שתהיה עצמאית אנרגטית, כלומר ש

ה באמצעות פרישת פאנלים סולריים זדמת חזון ות מתחדשים ומקומיים. העירייה מקרממקו
על גגות הציבור ועידוד וסיוע לתושבים בהתקנת מתקנים כאלה גם על גגות פרטיים. כמו כן, 

 העירייה מקדמת צעדים להתייעלות אנרגטית וניהול אנרגיה חכם. 
 

*** 
 
 

 .21-: תמר שטרצר ומאיה קרבטרי, פורום הכתבו
 

 לחצו כאן.לחן העגול ולעיון בחוברת שהושקה בו, לצפייה בתמונות מאירוע השו
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