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 זרועות הפעילות

 חקיקה

 ביזור סמכויות

תכנון  
 -ובנייה 

 ערים

העצמת  
 העירוניות



 15-אמנת האקלים של פורום ה

מול  2008נחתמה בפברואר •
 .  ICLEI -ארגון עולמי של עיריות 

 

התחייבו לפעול   העיריות•
לצמצום פליטות גזי חממה  

 :אוויר בארבעה תחומים ומזהמי

 

 .ובנייה אנרגיה•

 .ודלקים תחבורה•

 .ומחזור פסולת•

 .העירוני המרחב יירוק•



   
 72%בניינים 

 11%פסולת 

 17%תחבורה 
2007 

 81%בניינים 
 9%פסולת 

תחבורה  
10% 

2012 

 פליטות גזי חממה עירוניים
 (בניכוי פעילויות ומבני העירייה)



דוגמא לגיבוש והטמעת כלי  

 :רוחבימדיניות 

על אימוץ   15-החלטת פורום ה

 התקן הישראלי לבנייה ירוקה



 15-בערי פורום ה 5281י "אימוץ ת –החלטת ראשי ערים 

2014 2015 2016 

 קומות 8מגורים עד 

  9-15מגורים 
 קומות

משרדים מעל 
 ר"מ 5,000

משרדים מעל 
 ר"מ 20,000

מבנה התקהלות  
 ציבורית

 בית חולים

 בית 
+  ספר 

 גן ילדים

מבנה מסחר מעל  
 ר "מ 2,500

  6,000מלון מעל 
 ר"מ

 בניין העירייה

 מעל אכסנייה
 ר"מ 1,000  

 קרקע  צמודי

  15מגורים 
 קומות ומעלה



 ?מדוע לאמץ את התקן

 .משלה הוראות להכין עירייה לכל חוסך•
 

  .עירייה במשאבי תלות ללא חיצוני התעדה תהליך•
 

 מייעלת ,היזמים על מקלה – אחידה מדיניות•
 .השוק ומניעה

 
 .תקופתית בקרה עם מקצועי תקן•

 



 תחזיות דמוגרפיות בישראל

21,000,000 

15,000,000 

8,000,000 

2100 

2050 

2015 



 האתגרים העכשוויים של הערים הגדולות

 ריבוי ומגוון .עסקים, שירותים, מוסדות, יוממים, תושבים

,  בחלופותומחסור גודש , הפרטיתלות ברכב 
 .יעילהציבורית לא תחבורה 

 תחבורה

 .פסולת, נגרמי הצפות , רעש, אווירזיהום 
מטרדים  
 סביבתיים

, החלטותבקבלת מעורבות , העירייהקשר עם 
 .ציבורבשטחי מחסור , קהילה וקהילתיות

 צרכי ציבור



 ?כיצד נתמודד עם הגידול הדמוגרפי

יש לעצב מחדש את ארגז הכלים  •
 .שלנו לתכנון וניהול עיר

 

,  כלים משפטיים וכלכליים•
 .תכנוניים וסביבתיים, תפעוליים

 

 





 תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה

 .עירוניתקידום קיימות •

 

 . ארגוני בעירייהשינוי •

 

 .קו עם ערים מובילות בעולםיישור •

 

 .הגדולותהעיריות של משותף מהלך •

 



 תחומי הפעילות



 .אגפיים רפרנטים + עירוני קיימות מנהל מינוי•

 .עירוני קיימות צוות הקמת•

  – העירייה בפעילות קיימות דרישות הטמעת•
 .עובדים ,הרכב צי ,העירייה מבני ,מכרזים

 .בעיר הפועלים רלבנטיים גופים עם פ"שת•

 .בציבור ושיתוף שקיפות•

 

 קיימא-ניהול בר



 מסגרת ארגונית לקידום התכנית
 



 .ירוקה לבנייה הישראלי התקן אימוץ•

 .ציבור ומבני רחוב בתאורת האנרגיה בצריכת התייעלות•

  בנייה ,אנרגטית התייעלות בנושא לתושבים מידע ריכוז•
 .ירוקים ושיפוצים ירוקה

 אנרגיה ובנייה



 .ושימורם עצים נטיעת ,ציבוריים שטחים הצללת•

 .עירונית חקלאות קידום•

 .עירוני טבע קידום•

 .ונגר מים ניהול•

 ."מקיימות שכונות" הקמת•

 המרחב העירוני



 תובנות

 .  להסתכל קדימה•

ולהוסיף קמצוץ  ; עובדות ונתונים, לנתח מגמות•
 .של תחושת בטן

 ".מה רצוי"אלא גם , "מה צריך"לא רק •

 .לשכנע, לחפור, לדבר -לעשות נפשות •

 . רצון טובושגרירי שותפים •

 .לא לאבד את הדרך•

 .  להסתכל קדימה להמשיך•
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