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א. רקע כללי

 ICLEI אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים, הנה גרסה מקומית-ישראלית לאמנה הבינלאומית של ארגון
להגנת האקלים, עליה חתמו ב-13 בפברואר 2008 שמונה עשרה עיריות גדולות ובינוניות במדינת ישראל )15 ערי הפורום ושלוש 

עיריות גדולות נוספות - ירושלים, אשקלון ובת-ים(.
במסגרת האמנה התחייבו העיריות להצבת יעדי הפחתה כמותיים ברורים להפחתת פליטות גזי החממה וזיהום האוויר בעיר, 
ולהכנת תכנית פעולה עירונית שתוביל להגשמת יעדים אלה. הערים התחייבו להפחית את זיהום האוויר באופן דומה לנעשה 
בערים הגדולות בעולם המערבי, וכן להפחית את פליטת גזי החממה בלא פחות מ- 20% עד לשנת 2020 ביחס לרמת הפליטה 
של שנת 2000. אמנת פורום ה-15 הנה יוזמה ראשונה מסוגה בישראל, במסגרתה מתחייב גורם שלטוני לשיפור כמותי ומדיד 

של איכות האוויר של תושבי המדינה. 

ב. מתווה הפעילות ליישום האמנה- ברמה העירונית

יישום האמנה, נדרשות העיריות החתומות על האמנה לפעול בהתאם למתווה פעילות מפורט, הכולל ארבעה שלבים  במסגרת 
מרכזיים ושורה של פעילויות הנגזרת מכל אחת מהן, כמפורט:

)1( שלב ההיערכות - השלב כולל הקמת ועדת היגוי עירונית; הכשרה מקצועית לועדת ההיגוי; אישור תקציב ליישום שלב התכנון; 
בחירת צוות-ייעוץ מקצועי לליווי העירייה בתכנון והכנת התוכנית; כניסה לפרויקטים שזמינותם מיידית.

)2( שלב התכנון - ביצוע סקר עירוני למיפוי ואפיון זיהום האוויר, גזי החממה ומקורותיהם; הגדרת חזון ומדיניות מנחה; הגדרת 
יעדי הפחתה כמותיים; בניית תוכנית אב עירונית. 

)3( שלב ההטמעה והיישום- הטמעת תכנית האב העירונית בעירייה ובעיר; תקצוב וכניסה לתכנון המשכי; תקצוב, יישום וביצוע 
פרויקטים פיזיים; חינוך, הסברה, שיווק והנחיה; חקיקה ואכיפה; בדיקה תקופתית של עמידה ביעדים השנתיים; ניטור ובקרה. 

)4( הערכה מחדש ועדכון תקופתי של תוכנית האב העירונית-  אחת לחמש שנים. 

תקציר מנהלים
תקציר 
מנהלים
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ג. סיום שלב ההיערכות ותחילת ביצוע שלב התכנון - ברמה העירונית

)1( ביצוע שלב ההיערכות- תמונת מצב

הטבלה שלהלן משקפת את מידת יישומם של הצעדים הנדרשים מן העיריות במסגרת שלב ההיערכות וכן את הצעד הראשון 
הנדרש מהן במסגרת שלב התכנון )התחלת ביצוע הסקר(, על ידי כל אחת מן העיריות החתומות על האמנה, עד ליום כתיבת הדוח. 

עם סיום ההתקשרות של העיריות עם צוותי-הייעוץ המקצועיים, החלו העיריות ביישום שלב התכנון, אשר צפוי לארוך כשנה.

ביצוע	שלב	ההיערכות	-	תמונת	מצב 
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אישור תקציב 
לתהליך

מינוי ועדת היגוי 
עירונית

מינוי רפרנט 
עירוני

הכשרה לועדת 
ההיגוי העירונית

התקשרות עם 
צוות-ייעוץ

ביצוע פרויקטים 
זמינים- מתמשך

יציאה	לשלב	התכנון

החלו בתהליך 
ביצוע הסקר

 

* בתהליך - עיריות בהן תהליך ההתקשרות עם צוות- הייעוץ בו בחרו נמצא בעיצומו, אך טרם נחתם סופית חוזה ההתקשרות עמו. העיריות ירושלים 
וחיפה אמנם טרם סיימו את תהליך ההתקשרות עם צוותי הייעוץ אך החלו זה מכבר באיסוף הנתונים לביצוע סקר הפליטות העירוני ועל כן מסומנות 

בירוק ברובריקה זו. 
** טרם בוצע - עיריות אשר טרם החלו בהתקשרות עם צוות- ייעוץ מקצועי ו/או טרם החלו בביצוע סקר הפליטות העירוני. עיריית ראשון לציון נמצאת 
בשלבים אחרונים של חתימה על חוזה עם צוות הייעוץ הנבחר ולכן אמורה להתחיל בביצוע הסקר במהלך השבועות הקרובים. עיריית אשקלון סיימה 
את תהליך ההתקשרות סמוך לפרסום הדוח ואמורה להתחיל בביצוע סקר הפליטות בימים אלה ממש. העיריות רחובות ופתח-תקווה עדיין לא אישרו 
תקציב לתהליך, אך הן כבר סיימו את תהליך בחירת צוות הייעוץ והכנת חוזה ההתקשרות עמו ולכן, לכשיאושר התקציב הן יוכלו לצאת לדרך ולהתחיל 
בביצוע הסקר. העיריות באר-שבע וגבעתיים טרם בחרו בצוות ייעוץ ועל כן לא החלו בביצוע הסקר. עיריית גבעתיים אף טרם אישרה תקציב לביצוע שלב 

התכנון.    

)2( פרויקטים שזמינותם מיידית

העיריות הונחו לפעול לביצועם של פרויקטים הניתנים ליישום מהיר כבר במסגרת שלב ההיערכות ליישום האמנה. הכוונה היא 
לפרויקטים שאינם דורשים תכנון ארוך טווח והקצאת תקציבים מיוחדת, במטרה לתת ביטוי מעשי ומהיר לעקרונות תוכנית האב 

העירונית ארוכת הטווח, מבלי לחכות לסיום תהליך התכנון, אשר יארך זמן ממושך.
בדוח המלא מובאות דוגמאות לפרויקטים כאלה שמיושמים בשמונה עשרה הערים החתומות על האמנה, במגוון תחומים, בדגש 

על ארבעת נושאי הסל העתידים להיות כלולים בתוכנית האב העירונית על פי האמנה.

טרם בוצע**בתהליך*בוצע
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ד. הובלה וניהול התהליך ברמה הארצית, ויישומו בפועל עד כה

)1( גיבושה והכנתה של האמנה

תהליך ניסוחה של האמנה וגיבוש ההסכמות על מטרותיה ואופן יישומה התקיים במהלך כל שנת 2007. התהליך התקיים במסגרת 
צוות היגוי משותף בו היו חברים נציגי העיריות, פורום ה-15, המרכז לקיימות מקומית, כנציג ארגון ICLEI בישראל, והמשרד 
להגנת הסביבה, וכלל התייחסות להיבטים מקצועיים שונים, לרבות היבטים סביבתיים, מדעיים, מנהליים ומשפטיים של האמנה 

והשפעתה על העיריות ומהלך עבודתן.

)2( חתימה על האמנה

ב-13 בפברואר 2008 התקיים אירוע החתימה על האמנה, אשר כלל כנס ויום עיון בנושא המאבק בהתחממות הגלובאלית ובזיהום 
האוויר בערים הגדולות, ובשיאו התקיים טקס החתימה על האמנה על ידי שמונה עשרה העיריות. האירוע התקיים במעמד נשיא 
המדינה ומכובדים נוספים, בבית המועצה לישראל יפה, הנמצא במרכזה של הריאה הירוקה הראשית של העיר תל אביב-יפו - 

פארק הירקון.

)3( הקמת מטה היגוי ובקרה

במטרה לספק לעיריות כלים תומכים ליישום האמנה הקים פורום ה-15 מטה מקצועי מיוחד להיגוי התהליך ובקרה על התקדמותו 
"מטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15"(. המרכז לקיימות מקומית והמשרד להגנת הסביבה הינם שותפים מרכזיים  )להלן: 
לפיתוח היוזמה ולבניית מטה ההיגוי והבקרה. המטה מורכב ממומחים מקצועיים מפורום ה-15, מהעיריות, ממשרדי ממשלה 

ומארגוני סביבה.

קידום האמנה והתוכניות הנגזרות ממנה הן ברמה הארצית הרחבה והן ברמת  בין שאר תפקידיו של מטה ההיגוי והבקרה: 
העירייה הבודדת; פיקוח כללי על התקדמות התהליך, ניהולו והתווייתו; רישות המידע, הידע והניסיון הנצבר בין העיריות; תיאום 

מהלכים, רגולציה ותקציבים בין הפורום, העיריות ומשרדי הממשלה ועוד. 

המטה הרחב מחולק לשלושה צוותי עבודה יישומיים: צוות מדעי, האחראי על ליווי ובקרה של תהליך ביצוע סקר הפליטות 
ועריכת התחזיות בעיריות, כמו גם על עדכון ושיפור המתודולוגיה המדעית שלפיה מתבצעים הסקרים; צוות תיאום ובקרה שעוסק 
יוזמות  בין העיריות עצמן, בקידום  וגופים חיצוניים, בתיאום  בקידום התהליך ברמה הרוחבית, בתיאום מול משרדי ממשלה 
יוזמות לקיום אירועים שונים אחת לתקופה בעיריות במטרה  ומידע האחראי על קידום  צוות הסברה, הדרכה  ועוד;  חקיקה 
להעלות את מודעות התושבים לתהליך, כמו גם לקיום הכשרות מקצועיות לעיריות בנושאים שונים שיסייעו להן בתהליך יישום 

האמנה. 

)4( פעילויות מטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15 במסגרת שלב ההיערכות

מגובים. 1  אחידים,  ביצועיים,  לשלבים  יישום האמנה  פורט את תהליך  ליישום האמנה- המתווה  כתיבת מתווה הפעילות 
בלוחות זמנים. מתווה הפעילות, כמו שאר החומרים המקצועיים הקשורים באמנה, מפורסם באתר האינטרנט של הפורום, 

לשימושן השוטף של העיריות במהלך התהליך ולשם שקיפות מרבית של התהליך לציבור הרחב. 
סבבי פגישות עם ראשי עיר/מנכ"לים וועדות ההיגוי העירוניות להתנעת התהליך ולמעקב אחר ביצועו- במטרה לוודא כי. 2 
העיריות הפנימו את עקרונות התהליך, מכירות את המתווה ליישום האמנה ומחויבות לתהליך, הן בדרגי הניהול של העירייה 
והן בדרגים המקצועיים והמבצעים. זאת, במקביל למענה שוטף וקבוע לשאלות והצעות המועלות מצד העיריות במהלך הדרך 

במסגרת קשר יומיומי המתקיים בין הפורום לבין הרפרנטים העירוניים המנהלים את התהליך בעיריות. 
גיבוש מאגר צוותי-ייעוץ מרכזי להכנת התוכניות העירוניות- פורום ה-15 פרסם, באמצעות 'החברה למשק וכלכלה של. 3 
השלטון המקומי' )להלן:"משכ"ל"(, RFP )בקשה להציע הצעות( לצורך הקמת מאגר צוותי-ייעוץ מרכזי. במסגרת ה-RFP אושרו 
אחד עשר צוותי-ייעוץ, אשר ענו כולם על הדרישות המחמירות שהוצגו בו, הכוללות מומחיות, ידע וניסיון בתחומים השונים 
בהן עוסקת האמנה. בנוסף, הכין הפורום, בסיוע משכ"ל, הצעה לחוזה התקשרות מומלץ בין העירייה לבין צוות-הייעוץ עמו 
היא בחרה להתקשר, במטרה לקצר את תהליכי ההתקשרות ולזרזם, כמו גם לכלול דגשים וסעיפים מיוחדים שיענו בצורה 
הטובה ביותר על מטרות האמנה ואופן יישומה בעיריות. הפורום אף ערך מפגש היכרות ותיאום עם צוותי-הייעוץ. המפגש 
סייע ליצירת קשר ישיר ושוטף בין חברי הצוותים לנציגי הפורום, להיכרות מעמיקה של הצוותים עם האמנה ומתווה הפעילות 

שלה ולתיאום ציפיות לשם בניית תהליך מקצועי אחיד.
כתיבת מדריך מקצועי לביצוע סקר פליטות עירוני- לצורך יישום השלב הראשון באמנה, הוכן על ידי הצוות המדעי במטה. 4 
כולל  המדריך  העירוני.  הפליטות  סקר  לביצוע  אחידה  מתודולוגיה  המתווה  מקצועי,  מדריך  הפורום  של  והבקרה  ההיגוי 
מתודולוגיה לעריכת סקר פליטות גזי חממה, הנסמך על המתודולוגיה של ארגון איקלי העולמי, וכן מתודולוגיה לעריכת סקר 

מזהמי אוויר. 
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גיבוש והפעלת סדנאות הכשרה לעיריות המשתתפות- במהלך השנה שחלפה מאז החתימה על האמנה התקיימו ארבע. 5 
סדנאות מקצועיות לגורמים המעורבים ביישום האמנה בעיריות: )1( מיד לאחר אירוע החתימה על האמנה התקיימה סדנת 
העשרה ושיתוף בידע שנצבר בעיריות פרייבורג ומילאנו בקידום תוכניות להגנת אקלים. בסדנה הרצו ראש עיריית פרייבורג, 
ד"ר דיטר סלומון ומר אדוארדו קארוצ'י, סגן ראש עיריית מילאנו; )2( כל אחת מועדות ההיגוי העירוניות עברה סדנת היכרות 
ראשונית עם מושגי היסוד הקשורים למשבר האקלים וזיהום האוויר בערים ובמסגרתה נבחנו אפשרויות להטמעת המושגים 
הללו בסדר היום של הרשות; )3( סדנה בת יומיים בנושא מיפוי, חישוב וצמצום פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר בערים, 
הועברה לרפרנטים העירוניים, בהשתתפות שני נציגים מארגון איקלי, אשר דנו עם העיריות במגוון נושאים עמן יתמודדו 
במהלך יישום האמנה, תוך שיתוף בניסיונן של עיריות אחרות בעולם בקידום מהלכים דומים; )4( סדנת הכשרה מקצועית 
לביצוע סקר הפליטות העירוני נערכה לאנשי המקצוע בעיריות ולצוותי-הייעוץ החברים במאגר, במהלכו נלמדה באופן מעמיק 

המתודולוגיה המקצועית לעריכת הסקר. 
איגום ותיאום פעולות, סמכויות ותקציבים מול משרדי ממשלה וגורמים אחרים - בין השאר, איסוף מרוכז של נתונים. 6 
ומידע מגורמים חוץ-עירוניים לצורך ביצוע סקרי הפליטות העירוניים )חברת החשמל, חברות הדלק, הלמ"ס ועוד(; תיאום 
קולות קוראים עם משרדי הממשלה לצורך מימון פרויקטים סביבתיים בעיריות; השתתפות בועדות ובפורומים מקצועיים 
בנושאים הקשורים או משיקים לאמנה )לדוגמה: השתתפות בצוות להקמת מנגנון לרישום פליטות גזי חממה של המשרד 

להגנת הסביבה, בועדה בראשות מחוז תל-אביב של משרד הפנים בנושא מדיניות לקידום בניה ירוקה ועוד(.

ה. עם המבט קדימה...

אנו צופים כי עד לחודש ספטמבר 2009 יסיימו כל העיריות החתומות על האמנה את ביצוע סקר הפליטות העירוני, ובהמשך השנה 
יגדירו את יעדי הפחתת הפליטות עד לשנת 2020, ויחלו בכתיבתה של תכנית האב המלאה והמקיפה של עירם להפחתת זיהום 

אוויר ופליטות גזי חממה. 
לצערנו, במספר נושאי-משנה הכלולים בסקר הפליטות העירוני, אנו נתקלים בבעיות שונות בהשגת הנתונים והמידע הדרושים 
לצורך ביצועו המלא. הדבר נובע בעיקר מחוסר שיתוף פעולה של חלק מהגורמים החוץ-עירוניים אליהם אנו פונים לשם איסוף 
הנתונים, כגון, חברות הדלק וחברות התחבורה הציבורית הארציות. בהקשר זה, ראוי לציין את שיתוף הפעולה המצוין לו זכינו 
לקבל מן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחברת נת"ע )נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ( אשר עשו כל שביכולתם בכדי לספק 

לערים מידע מותאם, מדויק ומלא.
מטה ההיגוי והבקרה ממשיך ללוות מקרוב את התהליך ולספק לעיריות את מרב המידע והכלים המקצועיים להם הן זקוקות לשם 

ביצוע מיטבי של שלב התכנון. 
הרחב  והציבור  הרלבנטיים  הגופים  בעדכון  וימשיך  למעשה,  הלכה  וליישומה  האמנה  לקידום  במרץ  לפעול  ימשיך  המטה 

בהתקדמות תהליך יישום האמנה, בשקיפות ובגילוי מלא.

למידע ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד לינור שגיא, מנהלת הפרויקט, בדוא"ל: linor@forum15.org.il או בטלפון: 
.03-6844236
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א. רקע כללי

)1( פורום ה-15

פורום ה-15 מאגד את הערים העצמאיות בישראל, אשר אינן מקבלות מענקי איזון או מענקי פיתוח ממשלתיים והן מנוהלות 
כמשק סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים. 

בפורום חברות הערים הבאות: אשדוד, באר-שבע, גבעתיים, הרצליה, חדרה ,חולון, חיפה, כפר-סבא, נתניה, פתח-תקווה, 
ראשון לציון, רחובות, רמת-גן, רעננה, תל אביב-יפו.

בערי הפורום מתגוררים קרוב ל-3 מליון תושבים )כ- 40% מאוכלוסיית ישראל(, ומעגלי אוכלוסיה רבים נוספים עושים שימוש 
יומיומי בשירותים העירוניים והמטרופולינים שעיריות הפורום מעניקות. מעגל האוכלוסייה אותו משרתות ערי הפורום בפועל 

מוערך בלמעלה מ-80% מאוכלוסיית מדינת ישראל.
היקפה הרחב של האוכלוסייה אותה משרתות ערי הפורום, ותפקידן המרכזי במפה הלאומית, מעמידים את ערי פורום ה-15 
בחזית האתגרים והקשיים הלאומיים של מדינת ישראל, ובהם: פיתוח כלכלי ופיתוח מקורות תעסוקה, מחקר ופיתוח, בריאות, 
חינוך, תרבות, תחבורה, איכות סביבה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון אורבאני, התמודדות עם מצבי סעד ורווחה, קליטת עלייה 
ועוד. בהתמודדותן עם הקשיים והאתגרים הללו, ועל אף העובדה שהן אינן זוכות במענקים ממשלתיים, הפכו 15 העיריות לאי של 

יציבות והצלחה בשדה העשייה הציבורית והמקומית. 
יוזמות ופרויקטים  פורום ה-15 מרכז את פעילותו בקידום, סיוע ופיתוח של הערים החברות בו, בין השאר, באמצעות קידום 
משותפים ובהסדרה מחדש של יחסי השלטון המרכזי עם הערים הגדולות בישראל, בחתירה לביזור סמכויות ולעצמאות ניהולית 

רחבה של הערים הגדולות. 
אחד מן הפרויקטים המרכזיים אותם מקדם פורום ה-15 הוא האמנה להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים. 

)2( המרכז לקיימות מקומית 

הסביבה,  להגנת  המשרד  סביבתית,  ומנהיגות  לחשיבה  השל  מרכז  בין  כשותפות   ,2006 בשנת  הוקם  מקומית  לקיימות  המרכז 
לפיתוח  מובילה  כאסטרטגיה  מקומית  קיימות  לקידום  פועל  המרכז   .ICLEI וארגון  אביב(  תל  )אוניברסיטת  פורטר  ספר  בית 
וניהול עירוני ולקידום איכות החיים והסביבה. המרכז מספק כיווני חשיבה וידע, כלים, הכשרות, ודוגמאות לרשויות מקומיות 
שמתמודדות עם המשבר הסביבתי בכלל ומשבר האקלים בפרט. המרכז לקיימות מקומית משמש כנציג ארגון ICLEI וארגון ה- 

New Economic Foundation בישראל.

)3( אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים

 ICLEI ולהגנת אקלים הנה גרסה מקומית-ישראלית לאמנה הבינלאומית של ארגון  זיהום אוויר  אמנת פורום ה-15 להפחתת 
להגנת האקלים. יוזמת האמנה מקודמת על ידי פורום ה-15, בשיתוף עם המרכז לקיימות מקומית בישראל. 

15 חברות  כוללות את  פורום ה-15. ערים אלה  ובינוניות על אמנת  גדולות  עיריות  13 בפברואר 2008 חתמו שמונה עשרה  ב- 
בכך, נטלו על עצמן שמונה עשרה העיריות מחויבות  שלוש עיריות גדולות נוספות- ירושלים, אשקלון ובת-ים.  וכן  הפורום, 
מפורשת להצבת יעדים כמותיים ברורים להפחתת פליטות גזי החממה וזיהום האוויר בעיר, ולהכנת תכנית פעולה עירונית שתוביל 
להגשמת יעדים אלה. האמנה מקפלת בתוכה התחייבות להכנת תוכנית אב עירונית על פי אבני דרך ברורות וידועות מראש, 
המפורטות באמנה הבינלאומית של ארגון ICLEI, וכן מחויבות להצבת יעדי הפחתה כמותיים ברורים לכל עיר, וזאת בהסתכלות 
אסטרטגית לשנת 2020. במסגרת האמנה לוקחות על עצמן העיריות להפחית את זיהום האוויר באופן דומה לנעשה בערים הגדולות 
בעולם המערבי, וכן להפחית את פליטת גזי החממה בלא פחות מ- 20% עד לשנת 2020, ביחס לרמת הפליטה של שנת 2000. 
יש לציין כי ההתחייבות הקיימת באמנה הישראלית להפחתת רמות זיהום האוויר, כמו גם ציון אחוזי ההפחתה בפליטות גזי 

החממה הנה תוספת ישראלית לאמנה הבינלאומית, אשר אינה כוללת את ההתחייבויות הללו בגוף האמנה. 

אמנת פורום ה-15 הנה יוזמה ראשונה מסוגה בישראל, במסגרתה מתחייב גורם שלטוני לשיפור כמותי ומדיד של איכות 
האוויר של תושבי המדינה. אנו מאמינים כי יישומה של האמנה יוביל להטבה ממשית ומקיפה באיכות החיים והסביבה של 
תושבי המדינה, במגוון רחב ביותר של תחומי חיים. לאור החשיבות הנ"ל, עושה הפורום מאמצים לספק כלים ביצועיים 

לעיריות, כפי שיפורט בהמשך.

נוסח האמנה הישראלית מצורף כנספח א' לדוח. 
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ב. מתווה הפעילות ליישום האמנה - ברמה העירונית

במסגרת יישום האמנה, נדרשות העיריות החתומות על האמנה לפעול בהתאם למתווה המפורט להלן:

)1( שלב ההיערכות

הקמת פורום מוביל בעירייה-א.  הקמת ועדת היגוי בראשות ראש העירייה או מנכ"ל העירייה, שתפקידה להוביל ולנהל 
את תהליך הכנת תוכנית האב העירונית להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים, וכן לפקח על יישום והתקדמות התהליך 
כולו. העיריות נתבקשו להקים ועדות היגוי רחבות, המשלבות בתוכן את כלל הגורמים הרלוונטיים העוסקים בניהול, 
תוכנית  תעסוק  בהם  המפתח  לנושאי  הנושקים  או  הקשורים  תחומים  אותם  בכל  והעיר,  העירייה  של  ופיתוח  תכנון 
האב העירונית. כמו כן, הומלץ בפני העיריות לשקול את צירופם של נציגי ממשלה רלוונטיים ונציגים מגופים ציבוריים 
ומקצועיים חיצוניים, העשויים לקדם את התהליך, הן בשלב התכנון והן בשלב היישום וההטמעה. בנוסף, הומלץ לשקול 

צירופם של נציגי תושבים ונציגים מארגוני סביבה.

כל ועדת היגוי עירונית מינתה רפרנט עירוני מבין עובדי העירייה, לצורך ריכוז פעולותיה של הועדה ולצורך קידום וניהול 
שוטף של התהליך, תיאום בין הגורמים המעורבים, גיוס משאבים, קשר עם הגורמים המעורבים ועם מטה פורום ה-15 
ועוד. הודגש כי על הרפרנט להיות בעל ראיה כלל מערכתית )מנכ"ל, סמנכ"ל, ראש מנהל, מנהל אגף בכיר, ובכל אופן בעל 
תפקיד העוסק הלכה למעשה בתכנון אסטרטגי עירוני כללי, בתכנון אסטרטגי בתחומי התכנון האורבאני ואיכות הסביבה 

וכדומה(.

סדנת הכשרה מרוכזת לחברי ועדת ההיגוי העירונית-ב.  כל ועדת היגוי מחויבת לעבור הכשרה מקצועית, מטעם פורום 
זיהום האוויר, משבר  נושא  עם  היכרות מקצועית  יסוד,  מושגי  כוללת הטמעת  לקיימות מקומית, אשר  והמרכז  ה-15 

האקלים העולמי  ואפשרויות הפעולה לצמצומו, לימוד מניסיון בארץ ובעולם וכיוב'. 

אישור תקציב להכנת תוכנית האב העירונית- תנאי מקדים להצטרפות לאמנת פורום ה-15ג.  היה אישור תקציב בסך 
האב  ותוכנית  הסקר  עריכת  לעצם  והן  עירונית  הפנים  להיערכות  הן  המיועד   ,2008-2009 לשנים  ש"ח  אלף   200-250
העירונית. הומלץ להביא את נושא האישור התקציבי, כמו גם את עצם כניסתה של העירייה לתהליך האמור, לידיעתה ו/
או אישורה של מועצת העירייה. החלטת המועצה בעניין זה מהווה נקודת התחלה פנים-עירונית ומסמלת את התחייבות 
העירייה ומועצת העירייה להובלת שינוי משמעותי כולל בנושא זיהום האוויר והגנת האקלים. כמובן כי לצורך יישום 
והטמעת התוכנית בעירייה ובעיר וכן לצורך פיתוח תוכניות פרטניות בנושאים ממוקדים תידרש הקצאת משאבים נוספת, 

אשר זמנה יגיע לאחר גיבוש תוכנית האב העירונית. 

תהליך התכנוןשלב מקדמיכניסה לתהליך

עד 5 שניםכ-12 חודשים

חתימה על 
האמנה

הערכה מחדש ועדכון התכנית אחת ל-5 שנים

הטמעה ויישום

הקמת ועדת היגוי 
עירונית והיערכות:

•סדנת הכשרה 	

•אישור תקציב 	

•בחירת חברת/ 	
צוות ייעוץ מלווה

•כניסה  	
לפרוייקטים 

שזמינותם מיידית

הטמעה וביצוע 
התכנית:

•הטמעת התכנית  	
בעירייה ואגפיה

•תכנון, תקצוב  	
וביצוע פרוייקטים 

פרטניים

•חקיקה ואכיפה 	

•חינוך והסברה 	

•ניטור ובקרה -  	
עמידה ביעדים

 סקר עירוני 
והכנת התכנית:
•סקר - מיפוי  	

ואפיון פליטות

•הגדרת יעדי  	
הפחתה כמותיים 

עד 2020

•הכנת תכנית  	
מפורטת ותאום 
על בסיס אזורי

הכנת תכנית אב עירונית: לוח זמנים ותוצרים מרכזיים
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חברת ייעוץ או צוות-ייעוץ מקצועי  בחירת צוות-ייעוץ מקצועי לתכנון והכנת התוכנית- ועדת היגוי בכל עירייה בוחרת ד. 
חיצוני, שיש לו המומחיות הדרושה לליווי העירייה בהכנת סקר הפליטות ותוכנית האב העירונית על כל שלביה, בהתאם 
למתווה וללוחות הזמנים המוגדרים בהנחיות פורום ה-15. בשל מורכבות הנושא והשלכותיו, הומלץ כי הצוות הנבחר 
יהיה בעל ידע ורקע מקצועי רב הן בנושאי סביבה רלוונטיים )זיהום אוויר, הגנת אקלים, שימור אנרגיה ובניה ירוקה(, הן 

בנושאי תחבורה, תעשייה ובניה, הן בנושאי תכנון, והן בקידום פרויקטים ויוזמות בעלי היקף משמעותי.  

- העיריות התבקשו, כבר בשלב זה, לזהות מספר מצומצם של פרויקטים שזמינותם  כניסה לפרויקטים שזמינותם מיידיתה. 
לשם  ולא תמתין  ליישומם המהיר  העירונית תפעל  הומלץ שועדת ההיגוי  הפועל.  להוציאם אל  וניתן  גבוהה  המעשית 
הפעלתם לסיום שלב התכנון. ביצוע הפרויקטים הללו, המתוארים גם כ"קטיפת הפירות הנמוכים", נותנים ביטוי מעשי 
ומהיר לעקרונות תוכנית האב העירונית ארוכת הטווח, ובכך יוצרים מומנטום חיובי לתהליך, תורמים להעלאת המודעות 
והמעורבות הציבורית ומהווים זרז לקידומם של פרויקטים ארוכי טווח. להלן דוגמאות לפרויקטים הניתנים ליישום מהיר 

וזול, ללא צורך בתכנון ארוך טווח והקצאת תקציבים מיוחדים:
•קידום מהיר של פרויקטים שתוכננו זה מכבר ותואמים את מטרות התוכנית )למשל: שבילי אופניים, פארק שכונתי,  	

תאורת רחוב סולארית(, אולם נדחקו בעבר למקום נמוך בסדר העדיפויות העירוני, לטובת פרויקטים אחרים. 
carpooling • תמרוץ עובדי העירייה להגיע למקומות העבודה בתחבורה ציבורית, ברכיבה על אופניים או באמצעות /	

 .carsharing
•פעילויות מיידיות לצמצום צריכת החשמל במוסדות העירייה - כוונון מזגנים לטמפרטורה ממוצעת, כיבוי אוטומטי  	

של תאורה וצגי מחשב  וכיו"ב.

)2( שלב התכנון

בשלב זה מבצעת כל עירייה מיפוי ואפיון  ביצוע סקר עירוני למיפוי ואפיון זיהום אוויר, גזי החממה ומקורותיהם- א. 
של זיהום האוויר בעיר ושל גזי החממה ומקורותיהם, על פי חלוקה לסקטורים מובילים, כגון: תחבורה, פסולת, צריכת 
אנרגיה ובינוי וכדומה. חישוב מצאי פליטות גזי החממה נעשה עבור שנת המוצא 2000, עבור שנת הכניסה לתהליך )2007(,  
ועבור שנת היעד 2020 )תחזית המבוססת על הנחה של "עסקים כרגיל"(. המצאי והתחזית מהווים אמת מידה למדידת 
התקדמות העיר בנושא הפחתת גזי חממה )פחמן דו חמצני ומתאן( בהמשך התהליך. כמו כן, נערך מיפוי מקורות ותחשיב 
פליטות למזהמי האוויר הבאים: חומר חלקיקי מרחף, פחמימנים - תרכובות אורגניות נדיפות )ללא מתאן(, תחמוצות 

חנקן, פחמן חד חמצני וגופרית דו חמצנית.

על סמך תוצאות הסקר העירוני, וכן על סמך ניתוח נתוני הרקע של העיר, תגבשנה העיריות  הגדרת חזון ומדיניות מנחה- ב. 
וועדות ההיגוי העירוניות בשלב זה את מדיניותן וחזונן בנוגע להפחתת זיהום האוויר והגנת האקלים בעיר. כמו כן, יוגדרו 
נושאים מרכזיים וסדרי עדיפויות להמשך טיפול במסגרת הכנת תוכנית האב העירונית. הומלץ כי בעת גיבוש מדיניות 

וחזון העירייה יעשה הדבר בשיתוף ציבור התושבים.

העירייה וועדת ההיגוי העירונית תגדרנה ותקבענה בשלב זה יעד כמותי של הפחתת  הגדרת יעדי הפחתה כמותיים- ג. 
פליטות גזי חממה בעיר - בהתאם לשנות היעד הבאות: 2010, 2012 ,2014, 2016, 2018 ו-2020. ובנוגע לפליטות מזהמי 
האוויר, בהתאם לשנות היעד הבאות: 2012 ,2016 ו- 2020. כאמור, על פי ההתחייבות שנחתמה באמנה, יעד זה להפחתת 
גזי חממה יהיה בשיעור שלא יפחת מצמצום של 20% בפליטת גזי חממה עד לשנת 2020 )בהתייחס לשנת 2000(. לאחר 
קביעת היעד הכמותי הכללי בכל עירייה, תקבע ועדת ההיגוי העירונית יעדי משנה כמותיים סקטוריאליים, כמו למשל: 

יעד כמותי להפחתת צריכת אנרגיה, יעד כמותי להפחתת זיהום אוויר ופליטות מתחבורה, תעשייה וכיוב'. 

לכל אחד מארבעת תחומי הסל  צריכות להתייחס  תוכניות האב העירוניות  ונושאיה- ד.  פירוט תוכנית האב העירונית 
ומיחזור.  פסולת  העיר;  ויירוק  פתוחים  ירוקה; שטחים  ובניה  אנרגיה  שימור  ודלקים;  תחבורה  הבאים:  המרכזיים 
קביעת סדר העדיפויות והיקף המשאבים שיושקעו בכל אחד מתחומי הסל, וכן הרכב תוכניות המשנה במסגרת כל אחד 
מנושאי הסל, יקבעו על ידי העירייה וועדת ההיגוי העירונית באופן עצמאי. בנוסף לאמור לעיל, וכדי להבטיח את הצלחת 
היוזמה ויישומה, העיריות וועדות ההיגוי העירוניות תצטרכנה להתייחס במסגרת הכנת תוכנית האב העירונית והפעלתה 
גם להיבטים החינוכיים וההסברתיים של נושא הפחתת זיהום האוויר והגנת האקלים. זאת, בין היתר, על ידי פעולות של 
חינוך והסברה ויצירת תמריצים לקידום היוזמות הפרטניות השונות, הן בבתי הספר, הן במרכזים הקהילתיים ובמסגרות 

החינוך הבלתי פורמאליות, והן אצל הציבור הרחב בעיר כמו גם אצל עובדי העירייה בעצמם.

דגשים נוספים שהעיריות נתבקשו לתת עליהם את הדעת בעת הכנת התוכנית: 
•איגום משאבים עם גורמים נוספים - ממשלה, קרנות סיוע, עיריות אחרות וכיו"ב.  	

•שיתוף פעולה ותאום התכנית עם העיריות הסמוכות. 	
יישומה של  נתונים על  וכן הצגת  - הצגת תהליך העבודה להכנת תוכנית האב העירונית  נתונים לציבור  •שקיפות  	

התוכנית באתר האינטרנט העירוני, בעלוני מידע לציבור ובהודעות וכתבות יזומות בעיתונות. 
•פירוט גורמי אחריות - חשוב לציין מפורשות בתוכנית האב העירונית את תחומי האחריות ובעלי הסמכויות בכל  	

אחד מהנושאים בהם תוכנית זו תעסוק. 



15 אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים - סיום שלב ההיערכות ומעבר לשלב התכנון

( של ההזדמנויות לעומת האיומים והחסמים בדרך להגשמת התוכנית ולהצלחתה; והצעת  • 	SWOT( ניתוח מוקדם
דרך התמודדות מסודרת להסרת החסמים. 

•הגדרת לוחות זמנים ברורים לביצוע.  	
•הגדרה מדויקת של האמצעים והמשאבים הנדרשים לביצוע.  	

•פיתוח קריטריונים לדירוג סדר העדיפות לבצוע מרכיבי התוכנית.  	

 )3( שלב ההטמעה והיישום

הטמעת תכנית האב העירונית בעירייה ובעיר תעשה בניהולו של הרפרנט/מנהל התהליך,  הטמעת דפוסי ניהול וארגון- א. 
מעקב  כולל  ההטמעה  שלב  העירייה.  מנכ"ל  או  העירייה  ראש  בראשות  העירונית  ההיגוי  ועדת  של  המלא  ובפיקוחה 
ווידוא של הפנמת התוכנית בכל מחלקות העירייה הרלוונטיות, ניהול וארגון של צוותי עבודה והחשיבה, פיתוח פתרונות 
יצירתיים לאיגוף והתמודדות עם חסמים, בניית נוהלי עבודה פנים ארגוניים, הפקת לקחים ושיפור מתמיד של דפוסי 
הארגון והניהול לקידום התוכניות, וכיוב'. כמו כן, שלב זה כולל עבודה מול גופים חיצוניים רלוונטיים, כגון: מטה פורום 

ה-15, עיריות סמוכות, משרדי ממשלה, ציבור, ארגונים מסייעים ועוד. 
לאור תחומי הפעילות והיוזמות שנקבעו בתוכנית האב העירונית, לוחות הזמנים וסדרי  תקצוב וכניסה לתכנון המשכי- ב. 
העדיפויות, תיערך תכנית מפורטת יותר של פרויקטים פרטניים לטווח ארוך. תוכניות מפורטות אלה, יעסקו במיזמים 
ממוקדים ופרטניים, ויכללו התייחסות תקציבית, משפטית, מנהלית ותפעולית רבה ומפורטת יותר, לצורך יישומם בשטח, 

הלכה למעשה.

תקצוב ויישום של פרויקטים שהבשילו לביצוע, מתוך מגוון הנושאים הכלולים  תקצוב, יישום וביצוע פרויקטים פיזיים- ג. 
בתוכנית האב העירונית, ועל פי סדר עדיפויות שנקבע בתוכנית. בהמשך לכך - הכנת מכרזים לביצוע והפעלת קבלנים, 

ביצוע פרויקטים פיזיים בפועל, תוך יידוע הציבור בשלבי התהליך. 

הירתמותן של מערכת החינוך העירונית ומערכת ההסברה העירונית לליווי הפעלתה של  חינוך, הסברה, שיווק והנחיה- ד. 
תוכנית האב העירונית הינה עקרונית וחשובה. בתוך כך הומלץ לעיריות:

•לפעול לגיבוש והפעלת מערך חינוך להפחתת זיהום אוויר והגנת אקלים - כחלק בלתי נפרד מסדר היום החינוכי  	
הכולל במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית.

•להפעיל מערך הסברתי להעלאת מודעות, הדרכה, הטמעה ושיווק מושגי היסוד של פיתוח בר-קיימא, הגנת אקלים  	
ומשמעויותיהם האופרטיביות. 

, המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל, משרד  • להסתייע בגורמי הסברה נוספים מגופים חיצוניים, כגון: פורום ה-15	
התחבורה, העמותה לבנייה ירוקה, ארגוני סביבה ואחרים. 

הפעלת מערך האכיפה הנו שלב הכרחי ומחויב המציאות לצורך הצלחת התוכנית והגשמתה, לרבות  חקיקה ואכיפה- ה. 
תיקון חוקי עזר קיימים, במידת הצורך, וביצוע פעילות מוגברת לאכיפתם. העיריות תפעלנה בשיתוף פעולה עם גורמי 
אכיפה נוספים כמו משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות ומשרד השיכון. הומלץ לפעול 
להקמת מערך נאמנים עירוני שיסייע באכיפה )במידה ויתאפשר חוקית(. כמו כן, הומלץ לצאת בהודעות לציבור בעניין 

האכיפה המוגברת שתונהג והסיבות לכך, לרבות הדגשת חשיבות הנושא. 

שקיפות  תוך  שנתיות,  תוצאות  ופרסום  השנתיים  ביעדים  עמידה  של  תקופתית  בדיקה  השנתיים- ו.  ביעדים  עמידה 
מכסימלית. במידה ולא עומדים ביעדים, תבדוק ועדת ההיגוי העירונית ותברר את הסיבות לכך, ותיערך לשיפור ותיקון 

מתאימים. 

ניטור ובקרה יבוצעו כחלק בלתי נפרד מהתוכנית באמצעות ועדת ההיגוי העירונית.  זהו מרכיב קריטי  ניטור ובקרה- ז. 
להצלחת היוזמה, ולאור חשיבותו הרבה יתבצע הן ברמה פנים עירונית )ועדת ההיגוי העירונית(, והן באמצעות המטה 
עירייה.  ישופרו היעדים שנטלה על עצמה כל  ובקרה קבועים  ניטור  המרכזי שמוביל פורום ה-15. מובן, כי באמצעות 
במידת הצורך, יערך ניתוח חסמים מדויק יותר במקרים בהם העירייה לא עמדה ביעדיה, והכל תוך חתירה לשיפור מתמיד 

בהישגים. 

)4( הערכה מחדש ועדכון תקופתי של תוכנית האב העירונית

אחת לחמש שנים תבצע ועדת ההיגוי העירונית בדיקה והערכה מחדש של תוכנית האב העירונית. לאור ממצאי הבדיקה וההערכה 
מחדש יעודכנו היעדים, וכן התוכניות המפורטות ומהלכי היישום.
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 ג. סיום שלב ההיערכות ותחילת ביצוע שלב התכנון - 

ברמה העירונית

)1( ביצוע שלב ההיערכות - תמונת מצב

הטבלה שלהלן משקפת את מידת יישומם של הצעדים הנדרשים מן העיריות במסגרת שלב ההיערכות וכן את הצעד הראשון 
הנדרש מהן במסגרת שלב התכנון )התחלת ביצוע הסקר(, על ידי כל אחת מן העיריות החתומות על האמנה, עד ליום כתיבת הדוח. 

עם סיום ההתקשרות של העיריות עם צוותי-הייעוץ המקצועיים, החלו העיריות ביישום שלב התכנון, אשר צפוי לארוך כשנה.

ביצוע	שלב	ההיערכות	-	תמונת	מצב 
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אישור תקציב 
לתהליך

מינוי ועדת היגוי 
עירונית

מינוי רפרנט 
עירוני

הכשרה לועדת 
ההיגוי העירונית

התקשרות עם 
צוות-ייעוץ

ביצוע פרויקטים 
זמינים- מתמשך

יציאה	לשלב	התכנון

החלו בתהליך 
ביצוע הסקר

* בתהליך - עיריות בהן תהליך ההתקשרות עם צוות- הייעוץ בו בחרו נמצא בעיצומו, אך טרם נחתם סופית חוזה ההתקשרות עמו. העיריות ירושלים 
וחיפה אמנם טרם סיימו את תהליך ההתקשרות עם צוותי הייעוץ אך החלו זה מכבר באיסוף הנתונים לביצוע סקר הפליטות העירוני ועל כן מסומנות 

בירוק ברובריקה זו. 
** טרם בוצע - עיריות אשר טרם החלו בהתקשרות עם צוות- ייעוץ מקצועי ו/או טרם החלו בביצוע סקר הפליטות העירוני. עיריית ראשון לציון נמצאת 
בשלבים אחרונים של חתימה על חוזה עם צוות הייעוץ הנבחר ולכן אמורה להתחיל בביצוע הסקר במהלך השבועות הקרובים. עיריית אשקלון סיימה 
את תהליך ההתקשרות סמוך לפרסום הדוח ואמורה להתחיל בביצוע סקר הפליטות בימים אלה ממש. העיריות רחובות ופתח-תקווה עדיין לא אישרו 
תקציב לתהליך, אך הן כבר סיימו את תהליך בחירת צוות הייעוץ והכנת חוזה ההתקשרות עמו ולכן, לכשיאושר התקציב הן יוכלו לצאת לדרך ולהתחיל 
בביצוע הסקר. העיריות באר-שבע וגבעתיים טרם בחרו בצוות ייעוץ ועל כן לא החלו בביצוע הסקר. עיריית גבעתיים אף טרם אישרה תקציב לביצוע שלב 

התכנון.    

טרם בוצע**בתהליך*בוצע
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)2( ביצוע פרויקטים שזמינותם מיידית:

להלן מובאות מספר דוגמאות לפעילויות הנעשות כיום בערים החתומות על האמנה במגוון תחומים, בדגש על ארבעת נושאי 
הסל העתידים להיות כלולים בתוכנית האב העירונית.

יותר מן המפורט כאן. המדגם  כי הפעילות הסביבתית הנעשית בערים החתומות על האמנה רחבה הרבה  חשוב להדגיש 
המובא להלן אינו מייצג, ונועד רק לספק טעימה ממגוון הפרויקטים המקודמים בערים כחלק מ"קטיפת הפירות הנמוכים" 

שבמתווה הפעילות של האמנה.  

אשדוד

אנרגיה ובניה ירוקה-  בניית ביה"ס מממלכתי דתי יב' -  פיילוט 
גבוהות לצורך מזעור הרעש בכיתה,  נבנו תקרות אקוסטיות  וחסכונית באנרגיה. בבית-הספר  ירוקה   בית-הספר תוכנן בראיה 
הכנסת אור טבעי ממספר כיוונים, ותוספת אוורור טבעי. תכנון הפתחים והחלונות נעשה באופן שיאפשר זרימת אויר מקסימאלית 
ואוורור טבעי לכיתה, כך שהצורך בשימוש במזגנים יפחת. בכיתה הותקנו גופי תאורה חסכוניים בחשמל וכן מערכות הכוללות 
חיישני נוכחות וחיישנים לויסות רמת התאורה בכיתות ביחס לתאורה טבעית. בביה"ס בוצע חיפוי חוץ מלא שבנוסף לתרומתו 

לחזות החיצונית של ביה"ס הוא מסייע בבידוד תרמי ואקוסטי של המבנה. 
פסולת ומחזור- הקמת תחנת מיון לפסולת

הוחלט על הקמת תחנת מיון לפסולת, בליווי הכנת תוכנית אב אסטרטגית לטיפול בפסולת שתכלול שילוב של כלל הפעולות 
הנדרשות לשם קידום המחזור וצמצום הפסולת שתועבר למטמנות. התכנית תכלול, בין היתר: יעדים, שיטות ואמצעים להפרדת 

פסולת, תוכניות חינוך, הסברה ופרסום, הכנת חוקי עזר ואכיפתם ותמריצים כלכליים. 

אשקלון

תחבורה ודלקים- פיתוח שבילי אופניים
אושר תקציב לביצוע שביל אופניים שיקשר בין שכונת שמשון, הגדולה מבין שכונות העיר, למרכז העיר. כמו כן, הוחל בביצוע 

וסלילה של שבילי אופניים בשכונות המגורים השונות, כדי לעבות את מערך שבילי האופניים הקיים )סה"כ 7 ק"מ עד כה(.
אנרגיה- חסכון במים לגינון1

ננקטו פעולות להגברת החיסכון במים בהשקיית גנים ציבוריים:
שודרגה מערכת ההשקיה על ידי התקנת חסכמים המקטינים את ספיקת המים בממטירים מ-120-130 ליטר לשעה לכמותא.  

של 70-60 ליטר לשעה.
שודרגו מערכות המחשוב באמצעות בקרה מרחוק המזהה מקרה של פריצת מים במערכת ההשקיה ומנתקת את זרימת המיםב.  

באופן אוטומטי. המערכת מאפשרת גם ניתוק המים לכל העיר בלחיצת כפתור.
 , הותקנה מערכת GIS לגנים הציבוריים לשם השקיה נכונה ויעילה. לשם המחשה: בעבר 1,600 דונם צרכו כ-1,200 קוב לדונםג. 

וכיום הצריכה פחתה לכ-600 קוב לדונם.
הותקנה מערכתIMS  חדשנית המאפשרת השקיה לפי סוג הגידול )דשא,פרחים,עצים(.ד. 

באר שבע

שטחים פתוחים ויירוק העיר
פרויקט נחל עולים- שיקומו של נחל עולים לצרכי טיול, ספורט, מנוחה, חינוך וידיעת הארץ. כל זאת, בקרבה לשכונה הסובלת 

ממחסור במשאבים סביבתיים, כלכליים וחברתיים. 
חורשות זמניות- הפיכתם של שטחים פתוחים שאינם צפויים להיבנות בטווח של עשרים השנים הבאות, לחורשות שכונתיות 

שמטרתן לשפר את מראה פני העיר ואת איכות הסביבה. 
פסולת ומיחזור- סדנא לפסולת

פסולת  התכלות  זמני  הפסולת,  נפח  בעיית  מתכלים,  ובלתי  מתכלים  חומרים  בנושא  הספר  בתי  לתלמידי  סדנאות  מתקיימות 
מוצקה, דרכים לפתרון צמצום הפסולת ועוד. 

בת ים 

אנרגיה ובניה ירוקה- הקמת תשתיות לשימוש במים אפורים 
מוקמות תשתיות לשימוש במים אפורים במבני מגורים בסדר גודל של כ-1000 יחידות דיור בשכונה חדשה ההולכת ונבנית בדרום 

העיר.
שטחים פתוחים וירוק העיר 

נטיעת עצים- התבצעה שתילה מאסיבית של כ-3,000 עצים חדשים בעיר במהלך 2004-2008. המשך הפרויקט מתוכנן בקצב של כ-400 
עצים מדי שנה. 

גינון וגינון זמני- גינון ושתילה בכל השטחים המיועדים לשצ"פ ברחבי העיר, טיפוח ויירוק חצרות גני ילדים ובתי הספר כמאגר משלים 
של שטחים ירוקים לטובת הציבור. כמו כן, נעשה שימוש אינטנסיבי בסמכותו של ראש העיר להפוך שטחים פרטיים בעיר שאינם מבונים 
לגינות ציבוריות באופן זמני. בסך הכל הוכפל השטח הירוק בעיר במהלך 4 השנים האחרונות ונוספו כ-900 דונם שטחים ירוקים. 

1 אמנת פורום ה-15 אמנם לא עוסקת באופן ישיר בתחום המים והחיסכון במים, אך צריכת החשמל והדלקים של מתקני השאיבה והטיפול במים ובשפכים 
נכללים במסגרת תצרוכת החשמל של העירייה. מכאן, מצופה מן העיריות לקדם פעולות של חסכון במים והפחתת צריכת המים, אשר יובילו גם להפחתת 
צריכת החשמל והדלקים במתקנים השונים. מעבר לכך, העיסוק ביירוק העיר במסגרת האמנה, דורש מן העיריות להתמודד באופן ישיר עם מחסור המים 

הקשה בישראל, ולמצוא פתרונות לשימור השטחים הירוקים בעיר תוך לקיחה בחשבון של מצוקת המים הלאומית.  
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גבעתיים

שטחים פתוחים ויירוק העיר- פארק עירוני
פארק גבעתיים נחנך בחודש מאי 2008. שטחו כ-40 דונם. בפארק יש קידוחים שמזרימים את מי הגשמים למי התהום, צמחייה ים 
תיכונית חסכונית במים, שגם אינה דורשת טיפול מיוחד, מערכת ממוחשבת משוכללת להשקיה וחיסכון במים ואינטרנט אלחוטי 

חינם לתושבים. 
פסולת ומיחזור- הפרדה במקור

במהלך 2008  הוכנסו לחדרי האשפה בבנייני המגורים בעיר מיכלים לאיסוף נייר. 

הרצליה 

שטחים ירוקים ויירוק העיר- סחר בגזי חממה
קידום פרויקט משותף של עיריית הרצליה עם "יוזמת האנרגיה הטובה" לסחר וולונטרי בגזי חממה שיקובעו על ידי העצים של 
פרויקט "היער העירוני"- נטיעת חורשות זמניות על מגרשים המיועדים לפיתוח עתידי. עד כה ניטעו עשרות דונמים של יער 

עירוני זמני. 
פסולת ומחזור- מכירה מסובסדת של קומפוסטרים

מזה ארבע שנים מוכרת העירייה קומפוסטרים בסבסוד של 50% לשימוש בבתים צמודי קרקע. עד כה נמכרו 120 קומפוסטרים. 
בשנת 2008 חל גידול משמעותי בקצב המכירה. 

חדרה

אנרגיה ובניה ירוקה- תאים פוטו-וולטאים
חדרה נערכת לביצוע פיילוט להתקנת מערכת תאים פוטו-וולטאים על גגות שישה מבני ציבור בעיר. הוכן מכרז לנושא ונמצאים 

בסבב פגישות עם גורמים מממנים. מדובר בפיילוט גדול גם ברמה ארצית, ששוויו מוערך בכ-6 מליון ש"ח. 
שטחים פתוחים ויירוק העיר- נטיעת פרדסים

נערכת בדיקת היתכנות לפרויקט נטיעות של פרדסים לכל אורך דרומה של חדרה, שיושכרו לחקלאים שיעבדו אותם. השקיית 
הפרדסים מתוכננת להיעשות באמצעות אספקת מים מהמכון לטיהור שפכים של חדרה. 

חולון 

תחבורה ודלקים- בדיקת זיהום אוויר מכלי רכב
במסגרת הפעולות המיידיות שניתן לנקוט להפחתת זיהום האוויר בעיר הוחל בחודש מאי 2008 בביצוע בדיקות דו-חודשיות של 
רכב בצירים מרכזיים בעיר. מניתוח תוצאות הבדיקות עולה שב-7 ימי בדיקה נבדקים למעלה מ-200 כלי רכב, ומתוכם נפסלים 

כ-20 רכבים )כ-10%(, כך שהבדיקות מהוות גורם מרתיע לבעלי כלי רכב מזהמים.
אנרגיה- התייעלות אנרגטית 

הוחלט על התקנת מערכת HYSAVE בבניין העירייה, המאפשרת הגדלת נצילות מערכת הקירור. המערכת תביא לחסכון בצריכת 
החשמל ולשיפור האקלים הפנימי בבניין העירייה. 

חיפה

תחבורה ודלקים- תחבורה ציבורית
בימים אלה נסלל בחיפה מסלול תחבורה ציבורית )מת"צ( שאורכו 24 ק"מ )הארוך ביותר בישראל(, בעלות של כ-250 מליון ש"ח. 
המת"צ יהיה מסלול נפרד, מהיר, הנותן עדיפות לתחבורה ציבורית ברמזורים ומשרת גם את המטרונית )מערכת ה-BRT של חיפה(. 
ויצירת קווי אוטובוס מעגליים  ניסיונית שמטרתה הוצאת קווי אוטובוס עורקיים משכונות מגורים  במקביל מתבצעת תוכנית 
וקצרים, הפועלים בתדירות גבוהה )להלן: "השכונתית"(. "השכונתית" מחזקת את מרכזי הערים על ידי נגישות ישירה בין השכונות 
 - לפרויקט  ייחודיים  מיניבוסים  ניתן באמצעות  העורקיים. השירות  למערך האוטובוסים  ומהווה השלמה  העירוניים  למרכזים 

קטנים, שקטים, לא מזהמים ונמוכי רצפה. המעברים בין הקווים השכונתיים לקווים העורקיים יהיו ללא תשלום נוסף. 
אנרגיה- תאורת רחוב

יום(. עלות הביצוע עמדה על 60 אלף ש"ח, בעוד הרווח  נערך כל 10-14  )בעבר  יומי של תאורת הרחוב  לכיוון  העירייה עברה 
הכספי מחסכון באנרגיה עומד על 300 אלף ש"ח. בנוסף, ביצעה העירייה פרויקט ניסיוני באחד מרחובות העיר בו התקינה משנק 
אלקטרוני, המביא לחסכון של 30% מכלל האנרגיה הנצרכת ומאריך את חיי נורות תאורת הרחוב ב-3-5 שנים. לכשיורחב הפרויקט 

לצירים ראשיים נוספים, יחסוך הדבר כ- 2-3 מליון ש"ח בשנה. 

ירושלים

תחבורה ודלקים- חוק עזר לירושלים )מניעת מפגעים - זיהום אוויר(, תשס"ז- 2007: מעט לפני חתימת האמנה, בשנת 2007, 
הותקן בירושלים חוק עזר למניעת מפגעי זיהום אוויר. חוק זה מאפשר לירושלים להיכנס ביתר קלות ליישום מיידי של נושאים 
הקשורים לאמנה שנחתמה בפברואר 2008, ועל כן ירושלים כבר החלה בתהליך הדרגתי למניעת שימוש בדלקים קונבנציונאליים 
במערכות אנרגיה במוסדות גדולים ובמפעלים, ומעבר לשימוש בגפ"מ. הדבר כבר יושם בביה"ח 'הדסה הר הצופים', במפעל של 



19 אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים - סיום שלב ההיערכות ומעבר לשלב התכנון

חברת 'טבע' ובמפעל 'סיגמא' המצויים כולם בשטח המוניציפאלי של העיר ירושלים.
אנרגיה ובניה ירוקה

קולטים סולאריים- העירייה החלה בקידומו של פרויקט להצבת קולטים סולאריים לייצור חשמל עצמי על גגות מוסדות החינוך 
ומבני הציבור בעיר. הפרויקט, שעלותו נאמדת בכ-100 מיליון ש"ח, כולל הצבת קולטים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שתהפוך את 

אנרגית השמש לחשמל, שיימכר לחברת החשמל. 
הפקת אנרגיה מאתר פסולת- פורסם מכרז להפקת אנרגיה מגז מתאן שיצטבר במטמנת אבו-דיס ויפיק אנרגיה ירוקה. 

כפר סבא 

שימור אנרגיה ובניה ירוקה- תקן לבניה ירוקה
הועדה לתכנון ובניה בכפר-סבא אימצה את תקני הבניה הירוקה, כתקנים מחייבים לכל תכנית בניה חדשה בעיר. תקני הבניה 
הירוקה הוכנו לקראת יישומם המחייב, לראשונה בארץ, במסגרת תכנונן של שתי השכונות הירוקות הראשונות בישראל המוקמות 

בכפר-סבא, ואשר כוללות כ-5000 יחידות דיור.
פסולת ומחזור - פיילוט למיחזור פסולת אורגנית

עיריית כפר-סבא מבצעת בימים אלה ניסוי שמטרתו בדיקת מידת ההיתכנות של מיחזור פסולת אורגנית בהיקף עירוני ומידת 
הירתמותם של התושבים והעירייה להפחתה ניכרת של כמות הפסולת המיוצרת בעיר ומועברת להטמנה. בתי אב ברחבי העיר 
ויתפעלו אותם בביתם בתמיכת מערך התמיכה העירוני  נבחרו לשם רכישת קומפוסטרים בעלות המסובסדת על-ידי העירייה, 
שהוקם במיוחד לצורך הפרויקט. אל קומפוסטרים אלה יצטרף מערך של קומפוסטרים שכונתיים אשר יונחו בנקודות נבחרות 
בעיר ויתופעלו באחריות העירייה, לשם בדיקת היתכנות הקומפוסטציה השכונתית והקומפוסטציה בבתים רבי קומות. בסופו של 

הניסוי, תבצע העירייה הערכה ומשוב למיזם, ותשקול הרחבתו לחלקים נוספים בעיר. 
 

נתניה 

תחבורה ודלקים
שיתוף בנסיעות- עיריית נתניה השיקה בתחילת יולי 2008 את פרויקט "יחד בתנועה" באתר האינטרנט: www.ya1.co.il. האתר 
מיועד להוות אתר חברתי בו אנשים יוכלו למצוא שותף לנסיעה לעבודה, הביתה או למקום אחר. השפעתו המידית של הפרויקט 

תגרום בין היתר להפחתת מספר כלי הרכב בכבישים.
שבילי אופניים- סלילת שבילי אופניים בעלי קישוריות גבוהה: נסלל מסלול לאורך כביש מס' 2 ובשכונת רמת פולג. מתוכנן מסלול 

נוסף בקריית השרון, ומתוכנן פארק אופניים עירוני לאורך כביש 57.
אנרגיה ובניה ירוקה- תקן בניה ירוקה

בהנחיית מהנדס העיר נדרשים קבלנים להציג בתוכניות שהם מגישים  מרכיבים של בנייה ירוקה. נתניה אף משתתפת בפיילוט 
ארצי לבניה ירוקה של בתי ספר. 

פתח-תקווה

שימור אנרגיה ובניה ירוקה
אימוץ תקן לבניה ירוקה- התקבלה החלטה בועדה המקומית לתכנון ובניה לאמץ את התקן הישראלי לבניה ירוקה למבנים 

ציבוריים, והסתיים תכנון בית ספר ירוק ראשון ע"ש אהוד מנור. כמו כן, בוצעה הכשרה בנושא בנייה ירוקה לעובדי העירייה.
הפקת אנרגיה מאתר ההטמנה העירוני- נחתם חוזה עם חברה אמריקאית שהחלה לפעול לטיפול בגזי החממה הנפלטים מאתר 

.)CO2( הפסולת העירוני בעיר. סיום עבודה חזוי ב- 2012. המיזם צפוי לטפל  בכ-760,000 טון פחמן-דו-חמצני

ראשון לציון

תחבורה ודלקים
נס- לכיוון  לציון  ביציאה הדרומית מראשון  רכב  אוויר מכלי  זיהום  ניטור של  הוצבה תחנת  רכב-  אוויר מכלי  זיהום  בדיקת 

ציונה. 
ניטור בתעשייה- חיוב עסקים המפעילים דודי שמן לבצע ניטור אוויר היוצא מהארובות. 

"שישי חופשי"- ילדי כלל בתי הספר היסודיים בראשון מתבקשים מאז פתיחת שנת הלימודים 2008 להגיע ברגל לבית הספר 
במטרה לעודד פעילות גופנית, לחזק את הקשר של התלמידים עם הוריהם ולתרום לשמירת הסביבה.

רחובות

תחבורה ודלקים- תחבורה ציבורית
קידום פרויקט להעדפת תחבורה ציבורית ברחוב הרצל, במסגרתו יוגדר רת"ץ )רחוב תחבורה ציבורית( בקטע מהרחוב, שיהפוך 
למדרחוב שיאפשר מעבר לתחבורה ציבורית בלבד. כמו כן, מצומת בילו ועד פארק המדע יוקם נתיב לתחבורה ציבורית הכולל 

הפעלה של אוטובוסים היברידיים וכירטוס אוטומטי.
אנרגיה- התייעלות אנרגטית

בוצע פרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת רחוב באמצעות בקרי השנאה שתורמים לחיסכון של כ-150,000 שקל בשנה. כמו כן, 
הותקנו בבניין העירייה "מזגניות" שקובעות את זמן פעילות המזגן וזאת כדי למנוע מהמזגנים לפעול ברציפות.
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רמת גן

תחבורה ודלקים
 )STAGE 2( תחנות דלק- העירייה החלה בהתארגנות הדרגתית להתקנת מערכות למניעת פליטת אדי דלק בעת תדלוק כלי-רכב
בשמונה תחנות דלק ציבוריות )כמפורט: בתחנה אחת המערכת החלה לפעול, בחמש תחנות אחרות המערכת תחל לפעול בתוך 
חצי שנה, ובשתי תחנות נוספות - עד סוף 2009(. כמו כן העירייה החלה בשדרוג תחנת דלק עירונית עפ"י סטנדרטים סביבתיים 

. STAGE 2 מחמירים, כולל
אופניים- העירייה רכשה זוגות אופניים לשימוש מפקחי הבניה באגף, לצורך עבודתם בעיר.

ניידת ניטור אוויר-  החל מחודש אוקטובר 2008 פועלת בעיר ניידת לבדיקת זיהום אויר מכלי רכב. 

רעננה

שימור אנרגיה ובניה ירוקה
בניה ירוקה- אומץ התקן הישראלי לבנייה, ומליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה את תוכנית בניין עיר לבנייה ירוקה 
ברעננה. מאחר ומדובר בתקן וולונטרי שאינו מקנה הטבות כלכליות בגין ההשקעות הנדרשות, החליטה העירייה להעמיד תמריצים 

שונים לטובת היזמים, כדי לעודד את הבנייה הירוקה בעיר ולהפוך אותה לכדאית כלכלית עבור היזמים. 
התייעלות אנרגטית- בכל מוסדות החינוך והמוסדות הציבוריים בעיר מותקנים מנגנונים לחסכון באנרגיית מיזוג; תאורת הרחוב 
והרמזורים הוחלפה לנורות לד; צריכת החשמל העירונית ירדה ב- 7.4% בשנת 2006, והיעד לשנת 2007 עמד על חסכון נוסף של 

6% בצריכת החשמל העירונית.  
רכש ומכרזים- בכל המכרזים העירוניים להתקשרויות עם ספקים חיצוניים נוספו דרישות סביבתיות.

תל אביב-יפו 

אנרגיה ובניה ירוקה- התייעלות אנרגטית
הוחל בקידומו של מיזם להתקנת מערכת קולטי שמש בגג מגדל העירייה, להפקת חשמל לשימושן של 2 קומות עליונות חדשות 

שייבנו בבניין.
תחבורה ודלקים

שבילי אופניים- נסללו 80 ק"מ של שבילי אופניים מתוך 100 ק"מ מתוכננים במסגרת תוכנית אב לתחבורה בעיר.
תחנות דלק- במסגרת תנאים לרישיון עסק, עברו כל תחנות הדלק בעיר לשיווק סולר P.P.M 50 במקום P.P.M 350 ועשרים תחנות 

דלק התקינו מערכות למישוב אדים )STAGE2+ּSTAGE1(. 50 תחנות דלק נוספות אמורות לעבור הסבה גם הן. 
שטחים פתוחים ויירוק העיר- חורשות זמניות

מאות שטחים פנויים בתל-אביב שהיו מיועדים לבניה עתידית הפכו בעבר למטרד סביבתי ותברואתי. במסגרת פרויקט שנערך 
במהלך השנים 2004-2006 נטעה העירייה חורשות זמניות ב-600 דונמים של שטחים פתוחים מוזנחים, גם בכאלה שהיו בבעלות 

פרטית, בהשקעה של 10 מליון שקלים. 2 מליון שקלים נוספים מושקעים מדי שנה בתחזוקת השטחים הללו. 
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ד. הובלת וניהול התהליך ברמה הארצית, ויישומו בפועל עד כה

)1( גיבושה והכנתה של האמנה

תהליך ניסוחה של האמנה וגיבוש ההסכמות על מטרותיה ואופן יישומה התקיים במהלך כל שנת 2007. התהליך התקיים במסגרת 
צוות היגוי משותף בו היו חברים נציגי העיריות, פורום ה-15, המרכז לקיימות מקומית והמשרד להגנת הסביבה, וכלל התייחסות 
להיבטים מקצועיים שונים, לרבות היבטים סביבתיים, מדעיים, מנהליים ומשפטיים של האמנה והשפעתה על העיריות ומהלך 
נדונו לעומקן סוגיות כבדות משקל, כגון: עומק והיקף ההתחייבויות הכלולות באמנה; האם לכלול  עבודתן. במסגרת התהליך 
באמנה גם התחייבות להפחתת מזהמי אוויר; האם לקבוע יעד הפחתה מחייב למזהמי אוויר; האם לקבוע יעד הפחתה מחייב לגזי 

חממה ומה היעד הנכון; היקף ההתחייבות התקציבית הנדרשת מן העיריות בבואן ליישם את האמנה ועוד. 

)2( חתימה על האמנה

הירוקה  הריאה  של  במרכזה  הנמצא  יפה,  לישראל  המועצה  בבית  האמנה,  על  החתימה  אירוע  התקיים   2008 בפברואר  ב-13 
הראשית של העיר תל אביב-יפו - פארק הירקון. האירוע התנהל ככנס ויום עיון בנושא המאבק בהתחממות הגלובאלית ובזיהום 

האוויר בערים הגדולות, כאשר בשיאו של הכנס התקיים טקס החתימה על האמנה.
הכנס התקיים במעמד נשיא המדינה, מר שמעון פרס, השר להגנת הסביבה )מר גדעון עזרא(, שר הפנים )מר מאיר שטרית(, שר 
התחבורה )מר שאול מופז(, יו"ר מרכז השלטון המקומי בישראל )מר עדי אלדר(, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של כנסת ישראל 
)ח"כ אופיר פינס(, ראשי ערים, פקידי ממשל בכירים, ראשי ארגוני הסביבה בישראל, אנשי אקדמיה ועוד. אורחי הכבוד בכנס 
היו ד"ר דיטר סלומון, ראש עיריית פרייבורג, גרמניה, ומר אדוארדו קרוצ'י, סגן ראש עיריית מילאנו, איטליה, שהרצו על ניסיונן 

המרתק של עריהם בקידום מהלכים לצמצום והפחתת זיהום אוויר ופליטות גזי חממה.

)3( הקמת מטה היגוי ובקרה ארצי

לצורך הכנת האמנה ומתווה הפעילות, ולצורך יישום האמנה וסיוע לעיריות בגיבוש והכנת תוכניות האב העירוניות ויישומן הלכה 
למעשה, כמו גם במטרה לצמצם ולפשט עד כמה שניתן תהליכים בירוקרטים בעיריות ובממשלה, הקים פורום ה-15 מטה מקצועי 
מיוחד להיגוי התהליך ובקרה על התקדמותו )להלן:"מטה ההיגוי והבקרה"(. מטה ההיגוי והבקרה מורכב ממומחים מקצועיים 
מפורום ה-15 והמרכז לקיימות מקומית, מהעיריות החתומות על האמנה, ממשרדי ממשלה שונים )המשרד להגנת הסביבה, משרד 
הפנים, משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד התשתיות הלאומיות, משרד הבינוי והשיכון, משרד החקלאות( ומארגוני סביבה. 
יו"ר מטה ההיגוי והבקרה הנו עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15.  כמו כן, פורום ה-15 הקצה בשנת 2008 תקציב מיוחד 
לצורך פעילות מטה ההיגוי והבקרה, וכן מעסיק 'מנהלת פרויקט' במשרה מלאה - עו"ד לינור שגיא, המרכזת את פעילות המטה 
ומנהלת את התהליך מול העיריות, משרדי הממשלה וארגוני הסביבה. את התהליך כולו מלוות מקצועית גם היועצת הסביבתית 

של פורום ה-15, גב' עידית הוד וכן היועצת המקצועית של מרכז הקיימות המקומית, גב' מיכל ביטרמן. 

חתימה על האמנה

 הקמת מטה
היגוי ובקרה

מינוי מנהל פרוייקט 
לקידום וניהול 

התהליך גיבוש 'מאגר יועצים' 
להכנת התוכנית העירונית

איגום ותיאום פעולות, סמכויות 
ותקציבים מול משרדי הממשלה 

וגורמים אחרים
תיאום בין עיריות על בסיס אזורי

גיבוש והפעלת סדנאות 
הכשרה לעיריות המשתתפות

המטה: נציגי פורום ה-15, מ.ש.מ, 
עיריות, משרדי ממשלה וארגוני סביבה

הובלת התהליך ברמה הארצית - מטה פורום ה-15
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תפקידיו של מטה ההיגוי והבקרה הינם:
•קידום האמנה והתוכניות הנגזרות ממנה, הן ברמה הארצית הרחבה, והן ברמת העירייה הבודדת. 	

•פיקוח כללי על התקדמות התהליך, ניהולו והתווייתו.  	
•סיוע לעיריות בקידום התהליך התכנוני ותהליכי היישום של תוכניות האב העירוניות.  	

•רישות המידע, הידע והניסיון הנצבר בין העיריות.  	
•תיאום מהלכים, רגולציה ותקציבים בין הפורום, העיריות ומשרדי הממשלה.  	

•גיבוש מאגר צוותי-ייעוץ שיוכלו לעמוד לרשות העיריות בליווי וקידום הכנת תוכניות האב העירוניות להפחתת זיהום  	
אוויר ולהגנת אקלים. 

•קידום ותיאום הכשרות מקצועיות לחברי ועדת ההיגוי העירונית להכנת תוכנית האב העירונית להפחתת זיהום אוויר  	
ולהגנת אקלים. 

•סיוע לעיריות בתיאום בין-עירוני על בסיס אזורי.  	
• דיווח שוטף ועדכון מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 בהתקדמות התהליך.	
• ביצוע והוצאה לפועל של הוראות והחלטות מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 באשר לתהליך.	

על מנת לאפשר פעילות יעילה וישימה של מטה ההיגוי והבקרה, ולצורך קידום המטרות המפורטות מעלה באופן אפקטיבי, 
פועל המטה בשלושה צוותי משנה, כמפורט להלן:

 
לאור העובדה כי תהליך  צוות מדעי- צוות מקצועי לליווי ובקרה אחר תהליך ביצוע סקר הפליטות ועריכת התחזיות, שהוקם א. 
סקר הפליטות העירוני הנו ראשוני מסוגו בישראל. צוות זה מורכב מאנשי מקצוע ומומחים הבקיאים ברזי המדריך המקצועי 
והמתודולוגיה המדעית לעריכת סקר פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר. חברי הצוות מספקים תשובות, עדכונים ופתרונות 
לשאלות, קשיים והערות אשר מופנים מצד אנשי המקצוע העורכים את הסקר בקרב העיריות, באשר למתודולוגיה המדעית 
לפיה מבצעות העיריות את הסקר. כמו כן, מבקרים אנשי הצוות את תהליך עריכת הסקר ואת תוצאותיו בעיריות השונות 
עם סיומו. בנוסף, ילוו אנשי הצוות את תהליך קביעת היעדים והתחזיות בעיריות ויסייעו בהקניית כלים מדעיים נוספים 

ומשופרים לביצוע התהליכים הכרוכים בכך. 

צוות זה יעסוק בפיקוח ובקידום התהליך, בתאום ובבקרה שלו ובנושאים רוחביים, אשר קידומם  צוות תיאום ובקרה- ב. 
הכרחי לצורך יישום האמנה, לרבות:

• ריכוז הנושאים המצריכים  איגום ותיאום פעולות, סמכויות ותקציבים מול משרדי ממשלה וגופים חיצוניים אחרים-	
פניות, שיתופי פעולה ופעילויות שונות מול משרדי ממשלה וגופים אחרים בכל הנוגע לסמכויות, תקציבים, קבלת מידע 

ועוד.
קידום פרויקטים ורעיונות לשיתופי פעולה הניתנים/עדיפים לביצוע ברמה  • קידום פרויקטים ברמה מחוזית/ארצית- 	
האזורית או הארצית, ואשר לצורך ביצועם נדרש שיתוף פעולה בינעירוני/מחוזי, עירוב משרדי ממשלה, גופים חיצוניים, 

בדיקות היתכנות, הסרת חסמים לקידום הפרויקטים ועוד. 
• סיוע לעיריות להגיע בשלב התכנון לרמת תיאום על בסיס אזורי באמצעות העברת  תיאום בין עיריות על בסיס אזורי-	

מידע בין ערים שכנות, הצעות לשיתופי פעולה ותיאומים ובקרה על מידת התיאום הנעשית בפועל. 
• הצעה וקידום של יוזמות חקיקה שונות, הן ברמה הארצית )הצעות חוק( והן ברמה העירונית  קידום יוזמות חקיקה-	
)חוקי עזר לדוגמה(, שיש בהן בכדי לסייע ביישום נכון ובהוצאה לפועל של מטרות האמנה ושנועדו למלא חסר המשותף 

לכלל העיריות החברות באמנה. 

על  החתומות  העיריות  שיערכו  שונים  סביבתיים  אירועים  לקיום  הצעות  מגבש  זה  צוות  והדרכה-ג.   מידע  הסברה,  צוות 
האמנה אחת לתקופה במטרה להעלות את מודעות התושבים לתהליך יישום האמנה, להגביר את שיתוף הפעולה האזורי 
ולהבליט נושאים שונים בהם עוסקות התוכניות האסטרטגיות. בנוסף, יגבש הצוות רשימה של "נושאי זרקור" אותם יש 
להכיר לעיריות, להעביר לגביהם מידע ולעדכן. כמו כן, יקדם הצוות הכשרות מקצועיות בנושאים שונים שיסייעו לעיריות 

במהלך תהליך יישום האמנה.   

רשימת חברי מטה היגוי והבקרה של פורום ה-15 ליישום האמנה מצורפת כנספח ב' לדוח. 
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)4( פעילויות מטה ההיגוי והבקרה 

להלן יפורטו פעילויות מטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15, שבוצעו מאז החתימה על האמנה ועד למועד כתיבת הדוח:

כתיבת מתווה ליישום האמנהא. 
המתווה, אשר עיקריו מובאים בחלקו השני של דוח זה, נכתב על מנת להבטיח את יישומן המלא, האפקטיבי והאחיד של 
ועדות ההיגוי העירוניות  נכתב המתווה הופצה בקרב  והפעולות הנדרשות במסגרתה. חוברת הפעילות בה  מטרות האמנה 
ושאר הגורמים הרלוונטיים לנושא בעיריות החתומות על האמנה, כמו גם לגורמים אחרים השותפים לתהליך או המביעים 
בו עניין במהלך הדרך. מתווה הפעילות הנו מתווה מחייב, אשר מסייע הן לעיריות והן למטה ההיגוי והבקרה המלווה אותן, 
לדבר זה עם זה במושגים אחידים ומוסכמים ולעקוב אחר התקדמות התהליך תוך הסתכלות שווה על כלל העיריות. מתווה 
הפעילות, כמו שאר החומרים המקצועיים שהוכנו על ידי הפורום, הועלו כולם לאתר האינטרנט של הפורום, לשימושן השוטף 

של העיריות במהלך התהליך ולשם שקיפות מירבית של התהליך לציבור. 

סבבי פגישות עם ראשי עיר/מנכ"לים וועדות ההיגוי העירוניות להתנעת התהליך ולמעקב אחר ביצועוב. 
על מנת לוודא כי כל העיריות אשר חתמו על האמנה הפנימו את עקרונות התהליך, מכירות את המתווה ליישום האמנה, 
מחויבות לתהליך הן בדרגי הניהול של העירייה והן בדרגים המקצועיים והמבצעים, נערכו במהלך החודשים שמאז החתימה 
על האמנה מספר סבבי פגישות פרטניים בכל העיריות. הפגישות נערכו על ידי יו"ר מטה ההיגוי והבקרה וצוותו המקצועי, 
עם דרג של מנכ"לים ו/או ראשי ערים, בשיתוף עם הגורמים המובילים בעירייה את התהליך ועם ועדות ההיגוי העירוניות. 
במהלך הפגישות הוצג בפני נציגי העיריות המתווה ליישום האמנה והמשמעויות השונות שלה. העיריות מעדכנות את הפורום 
בהתקדמות שלהן ביישום האמנה, בפעולות שננקטות על ידן בשלבים השונים ובמידת הצורך מציפות קשיים שונים עמן הן 
מתמודדות ואשר עלולות להקשות על יישום האמנה. במהלך הפגישות מוצעים פתרונות שונים והמשך סיוע על מנת להתגבר 

על החסמים השונים.
 מלבד זאת, ניתן על ידי הפורום מענה שוטף וקבוע לשאלות, הצעות, בעיות והערות שמועלות מצד העיריות במהלך הדרך 

ומתקיים קשר יומיומי, רציף ושוטף עם הרפרנטים העירוניים שמונו בכל עירייה לליווי וניהול התהליך. 

גיבוש מאגר צוותי-ייעוץ להכנת התוכניות העירוניותג. 
לעיריות  ויסייעו  שילוו  צוותי-ייעוץ  של  מרכזי  מאגר  להקמת  ה-15  פורום  פעל  האמנה,  ליישום  ההיערכות  במסגרת   )1(
)להלן,  וכלכלה של השלטון המקומי'2  'החברה למשק  פרסם, באמצעות  ה-15  פורום  וביצועה.  יישום האמנה  בתהליך 

בקיצור: "משכ"ל"(, RFP )בקשה להציע הצעות( לצורך הקמת מאגר צוותי-הייעוץ המרכזי.
צוותים אלה נדרשו להציג מומחיות, ידע וניסיון במספר תחומים רלוונטיים, לרבות יכולת מקצועית מוכחת לצורך ביצוע 
סקר הפליטות העירוני ולהכנת תוכנית האב העירונית להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים, כנדרש במסגרת שלב התכנון 
במתווה יישום האמנה. ועדת המכרזים של פורום ה-15 והחברה למשק וכלכלה, אישרה אחד-עשר צוותי-ייעוץ אשר ענו 
על הדרישות המחמירות שנדרשו במסגרת ה- RFP. צוותי-הייעוץ שאושרו כוללים מומחים מן השורה הראשונה בתחומם 
בארץ, ממגוון התחומים הנדרשים לצורך הכנת תוכנית האב העירונית: מומחים מתחום האנרגיה, תכנון ערים, תחבורה, 
איכות אוויר, כלכלה ומשפט; כולם בעלי השכלה פורמאלית וניסיון מעשי מוכח ועשיר בתחומים האמורים, בדגש על 

היבטים סביבתיים ומוניציפאליים. 
     ההתקשרות בין העיריות וצוות-הייעוץ הנבחר על ידה נעשתה באופן ישיר. הצעות צוותי הייעוץ אשר אושרו על ידי ועדת 
המכרזים במסגרת ה-RFP צורפו לחלק ממודר )מטעמי הגנה על פרטיות המידע האישי של חברי הצוות( באתר האינטרנט 
של הפורום, לשימוש העיריות, כאשר בכל קובץ הצעה של כל צוות-ייעוץ מופיעים הפרטים הבאים: הרכב הצוות המוצע, 

פרטי התקשרות, הצעת עבודה, הצעת מחיר וקורות החיים של אנשי הצוות.

רשימת הצוותים הכלולים במאגר צוותי הייעוץ מצורפת כנספח ג' לדוח.  

)2( בנוסף, הכין פורום ה-15, בסיוע החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי הצעה לחוזה התקשרות מומלץ בין העירייה 
לבין צוות-הייעוץ עמו היא בחרה להתקשר. החוזה  כולל דגשים וסעיפים מיוחדים שהפורום ראה לנכון לכלול בחוזה, 
באופן שישרת בצורה הטובה ביותר את העיריות ואת מטרות האמנה. בין השאר, נועדה הכנת חוזה המסגרת גם לקצר 
את תהליכי ההתקשרות ולזרזם. כל עירייה, בהתאם לצורך, ערכה בחוזה שינויים, או כללה תוספות, בהתאם למאפייניה 

ועל פי הייעוץ המשפטי שניתן לה. 

)3( עם אישורם של אחד עשר צוותי-הייעוץ במסגרת מאגר צוותי-הייעוץ שהוקם, הוזמנו כל חברי הצוותים למפגש היכרות 
ותיאום עם מנכ"ל פורום ה-15 ואנשי צוותו.

   

נוסדה במטרה לספק  בישראל. משכ"ל  הינה חברה בבעלותן של הרשויות המקומיות  )להלן: "משכ"ל"(  וכלכלה של השלטון המקומי  2  החברה למשק 
שירותים לרשויות המקומיות, תוך  פישוט, ייעול וקיצור הליכי ביצוע פרויקטים. כל זאת באמצעות שימוש ביתרונות לגודל הנובעים ממכנה משותף רחב 

של כלל הרשויות המקומיות בישראל, המספקות שירותים דומים לתושביהן. 
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מטרת המפגש הייתה לערוך היכרות אישית בין נציגי פורום ה-15 לצוותי-הייעוץ, להציג בפניהם את היוזמה ושלביה,   
לרבות עדכונים על התקדמות תהליך יישום האמנה, לערוך הצגה כללית של המדריך לעריכת סקר פליטות מזהמי אוויר 
וגזי חממה ושל עקרונות תוכניות האב העירוניות המתוכננות במסגרת היוזמה, כמו גם להציג את הכללים להתקשרות 
ולעבודה עם העיריות ולענות על שאלותיהם של חברי הצוות. המפגש סייע ליצירת קשר ישיר בין חברי הצוותים לפורום 
ציפיות  לכללים,  הנוגע  בכל  קו"  ול"יישור  יותר  נכון  מקצועי  תהליך  בבניית  וסיוע  מקצועיים  משובים  לקבלת  ה-15, 

והיצמדות למתווה היישום של האמנה, כפי שהינו מוגדר על ידי הפורום. 

כתיבת מדריך מקצועי לביצוע סקר פליטות עירוני ד. 
לצורך עריכת הסקר העירוני למיפוי ואפיון פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה, במסגרת יישום השלב הראשון באמנה, הוכן 
על ידי מטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15 מדריך מקצועי, שמטרתו להתוות מתודולוגיה אחידה, לפיה תבצענה העיריות 
החתומות על האמנה את הסקר. המדריך מורכב משלושה פרקים- הפרק הראשון הנו פרק כללי, המתווה את שלבי העבודה 
הנדרשים לביצוע הסקר. פרק זה נכתב על ידי היועצת הסביבתית של פורום ה-15, גב' עידית הוד, ועל ידי מנהלת פרויקט 
האמנה, עו"ד לינור שגיא. הפרק השני מתווה את המתודולוגיה לביצוע סקר גזי חממה, והוא נכתב על ידי גב' מיכל ביטרמן 
ויוזמת האנרגיה הטובה3. פרק זה נכתב על בסיס המתודולוגיה שמתווה ארגון  ומר אייל ביגר מהמרכז לקיימות מקומית 
איקלי, תוך התאמתה למציאות הישראלית והסתמכות על הניסיון שנצבר בעיר רעננה, העיר הראשונה אשר ביצעה את סקר 
גזי החממה בישראל. הפרק השלישי במדריך מתווה את המתודולוגיה לביצוע סקר מזהמי אוויר והוא נכתב על ידי מר יוסי 
באזיס, אחראי על משאבי אוויר ברשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב-יפו, אשר היא הראשונה שביצעה בתחומה סקר 

מזהמי אוויר וגיבשה תוכנית אב עירונית הנסמכת עליו.
המתודולוגיה המוצגת במדריך הנה ראשונה מסוגה בישראל. לאור זאת, פנינו לאנשי המקצוע בעיריות, לחברי צוותי-הייעוץ 
ממאגר צוותי הייעוץ, ולאנשי המקצוע במשרדי הממשלה, בבקשה לקבל משוב על מנת לבחון אפשרויות לעדכונה ושיפורה 
של המתודולוגיה. אחת לתקופה הופצו בקרב הרשויות עדכונים למדריך. עדכון ראשון למדריך הופץ בתחילת חודש נובמבר 

2008, ועדכון שני הופץ בחודש מרץ 2009. 

גיבוש והפעלת סדנאות הכשרה לעיריות המשתתפותה.  
ההיגוי  מועדות  אחת  כל  עברה  האמנה,  יישום  בתהליך  המקדמי  השלב  במסגרת  בעיריות-  ההיגוי  לועדות  הכשרה   )1(
העירוניות הכשרה אשר מטרתה לספק לה כלים וידע לניהול תהליך יישום האמנה באופן מיטבי ומקצועי. ההכשרה כללה 
סדנת היכרות ראשונית ובסיסית עם מושגי היסוד הקשורים למשבר האקלים וזיהום האוויר בערים ובמסגרתה נבחנו 
אפשרויות להטמעת המושגים הללו בסדר היום של הרשות במסגרת יישום האמנה. ההכשרות הועברו על ידי המרכז 
לקיימות מקומית ופורום ה-15, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה. ההכשרות נערכו על פי תוכנית שנקבעה מראש לצרכי 
יישום האמנה, והותאמו לפני כל הכשרה גם למאפייניה הייחודיים של כל רשות. ההכשרות התקיימו ברשות המקומית 

עצמה. המשרד להגנת הסביבה השתתף במימון 50% מעלות ההכשרה. 

למחרת אירוע החתימה על האמנה, ב-14 בפברואר  )2( סדנת העשרה ושיתוף בידע שנצבר בעיריות פרייבורג ומילאנו- 
על  הערים החתומות  של  התכנון האסטרטגי  ומחלקות  סביבה  איכות  ראשי מחלקות  הערים,  מהנדסי  2008, התכנסו 
האמנה לסדנת העשרה בה הרצו ראש עיריית פריירבורג, ד"ר דיטר סלומון, ומר אדוארדו קרוצ'י, סגן ראש עיריית מילאנו, 

שחלקו עם העיריות מניסיונם העשיר בקידום תוכניות להגנת אקלים בעירם.

)3( ביום 28-29 למאי 2008 התקיימה סדנא בת יומיים, בנושא מיפוי, חישוב וצמצום פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר 
בערים. הסדנא יועדה לנציגי ועדות ההיגוי העירוניות והיא התמקדה באופן הוצאתה אל הפועל של אבן הדרך הראשונה 
מתוך חמש אבני הדרך שהותוו באמנה, קרי, הכנת סקר מצאי פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר עירוני. הסדנא התקיימה 
באירוח פורום ה-15, בשיתוף ובהדרכת המרכז לקיימות מקומית וארגון ICLEI, אשר שניים מנציגיו, מר סטפן קוהן 
)ממונה רשויות מקומיות ושירותי מידע בארגון(, וגברת מאריקה ואן סטדן )מתאמת בנושאי אקלים ואוויר בארגון(, הגיעו 
לישראל לצורך הכשרת נציגי הרשויות במגוון נושאים עמם יתמודדו במהלך יישומה של האמנה. בין השאר נדונו הנושאים 
הבאים: הכרות עם מדיניות אקלים בערים בעולם, רכישת כלים למיפוי וניהול מצאי הפליטות העירוני, הכרות עם מגוון 

פעילויות לצמצום פליטות, הכרות עם המתווה ליישום האמנה ויעדיה.

ונלמד באופן מעמיק המדריך המקצועי  הוצג  בה  לביצוע סקר הפליטות העירוני,  נערכה סדנת הכשרה   13.8.08 ביום   )4(
צוותי-הייעוץ אשר כלולים  ונציגי  נציגי העיריות החתומות על האמנה  לביצוע סקר פליטות עירוני. בסדנא השתתפו 

במאגר צוותי הייעוץ המרכזי של פורום ה-15. את הסדנא העבירו כותבי המדריך המקצועי עצמם. 

3   'יוזמת האנרגיה הטובה' היא יוזמה ציבורית המתמקדת בפרסום תופעת שינוי האקלים ובהפצת פתרונות זמינים להפחתת פליטות גזי חממה בתחומים 
של התייעלות אנרגטית, ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים  ועוד. 
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איגום ותיאום פעולות, סמכויות ותקציבים מול משרדי ממשלה וגורמים אחריםו.  

איסוף נתונים מגורמים חוץ-עירוניים - פורום ה-15( 1) עורך שורה של פגישות ופניות למגוון גופים חוץ-עירוניים, אשר 
כגון: חברת החשמל,  בגופים  מדובר  העירוני.  הפליטות  והנכון של סקר  ביצועו המלא  לשם  הכרחי  במידע  מחזיקים 
חברות האוטובוסים הארציות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חברות הדלק ועוד, אשר שיתוף פעולה שלהם בהעברת 
נתונים לעיריות הנו הכרחי לשם קבלת תמונה מלאה ואמינה אודות מקורות הפליטה הקיימים בעיר. מדובר בצעד 
ראשון לקראת יצירת "שולחנות עגולים" ושיתוף פעולה מתמשך בין מטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15 לבין הגורמים 
השונים, אשר השפעתם על פליטות גזי החממה ומזהמי האוויר בערים הנה מכרעת ואשר שיתוף פעולה מצדם יידרש 

לאורך הדרך על מנת להגיע לתוצאות ממשיות.
יש לציין כי עד כה נחלה פעילות זו של איסוף הנתונים הצלחה חלקית בלבד. חלק מן הגופים אליהם פנינו בבקשה 
להעביר נתונים ומידע לעיריות לצורך ביצוע הסקרים מסרבים לשתף פעולה. כך למשל, מסרבות עד כה מרבית 
חברות הדלק הפועלות בערים להעביר נתונים אודות כמויות הדלקים הנמכרות בכל עיר בשנה בטענה כי מדובר 
בסוד מסחרי. זאת, על אף העובדה כי הוצע לחברות להעביר את הנתונים באופן מרוכז, כך שלא תיוודע חלוקת 
הכמויות לפי חברות. גם חברות האוטובוסים הארציות, דן ואגד, מסרבות בינתיים להעביר נתונים ומידע בטענה כי 
העברת מידע ברמה מוניציפאלית, כנדרש במתודולוגיה על פיה מבצעות הערים את סקר הפליטות, תגרום לעיוות 

ושיבוש הנתונים. גם חברת החשמל טרם הסכימה להעביר נתוני צריכת חשמל עירוניים לערים.
לסטטיסטיקה  המרכזית  מהלשכה  לקבל  זכינו  אותו  המצוין  הפעולה  שיתוף  את  לטובה  לציין  ראוי  זה  בהקשר 
ומחברת נת"ע )נתיבי תחבורה עירוניים( אשר עשו כל אשר ביכולתם בכדי להעביר לידי הערים נתונים אמינים, 

המותאמים למתודולוגיה המדעית המנחה אותן בעבודתן. 

קולות  לעת  מעת  מפרסמים  השונים אשר  עם משרדי הממשלה  בקשר מתמיד  נמצא  ה-15( 2)  פורום   - קוראים  קולות 
כגון: כתיבת תוכניות אסטרטגיות,  קוראים במטרה לסייע לרשויות המקומיות במימון פרויקטים סביבתיים שונים, 

טיפול בפסולת וקידום המחזור, ביצוע פרויקטים להתייעלות אנרגטית ועוד.
בעניין זה מסייע פורום ה-15 הן ביידוע שוטף של העיריות בקיומם של הקולות קוראים, הן בהכוונתן של העיריות 
כיצד להגיש את הבקשות להצעות הללו והן בביצוע תיאום מקדים עם המשרדים הרלוונטיים, על מנת שדרישות הסף 
לקבלת הסיוע במסגרת הקולות הקוראים יתאמו את פעולות העיריות, כפי שהן נדרשות לבצע אותן במתווה הפעילות 

ליישום האמנה. 
במהלך שנת 2008 פרסם המשרד להגנת הסביבה קול קורא להכנת תוכניות אסטרטגיות והכיר בתוכנית האמנה 
על הגדרת הדירוג הסוציו-אקונומי  על האמנה שענו  ערים החתומות  לצורך קבלת הסיוע.  כתוכנית אסטרטגית 
המזכה בסיוע הגישו בקשה וזכו במענק של 50,000 ש"ח. כמו כן, פרסם משרד התשתיות קול קורא לסיוע של עד 
100 אלף ₪ לפרויקטים זעירים של התייעלות אנרגטית בערים. גם בנוגע לחלוקת כספי 'היטל ההטמנה'4, סוכם 
עם המשרד להגנת הסביבה כי עיריות אשר תבחרנה להרחיב את פרק הפסולת שבתוכנית האמנה לכדי תוכנית אב 

שלמה לטיפול בפסולת, תוכלנה לקבל את כספי הסיוע של היטל ההטמנה. 

בהתאם לצורך, ועל מנת לקדם שיתוף פעולה ותיאום בין משרדי הממשלה  השתתפות בועדות ופורומים מקצועיים- ( 3)
לבין העיריות והפורום, משתתפים נציגי פורום ה-15 בועדות מקצועיות שונות ובפורומים שונים המתקיימים במשרדי 
הממשלה ובכלל. כך, לדוגמה, חבר הפורום בצוות להקמת מנגנון לרישום פליטות גזי חממה ובפורום לקידום פתרונות 
לטיפול בפסולת בראשות המשרד להגנת הסביבה, וכן בועדה בראשות מחוז תל-אביב של משרד הפנים בנושא מדיניות 

לקידום בנייה ירוקה. 

4 היטל ההטמנה הנו היטל כספי המוטל מכוח חוק שמירת הניקיון בגין כל טון פסולת הנשלחת להטמנה. ההיטל נועד לשקף את המחיר האמיתי של 
ההטמנה ולאפשר מעבר לשיטות טיפול מתקדמות בפסולת, מיחזור והפקת אנרגיה מפסולת. כספי ההיטל מועברים לקרן לשמירת הניקיון, שבניהול המשרד 
להגנת הסביבה, מנוהלים בחשבון נפרד ואמורים לשמש לפיתוח, להקמה ולייעול שיטות מתקדמות לטיפול בפסולת. בדרך זו, הכספים המתקבלים מהיטל 

ההטמנה מוחזרים לרשויות המקומיות לצורך הקמת תשתיות למיחזור ולהשבה.
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ה. עם המבט קדימה...

אנו צופים כי עד לחודש ספטמבר 2009 תסיימנה מרבית העיריות החתומות על האמנה את ביצוע סקר הפליטות העירוני, אשר 
צפוי לארוך כארבעה עד שישה חודשים.

לצערנו, כפי שפירטנו בפרק הקודם, במספר נושאי-משנה הכלולים בסקר, אנו נתקלים בבעיות שונות בהשגת הנתונים והמידע 
הדרושים לצורך ביצועו המלא. היעדר המידע בתחומים מסוימים עשוי לגרום לעיכובים בהשלמתו המהירה של שלב התכנון. 
בנושאים אלה, הנחה הפורום את העיריות להשתדל שלא להתעכב, ולהמשיך בשלב התכנון בכל אותם נושאים בהם הסתיים 
הסקר. במקביל, ימשיכו הפורום והעיריות במאמציהם לאתר את המידע והנתונים בכל אותם נושאי-משנה בעייתיים, ולחילופין 

למצוא דרכים ושיטות מתודולוגיות להתגבר על היעדר נתונים. 

יש לציין כי בהתאם ללוחות הזמנים המקוריים שנקבעו במתווה ליישום האמנה, הרי שבחלק מן העיריות התהליך נמצא בפיגור 
של כחצי שנה. פיגור זה נבע ממספר סיבות: א. הערכת זמנים לא מספיק ריאלית של מטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15; ב. 
התמשכות תהליכי ההתקשרות של העיריות עם צוותי-הייעוץ, תהליך אשר מטבעו כרוך בהליכים בירוקרטיים ומשפטיים פנים-
עירוניים שלא תמיד ניתן להעריכם מראש; ג. הבחירות שהתקיימו בשנת 2008 ברשויות המקומיות בישראל, ובמיוחד מהרגישויות 
המשפטיות שנלוו לתקופה שקדמה לבחירות )בחלק מהעיריות נעצרו כל הליכי ההתקשרות החוזיים החדשים בהוראת היועץ 
המשפטי של העירייה(; ד. גורם מעכב נוסף שהשפיע בעיקר על ערי הדרום החתומות על האמנה, אשדוד, אשקלון ובאר-שבע, היה 
המצב הביטחוני הבעייתי שהגיע לשיאו במבצע 'עופרת יצוקה' - דבר שערער מטבע הדברים את שגרת החיים ואת ההתנהלות 
השוטפת בערים הללו. עם זאת, מרבית העיריות נמצאות כבר בעיצומו של ביצוע סקר הפליטות העירוני, לאחר שהתקשרו עם 

צוותי-ייעוץ מקצועיים שמלווים אותן בביצועו. 

והכלים  המידע  מרב  את  לעיריות  ולספק  התהליך  את  מקרוב  ללוות  והבקרה  ההיגוי  לדרך, ממשיך מטה  העיריות  יציאת  עם 
המקצועיים להן הן זקוקות לשם ביצוע מיטבי של שלב התכנון.

בין השאר, מתוכננות להיערך הפעילויות הבאות בשנת 2009:

יימשך עדכונה ושיפורה של המתודולוגיה לעריכת סקר הפליטות העירוני בהתאם למשובים אותם נקבל מן העיריות, לטובת  1 .
שיפור ביצוע הסקר בשנים הבאות.

יופקו לקחים ויגובשו המלצות להתנהלות ארגונית בעיריות, שתסייע בהכנת הסקרים הבאים. 2 .
יבדקו ויאושרו הסקרים העירוניים שיערכו בעיריות לצורך מעבר לשלב הבא.  3 .

יפותחו כלים מתודולוגיים והמלצות לנושאים, רעיונות ופרויקטים, שיזינו את שלבי קביעת היעדים הסקטוריאליים ואת  4 .
כתיבת התוכניות.  

יתקיימו סדנאות הכשרה וימי עיון נוספים, בנושאים שונים בהם תעסוקנה תוכניות האב העירוניות. 5 .
יימשך המאמץ לאיסוף הנתונים הנדרשים לביצוע הסקר באופן מרוכז, כמו גם לחיזוק שיתוף הפעולה והקשרים השוטפים  6 .

עם גופים וחברות חוץ-עירוניים.
יינתן סיוע ממוקד לעיריות בהן הדבר נדרש. 7 .

יעשה מאמץ מיוחד לסייע לעיריות בתיאום התוכניות עם עיריות שכנות. 8 .
יינתן דגש לרישות מידע וידע בין העיריות.  9 .
יהודק הקשר עם ארגון איקלי הבינלאומי. 10 .

יקוימו אירועי הסברה בקרב תושבי הערים לצורך העלאת מודעותם לעצם החתימה על האמנה, כמו גם ליכולתם להשפיע  11 .
ולסייע להשגת מטרות האמנה בעירם. 

יגובשו, באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, מכרזי מדף לקידום פרויקטים שונים שיישומם נדרש לצורך  12 .
קיום מטרות האמנה, כגון: התייעלות אנרגטית, התקנת תאים פוטו-וולטאיים ועוד. 

מטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15 ימשיך לפעול במרץ לקידום האמנה וליישומה הלכה למעשה, וימשיך בעדכון הגופים 
הרלבנטיים והציבור הרחב בהתקדמות תהליך יישום האמנה, בשקיפות ובגילוי מלא.

למידע ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד לינור שגיא, מנהלת הפרויקט, בדוא"ל: linor@forum15.org.il או בטלפון: 
.03-6844236



נספחים
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נספח ב'

מטה ההיגוי והבקרה הארצי ליישום אמנת פורום ה-15

תפקיד במטה תפקידשםארגון
מיילטלפוןההיגוי והבקרה

פורום ה- 15

03-6844236eitan@forum15.org.ilיו"ר המטהמנכ"לעו"ד איתן אטיה

03-6844236מזכירת מטהמנהלת הפרויקטעו"ד לינור שגיא
050-5243874

linor@forum15.org.il

יועצת סביבתית יועצת סביבתיתעידית הוד
למטה

04-6390975idithod@barak-online.net

צוות הסברה דוברותרן אהרון
03-6874055rana@unik.co.ilומידע

מרכז השלטון המקומי

צוות תיאום יועצת סביבתיתמילכה כרמל
ובקרה

04-6084939carmelsviva@gmail.com

צוות הסברה מנהלת מחלקת הדרכהסוני בנט
03-6844250soni.b@ulai.org.ilומידע

החברה למשק וכלכלה

צוות תיאום מיזמים כלכלייםרועי כהן
ובקרה

03-6235296roic@mashcal.co.il

משרדי ממשלה

צוות תיאום אדריכל ראשי קרלוס דרינברגמשרד הבינוי והשיכון
ובקרה

02-5847212karlosd@moch.gov.il

משרד התשתיות 
מרכז בכיר שימור דוד רודיקהלאומיות

אנרגיה
צוות תיאום 

02-5316023drudich@mmi.gov.ilובקרה

מנהל תחום הנדסת ישראל גלוןמשרד החקלאות
הצומח גננות ונוף

צוות תיאום 
ובקרה

03-9485315isgalon@shaham.moag.gov.il

צוות תיאום יחידת המדען הראשיזאב שדמימשרד התחבורה
ובקרה

02-6663283shadmiz@mot.gov.il

צוות תיאום ממונה מחוז ת"אגילה אורוןמשרד הפנים
03-7632581galka@moin.gov.ilובקרה

צוות תיאום מנהל מחוז ת"אברוך וברהמשרד להגנת הסביבה
03-7634403/4ובקרה

baruchw@sviva.gov.il

צחי אסאהמשרד להגנת הסביבה
מרכז איכות אויר- מחוז 

03-7634441tzachi@sviva.gov.ilצוות מדעית"א

ראש תחום פרויקטים אלכס קפלןהמשרד להגנת הסביבה
ויחידות סביבתיות

צוות הסברה 
02-6553757alexk@sviva.gov.ilומידע

רפרנטים עירוניים ליישום התהליך בעיריות

צוות תיאום מנהל אגף מינהל כלליד"ר עדי קפליוקעיריית גבעתיים
ובקרה

03-5722316adik@givatayim.muni.il

מנהל מח' רישוי עסקים שלמה גיספןעיריית חולון
ואיכות סביבה

03-5027409shlomog@holon.muni.il

09-8603232Mich-b@netanya.co.ilמנהל אגף איכות סביבהמיכאל בראלעיריית נתניה

צוות הסברה דוברקובי ברדהעיריית נתניה
09-8603306kobbyb@netanya.muni.ilומידע

צוות תיאום נציגת ציבורעו"ד מלכה נוסילעיריית נתניה
09-88524250golshon@zahav.net.ilובקרה

מנכ"ל איגוד ערים שלמה עובדיהעיריית אשקלון
אשקלון

08-6766001/2shlomo@e-a.org.il

מנהל האגף לתכנון ד"ר אלן מרכוסעיריית אשקלון
08-6792396alan_m@ashkelon.muni.ilאסטרטגי

ראש הרשות לעיר צבי מילשטייןעיריית ראשון לציון
ירוקה

03-9682561zvim@rishonlezion.muni.il

09-7649190Meir_elk@ksaba.co.ilמנהל אגף איכות סביבהמאיר אלקייםעיריית כפר-סבא
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מנהל מחלקת איכות אורי רוזיןעיריית הרצליה
סביבה

צוות תיאום 
ובקרה

09-9548640urir@herzliya.muni.il

צוות הסברה דוברתדורית בסמן-קובלעיריית הרצליה
09-9591508dorit@hertzliya.muni.ilומידע

סורין סלומוןעיריית רמת-גן
מנהל תעשיות, היחידה 

האזורית לאיכות 
הסביבה

צוות תיאום 
ובקרה

)3( 03-6726409sorin@ramat-gan.muni.il

צוות הסברה דוברתהלית קפאח-שיעיריית רמת-גן
03-6753573helit@ramat-gan.muni.ilומידע

03-5556050gurir@bat-yam.muni.ilתכנון אסטרטגיגורי נדלרעיריית בת-ים

04-8356121arielw@haifa.muni.ilמהנדס העיראריאל וטרמןעיריית חיפה

מנהלת המחלקה לתכנון אורנה הראל-פלגעיריית חיפה
ארוך טווח

04-8356121ornah@haifa.muni.il

08-8545366artom@ashdod.muni.ilמ"מ מנכ"ל העירייהדוד הרטוםעיריית אשדוד

08-9392231tamir@rehovot.muni.ilמנכ"ל העירייהעו"ד תמיר פיינשטייןעיריית רחובות

מנכ"ל איגוד ערים ירוחם לקריץעיריית חדרה
04-6123415yeruham@igudhadera.co.ilצוות מדעילאיכות סביבה חדרה

מנהל תחום חומרים נמרוד לויעיריית ירושלים
02-6296049lvnimrod@jerusalem.muni.ilצוות מדעימסוכנים ומשאבי אויר

מנהל מחלקת איכות משה בלסנהייםעיריית תל אביב- יפו
סביבה

צוות תיאום 
ובקרה

03-7253800Blas_m@mail.tel-aviv.gov.il

03-7253808Bazis_y@mail.tel-aviv.gov.ilצוות מדעירכז איכות אוויריוסף באזיסעיריית תל אביב-יפו

מנהל מחלקת איכות יצחק הלמןעיריית באר-שבע
סביבה

צוות תיאום 
ובקרה

08-6463809itzika@br7.org.il

מנהל אגף איכות אהוד שטייןעיריית פתח-תקווה
הסביבה

צוות תיאום 
ובקרה

03-9052916ehuds@ptikva.org.il

צוות הסברה דובר חזי חקקעיריית פתח-תקווה
03-9052555hezih@ptikva.org.ilומידע

09-7622100doronb@raanana.muni.ilמנהל המוקד העירוני דורון בכרעיריית רעננה

צוות הסברה דוברתאילת גרדמןעיריית רעננה
09-7610240ayeletg@raanana.muni.ilומידע

04-8428203ellab@envihaifa.org.ilצוות מדעיאיגוד ערים חיפהאלה ברליןאיגוד ערים חיפה

צוות תיאום מ"מ מנכ"לאסתר סטאראיגוד ערים חיפה
04-8428201estis@envihaifa.org.ilובקרה

איגוד ערים אשדוד- חבל 
08-8519509צוות מדעיסמנכ"ל האיגודדורון להביבנה

054-4468279
Doron-l@envashy.org.il

יחידה סביבתית רעננה-
orenta@raanana.muni.ilצוות מדעיאורן תבורכפר סבא

ארגוני סביבה

צוות תיאום סמנכ"ל אורלי רונןהשל
ובקרה

03-5608788orli@heschel.org.il

054-4604582michal@goodenergy.org.ilצוות מדעימכותבי המדריךמיכל ביטרמןהשל

צוות הסברה המחלקה המדעיתגלעד אוסטרובסקיאדם טבע ודין
03-5669939gilado@iuel.org.il )121(ומידע

צוות הסברה סמנכ"לנאור ירושלמיחיים וסביבה
03-5602256naor@sviva.netומידע

אקדמיה

מוסד שמואל נאמן ואונ' 
מנהלת תחום איכות ד"ר אופירה איילוןחיפה

סביבה במוסד נאמן
צוות הסברה 

052-2350820egofira@tx.technion.ac.ilומידע
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מאגר צוותי- הייעוץ המרכזי* 

תפקיד בצוותשמות חברי הצוותשם ראש הצוות
איריס אפרת

ראש הצוות + תכנון עריםאיריס אפרת
איכות אווירד"ר יהודה גולדשמיד

תחבורהד"ר חיים אבירם
תחבורהד"ר שלמה בכור

תכנון עריםנעה גכט
אנרגיהעופר בן דוב

כלכלן ומשפטןליאור שמואלי

ברק כץ
ראש הצוות + תכנון עריםברק כץ

איכות אווירד"ר הנריק מלוך
כלכלן ומשפטןעו"ד ליאור שמואלי

אנרגיהעופר קרן
תחבורהעמי בלום
ניהול ובקרהדב באסל

יועצת בצוותסמדר מאיר
יועץ בצוותשרון נוימן

אדריכל גידו סגל
ראש הצוות + תכנון עריםאדר' גדעון סגל

איכות אווירקרין טננצפ
איכות אווירארי גולדפרב

אנרגיהאינג' אברהם זבדי
כלכלןנגה לב ציון נדן

תחבורהאינג' אילן קליגר
משפטןעו"ד חמי אבנרי

אדריכל מאיר בוכמן
ראש הצוותאדר' מאיר בוכמן
ע' ראש הצוות+ תכנון עריםאדר' אורי טוכלר

מתכנן סביבהפרופ' ערן פייטלזון
ד"ר עודד פוט'צר

ד"ר לימור בר - שעשוע
איתן מאזה

איכות אוויר

אקלים וסביבהד"ר דיויד פרלמוטר
ד"ר בנימין פרישר

גדעון השמשוני
ד"ר קרל מרטנס

תחבורה

ד"ר משה דן הירש
ד"ר משה תשובה

אורי  דומן
אנרגיה, הנדסה אזרחית והנדסת סביבה

ישראל קורץ
כלכלניםד"ר רינה דגני

סוציולוגיה אורבאנית ושיתוף הציבורד"ר יונה גינצבורג
בריאות הסביבהפרופ' קרול רפאל

אדריכלית בתיה קשת
תכנון נוףאדריכלית דליה בולטנסקי

עו"ד זוהרי משה
עו"ד יובל קויאטק
עו"ד עפרה פרידמן

משפטנים

צוות חשיבהפרופ' אבי דגני
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ד"ר משה הירש
ראש הצוות + תחבורהד"ר משה הירש

איכות אוויר ואנרגיהפרופ' אריאל כהן
תכנון ערים ובניה ירוקהאדר' גיל פלד

כלכלןאהוד חסון
משפטןעו"ד איתן פרנס

משרד עו"ד- אפשטיין, רוזנבלום, מעוז  
ERM

חשיבה מדעית, מערכות מידע 
גיאוגרפיים+מודלים

משה כהן
ראש הצוותמשה כהן

איכות אווירד"ר רון לשם
תכנון עריםעמיר קולקר
תכנון עריםעופר קולקר

תכנון עריםרנדי אפשטיין
תחבורהאבי שפרבר

אנרגיהד"ר עופר אלון
כלכלןזאב ברקאי

משפטןעו"ד אבי פורטן

אדריכל  מתתיהו קונס
ראש הצוותאדר' מתתיהו קונס

כלכלן ומרכז הצוותשמוליק ליפשין
תכנון ערים ומנהל סביבתיגילה שניידר
תחבורהערן רייספלד

איכות אווירד"ר ברננדה פליקשטיין
אנרגיהד"ר עופר אלון
משפטןעו"ד רון לפין

ריכוז מקצועי +הנדסה סביבתיתאינג' יוסי קליק
יועץ בצוותג'יי קפלן

יועץ בצוותג'ק טובול
הסברה ושיתוף הציבורשי אביבי
הסברה ושיתוף הציבורדן שיראי

הסברה ושיתוף הציבורקרני גוברין סגל

אדריכל קלאודיו מילול
ראש הצוותאדר' קלאודיו מילול

תכנון ערים ותכנון אסטרטגיצביקה קורן
מנהל פרויקטאלכס גמרניק

איכות אוויר ואיכות הסביבהפרופ' אורי מרינוב
תחבורהחיים אבירם
כלכלןישראל קורץ
כלכלןישראל גביש

משפטןעו"ד יעקב כהן
אנרגיהיוסף נוברסקי
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קלמן דינס
ראש הצוותקלמן דינס

ריכוז הצוות וייעוץ חברתישירה לוי - בנימיני
איכות אווירד"ר דוד ברודאי
תחבורהדינה אלון רשף

תכנון עריםרם אייזנברג
אנרגיהד"ר עמית מור

משפטןעו"ד עופר צילקר
כלכלניתנגה לבציון - נדן

ד"ר רונית דוידוביץ' מרטון
ראש הצוות + תכנון עריםד"ר רונית דוידוביץ' מרטון

תכנון סביבה ושטחים פתוחיםאביעד שר שלום
כלכלןגדי רוזנטל

איכות אווירטלי אלברט
איכות אוויראלדד שרוני

תחבורהגל גרונר
תחבורהישראל רשטניק

תחבורהאלי אסיף
משפטןעו"ד יוחנן וינר

משפט סביבתי ומוניציפאליעו"ד שרון מונטיפיורי גילן
משפט סביבתי ומוניציפאליעו"ד טלי ענבר
אנרגיהד"ר עמית מור
אנרגיהשמעון סרוסי

בנייה ירוקהאדר' תמי הירש

אדריכל רפאל לרמן
ראש הצוות + תכנון עריםאדר' רפאל לרמן

איכות אווירד"ר יהודה גולדשמיד
איכות אוויראבי גולדשמיד
תחבורהאינג' דן פוכס

אנרגיהאינג' ליאון אפרימוב
כלכלןעזרא סדן

משפטןעו"ד יצחק מרון

* סדר ההופעה נקבע  ע"פ סדר אלפביתי של שמות ראשי הצוותים.
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ורום	15	הערים,	מאגד	את	’העיריות	העצמאיות’ פ

בישראל�	ערים	אלו	אינן	מקבלות	"מענקי	איזון"	

או	"מענקי	פיתוח"	ממשלתיים,	והן	מנוהלות	כמשק	

סגור,	מכוח	משאביהן	הכספיים	העצמאיים�	

בפורום	חברות	הערים	הבאות:	אשדוד,	באר	שבע,	

כפר- חיפה,	 חולון,	 חדרה,	 הרצלייה,	 גבעתיים,	

רחובות,	 ראשון-לציון,	 פתח-תקווה,	 נתניה,	 סבא,	

רמת-גן,	רעננה	ותל	אביב-יפו�	

מיליון	 ל-3	 קרוב	 מתגוררים	 הפורום	 בערי	

ועוד	 ישראל(,	 מאוכלוסיית	 )כ-40%	 תושבים	

יומיומי	 שימוש	 עושים	 רבים	 אוכלוסייה	 מעגלי	

שעיריות	 והמטרופוליניים	 העירוניים	 בשירותים	

אותו	 האוכלוסייה	 מעגל	 סה"כ	 מעניקות�	 הפורום	

בכ-80%	 מוערך	 בפועל	 משרתות	 הפורום	 ערי	

מאוכלוסיית	המדינה�	

בערים	החברות	בפורום	פועלת	רשימה	ארוכה	של	

לאומית,	 חשיבות	 בעלי	 ציבוריים	 וגופים	 מוסדות	

ובהם	מרכזי	חינוך,	מחקר	ופיתוח,	אוניברסיטאות	

הלאומיים,	 התרבות	 ומרכזי	 תיאטראות	 מובילות,	

גדולים	 רפואיים	 מרכזים	 והי-טק,	 תעשייה	 אזורי	

באמצעות	 היתר,	 בין	 פועלים,	 אלה	 גופים	 ועוד�	

הקידום,	הסיוע	והתמיכה	של	העיריות�

משרתות	 אותה	 האוכלוסייה	 של	 הרחב	 ההיקף	

מעמידים	 הלאומית,	 במפה	 ותפקידן	 אלו,	 ערים	

והקשיים	 האתגרים	 בחזית	 ה-15	 פורום	 ערי	 את	

הלאומיים	של	מדינת	ישראל,	ובהם:	פיתוח	כלכלי	

ופיתוח	מקורות	תעסוקה,	מחקר	ופיתוח,	בריאות,	

תברואה,	 סביבה,	 איכות	 תחבורה,	 תרבות,	 חינוך,	

עם	 התמודדות	 אורבאני,	 תכנון	 תשתיות,	 פיתוח	

מצבי	סעד	ורווחה,	קליטת	עלייה	ועוד�

העובדה	 ועל-אף	 הנ"ל,	 והאתגרים	 הקשיים	 בכל	

שהן	אינן	זוכות	במענקים	ממשלתיים,	הפכו	בשנים	

והצלחה	 יציבות	 של	 לאי	 העיריות	 	15 האחרונות	

בשדה	העשייה	הציבורית	והמקומית�

פורום	ה-15	הוקם	לפני	10	שנים	על-ידי	רון	חולדאי,	

ראש	 מצנע,	 ועמרם	 אביב-יפו,	 תל	 עיריית	 ראש	

מתוך	 פועל	 ה-15	 פורום	 לשעבר�	 חיפה	 עיריית	

מרכז	השלטון	המקומי	בישראל�

עיריית	 ירושלים,	 עיריית	 את	 מברך	 ה-15	 פורום	

לאמנה	 הצטרפותן	 על	 אשקלון,	 ועיריית	 בת-ים	

וליוזמת	האקלים	וקורא	לעיריות	נוספות	להצטרף	

לתהליך	חשוב	זה�


