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אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים הנה גרסה מקומית-ישראלית לאמנה 

הבינלאומית של ארגון ICLEI להגנת אקלים. יוזמת האמנה מקודמת על ידי פורום ה-15, בשיתוף 

עם המרכז לקיימות מקומית בישראל והמשרד להגנת הסביבה. 

ב- 13 בפברואר 2008 חתמו שמונה עשרה עיריות גדולות ובינוניות על אמנת פורום ה-15. ערים 

אשקלון  ירושלים,   - נוספות  גדולות  עיריות  שלוש  וכן  הפורום,  חברות   15 את  כוללות  אלה 

ובת-ים. בכך, נטלו על עצמן שמונה עשרה העיריות מחויבות מפורשת להצבת יעדים כמותיים 

עירונית  פעולה  תכנית  ולהכנת  בעיר,  האוויר  וזיהום  החממה  גזי  פליטות  להפחתת  ברורים 

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

לנעשה  דומה  באופן  האוויר  זיהום  את  להפחית  העיריות  עצמן  על  לוקחות  האמנה  במסגרת 

בערים המובילות בעולם המערבי, וכן להפחית את פליטת גזי החממה בלא פחות מ- 20% עד 

לשנת 2020. יש לציין כי ההתחייבות הקיימת באמנה הישראלית להפחתת רמות זיהום האוויר, 

כמו גם ציון אחוזי ההפחתה בפליטות גזי החממה, הינה תוספת ישראלית לנוסח המקורי של 

האמנה הבינלאומית, בה אין התייחסות לכך. 

אמנת פורום ה-15 הנה יוזמה ראשונה מסוגה בישראל, במסגרתה מתחייב גורם שלטוני לשיפור 

כמותי ומדיד של איכות האוויר של תושבי המדינה ולהפחתת פליטות גזי החממה. אנו מאמינים 

כי יישומה של האמנה יוביל להטבה ממשית ומקיפה באיכות החיים והסביבה של תושבי המדינה, 

במגוון רחב ביותר של תחומי חיים. 

כמו  בארץ,  הציבור  בפני  מציג  הוא  אותו  מקיף,   פעילות  דוח  שנה  מדי  מפרסם  ה-15  פורום 

גם בפני ארגון ICLEI הבינלאומי, כחלק מתפיסה של שקיפות מרבית לציבור, המאפיינת את 

התהליך כולו. 

הנכם  באמנה,  הקשור  המקצועי  והמידע  החומר  בשאר  גם  כמו  התקופתיים,  בדוחות  לעיון 

.www.forum15.org.il :15-מוזמנים לבקר באתר האינטרנט של פורום ה
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א. הקדמה

כמו בשנה שעברה, כך גם השנה, מפרסם פורום ה-15 )להלן: "הפורום"( את הדוח התקופתי אודות יישום אמנת פורום 
ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים )להלן: "אמנת פורום ה-15"(, עליה חתמו ב- 13 בפברואר 2008, שמונה עשרה 
עיריות גדולות ובינוניות בישראל. אמנת פורום ה-15 הנה גרסה מקומית-ישראלית ל'אמנה הבינלאומית להגנת אקלים' 

.1ICLEI של ארגון
מרבית שנת 2009 הוקדשה לביצוע סקרי הפליטה העירוניים בעיריות החתומות על האמנה ולתמיכה וליווי מקצועי בהן 
על ידי פורום ה-15 ויועציו. על כן, יתמקד השנה הדוח בהצגת תוצאות סקרי הפליטה העירוניים שנערכו על ידי רוב הערים 
החתומות על האמנה, במסגרת יישום 'שלב התכנון', כפי שהוא מוגדר ב"מתווה הפעילות ליישום האמנה"2. בדוח נקדיש 

תשומת לב מיוחדת לניתוח תוצאות הסקרים ולמסקנות הנגזרות מהן.  
הסקרים הניחו תשתית איתנה להמשך יישומו של שלב התכנון, וסייעו בהגדרת המגמות המרכזיות המאפיינות את פליטות 
גזי החממה ומזהמי האוויר בערים. המגמות הללו הן שמנחות כיום את העיריות בבואן לגבש את החזון העירוני ולקבוע 
את דרכי מימושו במסגרת תוכניות האב העירוניות, כמו גם את פורום ה-15 בבואו להגדיר תחומי מדיניות מרכזיים אותם 

הוא מעוניין לקדם, על מנת לסייע ביצירת מדיניות לאומית ועירונית תומכת. 
השנה אף זכינו לשיתוף פעולה מבורך מצד המשרד להגנת הסביבה, במסגרתו תומך המשרד בפעילות פורום ה-15 בהובלתו 

וניהולו של תהליך יישום האמנה. 

להטמעת  הפועל  וארגונים מקומיים  רשויות מקומיות  של  בינלאומי  ארגון   -  Local Governments for Sustainability  -ICLEI ארגון    1
.http://www.iclei.org :עקרונות ותוכניות לפיתוח בר-קיימא. לפרטים נוספים

האמנה  יישום  תהליך  את  פורט  המתווה  האמנה.  את  ליישם  בבואן  העיריות  את  המנחה  המסמך   - האמנה"  ליישום  הפעילות  "מתווה    2
הבא: בקישור  ה-15  פורום  של  האינטרנט  באתר  הפעילות  במתווה  לעיין  ניתן  זמנים.  בלוחות  מגובים  אחידים,  ביצועיים,   לשלבים 

http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=82&scid=80 

תקציר תקציר מנהלים
מנהלים
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ב. תמונת מצב של יישום האמנה בעיריות

הטבלה שלהלן משקפת את מידת יישומם של הצעדים הנדרשים מן העיריות במסגרת 'שלב ההיערכות' ו'שלב התכנון', 
כפי שהם מוגדרים במתווה הפעילות, על ידי כל אחת מן העיריות החתומות על האמנה, עד ליום כתיבת הדוח. 

 
ביצוע שלב ההיערכות ושלב התכנון - תמונת מצב 
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אישור תקציב 
לשלב התכנון

מינוי ועדת היגוי 
עירונית

מינוי רפרנט 
עירוני

קורס מבוא 
מקצועי

התקשרות עם 
צוות-ייעוץ

ביצוע פרויקטים 
מידיים

ביצוע סקר 
פליטות עירוני

השלמת תוכנית 
האב העירונית

ג.  סקרי הפליטה העירוניים

במסגרת סקר הפליטות העירוני נערך מיפוי ואפיון מזהמי האוויר, גזי החממה ומקורותיהם בכל אחת מן הערים החתומות 
על האמנה. סקר הפליטות משמש כלי חיוני לביצוע הערכות ותחזיות לשם קביעת יעדי ההפחתה הרצויים, לשם כתיבת 
תוכנית האב העירונית, כאמצעי לוידוא העמידה ביעדים ובחינת מדדי ההצלחה, והוא אף משמש כבסיס לבדיקות החוזרות 
שיבוצעו בשנים הבאות. סקר מצאי הפליטות נערך בכל אחת מן הערים, על בסיס מתודולוגיה מקצועית ואחידה, המבוססת 
על המתודולוגיה העולמית של ארגון ICLEI, תוך התאמתה לתנאים המקומיים בישראל והוספת פרק הדן בפליטות מזהמי 

אוויר. המתודולוגיה הופצה באמצעות מדריך מפורט, המלווה בדפי חישוב לביצוע החישובים הטכניים.
ניתן לעיין במדריך, על כלל נספחיו, באתר האינטרנט של פורום ה-15, בקישור הבא: 

.http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=78&scid=88
מקצועי,  משוב  קבלת  לצורך  ה-15  פורום  של  והבקרה  ההיגוי  למטה  מוגש  הוא  העירוני,  הסקר  ביצוע  סיום  עם 
במסגרתו נבדקים מקורות הנתונים, אופן החישוב, עמידה בתנאי המסגרת של הנחיות המדריך וסבירות התוצאות 
שנתקבלו. בכל משוב מושקעות עשרות שעות עבודה, ועל כן הודגש לעיריות  כי אין בהמתנה לקבלת המשוב, בכדי 
לעכב את המשך התקדמותן בתהליך התכנון של תכנית האב העירונית. זאת מאחר ובמרבית המקרים, ממצאי הסקרים 
מייצגים מגמות מובהקות וברורות, אשר ספק אם תושפענה מתיקונים שעתידים להתבצע בהם במהלך המשוב המקצועי, 

ובכל מקרה, כל הערה ניתנת לתיקון תוך כדי ההתקדמות בתהליך התכנון. 

במקביל לביצוע הסקר בעיריות, מקיים פורום ה-15 פעילויות רבות שמטרתן לתמוך בתהליך. בין השאר, עדכון המתודולוגיה, 
תדרוך הרפרנטים העירוניים וצוותי-הייעוץ המלווים, הזנה שוטפת בחומרים מקצועיים ובמידע, מענה שוטף על שאלות 
ועוד. בנוסף, משלים פורום ה-15, בימים אלה ממש, פרויקט רחב-היקף של איסוף והשלמת נתונים מרוכז לסקרי הפליטות 

העירוניים )ראה הרחבה בסעיף ו2 להלן( .
לשלב הסקרים קיימת חשיבות רבה כשלב מכונן של התהליך כולו. הסקרים מאפשרים לכלל הגורמים העוסקים בנושא 
בעירייה לרכז את מאמציהם ופעילותם בכיוון אותו מתווה האמנה. ביצוע הסקר מאפשר לראשונה לעיריות לקבל תמונת 
מצב, מגובה בנתוני אמת, על המתרחש בעירם, ועל בסיסה לקבל החלטות מושכלות ותובנות בעלות משמעות אסטרטגית 

וניהולית בטיפול בנושאי הסביבה בעיר ובהקצאת המשאבים הניהוליים והתפעוליים של העירייה. 

טרם בוצעבתהליךבוצע
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ד. תוצאות סקרי הפליטה העירוניים
תוצאות סקרי הפליטה העירוניים אשר הוגשו עד לכתיבת שורות אלה לבדיקה המקצועית של הפורום, מוצגות בנספחים 

ב' ו-ג' לדוח-
נספח ב- תוצאות סקרי הפליטה העירוניים- גזי חממה

נספח ג- תוצאות סקרי הפליטה העירוניים- מזהמי אוויר
יש לקחת בחשבון כי מאחר וחלק מן הנתונים טרם עברו הליך הערכה מסודר, ייתכנו עדיין שינויים בנתונים ובתוצאות 
המוצגים בסקרים. הנתונים המוצגים בדוח זה מייצגים מגמות מובהקות וברורות, אשר ספק אם תושפענה מתיקונים 

שעתידים להתבצע בסקרים, ובכל מקרה, שימושם לצורך דוח זה בלבד. 
באתר  רשמי  באופן  הסופיים  הדוחות  יפורסמו  בטרם  אחרים  לצרכים  כאן  המוצגים  בנתונים  שימוש  לעשות  אין 

האינטרנט של פורום ה-315.
בגוף הדוח מפורטים בהרחבה העקרונות המקצועיים על פיהם מבוצעים סקרי הפליטות העירוניים )סעיף 6 לדוח(. להלן נפרט בקצרה 

אחדים מהם:
ככלל, הסקר בוחן את 'מקורות הפליטה' בתחומה המוניציפאלי של העיר. סקר פליטות גזי החממה מבוצע עבור השנים 2000 )שנת 
הבסיס(, 2007 )השנה לגביה היו נתונים שנתיים זמינים בעת בה הצטרפו העיריות לאמנה( ותחזית "עסקים כרגיל" עבור שנת 2020 )שנת 

היעד(. סקר פליטות מזהמי האוויר מבוצע עבור השנה 2007 בלבד.
בדיקת המקורות בסקר פליטות גזי החממה מחולקת לשתי רמות עיקריות: 'רמת העירייה', קרי: כל מה שנמצא בשליטה הישירה של 
העירייה ובבעלותה )כגון: צי הרכב העירוני, מבני ציבור, תאורת רחובות, פסולת העירייה וטיפול בשפכים ובמים(;  ו'לרמת הקהילה', קרי: 
כל הפעילות הנעשית בעיר שאינה בשליטתה ובבעלותה הישירה של העירייה )כגון: מסחר, תעשייה, מבנים פרטיים, תחבורה ציבורית 
ופרטית ופסולת תושבים(. מקורות הפליטה הנבדקים במסגרת סקר מזהמי האוויר הנם: תחבורה, תעשייה, תחנות כוח, מחצבות, 

מגורים )הסקת משקי בית בדלקים(, תחנות דלק ומוסדות גדולים )בתי חולים, אוניברסיטאות, בריכות שחיה ועוד(.

ה. מגמות מרכזיות הנגזרות מתוצאות הסקרים

באופן טבעי, עיקר פליטות גזי החממה בעיר מקורן ברמת התושבים, ולכן נדרשת פעילות מוגברת של הסברה, חינוך ותמרוץ  1 .
התושבים - מרכיב הפליטות בגין פעילות העירייה עצמה )'רמת העירייה'( נע בין 2% ל- 9% בלבד מתוך סך כל הפליטות העירוניות. 
ממצא זה אינו מפתיע כמובן, ומשתמע ממנו כי מרבית הפעילות להפחתת פליטות גזי החממה צריכה להיעשות תוך הפניית 
משאבים להשפעה על מהלכים המתקיימים בקרב ציבור התושבים עצמו, הן ברמת ההסברה והחינוך, הן ברמת הרגולציה והתכנון 

והן באמצעות תמריצים. זאת לשם השפעה על שינוי הרגלים והתנהגויות בקרב מעגלי אוכלוסייה רחבים.
נדרש קידומו של תחום 'הבניה הירוקה' באופן יסודי ומעמיק -. 2 המקור המשמעותי ביותר בתרומה לפליטות גזי החממה ברמה 
העירונית הוא צריכת האנרגיה במבנים על סוגיהם השונים )התעשייה, המסחר, מבני המגורים השונים  בעיר ומבני הציבור השונים 
של העירייה(. פליטות גזי החממה ממקור זה מהוות בין 67%-87% מן הפליטות העירוניות. המשמעות היא כי 'בניה ירוקה' חייבת 
לקבל עדיפות גבוהה מאד בפעילות הסביבתית והתכנונית שהרשות מקדמת, באמצעות הטמעת סטנדרטים של בניה ירוקה 

במדיניות התכנון העירונית, תמרוץ, הסברה ועוד.  
חלקו של פלח פסולת התושבים מתוך כלל הפליטות ברמת התושבים נע בין  בפלח הפסולת קיים פוטנציאל הפחתה ניכר - . 3
9% ל-21% בשנת 2000, ובין 6% ל-17% בשנת 2007. על אף שמדובר בפלח שתרומתו באחוזים היחסיים איננה מבין הגבוהות 
בסקר, הרי שהפתרונות הרלוונטיים לצמצום הפליטות בגינו פשוטים יותר ליישום מאחר והנושא נמצא בשליטה גבוהה יחסית 
של העירייה עצמה, והוא מורכב באופן עקרוני מפתרון מרכזי אחד, קרי, הפרדה במקור לשני זרמי פסולת עיקריים )רטוב ויבש( 
והקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת המופרדת. עם זאת, קידום הנושא, בייחוד בכל הנוגע להקמת מתקני הקצה לטיפול בפסולת 
המופרדת, חייב להיות מגובה ומקודם על ידי משרדי הממשלה השונים, ובראשם, המשרד להגנת הסביבה, כמי אשר יש בידם 

לגרום להנעת הנושא ברמה הלאומית הכוללת.
	.  התחבורה הנה מקור עיקרי לזיהום אוויר, ולכן נדרשת פעילות ממשלתית מוגברת לקידום התחבורה הציבורית בתוך הערים, 
ולהפחתת השימוש ברכב פרטי -  לפלח התחבורה תרומה מכרעת לפליטות מזהמי האוויר בערים והוא מהווה מקור ללמעלה 
מ-80% במרבית מזהמי האוויר שנבדקו במסגרת הסקר. בתחום גזי החממה חלקו של פלח זה נע בין 7% ל-25% מהפעילות 
העירונית, כאשר במרבית הערים הוא נע באזור ה-16%. לצורך הפחתת פליטות בתחום זה, נדרשת פעילות נמרצת שתקדם 
את התחבורה הציבורית בערים ובמטרופולינים. מאחר והנושא מצוי בסמכותה הבלעדית של הממשלה, דרושה כאן השקעה 
ממשלתית מאסיבית, באמצעות הפניית משאבים ותקציבים לתוכנית לאומית לפיתוח ושכלול התחבורה הציבורית ולהקמת 

רשויות תחבורה מטרופוליניות. 
קיימת עלייה בכמות הפליטות האבסולוטית לאורך השנים.  הדבר מתיישב עם המגמה  עלייה בכמות הפליטות העירוניות - . 5

הגורפת של עלייה בכמות התושבים בכל הערים בין השנים הללו )2000 ו-2007(.
נצפית מגמה מעורבת. במרבית הערים ישנה עלייה בכמות הפליטות לתושב, אך ישנן עיריות בהן נצפתה  כמות הפליטות לתושב - . 6
ירידה בין השנים 2000 ל-2007.  מרכיב זה מחדד את הצורך בהפניית המשאבים לכיוון של הסברה, חינוך ושינוי הרגלי התנהגות 
בקרב הציבור. עם זאת, יש לשים לב כי השימוש בנתון גולמי זה חייב להיעשות בזהירות יתרה תוך הסתכלות על כלל 

מרכיבי ומאפייני העיר4. 

הבא: בקישור  ה-15,  פורום  של  האינטרנט  באתר  רמת-גן,  עיריית  של  הפליטות  מצאי  בסקר  לעיין  ניתן  עירוני,  פליטות  לסקר  כדוגמה   3 
 http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=111&scid=119. בקישור זה יופיעו כלל סקרי הפליטות העירוניים שבוצעו בעיריות, 

עם סיום ההליכים הסופיים של בדיקתם ואישורם בקרב כלל הגורמים המעורבים.
השוואה פשטנית, אשר אינה לוקחת בחשבון את מאפייניה הייחודיים של העיר, עלולה ליצור מסקנות שגויות מעיקרן. דוגמה בולטת לכך היא   4
של העיר אשדוד, בה 'ערך הפליטות פר-תושב' גבוה מאוד. הערך הגבוה נובע מהיותה של אשדוד עיר תעשייתית במהותה, ולא בשל היותו של 
כל תושב בודד יצרן גדול יותר של גזי חממה. בהשוואה לערים אחרות, בעלות 'ערך פליטות פר תושב' נמוך הרבה יותר, נגלה כי השוואה בפלח 
הפעילות הביתית לבדה )בנטרול פלח התעשייה בעיר( מראה כי תושבי ערים אחרות דווקא יוצרים כמות פליטות גבוהה בהרבה מאשר תושבי 

העיר אשדוד.  
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ו. פעילויות מטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15 לליווי שלב התכנון

הכשרה מקצועית ליישום 'שלב התכנון' - הכשרה מקצועית, בת 80 שעות, בה השתתפו 38. 1 נציגי עיריות, ביניהם, מהנדסי 
ערים, מנהלי יחידות סביבתיות ומנהלי אגפים נוספים בעיריות. ההכשרה נועדה להזין את נציגי העיריות בתכנים עדכניים 
ואיכותיים מבחינה אקדמית בארבעת תחומי הסל של האמנה5, בדגש על חיבור לשטח ולעשייה בפועל של העיריות בישראל 

ובדגש על העצמתם כמנהלי תהליך וכמובילי שינוי בארגון.
פרויקט איסוף והשלמת הנתונים לסקרי הפליטה העירוניים -. 2 במסגרת איסוף הנתונים שנדרש מן העיריות לצורך ביצוע 
סקרי הפליטות העירוניים, פעל פורום ה- 15 לאיסוף מרוכז של הנתונים מכל אותם גורמים ארציים הפועלים בערים אשר 
שיתוף פעולה שלהם נדרש לצורך ביצוע הסקר )חברות האוטובוסים הארציות, חברות הדלק, חברת החשמל ועוד(. אולם 
במספר נושאי-משנה הכלולים בסקר נתקל הפורום בבעיות שונות בהשגת הנתונים והמידע. על כן, הוחלט על ביצוע 'פרויקט 
השלמת נתונים', במסגרתו נאספו נתונים מכל גורם המחזיק מידע בתחום ונעשו אומדנים וקירובים, כמו גם נבנו מודלים 

כלכליים לכל אחד מן התחומים החסרים )בייחוד תחבורה ודלקים(6. 
האפשר  ככל  לייצר  במטרה   3 .- מהעולם  דוגמאות  ניתוח  הכולל  העירוניות,  האב  תוכניות  להכנת  הנחיות  פרסום 
הכנת  בשלבי  שנשמר  האחיד  לסטנדרט  )בדומה  השונות  העיריות  בין  התוכניות  לכתיבת  אחיד  מינימלי  סטנדרט 
פליטות'. להפחתת  עירונית  אב  תוכנית  להכנת  עקרוניות  הנחיות  'מסמך  ה-15  פורום  הכין  העירוני(,  הפליטות   סקר 
הבא: בקישור  הפורום  של  האינטרנט  באתר  עירוניות  אב  תוכניות  להכנת  ה-15  פורום  בהנחיות  לעיין   ניתן 

http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=107&scid=116
, לפיה תחום הבניה הירוקה הנו אחד התחומים  הקמת הפורום העירוני לבניה ירוקה - לאור המסקנה אליה הגענו לעיל7. 	
המרכזיים בהם יש להתמקד לצורך הפחתת פליטות גזי חממה, הוחלט להקים 'פורום עירוני לבניה ירוקה' תחת המטריה 
של פורום ה-15 ואיגוד מהנדסי הערים. פורום זה תפקידו לחתור להטמעת סטנדרטים אחידים של בניה ירוקה בכל רמות 

התכנון והרגולציה בערים הגדולות. 
המשך ליווי שוטף של העיריות ביישום האמנה -. 5 הפורום סיפק מענה ותמיכה יומיומיים לעשרות השאלות המקצועיות 
בדרגים  בעיריות  התהליך  הטמעת  בהמשך  ועסק  האמנה  ליישום  הקשורים  תחומים  במגוון  מהעיריות  אליו  שהופנו 

השונים.
רישות מידע בין עיריות -. 6 העיריות החתומות על האמנה עמלות על פיתוח תמריצים ופעולות לקידום והטמעת הנושאים 

השונים בהן האמנה עוסקת. פורום ה-15 עוקב אחר הפעולות ומנגיש הידע לעיריות האחרות בנושאים השונים. 
מפגש פורום ה-15 עם צוותי-הייעוץ המקצועיים - בחודש מרץ 2010 ִקיֵים פורום ה-15 מפגש עם צוותי-הייעוץ המלווים. 7 
את העיריות ביישום האמנה, במטרה לסכם את שלב ביצוע סקרי הפליטה העירוניים ולשתף בתובנות ובמסקנות אליהם 

הגיעו הצוותים והפורום עצמו במסגרת ליווי התהליך.  
פעילות הפורום המקדמת את מטרות האמנה, במסגרת גופים אחרים - בגוף הדוח מפורטות פעילויות הפורום במסגרת. 8 

גופים אחרים שמטרתן  לקדם את מטרות האמנה ואת המגמות המרכזיות הנגזרות מתוצאות סקרי הפליטות העירוניים.
 , חשוב לציין כי במקביל לכל הפעילויות הנעשות ברמה העירונית, הן על ידי העיריות עצמן והן בסיועו של פורום ה-15. 9
נדרשת בנושאים השונים המטופלים במסגרת האמנה, פעילות ממשלתית מוגברת וממוקדת, אשר בלעדיה יעדי האמנה 
לא יושגו. זאת מאחר וסמכויות העיריות בנושאים רבים הנן מוגבלות ביותר, ובנושאים אחרים תלויות ברובן בהוראות 
חקיקה ראשית, כמו גם בכלים כלכליים אשר הפעלתם נתונה בראש ובראשונה  בידי משרדי הממשלה השונים. כך לדוגמה: 
ובשיפוצים,  ירוקה במבנים חדשים  בניה  וחיוב בסטנדרט של  ירוקה  בניה  ושדרוגה, תמרוץ  עידוד התחבורה הציבורית 
הקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת ועוד. פורום ה-15 פועל בערוצים שונים לקידום הנושאים הללו למול משרדי הממשלה 
הרלוונטיים, בכוונה כי לצד פעילותן הנמרצת של העיריות, יזכו הנושאים השונים המפורטים לעיל גם לתמיכה ממשלתית 

גוברת, אשר תוביל לשינוי דרמטי של המציאות ברמה הלאומית ומשם תסייע להשגת היעדים גם ברמה העירונית. 

ז. פעילויות מתוכננות להמשך לשנת 2010

אנו צופים כי עד לרבעון האחרון של שנת 2010 תסיימנה מרבית העיריות את הכנת תוכניות האב העירוניות להפחתת פליטות, 
וכי עד לסיום השנה אותן תוכניות תאושרנה ותתוקצבנה לשם יישומן והפעלתן כבר במהלך שנת 2011. 

במקביל, מתכנן פורום ה-15 להשלים מגוון פעילויות ביתרת שנת 2010 ובראשית שנת 2011. בין השאר: המשך קידום תחום 
הבניה הירוקה והובלת מהלך לקיומו של סטנדרט אחיד בעיריות לבניה ירוקה; המשך קידום מהלך לחיזוק מעמדן הסטטוטורי 
ולהרחבת סמכותן של העיריות בהסדרת מערך התחבורה הציבורית בעיר; גיבוש מסגרת הסברתית-תקשורתית לקידום האמנה 

בקרב ציבור התושבים בערים לשם הנעת תהליכי שינוי התנהגות; ועוד. 
למידע ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד לינור שגיא, מנהלת הפרויקט, בדוא"ל: linor@forum15.org.il ובטלפון: 03-6844236, 

או אל עידית הוד, יועצת איכות הסביבה והקיימות של הפורום בדוא"ל: idithod@013.net ובטלפון 052-2454058. 

5  תחבורה ודלקים, פסולת ומחזור, אנרגיה ובניה ירוקה, שימוש במרחב העירוני הפתוח ויירוק העיר. 
6  פרויקט השלמת הנתונים נמצא כעת בשלביו האחרונים. טיוטת הדוח כבר מוכנה והוא עובר בימים אלה בדיקות תיקוף והתאמה אחרונות, 
הבא: בקישור  ה-15,  פורום  של  האינטרנט  באתר  הקרובים  השבועות  במהלך  למצוא  יהיה  ניתן  המלא  הדוח  את  והפצתו.  פרסומו   טרם 

http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=115&scid=124 
7  סעיף ה2 לתקציר המנהלים.
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א. הקדמה

כמו בשנה שעברה, כך גם השנה, מפרסם פורום ה-15 את הדוח התקופתי אודות יישום האמנה להפחתת זיהום אוויר 
ולהגנת אקלים, עליה חתמו, ב- 13 בפברואר 2008, שמונה עשרה עיריות גדולות ובינוניות בישראל. אמנת פורום ה-15 
הנה גרסה מקומית-ישראלית ל'אמנה הבינלאומית להגנת אקלים' של ארגון 1ICLEI.  נוסח האמנה הישראלית מצורף 

כנספח א' לדוח. 

הדוח הקודם, הראשון במספר, פורסם בחודש אפריל 2009 ועסק בסקירת היערכותן של העיריות ליישום האמנה, בהתאם 
למתווה הפעילות לו הן התחייבו במעמד החתימה, כמו גם בליווי ובתמיכה המקצועית אותן העניק פורום ה-15 לעיריות. 

הדוח התמקד ביישום 'שלב ההיערכות', כפי שהוגדר במתווה הפעילות ליישום האמנה.
מתווה הפעילות הוא המסמך היישומי אשר מנחה את העיריות בבואן ליישם את האמנה. המתווה פורט את תהליך יישום 
האמנה לשלבים ביצועיים, אחידים, מגובים בלוחות זמנים. ניתן לעיין במתווה הפעילות באתר האינטרנט של פורום 

http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=82&scid=80 :ה-15 בקישור הבא

'שלב ההיערכות' כלל בתוכו מספר צעדים מחייבים, אותן ביצעו מרבית העיריות כבר במהלך שנת 2008. בין השאר: הקמת 
ועדת היגוי עירונית; ביצוע הכשרות מקצועיות לועדות ההיגוי; אישור תקציב ליישום שלב התכנון; בחירת צוות-ייעוץ 

מקצועי לליווי העירייה בהכנת תוכניות האב העירוניות, שבסיסן סקרי הפליטה העירוניים.
כמו כן, סקר הדוח שורה ארוכה של פרויקטים יישומיים אותן ביצעו העיריות במהלך השנה, במסגרת 'פרויקטים שזמינותם 
מיידית'. אנו מייחסים חשיבות רבה לביצוע פרויקטים זמינים אלה, כנותני ביטוי מעשי ומיידי לעקרונות האמנה ותוכנית 
השונים  בתחומים  זמינים  פרויקטים  עשרות  של  אינטנסיבי  בביצוע  כיום  גם  ממשיכות  העיריות  ממנה.  שתיגזר  האב 
והמגוונים בהם עוסקת האמנה. אנו מקווים כי נצליח לייחד לנושא דוח נפרד במהלך השנה הנוכחית, במסגרתו נסקור את 

פעילויות העיריות בתחומים השונים.
 ניתן לעיין בדוח התקופתי שפורסם באפריל 2009 באתר האינטרנט של פורום ה-15, בקישור הבא:

http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=97&scid=108 

כהמשך לדוח הקודם, גם דוח תקופתי זה סוקר את פעילותן של העיריות ושל פורום ה-15 ליישום האמנה. השנה מתמקד 
'שלב התכנון' כולל את הצעדים  'שלב התכנון', כפי שהוא מוגדר במתווה הפעילות.  ביישום חלקו הראשון של  הדוח 
הבאים: ביצוע סקר עירוני למיפוי ואפיון זיהום אוויר, גזי חממה ומקורותיהם; הגדרת חזון ומדיניות מנחה; הגדרת 

יעדי הפחתה כמותיים ובניית תוכנית אב עירונית.

מרבית שנת 2009 הוקדשה לביצוע סקרי הפליטה העירוניים בעיריות. תהליך ייחודי זה, שנעשה למעשה לראשונה במדינת 
ישראל, היה תהליך מורכב לביצוע, אשר דרש תשומת לב מיוחדת ומשאבים מרובים, הן מהעיריות וצוותי-הייעוץ שליוו אותן 

בתהליך, והן מפורום ה-15, אשר העמיד לרשות העיריות ייעוץ מקצועי שוטף בנושא, כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.
)ונמצא  ניתן לומר כי תהליך הכנת הסקרים, אשר הסתיים עד היום במרבית העיריות החתומות על האמנה  עם זאת, 
על מסד  יישומו של שלב התכנון. הסקרים, המבוססים  בשלבים שונים בשאר העיריות(, הניח תשתית איתנה להמשך 
נתונים אמין, מסייעים בהגדרת המגמות המרכזיות המאפיינות את פליטות גזי החממה ומזהמי האוויר בערים. המגמות 
הללו הן שמנחות כיום את העיריות בבואן לגבש את החזון העירוני ולקבוע את דרכי המימוש בתוכניות האב העירוניות, 
כמו גם את פורום ה-15 בבואו להגדיר תחומי מדיניות מרכזיים אותם הוא מעוניין לקדם, על מנת לסייע ביצירת מדיניות 
לאומית ועירונית תומכת. חלק מרכזי מדוח זה יוקדש להצגת תוצאות הסקרים שבוצעו עד כה, לניתוחן ולהבנת המגמות 

המרכזיות הנגזרות מהן. 

זה המקום לציין כי זכינו השנה לשיתוף פעולה מבורך מצד המשרד להגנת הסביבה, במסגרת מיזם משותף אשר אושר 
לאחרונה, במסגרתו תומך המשרד בפעילות הנעשית בפורום ה-15 בהובלתו וניהולו של תהליך יישום האמנה. אנו מברכים 
על שיתוף פעולה זה ומאמינים כי הוא מהווה דוגמה מוצלחת לאופן בו השלטון המקומי והשלטון המרכזי בישראל צריכים 

לפעול במשותף לקידום מטרות אשר אין ספק כי תרומתן הלאומית הנה עניין משותף לכלל דרגי השלטון בישראל. 

להטמעת  הפועל  וארגונים מקומיים  רשויות מקומיות  של  בינלאומי  ארגון   -  Local Governments for Sustainability  -ICLEI ארגון    1
.http://www.iclei.org :עקרונות ותוכניות לפיתוח בר-קיימא. לפרטים נוספים
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ב. תמונת מצב של יישום האמנה בעיריות

הטבלה שלהלן משקפת את מידת יישומם של הצעדים הנדרשים מן העיריות במסגרת 'שלב ההיערכות' ו'שלב התכנון', 
כפי שהם מוגדרים במתווה הפעילות, על ידי כל אחת מן העיריות החתומות על האמנה, עד ליום כתיבת הדוח. 

ביצוע שלב ההיערכות ושלב התכנון - תמונת מצב 
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מקצועי

התקשרות עם 
צוות-ייעוץ

ביצוע פרויקטים 
מידיים

ביצוע סקר 
פליטות עירוני

השלמת תוכנית 
האב העירונית

טרם בוצעבתהליךבוצע
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ג. תוצאות סקרי הפליטה העירוניים

תוצאות סקרי הפליטה העירוניים מוצגות בנספחים ב' ו-ג' לדוח-
נספח ב- תוצאות סקרי הפליטה העירוניים- גזי חממה

נספח ג- תוצאות סקרי הפליטה העירוניים- מזהמי אוויר

1. הקדמה 

אמנת פורום ה-15 להפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אויר מגדירה חמישה מהלכי מפתח לשם ביצועה. השלב הראשון 
בתהליך הינו עריכת סקר מצאי ותחזית פליטות עירוני. הסקר מהווה בסיס הכרחי לכל השלבים שלאחריו )קביעת יעדי 
הפחתה וחזון עירוני, הכנת תוכנית אב עירונית, ביצוע התוכנית, ניטור ובקרה(. במסגרת הסקר נערך מיפוי ואפיון מזהמי 

האוויר, גזי החממה ומקורותיהם.
סקר הפליטות משמש כלי חיוני לביצוע הערכות ותחזיות לשם קביעת יעדי ההפחתה הרצויים, לשם כתיבת תוכנית האב 
העירונית, כאמצעי לוידוא העמידה ביעדים ובחינת מדדי ההצלחה, והוא אף משמש כבסיס לבדיקות החוזרות שיבוצעו 
בשנים שנקבעו כאבני דרך. מטרת הסקר לאפשר לעירייה לקבל תמונה מלאה ותובנה בנוגע למקום בו הכי נכון ויעיל 
להשקיע בכדי להגיע להפחתה אפקטיבית ומשמעותית בכמות הפליטות. דגש מיוחד מושם על תהליך הניתוח של תוצאות 

הסקר והמגמות המרכזיות העולות מתוך ניתוח הנתונים כמו גם הסקת מסקנות ביניים הנובעות עד כה מהתהליך. 
הפליטות  על האמנה את סקר  העיריות החתומות  כל  לפיה מבצעות  בסיס מתודולוגיה  על  נערך  הפליטות  סקר מצאי 
בתחומן. המתודולוגיה מבוססת על המתודולוגיה העולמית של ארגון ICLEI, תוך התאמתה לתנאים המקומיים בישראל, 
על ידי פורום ה-15 ומרכז השל, והוספת פרק הדן בפליטות מזהמי אוויר. המתודולוגיה הופצה באמצעות מדריך מפורט, 

המלווה בדפי חישוב לביצוע החישובים הטכניים. 
המתודולוגיה עברה ועוברת עדכונים שוטפים מאז נכתבה לראשונה, בהתאם לשאלות והבהרות שצצות ועולות במהלך 

הדרך, שינויים במתודולוגיה של ICLEI, וכתוצאה מחומרים נוספים שמתווספים. 
המדריך הוטמע בקרב העיריות באמצעות ימי הדרכה שנערכו לרפרנטים העירוניים ולצוותי הייעוץ המלווים את התהליך 
בעיריות, כמו גם באמצעות ליווי מקצועי שוטף שניתן לעיריות ולצוותי-הייעוץ על ידי היועצים המקצועיים של פורום 

ה-15.  
ביצוע הסקר בהתאם למתודולוגיה אחידה מאפשר סטנדרט אחיד ומקובל לביצוע הסקרים, מסייע לעיריות בקידום מהיר 
יותר של הסקר ובהתמודדות עם שאלות מקצועיות שעולות במהלך הכנתו. המתודולוגיה האחידה אף מאפשרת השוואה 

בין העיריות השונות על בסיס אחיד כמו גם בקרה על תוצאות הסקר. 
ניתן לעיין במדריך, על כלל נספחיו, באתר האינטרנט של פורום ה-15, בקישור הבא: 

.http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=78&scid=88

2. הליך אישור הסקר 

עם סיום ביצוע הסקר העירוני הוא מוגש למטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15 לצורך קבלת משוב מקצועי. במסגרת 
המשוב המקצועי נבדקים מקורות הנתונים, אופן החישוב, עמידה בתנאי המסגרת של הנחיות המדריך וסבירות התוצאות 
שנתקבלו. בנוסף, בשל הראשוניות של התהליך, מטרת המשוב לוודא כי אכן המתודולוגיה הוטמעה בצורה נכונה בקרב 
העיריות והצוותים המייעצים. השוואת נתוני העיריות מאפשרת גילוי מוקדי טעויות אפשריים ומסייעת בשיפור הכנת 
הסקרים, בטיוב הנתונים בהם נעשה שימוש ובשיפור המתודולוגיה ואופן ההטמעה שלה. לאחר קבלת המשוב המקצועי, 
מגישה העירייה לפורום את הסקר המתוקן, אשר עובר תהליך בדיקה נוסף. בסופו של דבר נתון הדבר לשיקול דעתה של 

העירייה לבחור באיזו מידה היא מעוניינת להטמיע את ההערות הניתנות מטעם הפורום. 

3. מערך תומך לקיום הסקר 

במקביל לביצוע הסקר מתקיימות פעילויות רבות שמטרתן ללוות את ביצוע הסקר בעיריות. בין השאר, עדכון המתודולוגיה, 
ובמידע, מתן מענה מקצועי  וצוותי-הייעוץ המלווים בחומרים  תדרוך הרפרנטים העירוניים, הזנה שוטפת של העיריות 

שוטף לעיריות ולצוותי-הייעוץ לשאלות שעולות במהלך עריכת הסקר.
נתונים מרוכז לסקרי הפליטות  בנוסף, משלים פורום ה-15, בימים אלה ממש, פרויקט רחב-היקף של איסוף והשלמת 

העירוניים, בשיתוף עם מחלקת כלכלה ומידע במרכז השלטון המקומי )ראו פירוט אודות הפרויקט בסעיף ד2 לדוח(.

4. הסקר ככלי

משאבים רבים הושקעו, הן בעיריות והן בפורום ה-15, בביצוע סקרי הפליטות העירוניים באופן המיטבי. לשלב הסקרים 
קיימת חשיבות רבה כשלב מכונן של התהליך כולו. הסקרים מאפשרים לכלל הגורמים העוסקים בנושא בעירייה לרכז את 
מאמציהם ופעילותם בכוון אותו מתווה האמנה. ביצוע הסקר מאפשר לראשונה לעיריות לקבל תמונת מצב, מגובה בנתוני 
אמת, על המתרחש בעירם, ועל בסיסה לקבל החלטות מושכלות ותובנות בעלות משמעות אסטרטגית וניהולית בטיפול 

בנושאי הסביבה בעיר ובהקצאת המשאבים הניהוליים והתפעוליים של העירייה. 
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לפורום ה-15 חשוב היה לקיים את התהליך, הייחודי והראשוני מסוגו בישראל, באופן שיאפשר הסקת מסקנות מרבית 
ושיפור של המתודולוגיה ואופן ביצועה כבר בשלב זה. זאת, על מנת לאפשר ביצוע קל ונכון יותר בסקרים החוזרים בשנים 
הבאות, ולא פחות מכך, בשל החשיבות הרבה אותה אנו מייחסים לסקר ככלי למידה וכבסיס למגוון רחב של נושאים, 

כמפורט להלן: 
מטרת הסקר לתת תמונת מצב אובייקטיבית ולהוות כלי חישוב כמותי ואיכותני  הסקר ככלי לבניית חזון עירוני - . 1
של פליטות גזי חממה במתחם העירוני, המספק הבנה לגבי מקורות הפליטה העירוניים- כמותם, ריכוזם, היחס בין 
המקורות השונים ועוד. על הסקר לספק תמונה רחבה דיה, שתאפשר בניית תוכנית אב וחזון עירוני, לרבות בחירת 

דרכי פעולה ספציפיות. בנוסף, עליו לספק הבנה ברורה לגבי המגמות הקיימות ברמה העירונית. 
הסקר כבסיס לעריכת סקרים עתידיים -. 2 הסקר אף מהווה נקודת התייחסות לצורך ניטור ובקרה עתידי וכבסיס 
לפעילות המשך של בניית חזון ואסטרטגיה עירונית. הסקר הראשוני משמש בסיס לעריכת סקרים עתידיים ואמור 

להניח את התשתיות לכך. 
- במובנים רבים, הסקר משמש ראי להתנהלות הארגונית-הרוחבית של העירייה  הסקר ככלי ניהולי-פנים ארגוני . 3
במסגרת תוכנית האב. הסקר יכול לשמש את העירייה לשם הלימוד הפנימי שלה כארגון לגבי מגוון רחב של נושאים, 

כגון:
•המידע שקיים /איננו קיים ברשותה;  	

•אמצעים הקיימים ברשותה להשגת נתונים באופן שוטף - האם מספקים/דורשים שיפור; 	
•תחומי הפיקוח והידע שלה - האם מספקים/דורשים הרחבה;  	

•פערי ידע ומידע בין אגפים שונים בעירייה; 	
•אופן התנהלות העירייה כארגון:  	

	 קשר עם הגופים השונים הפועלים בעיר )תעשייה, מסחר, תושבים( והיכולת של העירייה לקבל ולאסוף 
מאותם הגורמים נתונים ומידע; 

	 התקשורת הקיימת בין האגפים השונים בעירייה; 
	 רמת התכלול בעירייה בין הגורמים והמחלקות השונות - גבולות האחריות, העברת המידע, קידום 

תהליכים רוחביים ועוד;
	 אופן איסוף ושמירת נתונים ומידע.

המלצת הפורום לעיריות היא כי הדוח המילולי המלווה את סקר הפליטות יכלול מסקנות והמלצות גם בכל הנוגע 
לנושאים המצוינים לעיל. 

5. תמונת מצב- ביצוע סקרי הפליטה בעיריות )ראו גם הטבלה בסעיף ב לדוח(

לגזי  פיילוט,  ומרכז השל, סקר  יוזמת האנרגיה הטובה  נערך, בליווי  בשנת 2008, עם כתיבת המתודולוגיה המקצועית, 
חממה בלבד, בעיריית רעננה, עבור שנת 2000. סקר זה היווה בסיס מצוין ללמידה ולעדכון המתודולוגיה ושיפורה, עם 

פרסומה ביולי 2008.
עד לכתיבת שורות אלה, הושלמו סקרי הפליטות העירוניים בשלוש-עשרה עיריות.

רעננה,  ירושלים, כפר-סבא,  נתניה, רמת-גן, אשדוד,  )של העיריות חדרה,  עד כה עשרה סקרים   לבדיקת הפורום הוגשו 
תל אביב-יפו, הרצליה וראשון-לציון(.

ארבעה סקרים מתוך העשרה עברו עד עתה משוב מקצועי, מעמיק ומקיף מטעם הפורום )חדרה, רמת-גן, נתניה ואשדוד(. 
עירייה אחת, רמת-גן, כבר הגישה את הסקר למשוב סופי לאחר הפנמת התיקונים שהוצעו על ידי יועצי הפורום. 

ניתן לעיין בסקר מצאי הפליטות של עיריית רמת-גן, כדוגמה לסקר פליטות עירוני, באתר האינטרנט של פורום ה-15, 
 .http://www.forum15.org.il/category_page.asp?id=1192 :בקישור הבא

בכל משוב מושקעות עשרות שעות עבודה ועל כן הודגש לעיריות כי אין בהמתנה לקבלת המשוב, בכדי לעכב את המשך 
התקדמותן בתהליך. מרבית העיריות הללו כבר פועלות ליישומו של השלב הבא בתהליך-  הכנת תוכנית האב העירונית. 

בסעיפים הבאים נתייחס לנתונים, כפי שהם מוצגים בסקרי הפליטות של עשר העיריות שהגישו סקריהן. יש לקחת בחשבון 
כי מאחר וחלק מהנתונים טרם עברו הליך הערכה מסודר, ייתכנו עדיין שינויים בנתונים ובתוצאות המוצגים בסקרים. 
הנתונים המוצגים בדוח זה מייצגים מגמות מובהקות וברורות, אשר ספק אם תושפענה מתיקונים שעתידים להתבצע 

בסקרים ובכל מקרה, שימושם לצורך דוח זה בלבד.
באתר  רשמי  באופן  הסופיים  הדוחות  יפורסמו  בטרם  אחרים  לצרכים  כאן  המוצגים  בנתונים  שימוש  לעשות  אין 

האינטרנט של פורום ה-15. 

2  בקישור זה יופיעו כלל סקרי הפליטות העירוניים שבוצעו בעיריות עם סיום ההליכים הסופיים של בדיקתם ואישורם בקרב כלל הגורמים 
המעורבים. 
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6. עקרונות הסקר

בתחומה  הנמצאים  פליטה  מקורות  אותם  את  לבודד  הרצון  מן  נובע  הדבר  הפליטה'.  'מקורות  את  בוחן  הסקר  ככלל, 
המוניציפאלי של העירייה ושביכולתה לטפל בהם או להשפיע עליהם.  

6.1.  סקר מצאי פליטות גזי חממה

שנות ביצוע הסקר- חישוב מצאי פליטות גזי החממה נעשה עבור שנת המוצא )בסיס( 2000 ועבור שנת היעד )תחזית( 
2020, כאשר בשלב הראשון נערכים שלושה חישובים: עבור שנת הבסיס 2000, עבור שנת 2007 )השנה לגביה היו נתונים 
שנתיים זמינים בעת בה הצטרפו העיריות לאמנה( ועבור שנת היעד 2020 )תחזית(. בהמשך התהליך צפוי להיערך סקר 

חוזר בערים  אחת לשנתיים. 

החלוקה הסקטוריאלית-
מצאי הפליטות מחולק לשתי רמות עיקריות- 

1. רשות )עירייה( 
2. תושבים )קהילה(

בכל אחת מן הרמות נעשית החלוקה הפלחית הבאה: 

רמת הרשות:
•בניינים ציבוריים עירוניים  	

•צי הרכב העירוני 	
•תאורת רחובות 	

•טיפול בשפכים סניטאריים ואספקת מים 	
•פסולת הרשות 	

• אחר )עבור גזים ומקורות שאינם חובה(	

רמת התושבים:
•ביתי 	

•מסחרי 	
•תעשייתי 	

•תחבורה פרטית וציבורית 	
•פסולת התושבים  	

•אחר )עבור גזים ומקורות שאינם חובה( 	

גזי החממה הכלולים כחובה בתחשיבי הפליטה-

שיטת עריכת הסקר מחייבת לכלול בחישובים את שני גזי החממה המרכזיים:
1. פחמן דו חמצני )CO2( אשר נפלט כתוצאה מצריכת דלקים וחשמל.

2. מתאן )	CH( אשר נפלט מאתרי הטמנת פסולת ומתהליך הטיפול בשפכים.  
הרציונל- גזים אלו הם המשמעותיים ביותר מבחינת מצאי הפליטות העירוני ולעירייה יש לגביהם יכולת השפעה גבוהה 

יותר. 

הערות:
N( במתחם העירוני, דפי החישוב מחשביםא.  

2
O( למרות שלא קיימת חובה לחשב את פליטות הגז חנקן תת חמצני

באופן אוטומאטי פליטות גז זה. 
- ששב.  גופרית  קיוטו:  בפרוטוקול  המוגדרים  הנוספים,  החממה  גזי  ארבעת  של  בדיקתם  מעודדת  המתודולוגיה 

.)N
2
O( וחנקן תת-חמצני )PFC( פר-פלואורו-פחמימנים )HFC( פחמימה-פלואורידית ,)SF6( פלואורידית

תחזית "עסקים כרגיל"- נעשית בהתאם לרציונל של הסקר. התחזית מבוססת על הערכה של כמות פליטות גזי החממה 
הצפויות בשנה עתידית, 2020, במצב של "עסקים כרגיל", מבלי שננקטים אמצעים להפחתת הפליטות. התחזיות נעשות 
עבור מכלול הרמות והפלחים המרכיבים את סקר המצאי. החישוב נעשה באופן זהה לחישוב שנעשה בשלב הסקר, ונעשה 

שימוש במקדמי פליטה הזהים לאלו שבסקר שנת הבסיס )2000(. 

סיכום הממצאים והצגתם- בתום איסוף המידע מוזנים הנתונים בדפי החישוב, באופן נפרד עבור כל שנה בה נערך הסקר. 
מכלול הנתונים, יחד עם שאר הנתונים שהרשות המקומית אספה, אשר אינם מגולמים בתוך דפי החישוב )כגון: מקור 
הנתונים, נתונים שנאספו שהינם מעבר לבסיס המתחייב, תוספות מתחום התחבורה הציבורית, נתונים אודות פחת מים 
יישום המתודולוגיה/בחירה באפשרות מתודולוגית  ופירוט המקומות בהם העירייה הפעילה שיקול דעת במסגרת  וכו'( 
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מסוימת מתוך מספר אפשרויות קיימות ועוד, נכללות במסגרת מסמך מילולי מקיף שהעירייה מצרפת לדפי החישוב. חומרי 
העזר בהם נעשה שימוש לצורך עריכת הסקר, כגון, עריכת שאלונים, סקרים וכו', מצורפים לדוח כנספחים. כל דוח כולל 
בסופו ניתוח ממצאים, תובנות ומסקנות, המקשרים אותו לשלב הבא בתהליך התכנון. התובנות כוללות גם ניתוח של 

יכולת ההשפעה של העירייה על הרמות והפלחים שנסקרו. 

6.2. סקר מצאי פליטות מזהמי אוויר

שנת ביצוע הסקר- הסקר נערך עבור השנה 2007 בלבד )בערים מסוימות נערך הסקר עבור השנה 2008(. אין צורך בביצוע 
סקר עבור שנת בסיס או בתחזית. גם כאן צפוי להיערך סקר חוזר בערים אחת לשנתיים. 

מזהמי האוויר הכלולים בסקר-
)TSP( 1. חומר חלקיקי מרחף

2. פחמימנים HC- תרכובות אורגניות נדיפות )ללא מתאן(
NOx 3. תחמוצות חנקן
CO 4. פחמן חד חמצני

SO2 5. גופרית דו חמצנית

מקורות הפליטה הכלולים בסקר- 
1. תחבורה
2. תעשייה

3. תחנות כוח
4. מחצבות
5. מגורים

6. תחנות דלק
7. מוסדות גדולים )בתי-חולים, אוניברסיטאות, בריכות שחיה ועוד(
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7. מגמות מרכזיות

המגמות המרכזיות העולות מתוך הסקרים שהוגשו לפורום ה-15:

-  חלקם היחסי של הפליטות ברמת התושבים לעומת הפליטות ברמת הרשותא. 
עיקר פליטות גזי החממה מקורן ברמת התושבים

באופן טבעי חלקן של הפליטות ברמת הרשות מתוך כלל הפליטות העירוניות נמוך משמעותית מחלקן של הפליטות 
ברמת התושבים. מרכיב הפליטות בגין פעילות העירייה עצמה )'רמת העירייה'(, נע בין 2% לבין 9% מתוך סך כל 
הפליטות העירוניות. ממצא זה אינו מפתיע כמובן, ומשתמע ממנו כי מרבית הפעילות להפחתת פליטות גזי חממה 
צריכה להיעשות ברמת התושבים וכי פעילות העירייה לבדה, על מתקניה ופעילויותיה שלה, לא תהא מספקת. 
משאבים מרובים צריכים להיות מופנים במסגרת תוכניות האב העירוניות להשפעה על מהלכים המתקיימים בקרב 
ציבור התושבים עצמו, הן ברמת ההסברה והחינוך, הן ברמת הרגולציה והתכנון והן באמצעות תמריצים. עם זאת, 
הנהגת השינויים והפחתת הפליטות בפעילות העירייה עצמה ובמתקניה חשובה עד מאוד, אם לצורך הפחתה בפליטות 
במקורות בהם מוטת השליטה של העירייה כמעט מוחלטת, ואם כדוגמה וכתמריץ כלפי ציבור התושבים בעיר. הדבר 

חשוב גם לצורך למידה, הסקת מסקנות וצבירת ידע בתחומים השונים. 

טבלה מס' 1: אחוז רמת הרשות למול רמת התושבים מסך הפליטות העירוני

עירייה
שנת 2007שנת 2000

תושביםרשות תושביםרשות

4%96%4%96%אשדוד

9%91%5%95%הרצליה

7%93%4%96%חדרה

2%98%5%95%ירושלים

%	9%91%6%9כפר-סבא

4%96%4%96%נתניה

5%95%4%96%ראשון-לציון

3%97%3%97%רמת-גן

%	6%94%6%9רעננה

3%97%2%98%תל אביב-יפו

)מסומנים בהדגשה אחוזי הקיצון, התחתונים והגבוהים, בכל אחת מן השנים(

פלח המבנים- נדרש קידומו של תחום 'הבניה הירוקה' באופן יסודי ומעמיקב. 

המקור המשמעותי ביותר מבחינת התרומה לפליטות גזי חממה ברמה העירונית הם המבנים- הדבר מתבטא בעיקר 
בצריכת החשמל במבנים. 'מבנים' כוללים את הפלחים הבאים: בנייני הרשות, הפלח הביתי, הפלח המסחרי והפלח 

התעשייתי.

גזי  פליטות  הסתכלות על סך צריכת החשמל במבנים ברמת התושבים )פלחים ביתי, מסחרי ותעשייתי( מעלה כי 
החממה ממבנים מהוות בין  58%- 87% מהפליטות העירוניות. במרבית הערים החלק היחסי של מקור זה עלה בין 
שנת 2000 לשנת 2007. המשמעות היא כי 'בניה ירוקה' חייבת לקבל עדיפות גבוהה מאוד בפעילות הסביבתית 
והתכנונית שהרשות מקדמת. על מנת להגיע להפחתה משמעותית בפליטות גזי החממה ברמה העירונית, יש להטמיע 
באופן מאסיבי אלמנטים של בנייה ירוקה בבנייה ובתכנון העירוני, בדגש על התייעלות אנרגטית. ראו הרחבה בעניין 

זה בסעיף ד	  לדוח.
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פלח הפסולת- פוטנציאל הפחתה ניכרג. 

חלקו של פלח פסולת התושבים מתוך כלל הפליטות ברמת התושבים נע בין 9%- 21% בשנת 2000, ובין 6%- 17% 
הרי שהפתרונות  הגבוהות בסקרים,  איננה מבין  היחסיים  בפלח שתרומתו באחוזים  על אף שמדובר   .2007 בשנת 
הרלוונטיים לצמצום הפליטות בגינו פשוטים יותר ליישום מאחר והנושא נמצא בשליטה גבוהה יחסית של העירייה 
עצמה, ומורכב באופן עקרוני מפתרון מרכזי אחד. זאת בניגוד, למשל, לתחום הבניה הירוקה אשר מורכב ממגוון רחב 
של אמצעים, פתרונות ושחקנים רבים המעורבים בנושא, ומכאן גם ששליטת העירייה על קידומו מוגבלת יחסית.                                                

מגובה  להיות  חייב  המופרדת,  בפסולת  לטיפול  להקמת מתקני הקצה  הנוגע  בכל  בייחוד  הנושא,  קידום  זאת,  עם 
ומקודם על ידי משרדי הממשלה השונים, ובראשם, המשרד להגנת הסביבה, כמי אשר יש בידם לגרום להנעת הנושא 

ברמה הלאומית הכוללת.                                                

כמו כן, ניתן לראות כי בין השנים 2000 ל- 2007 קיימת ירידה משמעותית של פליטות גזי החממה מפלח הפסולת, על 
אף שבמהלך השנים הללו קיימת עלייה אבסולוטית בכמות הפסולת הביתית המעורבת העירונית הנשלחת להטמנה. 
הסיבה לירידה בפליטות גזי החממה מקורה בירידה בערך מקדם הפליטה של טונה פסולת, שנבעה מכניסתו של 'הליך 
תפיסת המתאן'3 באתרי הטמנת הפסולת, בין השנים 2000 ל-2007, בשיעור של כ- 40% מסך המתאן הנפלט מהטמנת 
הפסולת באתר4. לאור זאת חשוב להדגיש כי פוטנציאל ההפחתה בפלח זה נותר גדול ומרחב העשייה האפשרי כאן 

הוא רב. 

פלח התחבורה- מקור עיקרי לזיהום אווירד. 

פלח התחבורה )פרטית וציבורית( הינו אחד הפלחים הקשים ביותר לכימות, בייחוד בכל הנוגע לחלקה של התחבורה 
הפרטית. הדבר נובע ממחסור בנתוני אמת בנוגע לנסועה של רכבים פרטיים בערים, באי-ההסכמה של חברות התחבורה 
הציבורית הגדולות, אגד ודן, לספק נתונים אודות נסועת האוטובוסים העירונית, בחוסר היכולת ליצור הבדלה בין 
סוגי הרכבים השונים, ובקושי בקבלת נתונים מספקים לשנת 2000, שנת הבסיס של הסקר. משום כך, מרבית סקרי 
העיריות מבוססים על נתוני מודלים של תחבורה. הנושא אף זכה להתייחסות מיוחדת במסגרת "פרויקט השלמת 
הנתונים של הפורום" )ראו להלן סעיף ד2 לדוח(. ממסקנות הביניים עולה כי לפלח התחבורה תרומה משמעותית 
והוא מהווה מקור ללמעלה מ-80% ממרבית מזהמי האוויר שנבדקו במסגרת  לפליטות מזהמי האוויר בערים 
הסקר )ראו נספח ג' לדוח(. חלקו של פלח זה מסך פליטות גזי החממה העירוניים נע בין 7% ל 25% מהפעילות 
העירונית, כאשר הממוצע במרבית הערים נע באזור ה- 16%. יש לשים לב כי פלח זה שומר על חלק יחסי כמעט 
זהה לאורך השנים, עם מגמת עלייה קטנה.  אלא שמבחינת הנתון האבסולוטי של כמות הפליטות הנוצרות מפלח זה, 
הרי שבכל הערים נוצרה עלייה בין השנים 2000 ל- 2007 )למעט עיריית ירושלים לגביה לא קיימים נתונים עבור שנת 
2000(. במרבית המקרים, אותה העלייה האבסולוטית מתאפיינת בהתאמה לעלייה האבסולוטית של כל שאר הפלחים 
ברמת התושבים, הנובעים בין השאר מגידול האוכלוסין וגידול בהיקף הפעילות העירונית באופן כללי. במידה ומדובר 
בעלייה אבסולוטית אשר לא נובעת רק מן הגידול באוכלוסיה, הרי שהדבר יתבטא בעליה של אחוזים בודדים בין 

השנים בפלח התחבורה.  

פלח מים וביוב- מהווה חלק משמעותי מתוך סך פליטות הרשותה. 

גם  נובעת  נתונים-  סיפקה  והרשות  ובמידה  והטיפול,  השאיבה  במתקני  החשמל  מצריכת  בעיקר  נובעות  הפליטות 
מהליכי הטיפול בשפכים. פלח זה איננו ממצה את כלל ההשלכות הסביבתיות הקשורות בפלח המים ולכן הומלץ 
להוסיף בדוח גם נתונים אודות כמות המים הנצרכת )תוך חלוקה למקורותיהם(, כמות השפכים המטופלים ואחוזי 
הפחת העירוני. בפלח זה קיימת שונות גבוהה בין הערים. האחוזים נעים בין %	1- 62%, בשנת 2000, ל 8%- 60% 
בשנת 2007, כשבכל אחת מן השנים קיים מקרה קיצון של %	. יש לציין כי אילו היה כלול פלח זה ברמת התושבים, 

הוא היה מהווה אחוזים בודדים בלבד מתוך כלל הסקטור. 

3  גז המתאן מופק כתוצאה מהליך פירוק הפסולת האורגנית המוטמנת בקרקע. גז זה מהווה גורם מרכזי בתרומה לאפקט החממה. הליך תפיסת 
המתאן הינו הליך איסוף גז המתאן המופק במהלך התפרקות הפסולת במטמנה ושימוש בו לצרכי אנרגיה או שריפתו. יתרונות ההליך בהפחתת 
פליטת גז המתאן לאטמוספירה. 'הליך תפיסת המתאן' באתרי ההטמנה הנו תוצאה של שינוי בהנחיות המשרד להגנת הסביבה לתפעול אתרי 

הטמנת פסולת.  
4  כדוגמה בולטת להליך תפיסת מתאן אשר נעשה באתרי ההטמנה, ניתן לקחת את הפרויקט שהקים איגוד ערים דן לתברואה בשנת 2003- 
מערכת לאיסוף הביוגז באתר חירייה. הפרויקט הוא למעשה הראשון בישראל אשר בגינו התקבלו תקבולים ממנגנון ה-CDM של האו"ם. 
באמצעותם הוקם מערך שלם של איסוף הביו-גז מההר והעברתו למפעל אופיס טקסטיל אשר משתמש בו לצרך חימום הדוודים. בסופי שבוע, 
כאשר המפעל מושבת, נשרף הגז בהר על ידי לפיד. הפרויקט נרשם במנגנון ה-CDM בשנת 2006 לתקופה של 7 שנים עם אופציה להארכה של 
14 שנים נוספות. הפרויקט צובר כ-50,000 זכויות הפחתה בשנה. זכויות אלה נמכרות לחברת החשמל הצרפתית, EDF, אשר רכשה את זכויות 

 .ECO2 ההפחתה של פרויקט חיריה. מאז תחילת הפרויקט ועד היום הופחתו כ-200 אלף טון/שנה
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דלקים שאינם חשמלו.  

נתוני דלקים שאינם חשמל קשים לכימות ונכללים בפרויקט השלמת הנתונים של הפורום )ר' סעיף ד2 לדוח(. הנושא 
מכומת באופן מספק דיו בפלח התעשייה, אולם לוקה בחסר בנתונים המתייחסים לפלח המסחרי )הדבר עשוי להיות 
משמעותי- תלוי בסוג המסחר הפועל בעיר( ובפלח הביתי )שם הנושא מהווה חלק קטן יותר מתוך סך הצריכה(. הקושי 
בכימות נובע ממחסור בנתונים זמינים ברמה העירונית, כמו גם מחסור בנתונים גולמיים ומדדים רלוונטיים ברמה 

הארצית. בנוסף, קיימת בעייתיות בגזירת מסקנות למדדים עירוניים בהקשה ממדדים ארציים.

סך כמות פליטות עירוניותז. 

באופן גורף קיימת עלייה בכמות הפליטות האבסולוטית לאורך השנים )למעט בעיר רמת-גן שהינה העיר היחידה 
בה ישנה ירידה אבסולוטית בכמות הפליטות בערך של 2%(. הדבר מתיישב עם המגמה הגורפת של עלייה בכמות 

התושבים בכל הערים בין השנים הללו )2000 ו-2007(.  

כמות פליטות לתושב ח. 

כאמור, בכלל העיריות כמות האוכלוסין עלתה בין שנת 2000 לשנת 2007. באופן תואם, למעט בעיריית רמת-גן, בכלל 
הערים הייתה עלייה אבסולוטית בכמות פליטות גזי החממה בין השנים הללו. עם זאת, מבחינת כמות פליטות עבור 
תושב המגמה מעורבת- במרבית הערים ישנה עלייה בכמות הפליטות לתושב, אך ישנן ערים בהן נצפתה ירידה בין 
השנים. באופן כללי התמונה משתנה מאוד בין הערים ונובעת מהיותן שונות מבחינת אופיין, תפרוסתן, סוג אוכלוסיה, 

מצב סוציו-אקונומי, מרקם עירוני, אופי הפעילות העירונית, השירותים המקומיים המסופקים  וכדומה. 

ערך פליטות לתושב בערי האמנה נע בין 5.1 שווה ערך לטון פחמן דו חמצני )eCO2( ל- eCO2    12.7 )שנת 2000( 
וערך של 	.eCO2 5 ועד ל- eCO2 11.7  )שנת 2007(. החריג הינו הנתון של עיריית ירושלים בה פליטות גזי חממה 

לתושב מתאפיין בערך נמוך בהרבה מן הממוצע הארצי ונע בין  eCO23 )שנת 2000( ו-  eCO23.3 )שנת 2007(.

רחבה  תוך הסתכלות  יתרה  בזהירות  להיעשות  חייב  זה  גולמי  בנתון  כי השימוש  לב  יש לשים  הערה חשובה: 
על כלל מרכיבי ומאפייני העיר. הפורום מדגיש לעיריות, לצוותי-הייעוץ המלווים ולמשרדי הממשלה הרלוונטיים 
כי יש להימנע מהשוואת נתונים גולמיים בלבד בין הערים השונות. כל השוואה צריכה להיעשות תוך הפנייה לכלל 
המאפיינים העירוניים, אשר אינם באים לידי ביטוי בנתון הגולמי, בצירוף הסבר מילולי לגבי משמעות הנתון. השוואה 
פשטנית עלולה ליצור מסקנות שגויות מעיקרן או להוביל למקור לא נכון באשר לטיב השוני. דוגמה בולטת לכך היא 
eCO )שנת 2007(. 

2
eCO  )שנת 2000( ו- 10.6 

2
של העיר אשדוד, בה ערך הפליטות עבור תושב העיר גבוה מאוד - 10 

הערך הגבוה נובע מהיותה של עיריית אשדוד עיר תעשייתית במהותה )כ- 62%-60% מפליטות גזי חממה העירוניים 
נובעים מהפעילות התעשייתית בעיר( ולא בשל היותו של כל תושב בודד יצרן גדול יותר של גזי חממה. בהשוואה 
לערים אחרות, בעלות ערך נמוך הרבה יותר פר תושב, נגלה כי השוואה בפלח הפעילות הביתית לבדה מראה כי תושבי 
הערים האחרות דווקא יוצרות כמות פליטות גבוהה יותר מאשר תושב בעיר אשדוד. זוהי איננה דוגמה יחידה. ניתן 
לנתח את הנושא באופנים רבים, כשחשיבות הניתוח טמונה בהבאת כלל הגורמים בחשבון למול הנתון האבסולוטי. 

תחזית "עסקים כרגיל" ט. 

בסקרים שהוגשו עד כה פרק זה עדיין לא יושם באופן מספק והועבר משוב מטעם מטה פורום ה-15 לצורך שיפורו. 
לאור זאת, מסקנות מפרק זה ידחו למועד שלאחר עדכון הסקרים בהתאם למשוב. עם זאת, יצוין כי בכלל הערים, 
המשמעות האבסולוטית של עמידה ביעדי ההפחתה של 20% עד לשנת 2020 משמעותם הפחתה ריאלית של 
למעלה מ-20% שיכולה להגיע עד לכדי 50%. כלומר, יעד ההפחתה שאפתני ביותר, בייחוד בהתייחס לגידול 
האוכלוסייה והפיתוח המואץ המאפיין את ערי הפורום. נראה כי ערי הפורום תידרשנה לפעולות מקיפות יותר 

מעמיתיהן באירופה. 

יש לקחת בחשבון כי המתודולוגיה העכשווית לעריכת התחזית מנחה לעשות שימוש באותם מקדמי הפליטה של שנת 
הבסיס. קרי, אין התחשבות בשיפורים ובשינויים טכנולוגיים פוטנציאלים, ולא נלקחת בחשבון כניסתם האפשרית של 
מהלכים, חוקים ומערכות כלל ארציות מתוכננות. משום כך, את ערכי התחזית רצוי לבחון בהמשך באופן נוסף, על ידי 
הכללתם של כל אותם הפרמטרים הנוספים, אשר ברובם אינם בשליטתה של הרשות, ובו כן נלקחים בחשבון שינויים 
הפליטות  ובכמויות  הפליטה  במקדמי  משמעותית  להפחתה  להביא  שביכולתם  לאומיות  והתפתחויות  טכנולוגיים 
בפלחים השונים ברמה העירונית. תחזית משודרגת זו תיתן תמונת מצב משלימה לתמונת המצב לפי תחזית "עסקים 

כרגיל". 
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8. הנחיות מרכזיות לניתוח תוצאות הסקרים 

בעת ניתוח הנתונים יש להסתכל במקביל הן על האחוזים שאותו פלח מהווה והן על המספרים האבסולוטיים של  1 .
אותו המקור. העובדה כי חלוקת האחוזים דומה בין ערים שונות אינה בהכרח מובילה למסקנה כי יש ליישם בהן 
פתרונות זהים. יש לבחון את מרכיבי העיר ומאפייניה השונים בכדי להחליט על אופן הפעולה הרצוי. ייתכן וקיימים 
פילוחים דומים בין ערים שונות אולם הנתונים האבסולוטיים שונים מהותית בהיקפם ומכאן נובע הצורך בפתרונות 
השונים בטיבם. מאידך, ייתכן והשוואה בין אחוזים תראה שוני מהותי בין ערים, אולם המספרים האבסולוטיים 

עצמם יכולים להימצא זהים. מכאן החשיבות בהסתכלות על שני המרכיבים גם יחד.
במידה וקיים ערך גבוה יותר בהשוואה בין ערים שונות, הדבר לאו דווקא מעיד על כך שהעיר בעלת מאפייני  2 .
גם כתוצאה מן ההבדלים  לנבוע  יכולה  יותר חסכנית פחות בשימושי האנרגיה שלה. השונות  הצריכה הגבוהים 
הקיימים במאפיינים העירוניים, דבר היוצר מספרים אבסולוטיים שונים. לדוגמה, צריכת חשמל גבוהה יותר פר תושב 
בהשוואה בין שתי ערים לאו דווקא מצביעה על יעילות אנרגטית נמוכה יותר בעיר בעלת הערך הגבוה יותר, אלא 
יכולה לנבוע מתנאי מזג אוויר קיצוניים יותר באותה עיר, המחייבים שימוש מוגבר במערכות חימום וקירור מבוססות 
חשמל. ייתכן שדווקא אותה עיר חסכונית יותר בשימושי האנרגיה שלה לעומת העיר השנייה בה יש צורך קטן יותר 

באמצעי חימום/ קירור.  
פליטות פר תושב- ראה ס"ק ח' בסעיף 7. 3 לעיל.   

חשוב לנתח את המגמות הקיימות לאורך השנים. 	 ולא רק את הנתון האבסולוטי. ניתוח מגמות יכול לסייע מאוד 
בהבנה של המהלכים העירוניים והדרכים להפחתת הפליטות.

לאותה הפחתה  לנתח את הסיבה  יש   5 .2007 2000 לשנת  בין שנת  גזי החממה  וקיימת הפחתה בפליטות  במידה 
ההפחתה  פוטנציאל  בהערכת  יסייע  הדבר  חוץ-עירוניים.  משינויים  או  עירוניים  מגורמים  נובע  הדבר  אם  ולראות 

הקיים עבור אותה העיר באותו הסקטור. 
ניתוח החלופות מחייב גם ניתוח כלכלי וחברתי של המגמות. 6 ולא רק ניתוח סביבתי. 

יש  כן,  ו/או אישור. על  . מרבית הסקרים טרם עברו הליך תיקון  מדובר בנתונים ראשוניים בלבד. 7 כי  מובהר שוב 
להתייחס בשלב זה בעיקר למגמות המשתקפות מן הנתונים. 
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 ד. פעילויות מטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15 

לליווי שלב התכנון

1. הכשרה מקצועית ליישום 'שלב התכנון' 

עם כניסתן של העיריות החתומות על האמנה לביצועו של 'שלב התכנון', עלה הצורך להגיש לעיריות, ובראשן הרפרנטים 
העירוניים האמונים על קידום הפרויקט בעירם, כלים אשר יאפשרו להן לתרגם את תמונת המצב העולה מסקרי הפליטות 

העירוניים לתוכניות אסטרטגיות מוצלחות, ליעדים ישימים ולפעולות שאכן תבוצענה בפועל. 
עבודת הרפרנט העירוני כממונה על קידום התוכנית בעיר מעמידה בפניו אתגרים לא פשוטים. בין השאר, התמודדות 
עם התנגדויות בעירייה פנימה, חסמים מסוגים שונים, סוגיות של תקצוב התהליך והפרויקטים הנגזרים ממנו, הניסיון 

להטמיע תפיסה ארגונית וניהולית שונה בעירייה, תיאום בין גורמים מרובים בעירייה ומחוצה לה ועוד.
לצורך כך, ִקיֵים פורום ה-15, בין התאריכים 24.12.2009 ועד 25.2.2010, הכשרה מקצועית, בת 80 שעות, בה השתתפו 38 

נציגי עיריות, ביניהם, מהנדסי ערים, מנהלי יחידות סביבתיות ומנהלי אגפים נוספים בעיריות. 
ניתן לעיין בתוכנית ההכשרה, במצגות ובחומר המקצועי שהוצג במהלכה באתר האינטרנט של הפורום, בקישור הבא: 

.http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=103&scid=113
ההכשרה התקיימה בשיתוף מחלקת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי, המשרד להגנת הסביבה )אשר סבסד מחצית 
מעלות ההכשרה(, ובייעוץ וליווי אקדמי של הגב' ולרי ברכיה, לשעבר סמנכ"לית בכירה למדיניות ותכנון במשרד להגנת 
הסביבה וכיום מנהלת המרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל. בבניית תכני ההכשרה סייעה רבות הגב' 

תמי גבריאלי, מנהלת אגף תכנון אסטרטגי במינהל ההנדסה של עיריית תל אביב-יפו.
ההכשרה נועדה להזין את נציגי העיריות בתכנים עדכניים ואיכותיים מבחינה אקדמית, בדגש על חיבור לשטח ולעשייה 

בפועל של העיריות בישראל.
'שלב התכנון'  נכונים של  והטמעה  יישום  לליווי,  היו, להכשיר את הרפרנט העירוני  מטרותיה המוצהרות של ההכשרה 
בעירייה, לרבות: ליווי צוותי-הייעוץ המקצועיים, הנחייתם ופיקוח על עבודתם; הנחיית וועדת ההיגוי העירונית וריכוז 
עבודתה; איגום משאבים, יצירת שיתופי פעולה וקישורים בין גורמים שונים בעירייה ומחוצה לה לצורך יצירת תוכנית 
אב אינטגרטיבית ומוצלחת שיכללו בה הכלים והמנגנונים שיבטיחו מימושה המוצלח בשלב היישום; להפוך את משתתפי 
הקורס לסוכני שינוי ודוחפי התוכניות להפחתת זיהום אוויר והגנת אקלים בעירייה; לנתח חסמים והזדמנויות במנעד 
בעירייה בתחומים אלה;  הידע המקצועי הקיים  ולהעשיר את  'תחומי הסל'5 של האמנה  לפעולה בארבעת  האפשרויות 
לפתח יכולת לייבא ולהטמיע פעולות, חידושים, מנגנונים ופרויקטים המיושמים בארץ ובעולם ברשות המקומית, ולאפשר 
היכרות אישית בין הנפשות הפועלות במסגרת האמנה, שתוביל להזנה הדדית של מידע, שיתוף פעולה על בסיס אזורי 

ולדיאלוג בין משתתפי הקורס גם לאחר סיומו. 

2. פרויקט איסוף והשלמת הנתונים לסקרי הפליטה העירוניים 

לצורך ביצוע סקרי הפליטה העירוניים, בהתאם למתודולוגיה המקצועית על פיה מחויבות העיריות לבצע את הסקרים, 
נדרשו העיריות לאסוף מגוון רחב של נתונים, הן בנוגע לפעילותן שלהן )אז המידע נמצא במרבית המקרים בידיהן וניתן 
לאיסוף מהיר ופשוט באופן יחסי( והן בנוגע לכלל הפעילות המתקיימת בעיר, אשר אינה מצויה בשליטתן הישירה. במקרים 
אלה, נמצא המידע בידי גופים פרטיים שונים הפועלים בתחומי העיריות, כגון: חברות האוטובוסים, חברות הדלק, חברת 
החשמל, מפעלי תעשייה ועוד. לאור העובדה כי רבים מן הגופים הללו הנם גופים ארציים, הפועלים בכל העיריות, כמו גם 
על מנת לזרז תהליכים ולהקל על תהליך איסוף הנתונים, החל פורום ה-15 לפעול באופן מרוכז לאיסוף הנתונים מכל אותם 
גורמים ארציים, אשר שיתוף הפעולה שלהם נדרש לצורך הכנת הסקרים. כך, פנה למשל פורום ה-15 ללשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, לחברת נ.ת.ע )נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ(, לחברות האוטובוסים הארציות, לחברת החשמל לישראל, 
לחברות הדלק ועוד, בבקשה לאסוף באופן מרוכז את הנתונים הדרושים לצורך ביצוע סקרי הפליטות העירוניים בכל אחת 
משמונה עשרה העיריות. הנתונים שהתקבלו הועברו לעיריות בליווי הסברים לגבי מהות החומרים ואופן המענה שלהם 
על דרישות הסקר. ואולם, במספר נושאי-משנה הכלולים בסקר, נתקל הפורום בבעיות שונות בהשגת הנתונים והמידע 
הדרושים לצורך הזנת העיריות. הדבר נבע בעיקר מחוסר שיתוף פעולה של חלק מהגורמים החוץ-עירוניים אליהם פנה 
הפורום לשם איסוף הנתונים, ובחלק מן המקרים, המידע שנמסר מגורמים שונים נמצא חלקי וחסר כתוצאה מהיעדר מידע 

בחתכים וברזולוציות להן הערים זקוקות או מהיעדר תיעוד של נתונים בשנת 2000 )שנת הבסיס להפחתה(. 

התחומים העיקריים בהם התגלה מחסור בנתונים:

• - נתונים אודות הנסועה השנתית בתחומי הרשות לפי סוג הרכב לצורך חישוב צריכת הדלקים  נסועה פרטית בעיר	
בתחבורה. 

- צריכת הדלקים בתחבורה הציבורית ע"פ הקילומטראז', הנעשה בגבולות  • נסועה של תחבורה ציבורית בתחומי הרשות 	
העיר בלבד. חברות האוטובוסים הארציות סרבו לשתף פעולה ולמסור נתונים אודות נסועת האוטובוסים בערים.

5  ארבעת תחומי הסל של האמנה הנם: תחבורה ודלקים, אנרגיה ובניה ירוקה, שימוש במרחב העירוני הפתוח ויירוק העיר, פסולת ומחזור. 
במסגרת תוכניות ההפחתה העירוניות אותן מכינות העיריות, יש להתייחס לכל אחד מארבעת תחומי הסל הנ"ל.
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• - עיקר הבעיה הינה בקושי בקבלת  צריכת דלקים בתחומי הרשות בחלוקה לפרטית - מסחרית- תעשייתית	
נתונים אודות צריכת דלקים לשימוש תעשייתי - מסחרי ממפעלי תעשייה וגורמים מסחריים. בנוסף, קיים מחסור 

בנתונים אודות שימוש בדלקים במגזר הביתי.  

- חברות הדלק מסרבות לספק נתונים אודות כמויות הדלק  • פליטת אדי דלק בתחנות הדלק הפועלות בערים 	
הנמכרות בעיר בשנה, בטענה כי מדובר בסוד מסחרי. 

היעדר המידע בתחומים הללו גרם לעיכובים בהשלמתם של הסקרים העירוניים והיווה חסם לקבלת תמונת מצב מלאה 
צפויה  הייתה  בנתונים  המחסור  בעיית  בערים.  חממה  וגזי  מזהמים  לפליטות  מרכזיים  סקטורים  של  תרומתם  אודות 
להמשיך וללוות את העיריות ביישום האמנה בבואן לבצע את סקרי הפליטות העתידיים. הדבר הוביל את פורום ה-15 

לחפש דרכים ושיטות מתודולוגיות וסטטיסטיות שונות במטרה להתגבר על המחסור בנתונים. 

לאור המתואר לעיל, החליט פורום ה-15 לבצע פרויקט השלמת נתונים, באמצעות יועץ כלכלי-סביבתי מטעם מחלקת 
כלכלה ומידע במרכז השלטון המקומי, מר זיו לזר. הפרויקט זכה לתמיכתו של המשרד להגנת הסביבה, ו'צוות תיאום 

ובקרה' במטה ההיגוי והבקרה הארצי של פורום ה-15 ליווה את הפרויקט בשלביו השונים. 

הפרויקט כלל את המרכיבים הבאים:

א. מיפוי מדויק של הפערים בין הנתונים הקיימים לבין הנתונים האידיאליים הנדרשים לחישוב פליטת גזי החממה 
ומזהמי האוויר.

ב. מחקר מקיף של השיטות הקיימות, בארץ ובעולם, לחישוב הפליטות בקטגוריות שפורטו לעיל, כפי שבוצעו ע"י 
והתשומות  הנתונים  טיב  מבחינת  האופטימאלית  השיטה  ומציאת  והציבורי,  הפרטי  בסקטור  אחרים  גורמים 

הנדרשות להשגתם.

ג. איסוף נתונים מכל גורם המחזיק מידע בתחום, וכן ביצוע אומדנים וקירובים המתבססים על הקשר בין הנתונים 
הנתונים  איסוף  אופן  האפשרית.  ביותר  הגבוהה  הדיוק  ברמת  ידועים  אשר  אחרים  פרמטרים  לבין  החסרים 
והשימוש במודלים או בכלים סטטיסטיים תועד באופן שיאפשר לשחזר את הליך העבודה בעתיד, על ידי כל אחת 

מן העיריות באופן עצמאי. 

ד. בניית מודל לכל אחת מקבוצות הפליטה והזנתו לכלי החישוב לצורך קבלת תוצאות לכל אחת מהערים המבצעות 
הפרמטרים  של  כפונקציה  בפליטות  שינויים  בדיקת  שונים המאפשרים  רגישות  ניתוחי  ביצוע  תוך  את הסקר, 

הקובעים את היקפה.

בסיום ההליך תתבצע הדרכה לצוות המקצועי המלווה את יישום האמנה, בפורום ה-15ה.  ובעיריות עצמן, לגבי אופן 
ניהול התהליך על מנת לאפשר שחזורו והשלמתו בעתיד, על פי הצורך. 

פרויקט השלמת הנתונים נמצא כעת בשלביו האחרונים. טיוטת הדוח כבר מוכנה והוא עובר בימים אלה בדיקות 
תיקוף והתאמה אחרונות, טרם פרסומו והפצתו. את הדוח המלא, ניתן יהיה למצוא במהלך השבועות הקרובים באתר 
http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=115&scid=12	 :האינטרנט של פורום ה-15 בקישור הבא

 
3. פרסום הנחיות להכנת תוכניות אב עירוניות, הכולל ניתוח דוגמאות מהעולם

ראשוניותו של המיזם להפחתת פליטות בישראל ושל תוכניות האב העירוניות להפחתת פליטות הנעשות במסגרתו והרצון 
לסטנדרט האחיד שנשמר  )בדומה  השונות  העיריות  בין  התוכניות  לכתיבת  מינימלי אחיד  ככל האפשר סטנדרט  לייצר 
בשלבי הכנת סקר הפליטות העירוני(, הביא את פורום ה-15 להכין מסמך הנחיות עקרוניות להכנת תוכנית אב עירונית 

להפחתת פליטות. 
המסמך הוכן בשני פורמטים: האחד - לשימושם של צוותי-הייעוץ המקצועיים המלווים את העיריות ביישום 'שלב התכנון', 

והשני, עם חידוד נושאים מעט שונה, לרפרנטים העירוניים המפקחים על התהליך.
ההנחיות כוללות את ראשי הפרקים הבאים:

השלמת מידע על מאפייני העיר )בנוסף לסקר הפליטות(. 1 .
הגדרת חזון ומדיניות.  2 .

הגדרת יעדי הפחתה כמותיים.  3 .
פירוט מרכיבי תכנית האב העירונית ונושאיה - זהו הפרק המרכזי והמפורט ביותר במסמך ההנחיות. 	 .

אופן הגשת התוכנית ותכולה נדרשת. 5 .
דגשים ומסר. 6 .

נספחי דוגמאות עשירים במידע על הנעשה בערי העולם, כמקור השראה ולמידה. 7 .

בכדי שהתוכניות לא ישארו ברמה האסטרטגית בלבד נדרשות העיריות להכין תוכניות פעולה/פרוייקטים מעשיים לביצוע 
מדדים  הנדרשים,  השותפים  הפרויקט,  למרכיבי  התייחסות  השאר,  בין  הכולל,  אחיד,  בפורמט  לעיל,   4 סעיף  במסגרת 

להצלחה, תפוקות צפויות, הערכת עלויות, מקורות מימון ועוד. 
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 אנו סבורים שהצגת תוכנית הפעולה בפורמט אחיד, תסייע, בין השאר, בקבלת החלטות מושכלת לקידום מרכיבי התוכנית 
להפחתת פליטות וגם תסייע להתמודד עם לחצים ציבוריים לקדם פרויקט זה או אחר. מאותה סיבה הנחה מטה פורום 
ה-15 לכלול בתוכנית ַהבְנייָה של מערך קריטריונים לדירוג והעדפת קידום מרכיבי התוכנית. בנוסף, בכוונת הפורום לאגד 

את תוכניות הפעולה/הפרוייקטים ולרשת את המידע בין העיריות החתומות על האמנה לשם העשרה הדדית.
 ניתן לעיין בהנחיות פורום ה-15 להכנת תוכניות אב עירוניות באתר האינטרנט של הפורום בקישור הבא: 

http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=107&scid=116

4. הקמת הפורום העירוני לבניה ירוקה

לאור העובדה כי תוצאות הסקרים שנעשו בעיריות מצביעות על כך שכ-60-70% מפליטות גזי החממה בערים מקורן 
בצריכת אנרגיה במבנים )פרטי, מסחרי ותעשייה( )כפי שהוצג בסעיף 7ב' לדוח(, אין ספק כי אחד התחומים המרכזיים 
בהם תצטרכנה להתמקד העיריות במסגרת תוכניות האב, הנו תחום הבניה הירוקה, במטרה להטמיע עקרונותיה בכל 
רובדי התכנון העירוני. ההטמעה צריכה להיעשות הן לגבי בניה חדשה והן לגבי שיפוץ מבנים ופיתוח תשתיות, בדגש על 

התייעלות אנרגטית. 
נוצר מצב בו ערים שונות החלו  מאחר ולא קיימים כיום מנגנונים מחייבים ליישום עקרונות הבניה הירוקה בישראל, 
לפעול עצמאית ליצירת קוד בניה ירוקה עירוני, עצמאי, בעיקר בדרך של כתיבת הנחיות לתב"עות ולהיתרי בניה. עיריית 
כפר-סבא הייתה חלוצה בכתיבת קוד כולל לנושא במסגרת 'אוגדן עירוני לבניה ירוקה'. ערים אחרות הלכו בדרכה וחלקן 
נמצאות בשלבי עריכה שונים של אוגדנים והנחיות )עיריית תל אביב-יפו נמצאת בשלבים מתקדמים של כתיבת אוגדן 
הנחיות, וכבר החליטה על קביעת סטנדרט לבניה ירוקה בתב"עות חדשות; גם עיריית רעננה מחייבת כעת במסגרת תבע"ות 
חדשות עמידה בתנאי התקן הוולונטרי הישראלי הקיים6(. השקעת המשאבים של כל עיר ועיר בנושא היא גדולה - הנעת 
הנושא, שכירת יועצים, חוות דעת משפטיות, פיתוח מתודולוגיות, התמודדות עם חסמים מול הגורמים המעורבים השונים 
ועוד - על אף שבמרבית המקרים ההתמודדות היא עם סוגיות דומות. לאור האמור, הוחלט להקים 'פורום עירוני לבניה 
ירוקה' )להלן: "הפורום העירוני"( תחת המטריה של פורום ה-15 ואיגוד מהנדסי הערים. את הפורום העירוני מרכז נציג 

ִמנְהל ההנדסה של עיריית תל אביב-יפו, אדר' אוריאל בבצ'יק, וחברים בו נציגי מהנדסי הערים.
מטרתו המרכזית של הפורום העירוני היא לאגם את משאבי העיריות לרישות מידע, זיהוי חסמים ועבודה משותפת מול 
נושאים  לזרז את הטמעת הבנייה הירוקה בהליכי התכנון העירוניים, כמו גם התמודדות עם  משרדי ממשלה, על מנת 
נוספים הדורשים התייחסות מיוחדת, כגון: שיפוץ מבנים, פיתוח תמריצים לעידוד בניה ירוקה ועוד. מטרה נוספת בהקמת 
הפורום העירוני היא העברת מסר ברור לכך שהערים המרכזיות בישראל נערכות במשותף לחיוב בניה ירוקה כסטנדרט 
כלל  ידי הפורום העירוני בקרב  על  יפורסמו במהלך השבועות הקרובים  זה  בנושא  והנחיות  העירונית. המלצות  בבניה 

הערים. 
באתר  לעיין  ניתן  פעילותו  את  המלווים  המקצועיים  ובחומרים  ירוקה  לבניה  העירוני  הפורום  אודות  נוסף  במידע 
http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=109&scid=117 :האינטרנט של פורום ה-15, בקישור הבא

5. המשך ליווי שוטף של העיריות ביישום האמנה  

הפורום סיפק מענה ותמיכה יומיומיים לעשרות השאלות המקצועיות שהופנו אליו מהעיריות במגוון תחומים הקשורים 
ליישום האמנה: סקר הפליטות העירוני, שאלות הנוגעות ליישום חקיקה נושקת לאמנה, חוקי עזר עירוניים, התייעצויות 

פרטניות על קידום נושאים ופרוייקטים ועוד. 
כמו כן, עסק הפורום בהכרת האמנה לראשי העיריות שהתחלפו בעקבות הבחירות שהתקיימו בעיריות, על מנת לשמור על 

רצף העשייה בעירייה ולהבטיח את המשך קידומו של התהליך בכלל העיריות. 

6. תמריצים עירוניים ורישות מידע בין עיריות

מניתוח תמריצים מפורט, שהוכן בעבר על ידי פורום ה-15, לבחינת האפשרויות לתמרץ תהליכים שונים הכרוכים במיזם 
האמנה, עולה כי לאור ריכוזיותו של השלטון המרכזי במדינת ישראל, התמריצים אשר יכולים להיות מיושמים ברמה 
העירונית מעטים באופן יחסי. למרות זאת, משתדלות העיריות החתומות על האמנה לייצר תמריצים לקידום והטמעת 
הנושאים השונים בקרב הציבור, והפורום עוקב ומנגיש הידע לעיריות האחרות בנושאים שצלחו, כמו גם בנושאים שטרם 
הבשילו. רישות המידע מאפשר לעיריות להתמקד ולפתח עשייה במישורים שבהם ההיתכנות ליישום רבה יותר, וחוסך 

מהן, עד כמה שניתן, התמודדות פרטנית עם חסמים וקשיים בירוקרטיים ומשפטיים, אשר משותפים לכלל העיריות.
להלן יפורטו  מספר דוגמאות לתמריצים והמלצות לפעולה שהפורום עסק בהם בשנה האחרונה:

יוזמה של עיריות פתח-תקווה ורעננה. הפורום חקר את המהלכים  הטבת חנייה לכלי רכב ידידותיים לסביבה -א.  
לקידום היוזמה והכין מסמך אבני דרך ליישום הנושא גם בעיריות האחרות.

"תקן ישראלי 5281  - בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה  )"בניינים ירוקים"(" הוא תו תקן וולונטרי, המתייחס למבני מגורים ומשרדים. תו   6
התקן  נמצא בשלבי רוויזיה, בין היתר במטרה להרחיבו  כך שיכלול שימושי קרקע נוספים ויעסוק במגוון תחומים רחב יותר. תו התקן הנוכחי 

תקף. כשתאושר הרוויזיה תו התקן שיאושר אמור להחליף את תו התקן הנוכחי ולהרחיבו.
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הנחיות לשקלול מרכיבי פליטות מזהמים במכרזים העירוניים -ב.  מסמך שהכין הפורום ביחד עם אגף איכות אוויר 
במשרד להגנת הסביבה שמטרתו לשלב בשיקולי הזכייה במכרזים את נושא הפחתת זיהום אוויר מכלי רכב. מדובר הן 
במכרזים לרכישת כלי רכב והן במכרזים לקבלת שירותים המפעילים כלי רכב, דוגמת מכרזים לפינוי פסולת ולהסעות 

תלמידים.
קידום מוניות היברידיות -ג.  יוזמה של עיריית תל אביב-יפו. לאחר ניתוח מעמיק התברר שהנושא מחייב מעורבות 

ממשלתית. הנושא הוצף למשרדי הממשלה הרלוונטיים ונמצא במעקב של הפורום.
התקנת חוק עזר המגביל כניסת אוטובוסים שאינם היברידיים למרכז העיר -ד.  יוזמה של עיריית ירושלים. חוות דעת 
משפטית שללה את ישימות היוזמה בשלב זה, אולם הפורום בודק אפשרויות להמשך קידומה מול משרדי הממשלה 

הרלוונטיים.
הנחה בארנונה לנכסים בהם מותקנים תאי P.V -ה.  יוזמה של עיריית ראשון-לציון, שהגישה בקשה לאישור הנושא 

מול משרד הפנים. תשובה צפויה בדצמבר 2010.
יוזמה של עיריית ירושלים המיושמת בשלב זה לגבי עובדי עירייה בלבד. ההיתכנות להרחבת  CARPOOL עירוני- ו. 
היקף הפרויקט עדיין נבדקת בשל חסמים ביטוחיים שהעירייה  נתקלת בהם. במקביל, השיקה עיריית נתניה את 
פרויקט "יחד בתנועה" אשר מיועד להוות אתר חברתי בו אנשים יכולים למצוא שותף לנסיעה באתר אינטרנט ייעודי 

שהוקם לצורך זה. הפורום עוקב אחר התקדמות הפרויקטים ולאור הצלחתם יפיץ המלצות לעיריות האחרות. 
עסק.  לרישיון  בתנאים  בהצלחה  מיושמת  אביב-יפו.  תל  עיריית  של  יוזמה  -ז.   תדלוק  בתחנות  דלק  אדי  מישוב 
הפורום המליץ לכלל העיריות לפעול באופן דומה. הדבר אף נכלל במסגרת ההמלצות בדוח פרויקט השלמת הנתונים 

לסקרים.
ח. עידוד פרויקט חברתי-סביבתי, המבוסס על חידוש ומיחזור פסולת אלקטרונית באמצעות עמותות לקהילה מוגנת 
לכלל  הפרויקט  להרחיב  במטרה  מסודרת  הנחייה  הפיץ  הפורום  ורעננה.  ראשון-לציון  בעיריות  המיושם  פרויקט   -

העיריות החתומות על האמנה. 
 הנחיות ליישום תיקון 	8ט.  לפקודת התעבורה באופן מיטבי, תוך חיבור הנושא לתוכניות האב העירוניות הנכתבות 
במסגרת האמנה - תיקון 84 לפקודת התעבורה מדרבן עיריות, ואף מאפשר למשרד להגנת הסביבה לחייב עיריות, 
לפעול להכנתה של תוכנית להפחתת זיהום אוויר שמקורה בתחבורה. במסגרת התיקון לחוק ניתנו לרשויות המקומיות 
 מספר סמכויות, אשר לא היו בידיהן טרם כניסת התיקון לתוקף, ואשר יש בהן בכדי לסייע בקידום תוכניות להסדרת 
התחבורה בערים. לאחרונה הוצא מכוח תיקון זה צו מטעם השר להגנת הסביבה לחמש עיריות החתומות על האמנה 
)ירושלים, תל אביב-יפו, רמת-גן, חולון ופתח-תקווה(, המורה להן להכין תוכניות להפחתת זיהום אוויר מתחבורה 
בהתאם להוראות התיקון. במסגרת יישום אמנת פורום ה-15 נדרשות העיריות להכין תוכניות להפחתת זיהום אוויר 
ופליטות גזי חממה מתחבורה העולות בקנה אחד עם דרישות התיקון לפקודה. הומלץ לעשות שימוש בנתוני התחבורה 
שנאספו במסגרת סקרי הפליטה העירוניים ואף לשקול הרחבת ההתקשרות, במקרה הצורך, עם מומחי התחבורה 
הכלולים בצוותי הייעוץ עמם התקשרו העיריות לשם מתן מענה מלא לדרישות הפקודה. פורום ה-15 הפיץ הנחיות 
בנושא זה לעיריות, והוא אף חבר ב'צוות המלווה לתוכניות עירוניות להפחתת זיהום אוויר מתחבורה' שהוקם על ידי 

המשרד להגנת הסביבה. 
להורי  בקשה  הפיץ  אשר  רעננה,  עיריית  ראש  יוזמת  בעקבות  -י.   בעומר  ל"ג  ממדורות  פליטות  להפחתת  הנחיות 
התלמידים בעיר להימנע מהדלקת מדורות ל"ג בעומר, בשל נזקן הסביבתי הרב, פרסם הפורום הנחיות סביבתיות 

להדלקת מדורות באופן שמצמצם ככל הניתן את הנזקים הנוצרים מהן. 

יש להדגיש כי הפעולות שפורטו לעיל מהוות מקבץ קטן מבין עשרות רבות של פעולות המבוצעות על ידי עיריות הפורום 
לתמרוץ וקידום מהלכים סביבתיים בקרב ציבור תושבי הערים ובמסגרת פעילות העירייה עצמה. במקבץ זה התמקדנו 
רק בפעילויות אותן הפורום יזם או שבהן הספיק לעסוק באופן ישיר במהלך השנה האחרונה, אך אין בהן בכדי לייצג את 

הפעילות המלאה הנעשית בעיריות. 

7. מפגש פורום ה-15 עם צוותי-הייעוץ המקצועיים  

בחודש מרץ 2010 ִקיֵים פורום ה-15 מפגש עם צוותי-הייעוץ המלווים את העיריות ביישום האמנה. מטרת המפגש הייתה 
לסכם את שלב ביצוע סקרי הפליטה העירוניים, לדון בתהליך כפי שהשתקף בעיני צוותי-הייעוץ המקצועיים אשר ביצעו 
אותו הלכה למעשה, ולשתף בתובנות ובמסקנות אליהם הגיע פורום ה- 15 במסגרת ליווי התהליך.  במהלך המפגש הציגו 
המשתתפים כולם את מסקנותיהם מן התהליך והמלצותיהם להפנמת שינויים ודגשים נדרשים להמשך הדרך ולקראת 
האגפים  העירוני,  )הרפרנט  העירייה  מול  העבודה  תהליך  כגון:  לנקודות  בהתייחס  בעיריות,  שיערכו  הבאים  הסקרים 
השונים, ועדת ההיגוי העירונית(, תהליך העבודה על הסקר עצמו )איסוף נתונים, המתודולוגיה, איכות הנתונים(, הפנמת 

התהליך בקרב אנשי צוות-הייעוץ ובקרב עובדי העירייה ועוד. 
כמו כן, הציג פורום ה-15 בפני צוותי הייעוץ, באופן מפורט, את הנחיותיו בדבר הכנת תוכניות האב העירוניות להפחתת 

פליטות. 
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8. פעילות הפורום המקדמת את מטרות האמנה, במסגרת גופים אחרים 

'פורום קיימּות ובניה ירוקה ארצי', בראשות מינהל התכנון בישראל )להלן: "פורום הקיימות"( -א.  פורום הקיימות 
הינו גוף שמקבץ בתוכו נציגים של גופי תכנון וממשל, במטרה לקדם דו-שיח, החלפת דעות, העברת ידע, הפקת לקחים 
ושיתופי פעולה שיסייעו לקידום קיימות ובניה ירוקה בקרב גופי התכנון במדינת ישראל. פורום זה מקדם מדיניות 
שתהיה רלוונטית בזמן אמת לצרכי ציבור המתכננים והרשויות, ודן בין היתר בנושאים ומהלכים חדשים בישראל 
)למשל: הנחיות תכנוניות להצבת תאי PV וטורבינות רוח עירוניות; שימוש חוזר ב'מים אפורים'(, כמו גם ביוזמות 

לקידום מדיניות שתחלחל בכל שדרת התכנון בישראל ובחקיקה הרלבנטית. 

חדש  ארגון  היא  ירוקה  לבניה  הישראלית  המועצה  -ב.   בישראל'  ירוקה  לבניה  'המועצה  בפעילות  השתתפות 
אחרות,  בארצות  דומות  מועצות  פועלות  במסגרתה  ירוקה,  לבניה  העולמית  למועצה  המסונף  בישראל,  יחסית 
של  יצירתה  למען  לפעול  המועצה  של  מטרתה  הירוקה.  הבנייה  לקידום  המסייע  רב  ידע  הצטבר  מפעילותן  ואשר 
סביבה בנויה בת קיימא, באמצעות הקמת פלטפורמה לשינוי, המבוססת על קואליציה רחבה, דמוקרטית, שקופה 
בישראל.  הכללי  ובמרחב  הבנויה  בסביבה  ושימוש  אישור  ייזום,  עיצוב,  לתכנון,  השותפים  כל  של   ותכליתית 
להפחתת  היסוד  מנדבכי  ירוקה כאחד  בניה  לקידום  הפורום  עם מטרות  עולות בקנה אחד  מטרותיה של המועצה 
פליטות ועל כן הוחלט שהפורום יהיה חבר בוועד המייסד של המועצה. מלבד פעילות בוועד המייסד פועל הפורום 
גם בועדת משנה של המועצה, ועדת רגולציה, שמטרתה לפעול לקידום חקיקה ותקינה התומכת ומקדמת את הבניה 

הירוקה בישראל.

ועדת היגוי מטעם השלטון המקומי לעדכון ת.מ.א 35 - ת.מ.א 35ג.  היא תכנית המתאר הארצית המעצבת את דמותה 
הפיזית של ישראל ואת פעילות מוסדות התכנון. בהתאם להוראות התכנית החל לפעול לפני כשנה צוות לעדכון מעקב 
ובקרה לתכנית מטעם מינהל התכנון במשרד הפנים. פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי התבקשו להביע את עמדתם 
לגבי התוכנית ואופן יישומה. לשם כך הוקם צוות היגוי מקצועי המלווה את התהליך. מטה פורום ה-15 מרכז פעילות 
זו עבור המגזר העירוני כולו )עיריות ומועצות מקומיות, כולן חברות במרכז השלטון המקומי(. הצוות שוקד על הכנת 
הנוסחה  מציאת  לעניין האמנה:  הרלוונטיות  בין מטרות המסמך,  העדכון הממשלתי.  לצוות  שיוגש  מסמך מקצועי 
ל"עירוניות מוצלחת בישראל" והרחבת מרכיבים של פיתוח בר קיימא במסגרת התוכנית. לצורך האמור הפיץ הפורום 

שאלון לרשויות המקומיות בישראל, ניתח אותו ונמצא בשלב גיבוש המסמך הסופי.

סיוע למרכז השלטון המקומי בנושא היערכות הרשויות המקומיות להפרדת פסולת וקידום חוק האריזות -ד.  מדיניות 
הטיפול בפסולת אותה מובילים המשרד להגנת הסביבה, השלטון המקומי והארגונים הירוקים, היא הפרדת פסולת במקור 
לשני זרמים: "יבש" ו"רטוב". פסולת האריזות שבזרם היבש תטופל על ידי יצרני האריזות במסגרת 'חוק האריזות' המתגבש 
ובמסגרת 'חוק הפקדון', והפסולת האורגנית תופנה על ידי הרשויות המקומיות למתקני טיפול שונים ליצירת קומפוסט 
או אנרגיה. מרכזי מחזור לשאר החומרים יהוו מהלך משלים לנושא. חלק מעיריות הפורום כבר החלו לקדם פיילוטים של 
הפרדה במקור בתחומן, במסגרת תוכניות אב עירוניות לפסולת, חרף העובדה שהחקיקה טרם אושרה ועל אף מחסור חמור 
במתקני קצה לטיפול בפסולת המופרדת. הפורום שותף ומלווה את המהלכים השונים לקידום הנושא במסגרת פעילות מרכז 

השלטון המקומי מול המשרד להגנת הסביבה ונציגי יצרני האריזות. 

שת"פ עם מנגנון הדיווח הוולונטרי לרישום פליטות גזי חממה -ה.  המשק העולמי נערך להגבלת פליטות גזי חממה כחלק 
מפעילות כלל עולמית למניעת שינויי האקלים וההתחממות הגלובלית. חלק חשוב במדיניות העולמית הוא יצירת מנגנונים 
לסחר בפליטות ועידוד יוזמות הפחתה אחרות. גם בישראל נערכים להקמת מערך כלל-ארצי לרישום פליטות גזי חממה, 
בהובלת המשרד להגנת הסביבה, ורואים בו תנאי הכרחי ליישום כלי מדיניות במסגרת הסכמי פוסט-קיוטו. פורום ה- 15 

הנו חבר בצוות העבודה להקמת המנגנון הוולונטרי לרישום פליטות גזי החממה. 

כלי  נוספים  לגופים  מיזם האמנה  רואה בחשיפת  -ו.  הפורום  למגוון רחב של ארגונים  וחשיפת מיזם האמנה  הרצאות 
להעלאת מודעות ציבורית וכן ליצירת שיתופי פעולה מקצועיים.  לאור זאת עושה הפורום מאמצים להשתתף ולהרצות 
בכנסים העוסקים בתחומים הנושקים לנושאי האמנה. בין השאר, הציג הפורום בכנס חברת החשמל להתייעלות אנרגטית, 

בפורום האנרגיה של הטכניון, בקורסים מקצועיים לנציגי עיריות ועוד.

נדרשת  חשוב לציין כי במקביל לכל הפעילויות הנעשות ברמה העירונית, הן על ידי העיריות עצמן והן בסיועו של פורום ה-15, ז. 
בנושאים השונים המטופלים במסגרת האמנה, פעילות ממשלתית מוגברת וממוקדת, אשר בלעדיה יעדי האמנה לא 
יושגו. זאת מאחר וסמכויות העיריות בנושאים רבים הנן מוגבלות ביותר, ובנושאים אחרים תלויות ברובן בהוראות חקיקה 
ראשית, כמו גם בכלים כלכליים אשר הפעלתם נתונה בראש ובראשונה  בידי משרדי הממשלה השונים. כך לדוגמה: עידוד 
התחבורה הציבורית ושדרוגה, תמרוץ בניה ירוקה וחיוב בסטנדרט של בניה ירוקה במבנים חדשים ובשיפוצים, הקמת מתקני 
קצה לטיפול בפסולת ועוד. פורום ה-15 פועל בערוצים שונים לקידום הנושאים הללו למול משרדי הממשלה הרלוונטיים, 
בכוונה כי לצד פעילותן הנמרצת של העיריות, יזכו הנושאים השונים המפורטים לעיל גם לתמיכה ממשלתית גוברת, אשר 

תוביל לשינוי דרמטי של המציאות ברמה הלאומית ומשם תסייע להשגת היעדים גם ברמה העירונית.
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ה. פעילויות מתוכננות להמשך שנת 2010

אנו צופים כי עד לרבעון האחרון של שנת 2010 תסיימנה העיריות את הכנת תוכניות האב העירוניות להפחתת פליטות, 
וכי עד לסיום השנה אותן תוכניות תאושרנה ותתוקצבנה לשם יישומן בפועל בשנת 2011. 

במקביל, מתכנן פורום ה-15 להשלים את הפעילויות הבאות ביתרת שנת 2010 ובראשית שנת 2011: 
הרפרנטים  והכשרת  לעיריות  הרלוונטיים  הנתונים  משלוח  הסופי,  הדו"ח  פרסום  הנתונים,  השלמת  פרויקט  •סיום  	

לשימוש מתמשך בנתונים.
. • ארגון כנס "שלוש שנים לאמנה" בתחילת 2011	

שינוי  תהליכי  הנעת  לשם  בערים  התושבים  ציבור  בקרב  האמנה  לקידום  הסברתית-תקשורתית  מסגרת  •גיבוש  	
התנהגות. 

•בדיקת ישימות של פיתוח מדריך מקצועי להפחתת פליטות. 	
•המשך קידום מהלך לחיזוק מעמדן הסטטוטורי ולהרחבת סמכותן של העיריות בהסדרת מערך התחבורה הציבורית  	

בעיר. 
• המשך קידום תחום הבניה הירוקה והובלת מהלך לקיומו של סטנדרט אחיד בעיריות לבניה ירוקה. 	

•המשך מתן סיוע ממוקד לעיריות ביישום השוטף של האמנה.  	
•המשך רישות ידע ומידע מהארץ ומהעולם.  	

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.

 linor@forum15.org.il בדוא"ל:  הפרויקט,  מנהלת  שגיא,  לינור  עו"ד  אל  לפנות  ניתן  נוספים  ולפרטים   למידע 
 idithod@013.net בדוא"ל:  הפורום  של  והקיימות  הסביבה  איכות  יועצת  הוד,  עידית  אל  או   ,03-6844236 ובטלפון: 

ובטלפון 052-2454058. 

השתתפו בכתיבת הדוח:                                                                                                                        
 עידית הוד, יועצת איכות הסביבה והקיימות של פורום ה-15                                                                     

 מיכל ביטרמן, יועצת מקצועית לפורום ה-15 לעניין מתודולוגיה להפחתת גזי חממה                                 
לינור שגיא, מנהלת הפרויקט, פורום ה-15
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 נספח ב' -

תוצאות סקרי הפליטה העירוניים- גזי חממה

נספח זה מציג סיכום של תוצאות תשעת הסקרים שהוגשו לפורום ה-15 עד למועד עריכת הדוח, בפרק גזי החממה. 

הנתונים מוצגים באופן הבא )כל הנתונים מוצגים עבור שנת 2000 ושנת 2007( - 

1. תוצאות ברמת הרשות - טבלה המסכמת את כמות הפליטות לפי מקורות וגרף המציג את האחוזים של כל פלח.  

2. תוצאות ברמת התושבים- טבלה המסכמת את כמות הפליטות לפי מקורות וגרף המציג את האחוזים של כל פלח.  

3. סיכום הסך הכולל - סה"כ כמות פליטות לפי רמות, סה"כ כמות תושבים וההתפלגות של פליטות בין רמת הרשות 

לרמת התושבים.

4. גרף המציג את כמות הפליטות עבור תושב. 
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עיריית נתניה
תוצאות ברמת הרשות

2000
סה"כ eCO2 )טון(פלח

17,493בניינים

322צי רכב

7,313תאורת רחובות

10,334מים ושפכים

4,590פסולת רשות

40,052סה"כ

2007
סה"כ eCO2 )טון(פלח

19,569בניינים

510צי רכב

10,394תאורת רחובות

10,329מים ושפכים

5,444פסולת רשות

46,246סה"כ

תוצאות ברמת התושבים

2000
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

360,344ביתי

176,930מסחרי

168,197תעשייתי

48,746תחבורה

148,408פסולת תושבים

902,626סה"כ

2007
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

448,835ביתי

307,087מסחרי

199,393תעשייתי

84,238תחבורה

96,604פסולת תושבים

1,136,157סה"כ
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סה"כ פליטות עירונית

2000
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

40,052רשות

902,626תושבים

942,678סה"כ

מספר תושבים- 161,6001

2007
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

46,246רשות

1,136,157תושבים

1,182,403סה"כ

מספר תושבים- 176,500

סה"כ פליטות לתושב

2007         2000

במדריך לביצוע סקרי הפליטות, הונחו העיריות להשתמש בנתוני למ"ס בלבד לצורך אומדן מספר התושבים בעיר, זאת על מנת לשמור על   1
אחידות במקור הנתונים. 
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עיריית ירושלים
תוצאות ברמת הרשות

2000
סה"כ eCO2 )טון(פלח

14,934בניינים

6,952צי רכב

0תאורת רחובות

6,358מים ושפכים

18,389פסולת רשות

46,633סה"כ

2007
סה"כ eCO2 )טון(פלח

76,314בניינים

4,082צי רכב

31,096תאורת רחובות

4,537מים ושפכים

12,331פסולת רשות

128,359סה"כ

תוצאות ברמת התושבים

2000
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

796,644ביתי

469,582מסחרי

88,811תעשייתי

0 1תחבורה

599,685פסולת תושבים

1,954,722סה"כ

2007
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

756,146ביתי

651,499מסחרי

120,310תעשייתי

426,292תחבורה

398,709פסולת תושבים

2,352,957סה"כ

  ."  הבהרה- פלח התחבורה בעיריית ירושלים, שנת 2000, לא הוכלל בשל מחסור בנתונים ולכן מיוצג כערך "10. 
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סה"כ פליטות עירונית

2000
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

46,633רשות

1,954,722תושבים

2,001,355סה"כ

מספר תושבים-657,700

2007
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

128,359רשות

2,352,957תושבים

2,481,316סה"כ

מספר תושבים- 7,600	7

סה"כ פליטות לתושב

2007         2000
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עיריית הרצליה
תוצאות ברמת הרשות

2000
סה"כ eCO2 )טון(פלח

7,006בניינים

3,852צי רכב

6,129תאורת רחובות

15,868מים ושפכים

15,574פסולת רשות

48,429סה"כ

2007
סה"כ eCO2 )טון(פלח

6,046בניינים

3,852צי רכב

7,086תאורת רחובות

12,003מים ושפכים

1,881פסולת רשות

30,867סה"כ

תוצאות ברמת התושבים

2000
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

211,057ביתי

120,323מסחרי

7,207תעשייתי

71,183תחבורה

84,325פסולת תושבים

494,095סה"כ

2007
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

239,587ביתי

159,852מסחרי

11,534תעשייתי

70,480תחבורה

57,721פסולת תושבים

539,173סה"כ
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סה"כ פליטות עירונית

2000
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

48,429רשות

494,095תושבים

542,523סה"כ

מספר תושבים-83,100

2007
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

30,867רשות

539,173תושבים

570,040סה"כ

מספר תושבים-96,235 

סה"כ פליטות לתושב

2007         2000
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עיריית כפר-סבא
תוצאות ברמת הרשות

2000
סה"כ eCO2 )טון(פלח

6,411בניינים

1,068צי רכב

5,425תאורת רחובות

18,438מים ושפכים

1,869פסולת רשות

33,211סה"כ

2007
סה"כ eCO2 )טון(פלח

7,199בניינים

1,411צי רכב

5,125תאורת רחובות

10,796מים ושפכים

2,163פסולת רשות

26,694סה"כ

תוצאות ברמת התושבים

2000
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

158,596ביתי

70,101מסחרי

10,080תעשייתי

53,043תחבורה

60,323פסולת תושבים

352,142סה"כ

2007
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

180,619ביתי

91,961מסחרי

26,547תעשייתי

66,235תחבורה

51,013פסולת תושבים

416,374סה"כ
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סה"כ פליטות עירונית

2000
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

33,211רשות

352,142תושבים

385,353סה"כ

מספר תושבים- 75,100

2007
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

26,694רשות

416,374תושבים

443,068סה"כ

מספר תושבים-81,600 

סה"כ פליטות לתושב

2007         2000
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עיריית רעננה
תוצאות ברמת הרשות

2000
סה"כ eCO2 )טון(פלח

339צי רכב

4,969תאורת רחובות

9,313מים ושפכים

2,448פסולת רשות

23,819סה"כ

33,211סה"כ

2007
סה"כ eCO2 )טון(פלח

8,983בניינים

771צי רכב

5,918תאורת רחובות

8,660מים ושפכים

1,447פסולת רשות

25,780סה"כ

תוצאות ברמת התושבים

2000
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

136,523ביתי

73,002מסחרי

25,623תעשייתי

60,316תחבורה

78,250פסולת תושבים

373,713סה"כ

2007
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

155,346ביתי

109,733מסחרי

42,678תעשייתי

72,913תחבורה

46,801פסולת תושבים

427,471סה"כ
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סה"כ פליטות עירונית

2000
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

23,819רשות

373,713תושבים

397,532סה"כ

מספר תושבים- 65,900

2007
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

25,780רשות

427,471תושבים

453,251סה"כ

מספר תושבים- 73,000

סה"כ פליטות לתושב

2007         2000
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עיריית אשדוד
תוצאות ברמת הרשות

2000
סה"כ eCO2 )טון(פלח

10,327בניינים

20צי רכב

9,655תאורת רחובות

38,897מים ושפכים

4,435פסולת רשות

63,334סה"כ

2007
סה"כ eCO2 )טון(פלח

17,313בניינים

40צי רכב

10,574תאורת רחובות

48,340מים ושפכים

3,736פסולת רשות

80,003סה"כ

תוצאות ברמת התושבים

2000
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

272,344ביתי

97,347מסחרי

1,036,861תעשייתי

122,066תחבורה

143,392פסולת תושבים

1,672,009סה"כ

2007
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

367,403ביתי

214,141מסחרי

1,260,854תעשייתי

147,487תחבורה

120,804פסולת תושבים

427,471סה"כ
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סה"כ פליטות עירונית

2000
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

63,334רשות

1,672,009תושבים

1,735,343סה"כ

מספר תושבים- 300,	17

2007
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

80,003רשות

2,110,689תושבים

2,190,692סה"כ

מספר תושבים- 207,000

סה"כ פליטות לתושב

2007         2000
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עיריית תל אביב
תוצאות ברמת הרשות

2000
סה"כ eCO2 )טון(פלח

22,038בניינים

7,292צי רכב

34,841תאורת רחובות

31,363מים ושפכים

26,967פסולת רשות

122,501סה"כ

2007
סה"כ eCO2 )טון(פלח

20,544בניינים

7,501צי רכב

34,834תאורת רחובות

31,119מים ושפכים

13,299פסולת רשות

107,297סה"כ

תוצאות ברמת התושבים

2000
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

898,932ביתי

1,397,019מסחרי

217,572תעשייתי

998,043תחבורה

871,918פסולת תושבים

4,383,484סה"כ

2007
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

1,001,937ביתי

1,730,649מסחרי

170,449תעשייתי

1,110,025תחבורה

430,006פסולת תושבים

4,443,066סה"כ
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סה"כ פליטות עירונית

2000
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

122,501רשות

4,383,484תושבים

4,505,986סה"כ

מספר תושבים-28	,	35

2007
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

107,297רשות

4,443,066תושבים

4,550,363סה"כ

מספר תושבים- 00	,390

סה"כ פליטות לתושב

2007         2000
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עיריית חדרה
תוצאות ברמת הרשות

2000
סה"כ eCO2 )טון(פלח

3,391בניינים

375צי רכב

2,638תאורת רחובות

1,460מים ושפכים

25,701פסולת רשות

33,565סה"כ

2007
סה"כ eCO2 )טון(פלח

4,685בניינים

427צי רכב

1,865תאורת רחובות

1,881מים ושפכים

15,334פסולת רשות

24,192סה"כ

תוצאות ברמת התושבים

2000
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

88,067ביתי

21,328מסחרי

199,486תעשייתי

78,186תחבורה

94,862פסולת תושבים

481,928סה"כ

2007
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

137,667ביתי

31,973מסחרי

207,947תעשייתי

85,321תחבורה

69,909פסולת תושבים

532,817סה"כ
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סה"כ פליטות עירונית

2000
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

33,565רשות

481,928תושבים

515,493סה"כ

מספר תושבים- 70,226

2007
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

24,192רשות

532,817תושבים

557,009סה"כ

מספר תושבים- 77,100

סה"כ פליטות לתושב

2007         2000
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עיריית רמת-גן
תוצאות ברמת הרשות

2000
סה"כ eCO2 )טון(פלח

4,999בניינים

1,323צי רכב

6,209תאורת רחובות

6,812מים ושפכים

4,926פסולת רשות

24,269סה"כ

2007
סה"כ eCO2 )טון(פלח

4,450בניינים

1,408צי רכב

8,414תאורת רחובות

5,894מים ושפכים

2,634פסולת רשות

22,800סה"כ

תוצאות ברמת התושבים

2000
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

293,113ביתי

285,260מסחרי

37,669תעשייתי

103,279תחבורה

159,283פסולת תושבים

878,604סה"כ

2007
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

324,738ביתי

292,849מסחרי

39,502תעשייתי

119,596תחבורה

85,157פסולת תושבים

861,841סה"כ
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סה"כ פליטות עירונית

2000
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

24,269רשות

878,604תושבים

902,872סה"כ

מספר תושבים- 00	,127

2007
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

22,800רשות

861,841תושבים

884,641סה"כ

מספר תושבים- 129,900

סה"כ פליטות לתושב

2007         2000
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עיריית ראשון-לציון
תוצאות ברמת הרשות

2000
סה"כ eCO2 )טון(פלח

18,614בניינים

599צי רכב

13,513תאורת רחובות

8,396מים ושפכים

16,668פסולת רשות

57,791סה"כ

2007
סה"כ eCO2 )טון(פלח

24,396בניינים

599צי רכב

14,666תאורת רחובות

7,017מים ושפכים

4,857פסולת רשות

51,535סה"כ

תוצאות ברמת התושבים

2000
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

362,602ביתי

198,794מסחרי

102,496תעשייתי

238,154תחבורה

238,721פסולת תושבים

1,140,767סה"כ

2007
פליטות גזי חממה לפי מקורות

סה"כ eCO2 )טון(פלח

412,536ביתי

238,240מסחרי

118,570תעשייתי

305,223תחבורה

157,676פסולת תושבים

1,232,245סה"כ
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סה"כ פליטות עירונית

2000
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

57,791רשות

1,140,767תושבים

1,198,558סה"כ

מספר תושבים- 202,209

2007
פליטות גזי חממה לפי רמות

סה"כ eCO2 )טון(רמה

51,535רשות

1,232,245תושבים

1,283,781סה"כ

מספר תושבים- 300,	22

סה"כ פליטות לתושב

2007         2000
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 נספח ג' -

תוצאות סקרי הפליטה העירוניים- מזהמי אוויר

הטבלה להלן מציגה את תוצאות התפלגות פליטות מזהמי האוויר בערים, כפי שעלו בסקרי המצאי העירוניים שהוגשו 
לפורום, בפילוח לפי מקורות הפליטה וסוגי המזהמים אותם מורה המתודולוגיה המקצועית לחשב. גם כאן, בדומה לפרק 
גזי החממה,  הסקר בוחן את 'מקורות הפליטה'. כאמור, הדבר נובע מן הרצון לבודד את אותם מקורות פליטה שנמצאים 

בתחומה המוניציפאלי של העירייה ושביכולתה לטפל בהם או להשפיע עליהם.  

נתוני פליטות מזהמים על פי סוג מזהם ומקור פליטה  )באחוזים(

          SOX    
)אין חובה 

במדריך(
CO NOX

פחמימנים 
HC-חומרים 

אורגניים נדיפים 
)VOC(

)TSP( חלקיקים ערים מקור 

בחרו לא לחשב 99.80% 84.40% 79.60% 88% נתניה

תחבורה

51% 99.9% 82% 98% 84% תל אביב-יפו

41% 100% 100% 88% 100% רמת-גן

בחרו לא לחשב 100% 0.28% 86% 0.27% חדרה

23% 16% 1% 89% 4% אשדוד

בחרו לא לחשב 100% )הסקטור היחיד שציינו( רעננה

95% 99% 73% 88% 72.60% ירושלים

בחרו לא לחשב 99.95% 97.10% 99.96% 96.80% כפר-סבא

בחרו לא לחשב הרצליה 100% )הסקטור היחיד שציינו(

בחרו לא לחשב 100% 87% 90% 96% ראשון-לציון

84% 0.17% 5.20% טרם הושלם 9.60% נתניה

תעשייה

24% זניח 4% תל אביב-יפו

זניח רמת-גן

4% 0% 1.15% אין נתונים בסקר 6.4% חדרה

28% 3% 6% אין נתונים בסקר 22% אשדוד

מצוין בסקר שאין תעשייה רעננה

3.90% 0.70% 24% 1% 20.60% ירושלים

99.99% 0.04% 2.90% 0.04% 3.20% כפר-סבא

אין נתונים בסקר הרצליה

טרם הושלם – מסקר ראשוני עולה כי שיעור הפליטות זניח ראשון-לציון

אין תחנת כח נתניה

תחנות 
כוח

6% 0% 17% זניח 6% תל אביב-יפו

אין תחנת כח רמת-גן

96% 0% 98.5% זניח 93.24% חדרה

49% 81% 93% זניח 74% אשדוד

אין תחנת כח רעננה

אין תחנת כח ירושלים

אין תחנת כח כפר-סבא

אין תחנת כח הרצליה

אין תחנת כח ראשון-לציון
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אין מחצבות נתניה

מחצבות

אין מחצבות תל אביב-יפו

אין מחצבות רמת-גן

אין מחצבות חדרה

אין מחצבות אשדוד

אין מחצבות רעננה

אין מחצבות ירושלים

אין מחצבות כפר-סבא

אין מחצבות הרצליה

אין מחצבות ראשון-לציון

16.18% אין נתונים בסקר 10.40% זניח 2% נתניה

מגורים/ 
הסקת 
משקי 

בית 
בדלקים

12% 0.10% 0.03% זניח 1% תל אביב-יפו

אין נתונים בסקר רמת-גן

אין נתונים בסקר חדרה

אין נתונים בסקר אשדוד

אין נתונים בסקר רעננה

0.48% 0.08% 0.64% זניח 1.87% ירושלים

אין נתונים בסקר כפר-סבא

אין נתונים בסקר הרצליה

אין נתונים בסקר 13% 0% 4% ראשון-לציון

לא רלוונטי  20.4% לא רלוונטי נתניה

תחנות 
דלק

לא רלוונטי  2% לא רלוונטי תל אביב-יפו

לא רלוונטי  12% לא רלוונטי רמת-גן

לא רלוונטי  14% לא רלוונטי חדרה

לא רלוונטי  11% לא רלוונטי אשדוד

לא רלוונטי  טרם הושלם לא רלוונטי רעננה

לא רלוונטי  11% לא רלוונטי ירושלים

לא רלוונטי  אין נתונים בסקר לא רלוונטי כפר-סבא

לא רלוונטי  אין נתונים בסקר לא רלוונטי הרצליה

לא רלוונטי 10% לא רלוונטי ראשון-לציון

0% 14% 0% זניח 0.17% נתניה

מוסדות 
גדולים/ 

בתי 
מסחר 
גדולים

7% זניח 5% תל אביב-יפו

59% זניח רמת-גן

זניח 0.06% חדרה

אין נתונים בסקר אשדוד

אין נתונים בסקר רעננה

0.92% זניח 1.64% זניח 5% ירושלים

0.0067% 0.0001% 0.0037% זניח 0.0013% כפר-סבא

אין נתונים בסקר הרצליה

זניח ראשון-לציון

מהסקרים שהוגשו עד כה ונתוניהם, כפי שמוצגים בטבלה זו, עולה כי מזהמי האוויר העיקריים בערים נפלטים מפלח 
התחבורה. בערים אשדוד וחדרה קיים מזהם משמעותי נוסף - תחנות הכח שבתחומן.




