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� ועדת איכות הסביבה �

חוברת זו נשענת על בסיס החומרים שנכתבו לחוברת שפורסמה ב - 2013.

חוברת זו נערכה ועודכנה ע"י:

יועצת לאיכות סביבה גב’ מיכאלה פולנסקי 
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מנכ"ל מועצה אזורית משגב )לשעבר מנהלת מפעם   ד"ר חיה בנדק 
גליל מערבי(  

רכזת תחום אכיפה סביבתית מפעם גליל מערבי ליחן דולב 

עריכה והפקה:

יועצת לאכיפה ואיכות הסביבה דפנה גביש 
מנהל מפעם גליל מערבי אבי לנגבהיים 

אלישבע ברק עורכת לשונית 

מפעם גליל מערבי הפקה 

מפעם מעלה אדומים הבאה לדפוס 

1999 מהדורה ראשונה:  
תשרי התשס"ד, אוקטובר 2003 מהדורה שנייה: 
חשוון התשס"ט, נובמבר 2008 מהדורה שלישית: 

תשרי  התשע"ד, ספטמבר 2013 מהדורה רביעית: 
תשרי תשע"ט, ספטמבר 2018 מהדורה חמישית: 

                                          

האמור בפרסום זה מהווה חומר עזר שנועד לסייע בלימוד הנושא. למען הסר ספק, אין הוא 
בא במקום הנחיות הניתנות על-ידי הגורמים המוסמכים ואינו מהווה אסמכתא משפטית.

החומרים המתפרסמים מעודכנים למועד הפרסום בלבד.

את הפרסומים ניתן למצוא באתר:

www.moin.gov.il  www.mifamim.moin.gov.il  

הכתיבה בלשון זכר הינה לשם הנוחות בלבד.
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תוכן עניינים
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1.1 20 רקע 

1.2 20 סביבה וקיימות  

מקומה של ישראל במגמות בינלאומיות לשימור טבע וסביבה   . 2

21 )אמנות, רשתות(  

2.1 21 אמנות והסכמים בינלאומיים  

25פרק בר  הוועדה לאיכות הסביבה 

1 .26 עבודת הוועדה ותפקידיה 

1.1 26 הרכב הוועדה 

1.2 27 המלצות לתהליך עבודת הוועדה 

1.3 28 מימוש המלצות הוועדה ללא צורך באישור תקציבי של המועצה  

1.4 28 הצגת תכניות עבודה והמלצות בפני המועצה 

1.5 29 שיתוף בין השיח הציבורי לשיח המוניציפלי 

הטיפול בנושאי סביבה במשרדי הממשלה   פרק קר 
31 והקשר לשלטון המקומי 

1 .32 מערכת המפעמים  

2 .34 המשרד להגנת הסביבה  

2.1 34 כללי   

2.2 34 יחידות סביבתיות ואיגודי ערים    

2.3 36 אשכולות אזוריים  
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הטיפול בנושאי סביבה בקרב ארקונים מייצקים של פרק דר 
37 השלטון המקומי 

1 .38 מרכז השלטון המקומי  

2 .39 מרכז המועצות האזוריות 

39 תחומי הפעילות של הוועדה 

3 .40 פורום ה-15  

41פרק הר  חקיקה סביבתית 

1 .42 חוק חופש המידע )העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור(  

42 הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים 

חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(  . 2
43  התשס"ח-2008    

3 .44 חוק שמירת הניקיון  

4 .45 חוק האריזות  

5 .46 החוק לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית 

46 עיקרי החוק  

6 .47 חוק עזר פסולת עודפת  

47 רקע   

אסטרטקיות וערוצי פעולה בתחומי סביבה   פרק ור 
49 וקיימות ברשות המקומית 

1 .50 הרשות כארגון מקיים 

2 .51 עירוניות מקיימת  

3 .53 תכנון עירוני מקיים ובנייה ירוקה 

3.1 53 יתרונות הבנייה הירוקה 

3.2 54 תקינה בישראל: ת"י 5281 - התקן הישראלי לבנייה ירוקה 

3.3 54 בנייה ירוקה ברשויות המקומיות 
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4 .55 הטיפול בפסולת כמשאב סביבתי-כלכלי 

5 .57 צמיחה ירוקה 

6 .58 שטחים ירוקים - טבע עירוני 

6.1 58 יתרונותיהם של שטחי טבע עירוני 

7 .59 גינות קהילתיות 

7.1 60 מטרות הגינה הקהילתית 

8 .60 חיסכון בצריכת משאבים 

8.1 61 חיסכון בצריכת משאבים ברשות המקומית 

9 .61 חינוך סביבתי 

9.1 61 מדוע לעסוק בחינוך סביבתי? 

9.2 62 חינוך סביבתי במערכת הפורמלית 

10 .62 רכש ירוק 

11 .64 שיתוף פעולה עם רשויות עירוניות וכפריות שכנות  

12 .65 שיתוף פעולה עם ארגונים סביבתיים  

12.1 65 שיתוף פעולה בין הרשות לארגונים ולרשויות בחו"ל 

13 .65 היערכות לאכיפה סביבתית  

הצעה להשתלמות של נבחרי ציבור בנושא איכות פרק קר 
67 הסביבה וקיימות 

68 השתלמות לרשויות בראשית העשייה הסביבתית 

68 השתלמות לרשויות העוסקות מספר שנים בתחום הסביבתי 

69פרק חר  מונחים )לפי סדר א’ב( 
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ברכת מנהלת מינהל הפיתוח

מועצה.  וכחברי  רשויות  כראשי  המקומיות,  ברשויות  לכהונה  להיבחרכם  ברכותי 
התפקיד אליו אתם נכנסים בימים אלו מאפשר לכם הזדמנות וזכות יוצאת דופן לקחת 
 - בישראל  האזרחים  לחיי  ביותר  המשמעותיים  המרחבים  אחד  על  בהשפעה  חלק 
המרחב המוניציפאלי. אנו מאמינים כי בידי השלטון המקומי להביא את השינוי הגדול 

ביותר הנוגע ישירות לחיי אזרחי ישראל.

הסמכויות אשר ניתנו לכם ישפיעו על השירותים המוניציפליים של הרשות, על החינוך, 
על הקהילה אבל לא רק, תהיה לכם גם השפעה ישירה על פיתוחה של הרשות כארגון, 
פיתוח מנועי צמיחה כלכליים וראייה אזורית מעבר לתחומי הרשות המקומית. על מנת 
לסייע לכם בתהליכים אלו, הקים משרד הפנים מינהל חדש- מינהל הפיתוח. המינהל 
הוקם כחלק מתפיסתו האסטרטגית החדשה של המשרד, השמה לנגד עינייה את היעד 
כלים  פיתוח  באמצעות  וזאת  האזורית,  והראייה  המקומית  הרשות  חיזוק  של  העליון 

ארגוניים וכלכליים למען הרשויות המקומיות.

וזאת  המקומיות  הרשויות  ומצוינות  איתנות  וקידום  בפיתוח  עוסק  הפיתוח  מינהל 
הרשויות  בין  הפערים  בצמצום  ולסייע  לתושב  השירותים  רמת  את  לשפר  במטרה 
המקומיות. סט הכלים שאנו מעמידים לרשותכם עם כניסתכם לתפקיד, מתבסס על 
במקביל  המתבצע  ברשות  האנושי  ההון  ופיתוח  ארגוני  פיתוח  של  משולבת  תפיסה 
לצעדי פיתוח כלכלי ברשות, וזאת במטרה לתת מענה רוחבי ורחב לצרכי הרשות. אנו 
מאמינים כי הרשות, ככל ארגון, נסמכת על המשאב החשוב ביותר שלה - והוא ההון 
האנושי. באמצעות כלי הדרכה ויעוץ ארגוני, נסייע לכם לחזק את המנהיגות הארגונית 
ברשויות על מנת שיתמכו בתהליכים האסטרטגיים לקידום הרשות המקומית. הכשרת 
נבחרי הציבור הוכחו כאפקטיביות לאחר הבחירות האחרונות ואני ממליצה לכם בחום 

להשתתף בהכשרות המוצעות לנבחרי הציבור לאורך הקדנציה.

בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לאגף בכיר לתכנון ופיתוח ההון האנושי ולמערכת 
המפעמים על הכנת מדריך זה ובניית מערך הכשרה מקצועית נלווית לטובת נבחרי 

הציבור ובעלי התפקידים המרכזיים ברשויות.

בשם מינהל הפיתוח אני מזמינה אתכם להיפגש ולנהל שיח של שותפים לדרך החשובה 
שאתם מתחילים היום.

בברכה,

אדית בר
מנהלת מינהל הפיתוח
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ברכת מנהל אקף בכיר לתכנון ופיתוח ההון האנושי

נבחרים, מנהלים ועובדים יקרים,

שהשתלבו  ועובדים  ולמנהלים  החדשים,  לנבחרים  רבה  והצלחה  ברכות  ראשית 
בתפקידים בשלטון המקומי - מתרגשים יחד אתכם, נסייע כך שהנחיתה תהיה רכה 

ככל שניתן.

אני מאמין שאנחנו פועלים בתקופה היסטורית ביחסי השלטון המרכזי והמקומי ובתוך 
זה בין משרד הפנים והרשויות המקומיות. שינויים מבניים ומהלכים חדשים משפיעים 

וישפיעו ביתר שאת על אורחות חיינו בשנים הבאות.

אחד השינויים המרכזיים מתקיים בכל הקשור להתייחסות לכח האדם, להון האנושי 
מכאנית-טכנית.  הייתה  ההתייחסות  שנים  כחמש  לפני  רק  המקומי.  בשלטון  העובד 
כח אדם שצריך להפעיל מולו תהליכי רגולציה ובקרה. מאז 2013 אנחנו עדים לשינוי 
משמעותי שבא לידי ביטוי בתכניות הסיוע והפיתוח של ההון האנושי בהובלת משרד 
'עתודות  המשמעותית  הממשלה  החלטת  ביישום  הדרך  את  מוביל  המשרד,  הפנים. 
בהון  שיטתי  באופן  להשקיע  מנת  על  יפעלו  הממשלה  משרדי  כי  שקבעה  לישראל' 

האנושי העובד במגזר הציבורי.

שנה  מידי  צוערים  עשרות  להכשרת  הכשרה  מרכזי  ארבעה  היום  מפעיל  המשרד 
במסגרת תכנית הדגל - 'צוערים לשלטון המקומי'. לצד תכנית זו, המייצרת ערוץ הזנה 
 - איכותי לדרגי הכניסה, המשרד מפעיל תכנית מנהיגות לסגל הבכיר בשלטון המקומי
מובילים תהליכי שינוי במרחב המקומי  - עשרות מבוגרי התכנית הראשונים  'מקום' 

בסיוע חבריהם מרשת 'עתודות לישראל'.

מתוך הבנה כי השקעה בהון האנושי, עמוקה ככל שתהיה, תהא חסרה ללא השקעה 
בהון הארגוני - המשרד החל בשנה האחרונה בהפעלת תהליכי שינוי ארגוני ופיתוח 
קיימא  בר  ארגוני  מבנה  ליצירת  בתקציב  תקדים  חסרת  השקעה  מצויינות.  תשתיות 

ותהליכי עבודה המתאימים למאה ה- 21 ברשויות המקומיות.

לסיום, אני רוצה להודות למערכת המפעמים על הפקת סדרת החוברות הללו, מפעל ידע 
חשוב למי שירצה להתמקצע בהובלת אחד הארגונים המורכבים ביותר לניהול הרשות 
המקומית. בהמשך למפעל הידע נקיים הכשרות לנבחרים החדשים והתמקצעות ליו"ר 

ועדות. כל זאת לצד הכשרה מתמשכת לבעלי תפקידים בכירים ברשות המקומית. 

היומיומית  הירתמותם  שללא  במשרד  הפיתוח  מינהל  ולראש  למנכ"ל  לשר,  תודה 
בהגדרת חזון ובשחרור חסמים לא יכולנו להשיג את שהשגנו.

תודה לצוות הנהדר באגף לפיתוח ההון האנושי במטה וביחידות השטח.

בהערכה רבה,

רועי דהן
מנהל אגף בכיר תכנון ופיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות
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דבר מנהל מפעם קליל מערבי

נבחרים יקרים,

ברכותיי בהיבחרכם לראשי רשויות וחברי מועצה.

היותו  בשל  המקומית  ברשות  המרכזיים  התחומים  אחד  הנו  הסביבה  איכות  תחום 
קטליזטור מרכזי בקידום איכות החיים לתושב. 

ארגונים  של  ענפה  ופעילות  רבות  סביבתיות  ליוזמות  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
סביבתיים בסביבת הרשות המקומית, לצד יוזמות ממשלתיות רבות כדוגמת האשכולות, 
השונים  הממשלה  משרדי  לכך  בהתאם  העירונית.  ההתחדשות  ופרויקט  הסכמי הגג 
מקצים תקציבי פיתוח ניכרים המצריכים חשיבה והיערכות רשותית בתחום הקיימות 

ואיכות הסביבה.

תחום איכות הסביבה הוא תחום חוצה ארגון המחבר בין מחלקות רבות ברשות ונוגע 
לתחומי חיים רבים. על כן, יש לקדם ולנהל בתבונה את שיתופי הפעולה והממשקים 
השונים ברשות ובהתאם את הקשר בין הרשות לאיגודי הערים לאיכות הסביבה והקשר 

בין הרשות לשלטון המרכזי.

ניתנת  סטטוטוריות,  אינן  שהחלטותיה  חובה  ועדת  הסביבה,  לאיכות  הוועדה  כחברי 
לכם הזכות לבחור כיווני עבודה, שיהוו ערך מוסף לעבודת הרשות, יתמכו בעשייה של 

המחלקות השונות ברשות ואף ימנפו אותה. 

לעשייתכם יש השפעה ישירה על איכות חיי התושבים, על האופן שבו הרשות תעסוק 
בנושאים סביבתיים מרכזיים המעסיקים את התושבים ועל האופן שבו הרשות תיישם 
את ההבנה כי על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה לעשות לא רק למעננו, אלא גם למען 

הדורות הבאים.

הצומת שבה אתם נמצאים היא מפתח מרכזי לעשייה רחבה בנושא, להצבת מדדים 
ממשלה  משרדי  סביבתיים,  ארגונים  עם  פעולה  ולשיתופי  לחיבור  וכן  בהם  ולעמידה 

רלוונטיים, אשכולות, איגודי ערים לאיכות הסביבה ותושבים. 

השונים  בשלבים  הסביבה,  איכות  נושאי  ביישום  לרשויות  לסייע  מיועדת  זו  חוברת 
שבהם הן נמצאות. רשויות בשלבים ראשוניים של יישום התחום, וכן רשויות הנמצאות 
בשלבים מתקדמים יותר, ימצאו את החוברת ככלי עזר לעבודתם. בדברי ההקדמה 
מוסבר מדוע נכון לכל רשות באשר היא לעסוק בתחום איכות הסביבה, זאת מתוך 
מקומית  רשות  היום,  לתחום.  מסוימת  נגיעה  יש  ברשות  המחלקות  שלכל  ההבנה 
חייבת לכלול בעשייתה את תחום הסביבה בדגש על  המעוניינת למצב את עצמה, 
קיימות. לא רק עשייה מזדמנת, כי אם עשייה במעגל שלם של פעילות הכוללת מניעה 

ואכיפה בשעת הצורך.  
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בחוברת שמונה פרקים:

פרק א' – מבוא הסוקר את החזון והמדיניות של סביבה וקיימות וכן את מקומה של 
ישראל במגמות בינלאומיות לשימור טבע וסביבה.

פרק ב' – עוסק בעבודת הוועדה לאיכות הסביבה ברשות.

פרק ג' – מציג את הטיפול בנושאי סביבה במשרדי הממשלה והקשר לשלטון המקומי, 
בכלל זה האשכולות.

פרק ד' – מציג את הטיפול בנושאי סביבה בקרב ארגונים מייצגים של השלטון המקומי.

פרק ה' – סוקר את עיקרי החקיקה הסביבתית.

פרק ו' – פורס אסטרטגיות וערוצי פעולה בתחומי סביבה וקיימות ברשות המקומית.

נבחרי ציבור בנושא איכות הסביבה  – מביא בפניכם הצעה להשתלמות של  ז'  פרק 
וקיימות.

פרק ח' – מילון מונחים.

אני מודה לכל העושים במלאכה ומקווה שחוברת זו תהיה רלוונטית לוועדות ולרשויות 
ותסייע להם  בקידום תחום איכות הסביבה ברשות המקומית.

בהצלחה!!

אבי לנגבהיים

מנהל מפעם גליל מערבי
מפעם מתמחה באיכות הסביבה
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הקדמה 

ח"י סיבות מדוע מומלץ לראש רשות מקומית להפעיל מדיניות סביבתית פעילה 
ברשות1

בתחום  ויותר  יותר  למשמעותי  הופך  בישראל,  וגם  העולם  בכל  המקומי,  השלטון 
השמירה על איכות הסביבה. דוח מבקר המדינה משנת 2007 )58א’( מוקדש לביקורת 
על הפעילות של רשויות מקומיות בתחום איכות הסביבה. מאז ועד היום חלו חידושים 
העיקריים  הסביבה  בחוקי  אכיפה  סמכויות  המקנה  בישראל,  הסביבתית  בחקיקה 
ומטילה מטלות רבות ומגוונות על השלטון המקומי, לצד אחריות המוטלת על מגזרים 
מטילה  אלקטרונית,  פסולת  וחוק  האריזות  כגון חוק  חדשה,  חקיקה  לדוגמה,  אחרים. 
אחריות יצרן ויבואן על המגזר העסקי ובד בבד מטילה אחריות על הרשויות המקומיות 

לאסוף את הפסולת מסוגים אלה.

הנאור.  העולם  כל  את  המאפיינות  מגמות  עם  אחד  בקנה  העולות  מגמות  אלה 
חוקרים  לאחרונה,  אך  והגלובלי,  הלאומי  במישור  אלה  מגמות  התמקדו  בעבר 
רבים מצביעים על התמקדותן במישור המקומי. חלק מן המפגעים הסביבתיים, וגם 
הצעדים הננקטים לגרימתם ולמניעתם, טמונים בהחלטות מדיניות ובהתנהלות של 
הסביבה  לאיכות  בנוגע  בכל  המקומי  השלטון  של  תפקידו  לכן,  מקומיות.  רשויות 

הופך למרכזי יותר ויותר.

שינוי נוסף שחל בתפיסת תחום איכות הסביבה הוא ההבנה כי שיפור באיכות הסביבה 
מלווה תמיד בשיפורים בתחום החברתי והכלכלי. הבחנה זו, המובילה להבנה שרשות 
מקומית יכולה לשפר את מצבה ואת מצב תושביה באמצעות הבנת התלות ההדדית 
שבין איכות הסביבה, מצב חברתי ואלמנטים כלכליים, מכונה כיום “קיימות". התוצאה 
ויותר נושאים שנחשבו בעבר “חברתיים" או “כלכליים"  של ראייה כזאת היא, שיותר 

באופיים, ייבחנו היום גם במשקפיים של איכות הסביבה.

לפעילות של רשות מקומית בתחום הקיימות יש חשיבות מיוחדת בכל הנוגע לנחלת 
הרי  הגינה,  או  הדירה  הקרקע,  בעלי  עליה  שאחראים  הפרט,  לנחלת  בניגוד  הכלל. 
שנחלת הכלל )האוויר, האדמה, הכבישים, הרעש, הריח, המשאבים( הם באחריותה 
נחלת  על  המקומית  הרשות  של  החלטותיה  להשפעת  ערנות  המקומית.  הרשות  של 

הכלל תשפר את איכות חייהם של תושבי הרשות.

מועצתה  מקומית,  רשות  לראש  מומלץ  מדוע  עוד רבות,  ויש  סיבות,  ח"י  כאן  אספנו 
והנהלתה לקבוע מדיניות סביבתית מושכלת ודרך פעולה סביבתית להתנהלות הרשות. 

זאת כדי לקדם את ענייני איכות הסביבה ברשות ובכך להשיג יתרונות רבים נוספים.

מדוע, אפוא, רצוי לשמור על איכות הסביבה ברשות המקומית?

1  נכתב על ידי ד"ר ניצן לוי מנכ"ל איגוד ערים יהודה. 
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פשוט, כי זה מה שהציבור רוצהא. 

החל משנות השבעים של המאה הקודמת ניכרת מגמה מתחזקת והולכת המעידה כי 
והוא  והחומרי של האדם מובטח  קיומו הפיזי  לעידן חדש שבו  עובר  העולם המודרני 
שואף קדימה אל איכות חיים טובה יותר. מעבר לכך, במהלך סוף המאה העשרים חל 
שינוי בסולם הערכים החברתי: מעבר מערכים חומריים לערכים בתר-חומריים. אם 
כן, מימוש הערכים שבבסיס פירמידת הצרכים של מאסלו )ביטחון פיזי(, גורם למעבר 
אל הצרכים שבראש הפירמידה - ערכים הנוגעים לרצון הפרט, שמטרתם סיפוק עצמי 
ושינוי איכות החיים. על פי רוב, הציבור רואה בחתירה לאיכות סביבה טובה יותר ערך 

חשוב וראוי שעל הרשות המקומית לממשו.

למען הדורות הבאיםב. 

דוח הוועדה לסביבה ופיתוח )WCED( מטעם נציבות האו"ם, שבראשה עמדה ד"ר גרו 
הרלם ברונטלנד, ראַשת ממשלת נורבגיה לשעבר )1987(, קובע כי “פיתוח בר-קיימא 
הוא פיתוח הממלא את צורכי ההווה, מבלי לפגוע ביכולת הדורות הבאים לספק את 
הראשונות  הפעמים  אחת  הייתה  זו   .)Our Common Future, 1987( הם"  צורכיהם 
שההכרה כי תושבי ההווה חייבים להתחשב גם בדורות הבאים זכתה לביטוי פומבי. 
בדורות הבאים, מתוך הכרה  דגלו התחשבות  על  יחרות  ראוי שראש רשות מקומית 
שהוא ובוחריו הם בני חלוף, וראוי שתושבי העיר העתידיים יוכלו לספק את צורכיהם 

וליהנות מאיכות חיים ומאיכות סביבה ברמה ראויה וטובה.

כי שמירה על איכות הסביבה היא מסר של דרך ארץ לסובב ולסביבה, ודרכו ג. 
אפשר לחנך את הציבור גם לדרך ארץ כלפי אנשים, פעולות והנהגת הרשות

ובכבוד  ארץ  בדרך  להתייחס  אי אפשר  ציבור.  נבחר  לכל  ארץ חשוב  דרך  מסר של 
לתושבי הרשות המקומית ולצפות שהתושבים יתייחסו בדרך ארץ לנבחרים, אם לא 
אי- התושבים.  של  ולסביבתם  חייהם  לאיכות  הטבעי,  לסובב  ארץ  בדרך  מתייחסים 
פגיעה ושמירה על ערכי הטבע והסביבה, גם כאלה שאינם קשורים ישירות לבריאות 
הציבור ולרווחתו, אלא מחוברים יותר לציווי האתי של שמירה על הסביבה, משדרים 
לציבור מסר חשוב. זהו מסר של דרך ארץ לסביבה, המשדר כבוד והתייחסות ראויה 

בהיבט רחב ועקרוני ומחייב דוגמה אישית של ראש הרשות כלפי נתיניו.

רבות נכתב על הקשר הבל-יינתק בין שמירה על איכות הסביבה לדת. העיסוק בנושא 
מטפל בשאלה הפילוסופית, האם האדם הוא חלק מהטבע או שהוא מעל לטבע. ללא 
קשר להכרעה במחלוקת זו, מקורות ישראל עוסקים בנושאים רבים בתחום השמירה 
על הסובב, מסיבות בריאות וגם מסיבות של שמירה על מה שנברא על ידי האל. לפי  
מדרשי חז"ל, הציווי הראשון שאדם הראשון קיבל מיד לאחר בריאתו, נוגע לשמירה על 
הסביבה: “בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני 
גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נאים ומתוקנים הם. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את 
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עולמי, שאם תקלקל, אין מי שיתקן אחריך" )קהלת רבה, ט’(. המסקנה העולה מקריאת 
האזכורים והציוויים, המופיעים במקורות היהודיים, לשמירה על איכות הסביבה היא, 
כי לאדם היהודי יש אחריות “לעבדה ולשמרה" וכי משימה זו היא חלק מהיותו יהודי. 
עקרונות  כמה  בו  לזהות  ואפשר  הסביבה  איכות  על  לשמירה  מתייחס  האסלאם  גם 
ַתוְִחיד )יחידות האל ואחדותו( - הייקום נברא בידי אללה כישות  של מחשבה ירוקה: 
אחת, אך הוא מורכב מברואים רבים. גיוון ביולוגי הוא עובדה ואפילו הכרח, המעשיר 
את העולם ומייפה אותו; ִמזַאג’ )איזון והרמוניה(: שיווי משקל צודק בין הצרכים של 
כל הברואים בעולם הוא הכרח. הברואים בטבע ובאנושות תלויים זה בזה, משפיעים 
זה על זה ואמורים לאזן זה את זה; ִח’לַאפַה ו-אַַמאנַה )נאמנות(: בני האדם מייצגים 
את אללה ויש להם הרשות והזכות להשתמש בטבע לצורכיהם ועל פי שיקול דעתם. 
עם זאת, עליהם להעריך ולכבד את הברואים האחרים בעולם ולהכיר באמת ובתמים 
ולהעדיף  וחומרנותם  גאוותם  לרסן את  עליהם  כך,  בידי אללה. משום  נבראו  שכולם 

חשיבה ופעולה המעמידים את הסביבה במרכז2.

הנצרות גם היא מתייחסת לחשיבות השמירה על הסביבה. אפשר למצוא פסוקים רבים 
מהברית הישנה והחדשה, בדבר חשיבות השמירה על הטבע והאדמה. במהלך השנים, 
אימצה הכנסייה הנוצרית גישה כוללנית, לפיה האדם הוא חלק ממכלול, שבו מתנהלים 
על הסביבה  ולשמור  היצורים  לכבד את שאר  ועל האדם  והרמוניים  סינרגטיים  יחסים 
ועל בעלי החיים. כבר במאה השישית, יצא הקדוש בנידקט כנגד ההתנהגות האנושית 
“הרעה" כלפי הטבע ושלח את הנזירים לפעילויות שונות להצלת הטבע. הקדוש פרנסיס, 
שחי במאה ה-12, היה הקדוש “בעל החזון הירוק ביותר" ונושא השמירה על בעלי החיים 
והסביבה היה מרכזי בפעילותו. בשנת 2008 הכניסה הכנסייה את זיהום הסביבה לרשימת 
החטאים הגדולים, מהנימוק שהאדם קיבל את הטבע ומשאביו מהדורות הקודמים ועליו 
לשמור עליהם למען הדורות הבאים. גם האפיפיור הנוכחי, בנידקטוס ה-16, הדגיש באיגרת 
שהוציא בשנת 2010 שהסביבה היא מתנת אלוהים ובני האדם אחראים על שמירתה ועל 
שמירת המשאבים לדורות הבאים. האפיפיור קרא לניהול מקיף ובר-קיימא של הסביבה 
ומשאביה ולהפניית האינטליגנציה האנושית למחקר המדעי והטכנולוגי לפיתוח יישומים 

מעשיים לשם שימור הסביבה, כמו ניצול אנרגיה ירוקה.

כי שמירה על איכות הסביבה היא מעשה אזרחי ד. 

אהבת הארץ היא שמירה על סביבתה. שמירת הסביבה בהיבט הלאומי והאזרחי באה 
לידי ביטוי באזרחים הלוקחים אחריות מלאה על סביבת חייהם, רואים, מכירים וחווים 

את סביבתם וחותרים למדינה השומרת על משאביה ועל איכות החיים של אזרחיה. 

פרופ’ אלון טל מציין בתחילת ספרו, העוסק באיכות הסביבה בישראל, שהוא דוחה את 
הגישה הטוענת כי האידיאולוגיות של הרעיון הציוני והרעיון הסביבתי אינן יכולות לדור 

מתוך מאמרה של ד"ר מירי שפר-מוסנזון באתר “אפשר לחשוב":   2

http://www.canthink.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A9%D7%A4%D7%A8.aspx
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בכפיפה אחת. פרופ’ טל כותב בפירוש, כי “אם יש דבר משותף בין ציונים וירוקים היא 
אופטימיות בסיסית ואמונה כי אנשים יכולים להתעשת ולשפר את העולם"3.

כי שמירה על איכות הסביבה מביאה לכלכלה טובה יותר ולחברה טובה יותרה. 

יחסי  קיימים  יותר.  וחברה בריאה קשורות בטבורן אל סביבה טובה  צמיחה כלכלית 
בר-קיימא",  “פיתוח  המושג  שנטבע  מאז  וכלכלה.  חברה  סביבה,  בין  רבים  גומלין 
שצמיחה,  וההוכחות  הדוגמאות  התרבו  הקודמת(  המאה  )של  השמונים  שנות  בסוף 
חברה וכלכלה אינן ניתנות להפרדה. ואכן, מסוף המאה העשרים, המנהיגות שנבחר 
ציבור צריך להפגין היא מנהיגות כלכלית, חברתית וסביבתית, ועליו לדאוג שלא תהיה 
סתירה בין שלושת רכיבים אלה של פיתוח בר-קיימא. על פי מחקרים עדכניים, גישה זו 
נהוגה לא רק במדינות המפותחות, אלא גם במדינות המתפתחות ושם אף ביתר שאת. 
את מטרתו,  ישיג  לא  וחברתיים,  סביבתיים  בהיבטים  כלכלי, שאינו מתחשב  צעד  כל 
סביבתית  חשיבה  והכלכליים.  הסביבתיים  בהיבטים  גם  לטפל  חייב  חברתי  צעד  וכל 
מתייחסת להיבטים כלכליים וחברתיים ובאמצעותה מגיעים לשיתוף הציבור, לשיקולי 

צדק חלוקתי, לחינוך, לחדשנות וליצירתיות גם בהקשר לתחומים נוספים. 

כי שמירה על הסביבה מקדמת את בריאות התושבים ו. 

הייתה  מקומיות  ברשויות  הסביבה  על  לשמירה  העיקרית  המוטיבציה  ומתמיד,  מאז 
בריאות התושבים. לרוב נבחרי הציבור ברור כי קרינה בלתי מייננת, זיהום מי תהום, אי-
טיפול בשפכים, רעש וזיהום אוויר, משפיעים על בריאות התושבים. הקשרים הישירים 
כלום,  ולא  בריאות  ובין  ביניהם  אין  שלכאורה  אחרים,  סביבה  תחומי  בין  והעקיפים 
בין שמירה על שטחים  מתבררים במלוא עוצמתם ככל שעובר הזמן. לדוגמה, הקשר 
פתוחים לבין בריאות, או הקשר בין שמירה על מגוון המינים לבין בריאות, או הקשר בין 
בנייה ירוקה לבין בריאות. בעבר, קשרים אלה לא היו נהירים די צורכם, אבל בשלושת 

העשורים האחרונים הם מתבררים כמשמעותיים ביותר לבריאותם של תושבי העיר. 

כדי לחסוך במשאביםז. 

שמירה על איכות הסביבה בעיר מביאה לחיסכון במשאבים. תוצאותיהן של פעולות 
בכל תחומי הסביבה, שהמוטיבציה שלהן היא שמירה על הסביבה, כגון הדפסות משני 
צדי הדף, שימוש במים אפורים )בהתאם למגבלות משרד הבריאות(, חיסכון בפליטות 
גזי חממה, ועוד, תרמו בסופו של דבר לחיסכון משמעותי במשאבי מים, אנרגיה, חומרי 
גלם וציוד. ברוב המקרים, החיסכון נגרם מחשיבה סביבתית ולא מחשיבה מוכוונת של 

חיסכון כלכלי. 

3  הסביבה בישראל: משאבי טבע, משברים, מאבקים ומדיניות - מראשית הציונות ועד המאה ה-21. 2006, 

עמ’ 10.



� ועדת איכות הסביבה �

כדי להעלות את איכות החיים ורמת החיים ברשותח. 

ואיכות הסביבה בעיר הוא  בין איכות חיים  בעבר טענו ברשויות המקומיות שהקשר 

קשר מקרי במקרה הטוב, ואם פרנסי העיר דואגים לחינוך ולשירותים ברמה גבוהה, 

את  עשו  שהם  הרי  פינה,  בכל  ולפרחים  העיר  לניקיון  הציבור,  לפניות  מהיר  למענה 

חובתם למען איכות החיים. אלא שתפיסה זו אינה נכונה. איכות הסביבה היא מכלול 

סביבת החיים של האזרח ברשות המקומית. ככל שסביבה זו היא בעלת איכות גבוהה 

יותר, כך גם איכות החיים גבוהה יותר. איכות האוויר, איכות המים, מניעת רעש, מניעת 

מפגעי קרינה, היקף השטחים הפתוחים ואיכותם, תחבורה, נגישות, ועוד, כל אלה הם 

הקיימות  רכיבי  גם  מכך,  יתירה  התושב.  של  החיים  איכות  בקביעת  חיוניים  רכיבים 

מקומית  כלכלה  חברתי,  צדק  בין-דורי,  צדק  כגון  התשעים,  שנות  בתחילת  שעוצבו 

בריאה, שקיפות מידע, שיתוף הציבור, קידום שותפויות בין-מגזריות, ועוד, גם אלה הם 

חלק בלתי נפרד מאיכות החיים של האזרח.

כדי למשוך אוכלוסייה חזקהט. 

ידי הנהגת הרשות  וניהול סביבתי מושכל על  הקשר בין איכות סביבה גבוהה בעיר 

זה מכבר. אזרחים מוכנים  המקומית לבין אטרקטיביות החיים באותה רשות הוכח 

לשלם יותר עבור סביבה טובה יותר. עוד הוכח שחלק מהרווח לקבלן הבונה בנייה 

ירוקה הוא ביקוש גבוה בהרבה לדירות שבנה והן גם נמכרות מהר יותר מאשר בבנייה 

ואוכלוסייה בעלת  עולה ערך הנכסים ברשות המקומית  רגילה. כתוצאה מהביקוש 

יכולת מגיעה למקום. במקביל מתרחש תהליך חברתי. משפחות המחפשות לעצמן 

המקומית  הרשות  שדורשת  ההתנהגות  ובהם  רכיבים,  מגוון  יבחנו  מגורים  מקום 

עצמי.  למיצוי  בפני התושב  העומדות  והאפשרויות  פסולת(  )כגון הפרדת  מתושביה 

מקומית שבה  רשות  מיד  יזהה  ובשכונתו,  אי-התחשבות בשכניו  היא  אזרח שדרכו 

וללא טיפול בנושאי הסביבה. לרשות מקומית  יעשה, ללא פיקוח  איש הישר בעיניו 

איכות  המחפשת  חוק  שומרת  אוכלוסייה  תגיע  הסביבה,  לאיכות  הדואגת  מסודרת 

חיים, חוק וסדר. 

כדי לקדם את תדמיתם של הרשות ושל ראש הרשותי. 

לתדמיתם של הרשות ושל העומד בראשה השפעה רבה על הגעת אוכלוסייה חזקה 

הפכו,  לקיימות  וחתירה  עליה  שמירה  סביבה,  שאיכות  ספק  אין  במקום.  להתגורר 

בעשור האחרון, למותג תדמיתי. ראשי רשויות, שטיפלו בנושא, קידמו את תדמיתם ואת 

תדמית רשותם ונבחרו מחדש. בעולם של מידע זמין, שקיפות שלטונית ופעילות ענפה 

של החברה האזרחית לא יכול ראש הרשות לשוות לעצמו תדמית שאין מאחוריה ולא 

כלום. שום ראש רשות אינו יכול להרשות לעצמו לשאת את שם הסביבה לשווא. אם 

יעשה זאת, תיפגע תדמיתו וגם תדמית רשותו. 
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כי אי-התחשבות בסביבה מסמלת את הפוליטיקה הישנהיא. 

וחדשה הוא בארצות הברית של אחרי מלחמת  ישנה  פוליטיקה  מקור ההגדרות של 
בהתפתחות  דומים  לתהליכים  עדים  אנו  בישראל  הקרה.  המלחמה  ואחרי  וייטנאם 
השיקולים והדגשים שבהתנהלות שלטון בכלל ושלטון מקומי בפרט. הפוליטיקה הישנה 
היא פוליטיקה של נושאים כלכליים, שבה מושם דגש על ערך כלכלי, עלות כלכלית 
ושיקולים כלכליים. הפוליטיקה החדשה היא פוליטיקה של זהות, שבה האדם במרכז. 
בראש סדר העדיפויות עומדים נושאים אחרים, חדשים ומקוריים: צדק חברתי, שוויון, 
זכויות מיעוט, ובין היתר גם מודעות לבעיות סביבתיות וכריכתן יחד בהיבט הרחב יותר 

של פיתוח בר-קיימא, המשלב שיקולים של סביבה, חברה וכלכלה. 

כי חתירה לאיכות הסביבה מביאה להתחדשות ולחדשנותיב. 

חדשנות וסביבה נפגשות, כי צורת החשיבה המקורית של פיתוח בר-קיימא מעודדת 
ובלתי שגרתיים הנובעים מכיוון חשיבה אחר.  ובחינה של פתרונות חדשים  יצירתיות 
Eco-( סביבתית  חדשנות  על  המבוססת  תכנית,  השיק  האירופי  האיחוד  ב-2008, 
innovation(, שמטרתה לשפר את התחרותיות של עסקים קטנים ובינוניים. מדוע דווקא 
חדשנות סביבתית? כי חשיבה סביבתית מאפשרת פתרונות חדשניים לבעיות שונות; 
פתרונות המתבססים על שלושה מיליארד שנות ניסיון של הטבע, על חיקוי מהלכים 
שהטבע נקט בהם במשך האבולוציה )לדוגמה פיתוחים בתחום ה-Biomimicry(. זוהי 

רק דוגמה אחת לזווית ראייה שונה למציאת פתרונות לבעיות שונות.

חשיבה יג.  מחייבים  הקרקע  ומצוקת  בערים  ריכוזה  האוכלוסייה,  גידול  כי 
סביבתית, כדי להגיע לאיכות חיים

תהליך העיור המואץ לא פסח גם על ישראל. אוכלוסיית הערים גדלה על חשבון המגזר 
סביבתית  מחייב חשיבה  זה  והולכת. מצב  גדלה  רק  בערים  ומצוקת הקרקע  הכפרי, 
האתגרים  אחד  זהו  לאוכלוסייה.  חיים  איכות  להבטחת  אמצעים  לגבש  כדי  מקורית, 
המשמעותיים במאה ה-21, שאי אפשר להתמודד עמם ללא אמצעים מתחום הקיימות.

כי תחום הסביבה הוא רב-תחומי. כאשר חושבים איכות סביבה ומדברים יד. 
איכות סביבה, עולים נושאים נוספים

ברשויות רבות, שראשיהן בחרו להכין תכניות-אב סביבתיות או תכניות לפיתוח בר-
קיימא, התגלגלו התכניות תוך כדי הכנתן לתכנית אסטרטגית כוללת לרשות המקומית. 
כאשר זוהו הקשרים שבין איכות הסביבה לתחומים אחרים, לא נותר כמעט אף נושא 
רשותי, שאינו נכלל בטווח התחום. כך למשל, נושאים, כמו: שימושי קרקע, תחבורה, 
חינוך, רווחה, שירותי דת וכמובן שיפור פני היישוב וחזות היישוב. אין כמעט נושא רשותי 
איכות  לאיכות הסביבה. הרווח המידי שבעיסוק מעמיק בתחום  ישירות  שאינו קשור 
הסביבה ברשות הוא גילוי האפשרויות לשיפור כמעט בכל הנושאים הקשורים לרשות.
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ב-2006 הפכה עיריית ניו יורק את התכנית האסטרטגית שלה לתכנית שימור אקלים 
לתחומים  איך הגיעו  יורק, מסביר  עיריית ניו  ראש  בלומברג,  מייקל  פליטות.  וצמצום 
רבים נוספים מתוך עיסוק בתחומי הסביבה: “...לא לקח לנו זמן רב להבין, שאי-אפשר 
לפתח תכנית לשימושי קרקע בלי להתחשב בסוגיות תחבורה, ואי-אפשר לחשוב על 
תחבורה בלי להתמודד עם איכות האוויר, וכמובן שאי-אפשר לחשוב על איכות האוויר 
וצמצום הפליטות... התחלנו משאלת  עם שאלות של שימור האקלים  להתמודד  בלי 

האוויר והגענו ליעד של צמצום פליטות גזי החממה ב-30% עד 2030..."

כי העיסוק בתחום איכות הסביבה יוצר הידברות עם הציבור ושיתופוטו. 

תחום איכות הסביבה דורש עשייה יומיומית של הציבור. עשייה זו מביאה לאכפתיות 
התגלה  העולם  ברחבי  הסביבה  באיכות  שהעיסוק  מפתיע  זה  אין  לכן,  ולמעורבות. 
כמגנט לפעילויות וליוזמות קהילתיות נרחבות, המעסיקות באופן חיובי ילדים, בני נוער, 
מבוגרים וקשישים מכל שכבות האוכלוסייה. נושא זה מעלה משמעותית את תחושת 
הקהילתיות ואת גאוות היחידה ברשות, וכל אחד בתחומו מוצא לו את האפיק המתאים 

לפעילות. 

כי העיסוק בתחום איכות הסביבה מביא ליצירת מקומות עבודה ולטיפוח טז. 
הון אנושי

בשל  עבודה  מקומות  מקטין  הסביבה  באיכות  העיסוק  כי  לחשוב  מקובל  היה  בעבר 
רב,  אדם  וכוח  ידיים  עבודת  על  מבוססים  שהיו  מפעלים  מזהמים.  מפעלים  סגירת 
ופחות על טכנולוגיה ואוטומציה, היו אלה המזהמים יותר. בעשורים האחרונים מגמה זו 
התהפכה במידה רבה. מחקרים המבוצעים בעיקר באיחוד האירופי, מעידים כי לא רק 
שעשייה סביבתית ברמת מדינה ורשות מקומית אינה מקטינה את מספר המועסקים, 
אלא במקרים רבים אף מגדילה אותו. בעשורים האחרונים טכנולוגיות סביבתיות וניהול 

סביבתי הם מהכוחות המניעים של כלכלות מתקדמות. 

עקב שינוי החשיבה, התפתחו בדור האחרון טכנולוגיות המשלבות דאגה לסביבה באופן 
תכנון רב-שנתי  המקדם   ,)The Next Step( TNS לדוגמה  בתעשייה,  ומהותי  מתוכנן 
אקולוגי או השיטה התעשייתית Cradle to Cradle, המובילה לתעשייה המתכננת כל 
נוספות  שיטות  וכן  השימוש,  בסוף  שלו  המלא  המחזור  את  כולל  המוצר,  בחיי  שלב 

המעודדות פיתוח טכנולוגי בר-קיימא.

באיחוד האירופי בוחנים מדיניות תעסוקה ומדיניות סביבתית, וטוענים כי השלם גדול 
מסכום חלקיו. באיחוד מועסקים 2.3 מיליון עובדים במחזור עסקי של כ-270 מיליארד 
אירו לשנה4. זאת, רק בתעשיות הסביבתיות העוסקות במניעת זיהום ובטיפול בו. כאשר 
מרחיבים את היריעה לתעשיות סביבתיות נוספות, המספרים גדלים באופן ניכר. הדבר 

4  נתוני EU מאתר הנציבות.
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נובע לא מעט מתעסוקה בטכנולוגיות סביבתיות, בעיקר בתחום המים, טיפול בפסולת 
וטיפול באוויר, בהיבטים הכלכליים והמסחריים של סחר בפליטות. זאת, בשל העובדה 
שמדובר בתחום נוסף של תעסוקה המושך אליו עובדים ברמות שונות, מהפועל הפשוט 

ועד לרמת ההיי-טק. 

כי הדיאלוג שיוצר דו-שיח סביבתי מגיע לכל שכבות הציבוריז. 

סדר יום סביבתי המכוון לקיימות, שואף לייצר דיאלוג סביבתי, בין-דורי ופנים-דורי, בין 
עשירים לעניים, בין משכילים לחסרי השכלה, בין בעלי מוצא אתני שונה ובין נציגים 
של מגזרים שונים. לראש רשות מקומית יש עניין רב ביצירת דיאלוג בין אזרחי הרשות 
המקומית. דיאלוג כזה משרה אווירה של שיתוף פעולה ותיאום ויוצר חיים עם הרבה 
פחות קונפליקטים בין המגזרים השונים. מצב זה משחרר את ראש הרשות מלעסוק 
בפתרון קונפליקטים ומאפשר לו עיסוקים חשובים ורצויים לרשות שהוא עומד בראשה.

לסיכום: השאלה המרכזית שראשי רשויות רבים שואלים את עצמם היא האם הרשות 
ובהתנהלותה  אזרחיה  של  בחייהם  מהותי  כה  שינוי  להוביל  יכולה  לבדה  המקומית 
היא. על כך אפשר לקבל תשובה ניצחת מחיימי לרנר, לשעבר ראש עיריית קוריטיבה 
)ברזיל(. בכנס שקיים המשרד להגנת הסביבה בישראל התייחס לרנר ליכולת של ראש 

הרשות להוביל שינוי:

“ראשית, הייתי רוצה להתחיל בדברים על מה שאתם צריכים כדי להביא לשינוי מהותי 
בעיר. דבר ראשון הוא רצון פוליטי, כוח פוליטי. השני הוא כמובן סולידריות. השלישי 
הצרכים  עם  הבעיות,  עם  להתמודד  איך  על  העיר,  לגבי  אסטרטגי  בחזון  צורך  הוא 
למשוואה  בעיה  כל  להפוך  הוא שצריך  ביותר  הדבר החשוב  העיר.  של  והפוטנציאל 
טובה של אחריות הדדית. פגשתי מושלים, נשיאים רבים בעולם, והם אמרו: זה בלתי 
אפשרי אצלי, כי העיר שלי גדולה מדי, יש בה עשרה מיליון תושבים, זה לא אפשרי. או 
במקום אחר אמרו, אין לנו משאבים כלכליים, זה לא אפשרי. בכל עיר בעולם אפשר 

לעשות שינויים מהותיים בתוך פחות משלוש שנים..." חיימי לרנר, תל אביב, 2008.

בהצלחה!
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חקון ומדיניות של סביבה וקיימות 

רקע 1ר1

בשנים האחרונות נושא הסביבה והקיימות תופס מקום מרכזי בסדר היום של מדינת 
ההתעוררות  המקומיות.  הרשויות  ושל  הממשלה  של  בהתנהלותן  זה  ובכלל  ישראל, 
בנושא זה, הן ברמה הגלובלית והן ברמה הלאומית, חלה עקב ההכרה בדבר הקשר 
בכמות  המתמשכת  הירידה  ועקב  אקלימיים  ולשינויים  הסביבה לבריאות  איכות  בין 
המשאבים והשירותים המגיעים מן הסביבה ובאיכותם: איכות וזמינות המים המתוקים 
והנחלים,  זיהום הים  זיהום האוויר,  ומי התהום, צמצום השטחים הפתוחים,  העיליים 
בשטח  המאופיינת  ישראל,  במדינת  ועוד.  ופוריות,  פנויות  קרקעות  וזיהום  צמצום 

גיאוגרפי קטן ובגידול אוכלוסין בשיעור גבוה, נוצר לחץ רב ביותר על משאבי הטבע.

סביבה וקיימות  2ר1

המדיניות הסביבתית בעולם ובישראל מתמקדת בצמצום ההשפעות השליליות של 
פעילות האדם ובהקטנת הצריכה והשימוש המואץ במשאבי הטבע. המונח “קיימות" 
כיום.  המתפתחת  הסביבתית  המדיניות  ואת  התפיסה  את  מבטא   ))sustainability
מונח זה מאגד בתוכו את כלל הפעילות של האדם והחברה, תוך חתירה לכך, שמימוש 
למימוש  הדורות הבאים  ביכולת העתידית של  יפגע  לא  ורצונותיו של האדם  צרכיו 
אסטרטגיית  לאור  פועל  הסביבה  להגנת  המשרד  האחרונות  בשנים  אלה.  צרכים 
דה-קפלינג )decoupling(,5 שמהותה המשך צמיחה כלכלית תוך הפחתת הפגיעה 
בסביבה באמצעות שימוש מופחת ויעיל במשאבים, התייעלות, יזמות ירוקה וסביבתית 

וצמיחה ירוקה. 

המשרד להגנת הסביבה, כגוף הממשלתי האמון על נושא הסביבה במדינה, הגדיר את 
יעדיו כך: “במדינת ישראל תתקיים סביבה המספקת איכות חיים וביטחון סביבתי לתושבים, 
תוך שימוש מושכל במשאבים ושמירה על המערכות האקולוגיות מתוך מחויבות לרווחת 
של  חזון  לממש  מנת  על  הבאים".  ולדורות  זה  לדור  ומורשת  נוף  ולערכי טבע,  האדם 
למימוש  שיסייעו  פעולות  ולגבש  טווח  ארוכת  מדיניות  קווי  להתוות  יש  וקיימות  סביבה 
זו, התפתחה עם השנים חקיקה סביבתית ענפה, נקבעו אמצעי רישוי  החזון. במסגרת 
ואכיפה וכלים כלכליים שנועדו לקדם את איכות הסביבה. עם זאת, עיקר השינוי יתרחש 

תוך שילוב חינוך והסברה מעמיקים ועקביים יחד עם פיקוח ואכיפה. 

הגופים,  כלל  על  רב-מערכתית  השפעה  יש  הסביבתית  והמדיניות  החזון  למימוש 
והעסקי,  והמגזרים הפועלים במדינה: משרדי הממשלה, המגזר התעשייתי  הארגונים 
גופי מסחר, שירותים פיננסיים, רשויות מקומיות, ועוד. על כל גוף, ממפעל ביטחוני גדול, 

רשות מקומית ועד לעסק מקומי, יש אחריות סביבתית הנובעת מחזון הקיימות.

ראו הרחבה בנוגע לאסטרטגיית הדה-קפלינג, באתר המשרד להגנת הסביבה -  5

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/P0637.pdf  

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0601-P0700/P0637.pdf
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מקומה של ישראל במקמות בינלאומיות 
לשימור טבע וסביבה )אמנות, רשתות( 

אמנות והסכמים בינלאומיים  1ר2

ישראל חתומה על כ-15 אמנות ופרוטוקולים סביבתיים בינלאומיים. באמנות נקבעים 

סטנדרטים סביבתיים ונורמות ביצוע מקצועיות. מקצת מן האמנות הן בניהול המשרד 

והפרוטוקולים  האמנות  אחרים.  ממשלה  משרדי  בניהול  ומקצתן  הסביבה  להגנת 

זיהום  עוסקים במגוון נושאים, כגון: איכות האוויר ושינויי האקלים, חומרים מסוכנים, 

הים, טבע, מגוון המינים, מדבור, מינים בסכנת הכחדה. 

יש  בינלאומיים  ולהסכמים  לאמנות  ישראל  מדינת  של  שלהצטרפותה  לדעת  חשוב 

ים  ישירות על השלטון המקומי, למשל, מחויבותן של ערים השוכנות לחוף  השלכות 

שלא להזרים לים שפכים בלתי מטוהרים. אם לא מקפידים על פעולה זו יש לכך השפעה 

ישירה על מערכת הביוב בעיר. דוגמה נוספת נוגעת לאופן ניהול מערך הפסולת והמחזור 

בעיר. זאת בעקבות הצטרפותה של מדינת ישראל למדינות ה-OECD, שהשפיעה גם 

על ההתנהלות בתחום זה.

להלן פירוט האמנות המרכזיות שמדינת ישראל חתומה עליהן:

אמנת ברצלונהא. 

בשנת 2005 אשררה מדינת ישראל את תיקון 1995 לאמנת ברצלונה )האמנה להגנה 

על הים התיכון מפני זיהום, 1976(, שהרחיב את תחומי העיסוק מזיהום הים לניהול בר-

קיימא של המשאבים הטבעיים של הים וחופיו. עם זאת, ישראל טרם אשררה מספר 

פרוטוקולים מכוח אמנה זו.

OECDב. 

באמצעות  לישראל,  מעניק  הארגון   .2009 בשנת   OECD-ה לארגון  הצטרפה  ישראל 

לזו  בארץ  הקיימת  הסביבתית  המדיניות  להשוואת  בסיס  הסביבה,  להגנת  המשרד 

שבמדינות המפותחות, אפשרות להיחשף להתפתחויות מתקדמות ופלטפורמה לחלוק 

מניסיונו של הארגון. המשרד להגנת הסביבה הוא הגוף המתאם את קידום המחויבויות 

הסביבתיות שישראל לקחה על עצמה בעת הצטרפותה לארגון. המשרד מנהל מעקב 

 Environmental Performance( ומקדם את יישום המלצות דוח הביצועים הסביבתיים

בוועדות  פעיל  באופן  משתתפים  המשרד  נציגי  ב-2011.  הכין  שהארגון   ,)Review
הסביבתיות השונות של ה-OECD ובפעילותיו.
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אמנה למניעת פגיעה בשכבת האוזוןג. 

קרקע  לחיטוי  חומר  ברומיד,  מתיל  של  בעולם  הגדולות  היצרניות  אחת  היא  ישראל 
המשמש לחקלאות, ופוגע בשכבת האוזון. במסגרת הפרוטוקול, חומר זה מוצא מכלל 

שימוש, והמדינות מחפשות דרך לקדם את תחליפיו. 

אמנת שינוי האקלים ד. 

נכנסה  האמנה  ב-2004,  האקלים  שינוי  לאמנת  קיוטו  פרוטוקול  את  אשררה  ישראל 

לתוקף ב-2005. מאחר שמדינת ישראל אינה מוגדרת כמדינה מפותחת בהגדרות אמנת 

גזי חממה. למרות  האקלים, לא חלות עליה, לעת עתה, הגבלות מעשיות על פליטת 

זאת, החליטה ישראל לקחת על עצמה מחויבות וולונטרית בתחום זה,  כמו “חוק אוויר 

נקי" המסייע ביישום האמנה. 

אמנות לשמירת טבעה. 

ישראל חתומה על מספר אמנות הנוגעות לשמירת טבע גלובלי, ובהן: אמנה לשמירת 

המגוון הביולוגי )CBD(, אמנה לשמירת בתי גידול לחים ואמנות לשמירת מינים נודדים 

)לרבות ציפורים(. המשרד להגנת הסביבה אחראי על הגשת דוחות שנתיים בנושאים 

אלה למזכירויות האמנות. אמנות נוספות לשמירת טבע מטופלות על ידי רשות הטבע 

והגנים )כגון מניעת סחר במינים נדירים(. 

אמנות להסדרת השימוש בכימיקלים, סחר בהם ושינועםו. 

 ישראל חתומה על אמנות באזל )פסולת מסוכנת( ו-PIC )אמנת רוטרדם(, אך טרם 

אשררה את אמנת שטוקהולם POPs, שעניינה מזהמים אורגניים בלתי פריקים. ישראל 

 .UNEP של )SAICM( פעילה בתכנית ניהול הכימיקלים

UNEPז. 

UNEP, ארגון שבו משתתפים נציגי כל מדינות  ישראל חברה במועצת המנהלים של 

כלכלה  קידום  כגון  בינלאומית,  משמעות  בעלי  נושאים  לדיון  מעלה  הארגון  העולם. 

ירוקה, צריכה וייצור בני-קיימא, חבות ופיצוי סביבתי, פאנל בין-ממשלתי בנושא מגוון 

בחודש  שנה  כל  בכספית.  השימוש  להפחתת  חדשה  אמנה  וגיבוש   IPBES  - ביולוגי

פברואר, מתקיים מפגש המדינות בניירובי, מקום מושבו של הארגון. לאחרונה התקבלה 

החלטה באו"ם לחזק את מעמדו של UNEP בתוך מערכת האו"ם.
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הים ח.  זיהום  להפחתת  )תכנית   UNEP/MAP Mediterranean Action Plan
התיכון וחופיו, מדינות הים התיכון(

הארגון עוסק בהפחתת זיהום הים התיכון וחופיו, וחברות בו 21 המדינות הגובלות בו, 

ובהן סוריה, לוב, לבנון, וכן משקיפים פלסטינים. נוכחות מקצועית פעילה חשובה הן 

מהבחינה המקצועית והן מהבחינה הפוליטית. התכנית פועלת במסגרת אמנת ברצלונה 

נושאים של  שמכוח סמכותה סוכמו שבעה פרוטוקולים. שישה מרכזי פעולה במגוון 

מניעת זיהום הים וקידום ניהול משולב של הים והחופים פועלים ליישום התכנית. 

ישראל מעורבת בפעולות map בשנים האחרונות בתחומים הבאים: 

• מניעת פסולת ימית )פרויקט חוף נקי(,	

• תיאום תכניות למניעת דליפות שמן, 	

• קידום תהליכי ייצור בר-קיימא על מנת למתן השפעות שליליות על הים התיכון, 	

• הכנת תכנית אקולוגית יישומית המתמקדת בשיפור והגנה על הסביבה הימית 	

UNCSDט. 

מדינת ישראל חברה במועצה לפיתוח בר-קיימא המתכנסת בניו יורק ונחשבת בעלת 

ידע  זו מקום להפצת  מעמד גבוה בהיררכיה של ועדות האו"ם. ישראל רואה בוועדה 

וניסיון בפני העולם, בנושאים כגון: חקלאות, מים ופיתוח אזורי.

UNECE - United Nations Economic Commission for Europeי. 

ובייחוד מדינות ברית  גוף של האו"ם המתמקד בשיפור ביצועים של מדינות אירופה, 

ידי  על  בארגון  להשתלב  הסביבה  לאיכות  המשרד  החל  השנה  לשעבר.  המועצות 

הצטרפות לפרוטוקול קייב )מרשם ודיווח פליטות מזהמות( והשתתפות במפגש בנושא 

בריאות וסביבה. 



הוועדה לאיכות הסביבה



ב'
ק 

פר
בה 

בי
ס

ה
ת 

כו
אי

ת 
עד

ו

הוועדה לאיכות הסביבה



1

ועדת איכות הסביבה � פרק ב' � הוועדה לאיכות הסביבה 26

עבודת הוועדה ותפקידיה

בנושא   ,)98 )מס’  העיריות  פקודת  לתיקון  חוק  בכנסת  אושר   2005 פברואר  בחודש 
ועדה לאיכות  ועדות לאיכות סביבה ברשויות המקומיות. החוק מחייב הקמת  הקמת 
איכות  על  לשמירה  הנוגעים  בתחומים  פעילות  ולתכנן  “ליזום  שתפקידה  הסביבה 

הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני-קיימא של הסביבה" )סעיף 1 149 י.]א[(. 

הרשויות  בכל  חובה  ועדת  היא  הסביבה  לאיכות  הוועדה  בחוק,  שנקבע  כפי 
לתכנן  הסביבה,  איכות  בנושא  מדיניות  להתוות  הוועדה:  של  תפקידיה  המקומיות. 

וליזום פעולות להבטחת פיתוח בר-קיימא של הסביבה ושימוש מושכל במשאביה. 

ביצוען. מעמדה  ולעקוב אחר  נדרשת להגיש לאישור המועצה את תכניותיה  הוועדה 
מקצועיים  שיקולים  להציג  ויכולתם  חבריה  של  עבודתם  טיב  פי  על  ייקבע  המעשי 
ולנמקם, כך שיתקבלו על הדעת. הוועדה תוכל לבסס את מעמדה אם תשתף פעולה 

עם היחידה לאיכות הסביבה ברשות ועם איגוד ערים לאיכות הסביבה )אם קיים(.

חשוב לדעת שהוועדה לאיכות הסביבה היא ועדה סטטוטורית, אולם לא כך החלטותיה, 
לכן חשוב שהוועדה תוכל למצוא את הדרכים המתאימות, בכל רשות ורשות, לשכנע 

את קובעי המדיניות ולהשפיע על ההתנהלות הסביבתית של הרשות. 

הניסיון מלמד כי ועדה פעילה היא זו הלומדת את הנושא לעומק, דנה בסוגיות הסביבתיות 
הבוערות ובמקביל נוקטת יוזמות ואסטרטגיות פעולה לקידום נושאי הסביבה והקיימות 

ברשות המקומית. 

הרכב הוועדה 1ר1

המועצה תמנה כחברי הוועדה:

• ארבעה חברי מועצה	

• עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה ברשות	

• עם 	 בהתייעצות  המועצה,  ידי  על  ייבחר  האחד  המקום:  תושבי  ציבור  נציגי  שני 
ארגונים מקומיים העוסקים באיכות הסביבה; השני ייבחר על ידי אותם ארגונים 

מקומיים.

• ארצי 	 ארגון  עם  בהתייעצות  האחד  את  המועצה  תבחר  מקומי,  ארגון  בהיעדר 
על  שמירה  שעניינם  ציבוריים,  גופים  ייצוג  לחוק  בתוספת  המינויים  )מרשימת 

איכות הסביבה( ואת השני יבחר ארגון ארצי.

• הסביבה. 	 להגנת  השר  ונציג  ארצי  ארגון  נציג  קבע  דרך  יוזמנו  הוועדה  לדיוני 
המשרד ישלח נציג לוועדה על פי שיקול דעתו, במקרים שבהם הוא רואה לנכון 
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לכינוס  הרשות  אחריות  את  מבטלת  אינה  המשרד  נציג  אי-הגעת  כן.  לעשות 
הוועדה. 

• ההרכב הסיעתי של חברי הוועדה יהיה תואם, ככל האפשר, את ההרכב הסיעתי 	

של המועצה.

המלצות לתהליך עבודת הוועדה 2ר1

יום סביבתי ומייחסות לוועדת  בשנים האחרונות גדל מספר הרשויות המקדמות סדר 

איכות הסביבה מקום חשוב בקידום הנושא ובהעלאתו לסדר היום המקומי. 

יש לציין כי רשויות רבות בישראל נמצאות בשלבים שונים של גיבוש סדר יום סביבתי.

בהמלצתנו, אנו מבקשים להתייחס לשתי חלופות של עבודת הוועדה: 

חלופה א’ : רשות הנמצאת בתחילת דרכה ליישום סדר יום סביבתי; 

חלופה ב’ : רשות הנמצאת בשלבים מתקדמים ביישום סדר יום סביבתי ותכנית עבודה.

דרכי פעולה מומלצות לוועדה בחלופה א’  א. 

למידת תחום סביבה וקיימות, מגמות וכיוונים:. 1

הכרת מדיניות המשרד להגנת הסביבה ורישות הארגונים הקיימים בישראל, א. 

בשלטון המרכזי והמקומי.

ויזמויות ב.  הסביבה  בתחומי  המחלקות  עבודת  הרשותי,  היום  סדר  למידת 

מקומיות שבוצעו בשנים האחרונות )שיחות, קריאת פרוטוקולים, ועוד(.

מיפוי סוגיות סביבתיות ברשות.. 2

זיהוי חסמים בנושא ומציאת הדרכים להסרתם.. 3

בניית תכנית עבודה לשנים הקרובות:. 4

תעדוף הנושאים לטיפול ובהתאם לכך בחירת יעדים ומדדים להצלחה.א. 

הנחת תשתיות וקידום מנגנונים לשיתוף הציבור.ב. 

הצגת התכנית בפני מליאת המועצה.ג. 

דרכי פעולה מומלצות לוועדה בחלופה ב’ ב. 

למידה ואשרור או עדכון של תכנית העבודה של הוועדה הקודמת: . 1

מיפוי מחודש של המפגעים הסביבתיים והסטטוס שלהם. א. 
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בחינת סטטוסים של “קולות קוראים" וגיבוש אסטרטגיה שנתית ורב-שנתית ב. 

בנושא.

בפסולת, . 2 טיפול  כולל:  הרשות,  של  הסביבתיים  בנושאים  הטיפול  מערך  בחינת 

אנרגיה, תחבורה, קידום יזמויות סביבתית, ועוד.

בחינת נושאים חברתיים-כלכליים, הנושקים לתחום הסביבתי, כגון: בנק זמן, א. 

שוק מקומי למכירת תוצרת מקומית של התושבים, שוק החלפות, ועוד.

בחינת כיוונים ומגמות לתקציב ירוק למועצה.ב. 

זיהוי חסמים בקידום הנושא הסביבתי ברשות ובחינת דרכים להסרתם.. 3

יעדים . 4 תוך הגדרת  עבודה,  תכנית  בניית  לכך  ובהתאם  לטיפול  הנושאים  תעדוף 

ומדדים להצלחה והצגתה למליאה. מומלץ לבנות תכנית אסטרטגית שנתית ורב-

שנתית.

מקומית . 5 לעשייה  פסולת כמשאבים  מוצרי  לניצול  קידום האפשרויות המקומיות 

)לדוגמה: גיזום כמקור לחומר לחיפוי בגינות(. לעתים, בדרך זו אפשר להקטין את 

עלויות הטיפול בפסולת של הרשות המקומית.

גינות . 6 לקידום  החינוך  ועדת  עם  למשל  אחרות,  ועדות  עם  פעולה  שיתופי  קידום 

קהילתיות, עם ועדת תכנון עירוני לקידום נושא הבנייה הירוקה ברשות, ועוד.

מימוש המלצות הוועדה ללא צורך באישור תקציבי של  3ר1
המועצה 

אגפים שונים של הרשות רשאים ליישם באופן עצמאי את המלצות הוועדה, אם הן אינן 

כרוכות בהוצאה כספית ובשינוי תכניות העבודה.

חשוב לדעת כי לא מעט מהמלצות הוועדה לאיכות הסביבה אינן מחייבות שינוי יעדים 

בתכניות העבודה או בתקציב. לכן, במקרים אלה לא נדרש אישור תקציבי של המועצה, 

אלא רק הסכמה של האגף הנידון.

הצקת תכניות עבודה והמלצות בפני המועצה 4ר1

הסביבה.  איכות  קידום  שעניינן  לפעולות  המלצות  המועצה  בפני  להציג  הוועדה  על 

כאשר הוועדה מגבשת תכנית הכרוכה בהגדלת תקציבי איכות הסביבה, עליה להביא 

בפני מליאת המועצה נימוקים לקבלת המלצותיה. 

הוועדה יכולה להעלות לדיון במליאה נושאים, כמו: הסכמים עם קבלנים )בעיקר לפינוי 

עמידה בתנאים  לדרוש  הפיקוח;  ייעולן של שיטות  על  להמליץ  וכיו"ב(;  גינון  פסולת, 
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התנאים  נתמלאו  לא  אם  מכרזים,  של  מחדש  פתיחה  לבקש  בחוזים;  המפורטים 

הנדרשים בעניינה.

שיתוף בין השיח הציבורי לשיח המוניציפלי6 5ר1

כאמור, הוועדה מורכבת מחברי מועצה ומנציגי ציבור. מכאן שיש מקום למפות את 
הנושאים שיש בהם הסכמה בין הראייה הציבורית לבין הראייה המוניציפלית, וכן את 

הנושאים שיש בהם חילוקי דעות בין הנציגים המוניציפליים לבין נציגי הציבור.

וללבנם על מנת להגיע להסכמות  חשוב להעלות את הנושאים הנמצאים במחלוקת 
העיר  של  הצרכים  לכלל  מענה  מתן  תוך  ברשות,  הסביבתיים  הנושאים  את  ולקדם 

ותושביה. 

לרשות המקומית יש אינטרס סביבתי וחברתי לקדם את השיח הציבורי-סביבתי. זאת 
תוך קיום פעולות, כמו: עריכת מפגשים עם תושבים, סיורים בשכונות, קיום שיח מובנה 

עם נציגי שכונות, עריכת “שולחנות עגולים" משותפים, ועוד.

משותפות  מטרות  לקביעת  יוביל  המוניציפלי  גוף  לבין  הציבור  בין  רציף  אמתי  שיח 
ולקידום מוצלח יותר של הסוגיות הסביבתיות ברשות המקומית. 

6  מתוך ריאיון שנערך עם נעמי צור, סגנית ראש העיר ירושלים לשעבר, בנושא ועדת איכות הסביבה, בתאריך 

.10.06.2013
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מערכת המפעמים 

מערכת המפעמים היא שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות הכוללת שמונה 

הפנים  משרד  של  ביצועית  זרוע  הם  המפעמים  הארץ.  ברחבי  הפרוסים  מפעמים 

להטמעת מדיניותו והם מונחים מבחינה מקצועית על ידי האגף לניהול ההון האנושי. 

המקומית  הרשות  ביצועי  לשיפור  ופועל  לרשויות  הוא גוף אזורי המסייע  מפעם 

והתמקצעות עובדיה. זאת באמצעות קיום פעולות הדרכה, תכנון וליווי תהליכי פיתוח 

ארגוני, ייעוץ, אימון וניהול שותפויות.

נוסף על כך, מערכת המפעמים מפתחת תכניות ארציות ייחודיות לנושאי ליבה ולתפקידים 

מרכזיים ברשות המקומית כתחומי התמחות מוניציפליים לכלל הרשויות בארץ. 

ברמה האזורית, כל אחד מן המפעמים מכיר היטב את הרשויות באזור שבו הוא פועל 

ומהווה גורם מתכלל ויוזם לפיתוח שיתופי פעולה אזוריים בתחומי הסביבה, בהתאם 

לייחודיות הרשות המקומית ואופן פעולתה. 

מפעם גליל מערבי הוא המתמחה בנושאי איכות הסביבה והקיימות. לנושא הסביבה 

והקיימות נגיעה למגוון תחומים אחרים, ולכן הוא מהווה חלק מרכזי בתכניות, בקורסים 

ובפעילויות הארציות של המפעם. התייחסות משמעותית לנושא קיימת בגיבוש תפיסת 

פיקוח כוללת לרשות. הפעילויות בתחום המים עוסקות גם הן בדגש על איכות הסביבה 

כחלק מעבודת האחראי על ביטחון המים ומתקני המים. קורסים וימי עיון רבים בתחום 

רישוי עסקים שמים דגש על תחום איכות הסביבה כחלק מהתפיסה ששיפור בנושאי 

איכות הסביבה מוביל להשבחת איכות החיים של התושב. מפעם גליל מערבי מוביל 

מכנה  באמצעות  השונים  התחומים  בין  ומשלבת  המחברת  מקצועית  תפיסה  כיום 

משותף בסיסי, והוא תרומתם והקשר שלהם לאיכות חיים וסביבה בדגש על קיימות.

מיקומו הייחודי של המפעם בין מימוש מדיניות משרד הפנים לבין מתן מענה לרשויות 

המקומיות, הוביל בשנים האחרונות את סדר יומו ואת השקעת המשאבים שלו בהיבט 

של הטמעה ויישום חוק הרשויות המקומיות - האכיפה הסביבתית )סמכויות פקחים(.

חוק האכיפה הסביבתית, שהוא חוק מקיף, נועד להחליף את חוקי העזר ומחייב רשויות, 

שבהן למעלה מ-20,000 תושבים )רשויות קטנות יותר רשאיות לאמצו בהתאם לרצונן(. 

החוק מהפכני ביכולתו לקיים מעגלי מניעה ואכיפה, ולמנף את הפיקוח והאכיפה על 

מפגעים סביבתיים ברשות המקומית.

יישום חוק האכיפה הסביבתית מציב את הרשויות בחזית ההגנה על הסביבה והן מהוות 

מכפיל כוח לקידום הנושא. 

32
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לבעלי  הכשרות  לביצוע  רב-שנתית  תכנית  המפעם  בנה  לרשויות,  לסייע  מנת  על 

מנהלי  דרך  סביבתית(,  לאכיפה  החוק  מוקד  את  )המהווה  מהפקח  החל  תפקידים, 

הפיקוח וכלה בתובעים העירוניים וביועצים המשפטיים.

החוק  ליישום  כוללת  תפיסה  תגבש  המקומית  שהרשות  חיוני  מטיבי,  יישום  לצורך 

הסביבתי. לצורך כך נדרש שיתוף פעולה בין מחלקות הרשות המקומית, תוך מיסוד 

מערכת נהלים ברורה וסדורה וליווי עבודת הפיקוח ותמיכתה על ידי מנהלי הפיקוח.

הערך המוסף של המפעם עבור הרשות בתחום הסביבתי נובע מההיכרות ומהחיבור 

הרחב של  המפעם לגופים הרבים העוסקים בסביבה ומהמומחיות שהוא צבר בתחום 

זה במשך השנים.

תפיסתי  שינוי  להנחלת  הש"ל  ומרכז  הסביבה  להגנת  המשרד  עם  יחד  פעל  המפעם 

בתחומי איכות סביבה בקרב הנהלת הרשויות המקומיות ועובדיה.

מתוך  סביבה  לאיכות  אב  ותכניות  תכנון  תהליכי  בהובלת  רשויות  מלווים  המפעמים 

הבנה והיכרות מערכתית ומתוך הכרה בחשיבות יישום תפיסת פיתוח בר קיימא. 

והארגוניים  ההדרכתיים  המענים  לבחירת  המכוון  עבודה  במתווה  פועל  המפעם 

המתאימים ביותר עבור הרשות, תוך הכרת יכולותיה, נקודות החוזק שלה ובשלותה 

לקידום נושאי הסביבה.

מתווה העבודה של המפעם מורכב מכמה שלבים:

איתור צרכים: מאפשר מיפוי המצב הקיים ברשות, זיהוי הכוחות הקיימים בשטח . 1

והחלטה על היתכנות התהליך.

כינון ועדת היגוי רחבה לצורך חשיבה: ועדת ההיגוי מאפשרת קבלת הסכמות . 2

רחבות ורתימת עובדי הרשות והתושבים לתהליך.

בחירת המענה המיטבי עבור הרשות: ועדת ההיגוי בוחרת את המענה המתאים . 3

ביותר עבור הצרכים שזוהו בשלב הראשון ובהתאם לתנאים הקיימים ברשות.

יישום ברשות, תוך ליווי מתמשך של המפעם: המפעם מלווה את הרשות לכל . 4

אורך הדרך, מסייע בצמתים ומקדם את התהליך.

הסביבה . 5 להגנת  הפעילות  המשך:  תהליכי  על  והחלטה  לקחים  הפקת  בקרה, 

סיומו של תהליך אחד מסמן את תחילת  פוסקת.  ובלתי  פעילות מתמשכת  היא 

הדרך לתהליך הבא אחריו. המפעם מסייע לרשות בסיכום התהליך ובהערכתו, 

וכן בחשיבה על המשך העשייה בתחום הסביבתי.
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המשרד להקנת הסביבה 

כללי 1ר2  

בשנים האחרונות, עקב שינוי ארגוני שבוצע במשרד להגנת הסביבה, הוגדרו מחדש 
כך  עקב  מקומי.  ושלטון  תעשיות  בהן: טבע,  פועל  שהוא  והזירות  המשרד  אשכולות 

הוקם אשכול שלטון מקומי, חינוך וקהילה, שבין תפקידיו העיקריים:

• בניית ממשקי העבודה של המשרד עם השלטון המקומי בכל ההיבטים הסביבתיים.	

• גיבוש מדיניות המשרד, ביחד עם אגפי המשרד השונים ומחוזות המשרד, בנושאים 	
היחידות  עבודת  כלל  תכלול  תוך  בביצועם,  וסיוע  המקומי  לשלטון  הנוגעים 

המקצועיות מול הרשויות המקומיות. 

• קידום תהליכים של שיתופי פעולה תוך דגש על סיוע ביישום חקיקה סביבתית. 	

• גורמי 	 עם  בשותפות  מקומית,  קיימות  של  ופעולות  כלים  תפיסה,  וקידום  פיתוח 
המשרד הרלוונטיים והשלטון המקומי.  

• ריכוז וטיפול בכלל היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים בארץ.	

• קידום פרויקטים רוחביים של המשרד בתחומים השונים, ובהם: תערוכות, אירועים 	
ציבוריים, כנסים ופעולות נוספות לקידום מודעות הציבור.  

יחידות סביבתיות ואיקודי ערים  2ר2  

ואיגודי ערים, הנותנים שירותים לכ-85%  יחידות סביבתיות   51 כיום  קיימים  בישראל 
מתושבי המדינה ופרוסים על פני 90% משטחה. יחידות אלה, הפועלות בשיתוף פעולה 
מדיניות  את  לפועל  מוציאות  ידו,  על  חלקית  וממומנות  הסביבה  להגנת  המשרד  עם 
המשרד ברמה המקומית ומהוות גוף מייעץ לרשות המקומית בנושאי איכות הסביבה. 
תמיכה  מתן  באמצעות  הסביבתיות  היחידות  במימון  מסייע  הסביבה  להגנת  המשרד 
כספית שנתית המיועדת להעסקת העובדים ולפעילות מקצועית. גובה התמיכה נקבע 
על פי גודל היחידה, מספר התושבים, השטח הגיאוגרפי, ועוד. לאור החשיבות שהמשרד 
מייחס לתפקידן של היחידות הסביבתיות בשמירה על איכות הסביבה ובמטרה להרחיב 
את פריסת היחידות הסביבתיות בישראל, המשרד פועל להרחבת סמכויותיהן ולהכשרת 

העובדים והמנהלים בתחומים נוספים. 

היחידות הסביבתיות נחלקות לשלושה סוגים:

• המקומית 	 הרשות  בתוך  מחלקה  המהוות  סביבתיות  יחידות  רשותיות:  יחידות 
פתח  )לדוגמה:  רשות  באותה  ולתושבים  לרשות  סביבתיים  שירותים  ומעניקות 

תקווה, נתניה(.
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• הפועלות 	 שותפות,  רשויות  מספר  המאגדות  סביבתיות,  יחידות  אזוריות:  יחידות 
בהן  החברות  הרשויות  לכלל  סביבתיים  שירותים  ונותנות  אחת  רשות  מתוך 

)לדוגמה: אילת-איילות, כפר סבא-רעננה-הוד השרון(.

• הנהלה 	 תחת  סמוכות  רשויות  מספר  של  סטטוטורית  התאגדות  ערים:  איגודי 
החשמל(,  חברת  מתקני  )ניטור  חיצוני  תקציבי  מקור  בעלות  לרוב  משותפת, 

הנותנות שירותים לרשויות השותפות באיגוד. 

פותחו  הסביבתיות,  היחידות  נושא  הסדרת  של  נרחב  מהלך  החל  שנים  מספר  לפני 
את  הקובעים  הסכמים  ונבנו  היחידות  בתקציבי  המשרד  להשתתפות  קריטריונים 
)גודל  מוחלטים  סביבתיים  מדדים  פי  על  כיום  נקבע  היחידות  תקצוב  הפעלתן.  תנאי 
האוכלוסייה, שטח, מספר העובדים, מצב סוציו-אקונומי( וכן על פי מדדים סובייקטיביים 
המבוססים על פעולות היחידה, על תכנית העבודה ועל הערכת מנהל המחוז את תפקוד 
השתתפות  הארץ.  ברחבי  עובדים  כ-330  כולל  הסביבתיות  היחידות  מערך  היחידה. 
המשרד בתקציבי היחידות נע בין 5% ביחידות גדולות לכ-50% ביחידות קטנות וחלשות.

היחידות הסביבתיות מטפלות במכלול נושאים סביבתיים:

• ניטור אוויר: הקמה והפעלה של מערכות לניטור איכות האוויר, בייחוד באיגודים 	
שבשטחם פועלות תחנות כוח

• תעשיות: פיקוח ובקרה על תעשיות בכל הנוגע לפליטות אוויר, שפכים תעשייתיים, 	
סיכוני חומ"ס )חומרים מסוכנים(, זיהומי קרקע, פסולת תעשייתית ופסולת רעילה

• הסביבתי 	 השיקול  והפנמת  מקומיים  תכנון  בתהליכי  מעורבות  סביבתי:  תכנון 
לתכניות שונות, לעתים באמצעות הכנת תסקירי השפעה על הסביבה

• רעש: טיפול במטרדי רעש	

• רישוי עסקים: מתן אישור לרישיון ותנאים סביבתיים ברישיון לפרטי רישוי שאליהם 	
קיבלו הסמכה מהמשרד, סיוע בפיקוח ובבקרה על שאר פריטי הרישוי

• במערכת 	 בר-קיימא  פיתוח  עקרונות  להטמעת  תכניות  הובלת  סביבתי:  חינוך 
החינוך בכל הגילים, במערכת הבלתי פורמלית, בקהילה ובציבור הרחב

• קרינה	

• ריח	

• אקולוגיה חקלאית: טיפול בסוגיות סביבתיות המאפיינות את המגזר החקלאי	

• ברשות 	 המקצועיות  ולמחלקות  המקומיות  הרשויות  לראשי  סביבתי  ייעוץ  כללי: 
סביבה  בתחומי  הפועלים  ברשויות  גורמים  עם  ותיאום  מקצועי  סיוע  המקומית, 
אחרים, פיתוח קשרי עבודה עם גורמי חוץ, כמו משרדי ממשלה וגופים ציבוריים 

ופרטיים אחרים העשויים לסייע לרשויות בעבודתן.
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אשכולות אקוריים  3ר2

שיתופי  קידום  לצורך  מקומיות  רשויות  מספר  של  וולונטרית  התאגדות  הוא  אשכול 

פעולה ביניהן. האשכול הוא תאגיד עירוני )חברה בע"מ( בבעלות הרשויות המקומיות 

החברות בו. 

התארגנות למסגרות “אשכולות" אזוריים היא מודל חדשני ופורץ דרך המנסה לספק 
מענה ייחודי לקשיים המורכבים של רשויות מקומיות.

מצע  ומהווה  המקומיים  הקשיים  עם  להתמודדות  חדש  מרחב  פותח  האשכול  מודל 
לשיתופי פעולה אזוריים בשירותים מתחומים שונים. האשכול מאפשר לרשויות לחלוק 
ביניהן את הנכסים המקומיים ולמנף את הנכסים האזוריים המשותפים באופן המשרת 

את כלל הרשויות השותפות. 

האחרונות  בשנים  מעודדים  הסביבה  להגנת  והמשרד  האוצר  משרד  הפנים,  משרד 
קיימים בישראל חמש אשכולות  כיום  והתאגדות במסגרת אשכולות אזוריים.  הקמה 
ונגב מזרחי( ועוד מספר אשכולות  )גליל מזרחי, גליל מערבי, בית הכרם, נגב מערבי 

בתהליכי הקמה. 

סביבתיים  בנושאים  השאר  בין  פעולה,  בשיתוף  ופועלים  עוסקים  האשכולות  מרבית 
ובייחוד בנושאי ניהול מערכי הפסולת. המשרד להגנת הסביבה מעודד את המהלכים 

האלה ותומך בהם תמיכה כספית נרחבת.   
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מרכק השלטון המקומי7 

המקומיות  והמועצות  העיריות  כל  מאוגדות  שבו  הגוף  הוא  המקומי  השלטון  מרכז 

המקומיות  הרשויות   204 כל  המקומי  במרכז השלטון  חברות   ,)2018( כיום  בישראל. 

העירוניות ומועצות מקומית  תפקידו העיקרי של מרכז השלטון המקומי הוא לייצג את 

הרשויות המקומיות ולקדם את ענייניהן בפני הכנסת ומול גורמי הממשלה והמשרדים 

לביטוח  המוסד  כדוגמת  וארציים,  ממלכתיים  וארגונים  מוסדות  בפני  וכן  השונים 

ועוד  והתעשיינים,  הקבלנים  התאחדויות  העובדים,  של  הכללית  ההסתדרות  לאומי, 

לרשויות  ומייעץ מקצועית  כך, מרכז השלטון המקומי מנחה  על  נוסף  רבים אחרים. 

המקומיות בתחומי פעילותן השונים. בגלל אופיין המיוחד של המועצות האזוריות, הן 

מסורת  קיימת  בישראל".  האזוריות  המועצות  “מרכז  בשם  נפרדת  התארגנות  הקימו 

רבת שנים של שיתוף פעולה ותיאום בין שני הארגונים.

במרכז השלטון המקומי מטופלים נושאי הגנת הסביבה באמצעות שני מוסדות מרכזיים: 

היחידה לאיכות הסביבה  וועדת איכות הסביבה.

היחידה  אחראית לייצוג האינטרס של כלל הרשויות המקומיות במדינת ישראל בתחום 

חקיקה  במהלכי  מעורבים  מקצועיים,  עמדה  מסמכי  מייצרים  עובדיו  הסביבה.  הגנת 

המקומי  השלטון  לעובדי  והכשרות  סדנאות  הדרכות,  עיון,  ימי  מפתחים  סביבתית, 

ו"קולות קוראים" של משרדי הממשלה לכלל  ומפיצים מידע בנושאי חקיקה ותקינה 

הרשויות המקומיות. העמדה המקצועית של המינהל מובאת להכרעת הנהלת מרכז 

השלטון המקומי שבה חברים ראשי רשויות. עובדיו מופיעים בוועדות הכנסת, חברים 

בוועדה  חברים  הניקיון,  קרן  בהנהלת  משקיפים  נוספות,  ובוועדות  התקנים  במכון 

להיתרי הזרמה לים, ועדת המנכ"לים להתמודדות עם שינויי אקלים, ועוד. על פי תוכנית 

העבודה היחידה עוסקת במגוון תחומים כמו: 

• ברשויות 	 הסביבה  להגנת  המשרד  של  בפסולת  הטיפול  אסטרטגיית  יישום  ליווי 

המקומיות 

• גיבוש חוק לטיפול בפסולת בנין 	

• מעקב אחר תמיכות 	

• ליווי פורום רשויות החוף 	

• בחינת יישום חוק אריזות והחוק לטיפול בפסולת אלקטרונית 	

• עריכת ימי עיון לרשויות ועוד 	

.www.masham.org.il :7  ראו אתר מרכז השלטון המקומי
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מרכק המועצות האקוריות

מרכז המועצות האזוריות בישראל הוא ארגון ארצי של כל המועצות האזוריות בארץ 
הרשום מבחינה משפטית כעמותה.

מראשית היווסדן התאפיינו המועצות האזוריות בצביון התיישבותי-חקלאי. בשל היותן 
אזורי-שלטוני,  ורובד  מקומי  רובד  שלטוניים,  רבדים  משני  המורכבת  מקומית  רשות 
נתייחדו המועצות האזוריות באופי עבודתן ובנושאי פעילותן. עובדה זו הביאה להקמתו 
ונפרדת  עצמאית  כמסגרת  האזוריות"  המועצות  “מרכז  הנקרא  הארצי  הארגון  של 

ממרכז השלטון המקומי בישראל.

על מפת ארץ ישראל יש 54 מועצות אזוריות וכולן חברות במרכז המועצות האזוריות 
אזוריות,  מועצות  מראשי  ומורכבת  חברים   20 בת  היא  הנבחרת  ההנהלה  בישראל. 

המייצגים את כל המגזרים ההתיישבותיים.

למעלה  מונה  אוכלוסייתן  יישובים.  מ-970  למעלה  יש  האזוריות  המועצות  בתחומי 
מ-700,000 נפש שהם 8% מאוכלוסיית המדינה. בתחומי שיפוטן של המועצות האזוריות 
הרשויות  מכלל   22% מהוות  האזוריות  המועצות  המדינה.  משטחי  כ-85%  כלולים 

המקומיות בישראל.

שמטרתה  וקיימות  הסביבה  איכות  ועדת  פועלת  האזוריות  המועצות  מרכז  במסגרת 
קידום נושאי הקיימות במרחב הכפרי.

בוועדה חברים נציגים מכל אזורי הארץ, הפועלים ליצירת רשת של פעולות בנושאי 
ובין  האזוריות  המועצות  כל  בין  ידע  וחילופי  פעולה  שיתופי  וקיימות,  הסביבה  איכות 
המועצות לבין מקבלי ההחלטות ברמה הממשלתית והאזורית. הפעילות כולה מכוונת 
לטיפוחו ולשמירת ייחודו של הכפר תוך מתן חשיבות להידוק שיתוף הפעולה עם ארגוני 

הסביבה ושמירת הטבע.

תחומי הפעילות של הוועדה

• כוללני 	 אזורי  ניהול  תוך  בישראל,  הפתוחים  השטחים  של  ושמירתם  טיפוחם 
ומושכל. 

• התחדשות ועדכון מתמיד בכל הנוגע לניהול האזורי של כל משאבי הסביבה.	

• בניהול 	 הכפר  קהילת  של  הפעילה  והשתתפותה  מחויבותה  מודעותה,  העצמת 
המרחב הכפרי.

• במגוון 	 תתמוך  בריא,  מזון  שתייצר  הרב-תפקידית  החקלאות  והרחבת  עידוד 
הביולוגי, תתרום לנוף ולתרבות הפנאי ותקלוט פסולת אורגנית ומי קולחין.

• הידוק זיקת הגומלין בין הכפר לעיר בדגש על פתיחת שערים אל המרחב הפתוח 	
עבור הקהילות העירוניות. 
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פורום ה-15 

פורום 15 הערים מאגד את “העיריות העצמאיות" בישראל )אשדוד, באר שבע, גבעתיים, 
רחובות,  לציון,  ראשון  תקווה,  פתח  נתניה,  סבא,  כפר  חיפה,  חולון,  חדרה,  הרצליה, 
רמת גן, רעננה ותל אביב-יפו(, ערים שאינן מקבלות “מענקי איזון" או “מענקי פיתוח" 

ממשלתיים ומנוהלות כמשק עצמאי סגור, המבוסס על משאביהן הכספיים.

לערים  וכלכלית  ניהולית  עצמאות  קידום  הן:  ה-15  פורום  של  המרכזיות  מטרותיו 
הגדולות, קידום יוזמות לביזור סמכויות לערים הגדולות, ייצוג הערים הגדולות בממשלה 
הערים  לטובת  ציבוריים  מאבקים  הובלת  ותכנון,  תקצוב  חקיקה,  בתהליכי  ובכנסת, 
באמצעות  הפורום  בערי  הסביבה  ואיכות  הקיימות  תחום  וקידום  ותושביהן  הגדולות 
מיזם המסגרת - אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום האוויר ולהגנת האקלים )“אמנת 

האקלים"(. 

הערים  את  ב-2008  שאיחדה  ה-15,  פורום  של  האקלים  אמנת  של  ההמשך  תכנית 
הגדולות במדינת ישראל למסגרת פעילות משותפת להפחתת פליטות גזי חממה וזיהום 

אוויר והציבה אותן בשורה אחת עם הערים המובילות בעולם.

תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה פורשת את המתווה המשותף ליישום קיימות 
עירונית, ומפרטת את הצעדים האופרטיביים ליישום חזון הקיימות.

מתווה הפעולה של תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה מאפשר לעיריות לקדם את 
איכות החיים של התושבים ולאזן בין מגוון השיקולים והצרכים הסביבתיים והעירוניים. 
המתווה נותן מענה לכל הרמות, החל מרמת העירייה, ועד להנעת שינויים בהתנהגות 

התושבים.

המלווה  מקצועי  מטה  משמש  ה-15  פורום  האקלים,  אמנת  לפרויקט  ישיר   בהמשך 
את העיריות במימוש התכנית, באמצעות רישות מידע והזדמנויות, הכשרות והדרכות, 

למידת עמיתים, פעילות מול הממשלה, ופיתוח כלי מדיניות משותפים לערים.

תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה כוללת שישה תחומי פעילות להובלת קיימות 
תחומי  לביצוע.  והשלבים  העבודה  נהלי  הרעיונית,  התשתית  את  המספקים  עירונית 
הפעילות הם: ניהול בר-קיימא, אנרגיה ובנייה, תחבורה בעיר, צריכה ופסולת, המרחב 

העירוני וקהילה8.

http://www.forum15.org.il/תחומי-פעילות-למימוש-ברית-ערים-לאיכות-חיים-וסביבה  8
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למודעות  הודות  הסביבה  איכות  בענייני  בחקיקה  האצה  ניכרת  האחרונות  בשנים 
וכן עקב ריבוי האיומים הסביבתיים.  ובקרב מקבלי ההחלטות,  גוברת לנושא בציבור 
ומקצתה  מקומית  יצירה  פרי  שמקצתה  הסביבתיים,  החוקים  רשימת  מכך,  כתוצאה 
נובע ממחויבויות הנלוות לחתימת המדינה על אמנות בינלאומיות, מתארכת והולכת. 
נוגעים לכלל הפעילות והתחומים במדינה, כמו: תכנון, תשתיות,  החוקים הסביבתיים 
מים, אנרגיה, חקלאות, תעשייה, ועוד. הפעילות בשלטון המקומי מושפעת משלל חוקים 
ותקנות בנושאי סביבה הנוגעים לפעילות רשות מקומית, כמו: אזורי תעשייה, פעילות 

חקלאית, תכנון ובנייה, רישיונות עסק. 

בפרק זה נסקור חוקים סביבתיים אחדים, הנמצאים בקשר ישיר עם עבודת הרשות 
המקומית.

חוק חופש המידע )העמדת מידע על איכות 
הסביבה לעיון הציבור( 

חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, 
בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לשמור על זכויות מוגנות ואינטרסים ראויים, 

כגון: ביטחון המדינה, שמירת

הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים 

החוק מפרט מי זכאי לקבל מידע, איזה סוגי מידע יש חובה או רשות למסור, פרטים 
בדבר תוכן המידע הנמסר, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה 

למסור מידע וכן הוראות והנחיות בדבר נוהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם. 

רשות מקומית מוגדרת כרשות ציבורית על פי הגדרות החוק ועל כן אפשר לפנות אל 
הרשות בבקשה על פי חוק חופש המידע, ומוטלת על הרשות האחריות לפעול בהתאם 
לחוק בעת שקילת הבקשה. המשרד להגנת הסביבה מעמיד לרשות הציבור מידע רב 
באתר המשרד, באמצעות פנייה לממונה על פי החוק. מידע זה מתפרסם באתר על פי 
סעיף 6א לחוק. מכוח סעיף זה התקין השר להגנת הסביבה את תקנות חופש המידע 

)העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור(, התשס"ט- 2009. 

שנשפכו,  שנפלטו,  חומרים  על  מידע  למצוא  אפשר  הסביבה  להגנת  המשרד  באתר 
ברשות  וקרינה שלא  ריח  רעש,  מדידות  ותוצאות של  לסביבה  או שהושלכו  שסולקו 
בהתאם  שונים.  בנושאים  סביבתיים  נתונים  מאגר  באתר  קיים  כך,  על  נוסף  היחיד. 
הנמצא  מידע  הציבור  לעיני  להעמיד  המקומית  הרשות  על  המידע  חופש  לתקנות 
ברשותה בנוגע למפגעים סביבתיים לרבות, זיהום אוויר, רעש וריח, זיהום מים, השלכת 

פסולת, זיהום ים ועוד, זאת בהתאם להנחיות הקבועות בתקנות. 
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חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - 
סמכויות פקחים( התשס"ח-2008   

חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-2008, נכנס 
למעלה  המונות  רשויות  בכנסת.  אישורו  לאחר  וחצי  כשנה   ,2009 בדצמבר  לתוקף 
מ-20,000 תושבים מחויבות לפעול על פיו )רשויות קטנות יותר רשאיות לפעול על פיו(.

חוק הרשויות המקומיות - אכיפה סביבתית הוא חוק מסגרת המקנה לרשויות המקומיות 
סמכות לאכיפת 19 חיקוקי סביבה בתחומים שונים. החוק נותן לרשות המקומית כלים 
לביצוע אכיפה סביבתית מקיפה ועוצמתית )מגוון רחב של תחומים סביבתיים, קנסות 
גבוהים, סמכויות שוטר לפקח, תיקי חקירה והגשת כתבי אישום(. החוק נותן לרשות 
המקומית כלים לשמירה על הסביבה ולביצוע אכיפה סביבתית ניכרת ואפקטיבית יותר 

מאשר חוקי העזר.

העבירות  ריבוי  לנוכח  ובכלים  במשאבים  המחסור  עם  להתמודד  היא  החוק  מטרת 
והן משיקולים  סביבתיים  הן משיקולים  ביותר,  “זהו חוק חשוב  וחומרתן.  הסביבתיות 
חקיקה  לאכוף  המקומיות  לרשויות  המאפשר  כלכלי,  מנגנון  יוצר  החוק  חברתיים. 
ויוצר בתחום הסביבה מנגנון דומה לזה הקיים היום בתחום החנייה. החוק  סביבתית 
ועל הבריאות של תושבי ישראל. היתרון  צפוי להגביר מאוד את ההגנה על הסביבה 
על  עברו  אשר  מזהמים  גורמים  על  שיוטלו  הקנסות,  שכספי  הוא,  החוק  של  הגדול 
חוקים סביבתיים, יועברו לקופתן של אותן הרשויות המקומיות שתושביהן היו הנפגעים 
בישראל  המקומי  השלטון  את  מאוד  תחזק  החוק  הצעת  הללו.  מהזיהומים  הישירים 
ובעיקר רשויות מקומיות חלשות, אשר דווקא כנגדן ובשטחי השיפוט שלהן מתקיימת, 
במקרים רבים, עבריינות סביבתית ובריאותית גבוהה במיוחד" )ח"כ דב חנין, יוזם החוק(.

המקומית  לרשות  מאפשרים  החוק  של  השנייה  בתוספת  המנויים  הסביבה  חיקוקי 
אוויר,  וזיהום  ריח  מים,  זיהום  רעש,  מניעת  פסולת,  והשלכת  הניקיון  בתחומי  אכיפה 
הגנת  בין-עירוניות,  בדרכים  שילוט  צמיגים,  סילוק  משקה,  מכלי  על  פיקדון  מחזור, 
הצומח, כריית חול, צער בעלי חיים, שמירת הסביבה החופית, קרינה בלתי מייננת, ועוד. 

את  להסמיך  הרשות  ראש  יכול  החוק,  פי  על  לפקחים  המוקנות  הסמכויות,  לאור 
הפקחים לפעול במסגרת החוק רק אם הם קיבלו את אישור משטרת ישראל ועברו 
הכשרה המאושרת על ידי המשרד לביטחון פנים, משרד הפנים והמשרדים הממשלתיים 

הרלוונטיים.

הכשרת הפקחים כוללת שני שלבים: שלב א’ - במסגרת ההכשרה הבסיסית, הפקחים 
חיפוש,  תפיסה,  )עיכוב,  הסמכויות  ולהפעלת  סביבה  חיקוקי   13 לאכיפת  מוכשרים 
נלמדים חמישה חוקים  במסגרת ההכשרה המתקדמת    - ב’  ותשאול(. שלב  חקירה 

שלצורך אכיפתם נדרשים ידע והשכלה מקצועית בתחומי המדעים והסביבה. 
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על  משמירה  מעבר  משמעותו  מקומיות(  )רשויות  סביבתית  אכיפה  חוק  של  יישומו 
וחיקוקי  החוק  פי  על  הסביבה  איכות  על  לשמירה  העזר,  פי חוקי  על  והניקיון  הסדר 
המדינה הנובעים ממנו. יישום זה מייצר שינוי מהותי בתפיסת תפקיד הפיקוח ובתהליכי 

העבודה הנדרשים ממנו. 

המעבר לאכיפה סביבתית כולל שלושה שינויים מהותיים בעבודת הרשות:

• מעבר מאחריות לסדר וניקיון לאחריות על הסביבה, הגנה עליה ומניעה וצמצום 	
רעש,  צמיגים,  הפיקוח:  תחומי  של  אפשרית  הרחבה  כולל  זה  מעבר  מפגעים. 

פסולת מחזור, מניעת זיהום מים, אוויר נקי, ועוד.

• מעבר לאכיפה פלילית באמצעות כתבי אישום )ובהתאם לכך מעבר מסמכויות 	
פקח מוגבלות לפקח בעל סמכויות שוטר(.

• המסוגלת 	 מערכתית,  פיקוח  לתפיסת  הפונקציונלית  הפיקוח  תפיסת  הרחבת 
לפעול תוך ניהול ממשקים ושיתופי פעולה בין תחומי הפיקוח השונים, בין רשויות 

שונות ובין גורמי אכיפה שונים )הסרת המחיצות(.

האכיפה  שבין  ולקשר  לממשק  גם  להתייחס  ראוי  המערכתית,  התפיסה  במסגרת 
והתנאים  העסק  רישיון  והבנייה.  התכנון  על  ולפיקוח  עסקים  לרישוי  הסביבתית 
הסביבתיים ברישיון העסק הם בסיס חשוב לאכיפה גם בתחום הסביבתי. חוק התכנון 
לבנייה  המיועדים  בשטחים  עצים  כריתת  איסור  של  לסוגיות  הוא  אף  נוגע  והבנייה 

)מקביל לפקודת היערות( ולסוגיות של גניבת חול ואבנים )מקביל לפקודת המכרות(. 

לדעתנו שינויים אלה מחייבים גיבוש ויישום מדיניות פיקוח רשותית, תוך ליווי והטמעת 
השינוי בתפיסת התפקיד של הפיקוח, בדגשי העבודה שלו, במשימות הפיקוח, בתהליכי 

העבודה, בכלי העבודה, בעבודת הממשקים, ועוד. 

חוק שמירת הניקיון 

 מטרת החוק היא למנוע השלכת פסולת ולכלוך ברחבי הרשות ולפעול ליצירת אתרי 
פסולת מוסדרים ושיטות חלופיות לטיפול בפסולת. בכל שנה מיוצרים בישראל כ-5.4 
)של המאה  שנות התשעים  עד  בכ-1.8%.  כל שנה  גדלה  זו  כמות  פסולת.  טון  מיליון 
הקודמת( פעלו בישראל מאות אתרי פסולת קטנים ששימשו את הרשויות המקומיות 
והופעלו על ידן. אתרים אלה פעלו תוך גרימת מטרדים וסבל לתושבים ויצרו מפגעים 

סביבתיים קשים.

עקב פעילות מאומצת של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הפנים, נסגרו אתרים אלה 
והוקמו במקומם מספר אתרי הטמנה מרכזיים הקולטים פסולת מרשויות בכל הארץ. 
האתרים שהוקמו נדרשים לעמוד בתקנים סביבתיים מחמירים ונמצאים תחת פיקוח 

הדוק.

44



4

45 ועדת איכות הסביבה � פרק ה' � חקיקה סביבתית

כיום מצב הטיפול בפסולת בארץ הוא שרוב הפסולת )כ-80%( מוטמן באתרי ההטמנה. 
תוך שנים אחדות ימוצו כל אתרי ההטמנה המאושרים הפעילים כיום. לכן, יש לפעול 

בדחיפות לקידום שיטות טיפול שונות להטמנת פסולת.

החוק קובע כי רשות מקומית נדרשת לקבוע אתר לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת 
לו,  מחוצה  או  הרשות  בתחום  להיות  יכול  האתר  רכב(.  וגרוטות  צמיגים  גזם,  )בניין, 

ברשויות שכונות. הרשות מחויבת לפרסם לתושביה היכן נקבעו אתרים אלה. 

עוד קבע החוק כי על רשויות מקומיות לשלם היטל הטמנה בגין הכנסת פסולת לאתרי 
ולעודד  פסולת  היא לשקף את העלויות הסביבתיות בהטמנת  פסולת. מטרת ההיטל 
ההטמנה  מהיטל  המתקבלים  הכספים  בפסולת.  אחרות  טיפול  לטכנולוגיות  מעבר 
מרוכזים בקרן ייעודית - הקרן לשמירת הניקיון, במשרד להגנת הסביבה. כספים אלה 

מיועדים לשמש למספר מטרות: 

• תמיכה בהליכי המיון ברשות המקומית 	

• תמיכה בהקמת מתקני מיון 	

• תמיכה ברשויות דרך האשכולות האזוריים 	

• תמיכה בהקמת מתקני קצה כולל מתקנים טרמיים 	

חוק האריקות 

היצרנים  כלל  על  ישירה  אחריות  מטיל   ,2011 ביולי  לתוקפו  שנכנס  האריזות  חוק 
והיבואנים בישראל לאסוף את פסולת האריזות של מוצריהם ולפנותה למחזור. 

לפינוי  הפרדה  הסדרי  לקבוע  המקומית  הרשות  על  חובה  חלה  האריזות  חוק  פי  על 
ולאיסוף פסולת אריזות.

כחלק מהסדרי החוק הוקם תאגיד ת.מ.י.ר. )גוף מוכר יחיד9( האחראי למימון העלויות 
)הן  אריזות  לפסולת  בנוגע  המקומית  הרשות  שקבעה  ההסדרים  ליישום  הדרושות 
והן במקטע  ושינועה  מהיצרנים השונים  איסוף הפסולת  קרי:  הפנים-רשותי,  במקטע 

החוץ-רשותי, קרי: מחיר כניסה לפתרון הקצה(.

כיום מוצעים כמה הסדרי הפרדה: 

הסדר הפרדה של זרם פסולת אריזות במתקנים ייעודיים )פח כתום( וזרם פסולת . 1
מעורבת. בהסדר מחויבות רשויות עירוניות 

אחריות הרשות: ליישם את הסדר ההפרדה כולל הצבת כלי אצירה, איסוף ופינוי 
פסולת האריזות.

נכון לשנת 2018.   9



5

ועדת איכות הסביבה � פרק ה' � חקיקה סביבתית

אחריות התאגיד: הצבת מתקנים לכלי אצירה )פחים כתומים( ותשלום עבור כלל 
ההוצאות על פינוי פסולת אריזות.

הסדר הפרדת פסולת אריזות מזרמים ייעודים: זרם פלסטיק, זרם קרטון ונייר, זרם . 2
מתכת וזרם זכוכית10. הסדר זה מתאים בעיקר למגזר הכפרי. 

אחריות הרשות: הסדרת הצבה ופינוי של כלי אצירה ייעודיים של הזרמים האלה 
מול קבלנים.

פינוי הזרמים  ותשלום עבור  כלי אצירה חדשים  אחריות התאגיד: מימון הצבת 
האלה.

החוק לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית11

 - החוק  מטרת  אלקטרונית.  בפסולת  לטיפול  החוק  לתוקפו  נכנס   2014 שנת  בתחילת 
לקבוע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד אלקטרוני, בסוללות ובמצברים כדי לעודד 
אלקטרוני,  מציוד  הנוצרת  הפסולת  כמות  את  לצמצם  אלקטרוני,  בציוד  חוזר  שימוש 
מסוללות וממצברים ולמנוע את הטמנתה. כמו כן, מטרת החוק להקטין את ההשפעות 
השליליות הסביבתיות של ציוד אלקטרוני, סוללות ומצברים ושל הפסולת הנוצרת מהם. 

עיקרי החוק 

בתי עסק המוכרים סוללות ומצברים מחויבים להתקין מכלים ייעודיים לסוללות ולמצברים 
 ,35% עד   25% למחזר  מחויבים  הם  לציבור.  זמינות  החזרה  נקודות  וליצור  משומשים 

בהתאם לסוג הסוללה או המצבר, מסך משקל הסוללות או המצברים שנמכרו בשנה.

ציוד אלקטרוני מחויב למחזר 50% מסך משקל הציוד האלקטרוני  או יבואן של  יצרן 
שמכר בשנה.

מוצרים  החזרת  שירות  להעניק  מחויבים  אלקטרוניים  מוצרים  המוכרים  עסק  בתי 
אלקטרוניים ללא תשלום בעת רכישת מוצרים חדשים מאותו סוג.

קיימים שני תאגידים האחראים למחזור פסולת אלקטרונית מוכרים )מאי ואקומיוניטי( 
שהוקמו על פי החוק. הרשויות המקומיות מחויבות להתקשר עם אחד מתאגידים אלה 
על מנת לפעול לפינוי הפסולת האלקטרונית ולאפשר פינוי פסולת אלקטרונית מבתי 

התושבים. כמו כן, הרשויות המקומיות מחויבות להקים מוקדי מחזור עירוניים.

התאגיד אחראי על כלל העלויות בגין הטיפול והאיסוף של הרשות המקומיות בנושא 
פסולת אלקטרונית.  

הכוונה לשימוש במרכזי מחזור.   10

מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה.   11
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חוק עקר פסולת עודפת 

רקע  

בשנת 2012 ביקשה עיריית חולון ממשרד הפנים לאשר חוק עזר בנושא פינוי פסולת 
ממפעלים וגביית אגרה ייעודית עבור שירות זה. 

אגרת  לגביית  עקרונית  מניעה  אין  כי  בג"צ  קבע  העסקים לבג"ץ,  בעלי  עתירת  עקב 
פסולת מעבר לארנונה הכללית משום שמדובר בפינוי פסולת הקשורה לתהליכי ייצור 

של המפעל, כביטוי לעיקרון “המזהם משלם".

 עוד קבע בג"צ כי אמנם על פי סעיף 242 בפקודת העיריות, חובת הרשות המוניציפלית 
הכלכלית,  בתפיסה  בשינויים  בהבחנה  צורך  יש  אולם  פסולת,  וסילוק  לפינוי  לפעול 
סביבתית של תהליכי הייצור, וכי אין ספק שאחת העלויות הנובעות מתהליכים אלה 
הרשות  של  לפתחה  מונח  הפסולת  כל  שפינוי  ההנחה  כי  וכן  בפסולת,  הטיפול  היא 
המקומית היא הנחה “שאבד עליה הכלח". כשם שאין לצפות מהרשות המקומית לספק 
פינוי התוצרים הנובעים  אין לצפות ממנה לממן את  את חומרי הגלם למפעלים, כך 

מהשימוש בהם.

בג"צ סובר שיש להבחין בין פינוי פסולת בסיסי לבין פינוי פסולת חריגה או עודפת, בין 
השאר סובר בג"צ כי דרך זו תתמרץ את המזהם להפחית את הזיהום.

בהחלטתו, דרש בית המשפט להחזיר את הנושא למשרד הפנים על מנת להכין את 
של  הפינוי  עלויות  בין  נורמטיבית  הבחנה  שיכלול  כך  עזר,  חוק  לנוסח  הקריטריונים 
“בפסולת  טיפול  עלויות  הכללית לבין  הארנונה  ידי  על  המכוסות  “התקנית"  הפסולת 

עודפת".  

לקביעת  מידה  אמות  קבעו  אזורית  מועצות  ומרכז  משכ"ל  עם  יחד  בין-משרדי  צוות 
התחשיב. בבסיס התחשיב עומד הרציונל שקביעת כמות הפסולת הבסיסית - התקנית, 
קשורה  שאינה  הפסולת  קרי  מייצר,  שהעסק  )הבסיסית(  הביתית  שהפסולת  היא 

בתהליכי הייצור שלו, תיגזר ממספר העובדים המועסקים בעסק. 

תוגדר  בפועל  מייצר  הפסולת שהעסק  כמות  זו לבין  תקנית  פסולת  כמות  בין  הפער 
כפסולת עודפת שבגינה תשולם אגרת פינוי פסולת. 

המידה  אמות  פי  על  עודפת  לפסולת  עזר  חוק  אושר  טרם  היום  עד  כי  לציין  חשוב 
החדשות ויש קושי ביישומו, בייחוד באזורים בעלי עירוב שימושים ברשות המקומית, 

וזאת עקב קושי בזיהוי פסולת לעסק. 
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הרשות כארקון מקיים

קיימות )Sustainability( היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן 

מבלי לפגוע במשאבים העומדים לרשותנו, באופן שיבטיח שמירה על המשאבים 

מבחינה  הרחוק  בטווח  רווחה  לחיי  הפוטנציאל  היא  קיימות  הבאים.  הדורות  עבור 
סביבתית, כלכלית וחברתית.12

ועידת כדור הארץ שהתקיימה בריו דה ז’נרו בשנת 1992 והציגה את תכנית הפעולה 

הקיימות  בקידום  ראשי  כשחקן  המקומי  את השלטון  לראשונה  הציבה   ,"21 “אג’נדה 

רעיון  ביישום  המקומיות  הרשויות  של  המרכזי  בתפקידן  הכירה  הוועידה  המקומית. 

רעיון  “לרשות המקומית תפקיד מפתח בקידום  כי:  וציינה  הקיימות ברמה המקומית 

הקיימות בתחומה" )פרק 28 לאג’נדה 21(.

הרשות, כארגון מקיים, פועלת מתוך תכנון לטווח ארוך תוך ראייה אינטגרטיבית של 

מכלול ההשלכות הנובעות מפיתוחה. רשות מקיימת היא רשות מקומית שבה איכות 

החיים של האזרחים מבוססת על שימוש אחראי במשאבי הטבע תוך התחשבות ביכולת 

ההתחדשות שלהם ובעקרונות של צדק חברתי, יחד עם שאיפה לפיתוח ולקדמה לכלל 

הכלל  נחלת  את  מנהלת  שהיא  בכך  הרשות  של  ייחודה  ובעתיד13.  בהווה  התושבים, 

שבתחומה בשם תושבי המקום ובכך היא יכולה לדאוג לניהול מקיים של נחלת הכלל 

)אוויר, מים, אדמה, צמחייה, משאבים, ועוד(. חזון הרשות המקיימת מוצא ביטוי בקרב 

המגזרים השונים: העסקי, הציבורי, האוכלוסייה והארגונים השונים בתחומה14.

ברשות  הניהול  דפוסי  שינוי  של  מהלך  נדרש  החיים  באורח  אמתי  שינוי  לחולל  כדי 

המקומית ובניית סדר יום בשיתוף התושבים וכלל בעלי העניין. שינוי זה יכול להבטיח 

פעולה תקינה וחלוקה צודקת של השירותים העירוניים, הן עבור הדור הנוכחי והן עבור 

לצמצום  אנרגיה,  לשימור  נוגעים  היום  סדר  על  העומדים  הנושאים  הבאים.  הדורות 

נפחי הפסולת העירונית, לקידום ולעידוד כלכלה מקומית, להטמעה של תכניות חינוך 

סביבתי, לאימוץ מדיניות של צדק סביבתי וחברתי, ועוד. כל זאת, תוך שקיפות ושיתוף 

התושבים15.

המשרד להגנת הסביבה מקדם את יישום הקיימות ברשויות המקומיות ופרסם בשנת 

לניהול  עקרונות  בריאות, מקבץ  ערים  עם רשת  ובשיתוף  עם מרכז השל  יחד   ,2002

סביבתי מקיים ברשויות המקומיות )שעודכנו בשנת 2007( המבקש להציג מודל רחב 

של ניהול סביבתי מקומי. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA  12

מתוך אתר המשרד לאיכות להגנת הסביבה.  13

http://www.kayamut.org.il אתר המרכז לקיימות מקומית  14

קיימות מקומית/ מורן סלקמן, רכזת המרכז לקיימות מקומית, מרכז השל.   15

50

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://www.kayamut.org.il


2

51 ועדת איכות הסביבה � פרק ו' � אסטרטגיות וערוצי פעולה בתחומי סביבה וקיימות ברשות המקומית

עשרת העקרונות המוצגים הם: 

• שימור אנרגיה להגנת האקלים והמשאבים הטבעיים	

• שיתוף הציבור בקבלת החלטות ובעשייה העירונית )שיתוף ושקיפות( 	

• ניהול סביבתי של העירייה ומוסדותיה	

• אימוץ מדיניות של צדק סביבתי וחברתי	

• טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים	

• קידום חינוך סביבתי-חברתי וחינוך לבריאות	

• שימור וטיפוח מקורות מים	

• צמצום נפח הפסולת העירונית	

• פיתוח מערכות תעבורה סביבתיות ונגישות לכול	

• עידוד כלכלה מקומית 	

בר- ולפיתוח  לתכנון  “איקלי"  של  המדריך  את  שלו  באתר  מפרסם  המשרד  כן,  כמו 
ובית  השל  מרכז  עם  יחד  שותף,  המשרד  העברית.  בשפה  המקומית,  ברשות  קיימא 
ולתקנות  לנהלים  עזר,  לחוקי  ללימודי הסביבה, בהכנת מקבץ הצעות  פורטר  הספר 

בנושאים סביבתיים וחברתיים להטמעה ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות16. 

עירוניות מקיימת 

במאה האחרונה תהליך העיור המואץ בעולם ובישראל יוצר אתגרים סביבתיים )מרבית 
המקיימת  העיר  בעיר(.  ממוקמות  התשתיות  מרבית  בעיר,  מתרחשות  הגז  פליטות 
יוצרת סביבת חיים המציעה שוויון הזדמנויות, צדק חברתי וכלכלי, איכות חיים וצמיחה 
אישית. עיר מקיימת מטמיעה את תפיסת הקיימות במדיניות העירונית על כל היבטיה 

כמפורט להלן18+17.

• תכנון פיזי, רווחה, פיתוח ובנייה: שמירה על צפיפות דיור גבוהה הכוללת עירוב 	
יצירת הגנה סטטוטורית  והרחבת תשתיות קיימות;  דופן  שימושים; פיתוח צמוד 
ומנגנונים קבועים לשמירה על שטחים פתוחים; שמירה על יחס קבוע וגבוה של 
שטח פתוח לנפש; פיתוח השטחים הפתוחים לרווחת הציבור ולנגישותו; הימנעות 
מבנייה בזבזנית, כגון בנייה צמודת קרקע; תכנון וניהול המרחב הציבורי השם את 

האדם וצרכיו במרכז; פיתוח מרוחק ממפגעים סביבתיים, ועוד. 

http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx אתר המשרד להגנת הסביבה  16

http://hakaveret.org.il/sites/default/files/kamam.pdf - כלכלה מקומית מקיימת, אסטרטגיה לשינוי חברתי.   17

http://www. ערים מקיימות - חזון, אבני יסוד וצעדים למימוש, יעל דורי ראש תחום תכנון, אדם טבע ודין.   18

ilgbc.org/download/files/%D7%99%D7%A2%D7%9C%20%D7%93%D7%95%D7

http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://hakaveret.org.il/sites/default/files/kamam.pdf
http://www.ilgbc.org/download/files/%D7%99%D7%A2%D7%9C%20%D7%93%D7%95%D7
http://www.ilgbc.org/download/files/%D7%99%D7%A2%D7%9C%20%D7%93%D7%95%D7
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• ובעסקים 	 במפעלים  תמיכה  הקיימת;  העירונית  הרקמה  חידוש  עירונית:  כלכלה 
הפועלים בשטח הרשות ומספקים תעסוקה לתושבי העיר; שיתוף תעשייה ועסקים 
בפעילות העירונית; מתן העדפה במכרזים לספקים מקומיים; שימור תעסוקה קיימת 

ופיתוח עסקים מקומיים חדשים; סיוע ליוזמות מקומיות, כלכליות וחברתיות. 

• נגישות, קישוריות ותחבורה: מערך רחובות בעל קישוריות גבוהה הנותן עדיפות 	
להולכי רגל ולמערך נתיבי האופניים; סגירת אזורים שלמים לרכב פרטי; הקטנת 
תמריצים  מתן  ונגישה;  משולבת  ציבורית  תחבורה  מערכת  בעיר;  החניה  שטחי 
לעובדים המשתמשים בתחבורה ציבורית; הגדלת הצפיפות העירונית לאורך קווי 

התחבורה הציבורית, תוך שימור עקרונות הקיימות. 

• חינוך, תרבות ומורשת: שימור נופים ומבנים בעלי חשיבות היסטורית; הטמעת 	
החינוך הסביבתי ועקרונות הקיימות בכל מערכת החינוך והגדלת תכנית החינוך 
הסביבתי בכל מוסדות החינוך; קידום פרויקטים לשמירה על בעלי חיים; קיום ימי 

עיון ופורומים לתושבי העיר; קיום פעילויות המקדמות עשייה עירונית. 

• תרבות 	 וערכי  זהות  על  שמירה  חברתי;  מגוון  קיום  על  שמירה  וקהילה:  חברה 
מקומיים; קידום מדיניות של דיור ושכירות בני-השגה תוך כדי חיוב תמהיל דיור; 
החלטות,  בקבלת  ושקיפות  הציבור  שיתוף  של  עקרונות  המיישם  עירוני  ממשל 
מנגנוני תקשורת  ויצירת  שונים  בנושאים  הציבור  עם  חשיבה  צוותי  כמו: הקמת 
קבועים עם הציבור; ממשל עירוני התורם לביסוס תרבות של מעורבות תושבים 

בניהול חיי הקהילה. לדוגמה: גינה קהילתית היוצרת קהילה בריאה. 

• ניהול נכון של המשאבים הנמצאים ברשות הציבור תוך 	 רכש וניהול משאבים: 
צריכת  וצמצום  אנרגטית  התייעלות  על  דגש  שימת  הבאים;  בדורות  התחשבות 
משאבים )מים, אנרגיה(; עידוד התכנון והבנייה הירוקים; הפעלת תכנית להפחתת 
גיבוש  פסולת;  ולמחזור  פסולת  לצמצום  עירוניות  תכניות  הטמעת  חממה;  גזי 

תכנית כוללת לניהול סביבתי של מבני הרשות; הטמעת עקרונות הרכש הירוק. 

• רגל; 	 להולכי  ושבילים  אופניים  של שבילי  מערך  קידום  וספורט:  פנאי  בריאות, 
הצטרפות  ידי  על  בריא  חיים  ואורח  עירוניות  ספורט  פעילויות  ספורט,  ימי  קיום 

לתכנית רשת ערים בריאות19.  

• משאבי טבע ומגוון ביולוגי: נגישות לשטחים ציבוריים פתוחים; שיקום קרקעות 	
קיים  מצב  סקרי  עריכת  המינים;  מגוון  ושימור  העירוני  הטבע  שימור  מזוהמות; 
בנושא השפעת הפיתוח העירוני; איסור פיתוח קרקעות בעלות ערכיות סביבתית 

ותרבותית. 

בתכנון יעיל של מדיניות עירונית מקיימת יש לקחת בחשבון את ההשפעות החברתיות 
והמשפטיות  הכלכליות  המסגרות  ואת  מוצעת  פיתוח  תכנית  כל  של  והסביבתיות 

/http://www.healthycities.co.il למידע נוסף ראו אתר רשת ערים בריאות בקישור  19
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הטובות ביותר ליישומן. תכנון מדיניות עירונית מקיימת מעלה את איכות החיים בעיר 
ובכך עשוי לשנות את המרקם החברתי ואת ההרכב העירוני20. עקב כך, תיתכן משיכה 
של אוכלוסיות חזקות למרקם העירוני ועשויה לחול עלייה במחירי הנדל"ן שתשפיע על 
מצבן של קבוצות חלשות באוכלוסייה. כמו כן, בעת קידום תכניות פיתוח והתחדשות 
עירונית יש לשים לב לאיזון בין צורכי התושבים לבין הצרכים הסביבתיים כדי למנוע 
מצב של היווצרות עומסים ומפגעים הנלווים לפיתוח העירוני. מכאן, שראייה מערכתית 
היא בסיס נדרש לכל תכנית של עיר מקיימת ורק על ידי התייחסות למכלול הנושאים 

אפשר להגשים את החזון הלכה למעשה21.

תכנון עירוני מקיים ובנייה ירוקה

בנייה ירוקה היא תכנון מוקדם, בנייה ותפעול של מבנים במטרה להקים סביבת מגורים 
השפעתם  וצמצום  הטבע  במשאבי  התחשבות  תוך  למשתמש  יותר  ונוחה  בריאה 
השלילית של המבנים על סביבתם. הבנייה הירוקה היא רב-תחומית ביסודה ועוסקת 
המבנה.  של  לתפעול  ועד  וביצוע  פיתוח  מתכנון,  החל  הבנייה,  של  שונים  בהיבטים 
חשיבותה באה לידי ביטוי במשולש הסביבתי של כלכלה - חיסכון כספי, חברה וסביבה, 
במטרה לייצר מרחב איכותי ויעיל לאורך זמן. ייחודה של הבנייה הירוקה בכך שהיא 
ידידותית לסביבה ולמשתמש, כוללת חיסכון וייעול השימוש במשאבים חדשים, שימוש 
מחדש ומחזור מרבי של הקיים. כל זאת תוך חתירה לשמירה על הבריאות ועל איכות 

החיים של כלל המשתמשים במבנה, בהווה ובעתיד22, 23.

יתרונות הבנייה הירוקה25,24 1ר3

יתרונות הבנייה הירוקה באים לידי ביטוי בהיבטים סביבתיים, בריאותיים וכלכליים: 

היבטים סביבתייםא. 

חיסכון בצריכת מים עד כ-75% מהמים השפירים. 1

מחזור פסולת בזמן הבנייה ולאורך חיי המבנה. 2

שילוב טבע עירוני ושימור מערכות אקולוגיות בסביבת המבנה . 3

צמצום פליטת גזי חממה  . 4

בחינת הקרקע המיועדת לבנייה - הכנת סקרי קרקע ושיקומה במידת הצורך. 5

http://heschel.org.il/sites/heschel.org.il/files/sus_neigbor "20  שכונה מקיימת מתוך אתר “מרכז השל

http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPag .אתר המשרד להגנת הסביבה, ערך ערים מקיימות  21

e&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l5034&enZone=sustain_city_n
מתוך אתר המועצה לבנייה ירוקה.  22

מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה.   23

מתוך אתר מכון התקנים הישראלי.  24

מתוך התקן לבנייה ירוקה 5281: דרישות כלליות, 2011.   25

http://heschel.org.il/sites/heschel.org.il/files/sus_neigbor
http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l5034&enZone=sustain_city_n
http://old.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l5034&enZone=sustain_city_n


ועדת איכות הסביבה � פרק ו' � אסטרטגיות וערוצי פעולה בתחומי סביבה וקיימות ברשות המקומית

היבטים בריאותייםב. 

איכות פנים הבניין בשימוש חומרים בעלי תו ירוק וסביבת עבודה איכותית. 1

והאקוסטי במבנה. כל אלה . 2 איכות האוויר, התאורה, הבידוד התרמי  שיפור 
גורמים לעלייה בריכוז ולהפחתת תסמונת “המבנה החולה"

היבטים כלכלייםג. 

חיסכון של כ-30% בצריכת האנרגיה - התייעלות אנרגטית של המבנה . 1

צמצום הפסולת המיועדת להטמנה על ידי שימוש חוזר ומחזור חומרים כבר . 2
בשלבי הבנייה 

חיסכון בצריכת המים בתוך המבנה ובשטחי הגינון . 3

תקינה בישראל: ת"י 5281 - התקן הישראלי לבנייה ירוקה 2ר3

ירוק.  מבנה  להגדרת  ומדדים  קטגוריות לבחינה  מציע  ירוקה  הישראלי לבנייה  התקן 
התקן מבחין בין ייעודי מבנה שונים: מגורים, משרדים, חינוך, אחסון, תיירות, מוסדות 
כן, התקן  כמו  מבני תעשייה26.  גם  ובעתיד  ציבורית  בנייני מסחר, התקהלות  בריאות, 
מתייחס לקטגוריות אחדות, ביניהן: חיסכון בצריכת האנרגיה, חיסכון במים, טיפול במי 
נגר, בחירת אתר הפרויקט, צפיפות הבנייה, פיתוח השטחים הלא בנויים של האתר, 
טבעי,  לאור  נגישות  הבנייה,  אתר  ניהול  בבנייה,  ירוקים  בחומרים  שימוש  אקולוגיה, 
ועוד27. התקן מעניק ניקוד עבור עמידה בדרישות המפורטות בקטגוריות  נוף,  אוורור, 
לרמות  חלוקה  ומעליו  נצבר  ניקוד  בסך  העומד  כזה  הוא  ירוק  בניין  כאשר  השונות, 

)כוכבים 1-5(, בהתאם לנקודות שנצברו28.

בנייה ירוקה ברשויות המקומיות 3ר3

הירוקה  לבנייה  הנלווים  ליתרונות  המקומיות  ברשויות  המודעות  האחרונות  בשנים 
ולפוטנציאל הגלום בה מבחינת התייעלות אנרגטית וצמצום צריכת משאבים, בין אם 
מדובר במבני ציבור ובין אם מדובר במבני מגורים, נמצאת במגמת עלייה מתמדת. יותר 
ויותר רשויות מקומיות מחייבות יזמים פרטיים בעמידה בת"י 5281 או לחילופין בעמידה 
באוגדן סביבתי לבנייה ירוקה ייחודי לרשות, כתנאי לקבלת היתר בנייה וטופס 4 לאכלוס. 
הירוקה במבני הציבור  רשויות הבוחרות להטמיע את עקרונות הבנייה  ישנן  כן,  כמו 
שברשותן ומציבות לעצמן יעדים לעמידה בתכניות להתייעלות אנרגטית ולפיתוח בר-
קיימא. זאת מתוך הבנה כי צריכת האנרגיה במבני מגורים ובמבנים מסחריים מהווה 

www.ilgbc.org/download/files  26

מתוך אתר המועצה לבנייה ירוקה.  27

מתוך התקן לבנייה ירוקה 5281: דרישות כלליות, 2011.   28
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באמצעות  ניכר  באופן  אותה  לצמצם  ניתן  וכי  הכוללת29,  האנרגיה  מצריכת  כשליש 
יישום עקרונות הבנייה הירוקה. חשוב לציין כי ב-23.6.13 אישרה מליאת ראשי הערים 

של פורום ה-15 את המלצת הפורום לאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה30.

הטיפול בפסולת כמשאב סביבתי-כלכלי

ואף  לצמצם  שמטרתה  מדיניות  מתווה  הסביבה  להגנת  המשרד  האחרונות  בשנים 
למנוע את הטמנת הפסולת הגוזלת את משאב הקרקע היקר ולקדם הפרדה במקור 
של חומרי פסולת שונים, בדגש על הפרדת חומר אורגני. הטמנת חומר אורגני רקבובי 
גזי  ומים כתוצאה מתשטיפים, פליטת  זיהום קרקע  כמו:  גורמת למפגעים סביבתיים, 
חממה, ועוד. נוסף על כך, זהו בזבוז משאבי טבע הניתנים למיחזור )הכנת קומפוסט, 

הפקת אנרגיה, ביוגז(.

כיום מוטמנים בישראל כ-80% מהפסולת וכ-20% מהפסולת עוברת תהליכי מחזור. 
יעד המשרד להגנת הסביבה להגיע בשנת 2030 ל-51% מחזור, 23% השבה )הפיכה 

פסולת לאנרגיה( ו-26% הטמנה. 

להגנת  המשרד  שהציג  בפסולת  לטיפול  חדשה  מאסטרטגיה  חלק  הם  אלה  יעדים 
הסביבה ביוני 2018. אסטרטגיה זו משפיעה ישירות על הטיפול בפסולת במקטע העירוני. 

עיקרי האסטרטגיה החדשה הם: 

• טיפול אזורי בפסולת - בדרך כלל דרך האשכולות האזוריים 	

• לא תהיה הטמנת פסולת ללא מיון מקדים 	

• הקמת מתקני מיון בפריסה ארצית 	

• הקמת מתקנים לטיפול טרמי בפסולת 	

• מודל שני פחים ברשות המקומית: פח ירוק ופח כתום )הפרדת אריזות מורחבת( 	
ומרכזי מחזור 

• עידוד הפרדה במקור במגזר המוסדי: פח ירוק, פח חום )אורגני( ופח כתום 	

המשרד להגנת הסביבה נוקט פעולות אחדות במטרה לעמוד ביעד שהוצב:

פעולות חקיקה - תמריצים וסנקציות כלכליות: תיקון מספר 9 לחוק שמירת הניקיון 
)היטל הטמנה( וחקיקת חוק האריזות31, ומעורבות בחקיקת חוקי עזר לפסולת עודפת 

מעסקים ותעשייה. 

 Belen, A., Gonzalez, R., Vinagre-Diaz, J. J., Caamano, A. J. & Wilby, M. R. (2011). Towards a  29

.universal efficiency index for buildings., Energy & Buildings 43: 980-987
 http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=180&scid=0  30

ראו בפרק חקיקה סביבתית.   31

http://www.forum15.org.il/article_page.asp?id=180&scid=0
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סגירת אתרי הטמנה: המשרד פועל לשדרוג אתרי הטמנה ולהפיכת חלק ניכר מהם 
למתקנים לטיפול בפסולת. 

תיקון לחוק הניקיון )טיפול בפסולת בניין(  

ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה בחודש יולי 2018 את נוסח החוק שהמשרד להגנת 
הסביבה יזם וקידם לפינוי פסולת בניין, במסגרת תיקון לחוק שמירת הניקיון, בהסכמה 
עם משרדי האוצר, הפנים והמשפטים. החוק יובא לאישור הכנסת בשבוע הראשון של 

מושב החורף.

להלן עקרונות החוק המוצע להסדרת ענף פסולת הבניין:

• אתר 	 עם  להתקשר  יחויב  )הבונה/המשפץ/הקבלן(  הפסולת  יצרן  הפסולת:  פינוי 
מורשה שיספק את כלי האצירה ושירות הובלת הפסולת, ולפנות לשם את פסולת 

הבניין.

• הרשות המקומית תחויב לפקח על הצבת כלי האצירה.	

• המשרד להגנת הסביבה יקבע אילו אתרי פסולת יוכלו לספק את השירות: הרשימה 	
כיום כוללת כ-30 אתרים מורשים, וצפויה להתרחב.

• רק מוביל מורשה עם רישיון יוכל להוביל את פסולת הבניין.	

חקיקת החוק בנושא זה בתחילת שנת 2019 אמורה לקדם את נושא הטיפול בפסולת 
בניין )המהווה את אחד ממפגעי הפסולת הקשים בשטחים הפתוחים( יחד עם הרחבת 

אחריות הרשות המקומית בטיפול בפסולת זו. 

הקצאת תמיכות המשרד לרשויות המקומיות: 

• תמיכה בתהליכי מיון והפרדה - 150 מיליון ₪ 	

• תמיכה לרשויות דרך האשכולות האזוריים - 400 מיליון ₪ 	

הקמה ושדרוג של מתקנים מתקדמים לטיפול בפסולת -

• 	 40% עד   ₪ מיליון   240  - ארצית(  בפריסה  )שישה  מיון  למתקני  ושדרוג  הקמה 
מהקמת המתקן 

• מתקני טיפול בפסולת )ארבעה בפריסה ארצית( - 400 מיליון ₪ עד 40% מהקמת 	
המתקן 

• הקמת מתקנים לטיפול טרמי )שלושה בפריסה ארצית( - 2.8 מיליארד ₪ עד 78% 	
מהקמת המתקן 

ניהול הפסולת בדרך סביבתית וכלכלית נכונה הוא אחד האתגרים החשובים בפעולות 
ויקר עקב  מורכב  להיות  הרשות המקומית. בשנים האחרונות הפך הטיפול בפסולת 
הסוגיות  אחת  הוא  המקומית  ברשות  הפסולת  נושא  וכלכליים.  רגולטוריים  שינויים 
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הרשות  שעל  מכאן  התושב.  של  חייו  על  ביותר  המשפיעות  הכלכליות  הסביבתיות 
המקומית להקדיש מחשבה רבה על מנת לגבש מדיניות של ניהול סביבתי וכלכלי נכון 

של מערך הפסולת, הכולל פסולת ביתית, מסחרית, בניין, ועוד. 

צמיחה ירוקה

צמיחה ירוקה הוגדרה על ידי ארגון ה-OECD כגידול בתוצר הלאומי הגולמי תוך מניעת 
הצמיחה  פוטנציאל  ומיצוי  הטבע  משאבי  של  ובכמותם  באיכותם  בת-קיימא  פגיעה 
מתהליך השינוי עצמו. המטרה של צמיחה ירוקה היא הבטחת תעשייה ירוקה וחדשנות 
סביבתית כמנוף לצמיחה כלכלית ותעסוקה32. צמיחה ירוקה יוצרת ניצול מושכל ויעיל 
של משאבי הטבע תוך שמירה על הסביבה וכן כלכלה אמינה, יציבה ועמידה יותר, שכן 
היא פחות תלויה, למשל, במחירי הנפט או המים. צמיחה ירוקה היא כלכלה חברתית, 
והן  יותר, הן בדור הנוכחי  משום שהיא שמה את הדגש על חלוקת משאבים צודקת 

בדורות הבאים33.

בהמשך להצטרפותה של מדינת ישראל ל-OECD, אושרה בשנת 2011, הצעה לגיבוש 
אסטרטגיה לאומית לצמיחה ירוקה בישראל לשנים 2012 עד 2020. התכנית מספקת 
דרך הפעולה  על  וממליצה  ירוקה  לכלכלה  לפוטנציאל הגלום למשק ממעבר  אומדן 
הנדרשת ליישום הרעיון. מטרת התכנית “לקדם צמיחה כלכלית שאינה פוגעת בסביבה 
ודאות  יצירת  )א(  הם:  התכנית  יעדי  בישראל"34.  ותחרותית  ירוקה  תעשייה  ולבסס 
רגולטורית לתעשייה; )ב( התייעלות בשימוש משאבים בתעשייה; )ג( קידום תעשיית 
ירוקה במגזר  ירוקים ומעבר לצרכנות  יצירת מקומות עבודה  )ד(  טכנולוגיות סביבה; 
לצמיחה  הראשונה  הלאומית  “הוועידה  התקיימה   2012 בשנת  והציבורי35.  הפרטי 
ירוקה", מתוך הבנה שירוק וצמיחה יכולים ללכת יד ביד. הוועידה דנה בדרכים חדשות 
של  הטבע  משאבי  את  מכלה  שאינה  ירוקה  צמיחה  על  שתתבסס  ישראל  לכלכלת 

הדורות הבאים37,36.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenGrowth/ .אתר המשרד להגנת הסביבה, ערך צמיחה ירוקה  32

Pages/default.aspx
מתוך נאום השר לשעבר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, בוועידה הלאומית הראשונה לצמיחה ירוקה 2012.   33

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenGrowth/ .אתר המשרד להגנת הסביבה, ערך צמיחה ירוקה  34

Pages/default.aspx
המשרד   /2012 ספטמבר  ישראל,  כלכלת  של  הירוקה  ההזדמנות  ירוקה,  לצמיחה  הלאומית  התכנית  מצגת   35

www.sviva.gov.il .להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenGrowth/ .אתר המשרד להגנת הסביבה, ערך צמיחה ירוקה  36

Pages/default.aspx
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/green-growth-in-  37

cities_9789264195325-en

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenGrowth/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenGrowth/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenGrowth/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenGrowth/Pages/default.aspx
www.sviva.gov.il
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenGrowth/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenGrowth/Pages/default.aspx
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/green-growth-in-cities_9789264195325-en
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/green-growth-in-cities_9789264195325-en
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שטחים ירוקים - טבע עירוני38

המושג “טבע עירוני" מתכוון לכל שטח פתוח או בנוי הנמצא בסביבה עירונית שבה 
קיימות מערכות טבעיות )על מכלול רכיבי החי, הצומח והדומם שלהן( או תופעת טבע 
נקודתית, הנשמרות באופיין המקורי והייחודי לרווחת הציבור. טבע עירוני יכול להיות 
תופעה קבועה או עונתית ולהימצא בכל מקום בעיר: מהמרכז ועד השוליים, הן במערך 

השטחים הציבוריים הפתוחים והן בתחומי השטח הבנוי. 

בערים רבות ברחבי העולם מקצים שטחים נרחבים לשיקום ולשימור מערכות טבעיות 
בגבולות העיר. הטבע נתפס כמשאב יוקרתי ואיכותי, זול לתחזוקה ובעל מגוון תכנים 
שכבות  לכל  השבוע,  ימות  בכל  רבים  וחינוכיים  ציבוריים  לצרכים  לנצל  שאפשר 

האוכלוסייה ולמשפחות.

אתרי הטבע העירוני מאפשרים שימור משאבי הטבע המקומיים. כמו כן, שטחי הטבע 
העירוניים מזמנים מקום מפגש זול וקרוב בין הציבור לבין משאבי הטבע המאפיינים 
את עירו. נוסף על כך, אתרי הטבע העירוני מעודדים מעורבות קהילתית בכל תחומי 
העשייה באתר: השתלבות במחקרים, פעילות חינוכית, גידול מזון מקומי, הקמת יער 

מאכל מקומי, פעילויות פנאי קהילתיות ואפילו תחזוקת האתר. 

יתרונותיהם של שטחי טבע עירוני 1ר6

בצמחייה . 1 המתאפיינים  העירוני  הטבע  שטחי  נמוכות:  וניהול  אחזקה  עלויות 
ועמיד  חסכוני  גינון  מבטיחים  האזור  ולאופי  האקלים  לתנאי  המותאמת  מקומית 
מאפשרת  העירוני  הטבע  שטחי  על  שמירה  כך,  על  נוסף  האוויר.  מזג  בתנאי 
יצירת אזורים שבהם ריבוי של ציפורים, פרפרים וצמחייה האופיינית לאזור. כל 
מגוננים  ציבוריים  לתחזוקת שטחים  הדרושה  מזו  נמוכה  כספית  זאת בהשקעה 

ומטופלים אחרים בתוך שטח היישוב.

מיתון מפגעים סביבתיים ויצירת איכות חיים עירונית: לשטחים הפתוחים בעיר . 2
יש תרומה ניכרת להפחתת עומס החום העירוני, ליצירת שטחים מוצללים נעימים 
הפתוחים  השטחים  כן,  כמו  חממה.  כגז  הידוע  פחמן  קיבוע  ולתהליכי  לפעילות 
בעיר יוצרים חיץ ממטרדים ונודעת להם חשיבות בקליטת מזהמים. נוסף על כך, 
בשטחים הטבעיים מתקיימים תהליכי חלחול וסינון של מי גשמים אל מי התהום. 

ולעיצוב . 3 העיר  לחזות  תורמים  העירוני  הטבע  שטחי  העיר:  של  דמותה  עיצוב 
כן, השטחים  כמו  תושביה.  לרווחת  ודואגת  על משאביה  כעיר השומרת  דמותה 
ולסובב  לעיר  הייחודים  הערכים  את  והמשמרים  הנושאים  אלה  הם  הטבעיים 
אותה ואת המורשת והתרבות המקומית. שילובם של השטחים הטבעיים במרקם 

איריס האן ועמיר בלבן. )יולי 2010(. מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני, מכון דש"א.  38
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מהווים  אלה  העיר. שטחים  והייחודיות של  הזהות  את  להדגיש  העירוני מאפשר 
מקור גאווה והזדהות לתושבי העיר ומקור משיכה לתיירים ולתושבים. לדימוי חיובי 
של עיר נלוות גם משמעות כלכלית, שכן לתדמית טובה יש השפעה חיובית על 

כושר התחרות של העיר, הן בנוגע למגורים והן בנוגע לעסקים. 

מתן תוכן לפעילויות חינוך ופנאי לתושבי העיר: עיר שבה אפשר לצאת וליהנות . 4
לבחירה.  העומדות  הפעילויות  היצע  את  המעשיר  נוסף  תוכן  מעניקה  מהטבע, 
לשטחי טבע עירוני חשיבות עליונה בקירוב האדם אל ערכי הטבע ואל המורשת 
הטבעית והתרבותית הטבועה בנוף הארץ. שטחי הטבע העירוני מאפשרים מגע 
לקיים  כן, אפשר  כמו  העיר לבין הטבע המקומי.  תושבי  בין  ובלתי אמצעי  ישיר 
סביבתי,  חינוך  וסקרים,  תצפיות  ולימוד,  מחקר  פעילויות  העירוני  הטבע  בשטחי 

גידול מזון מקומי, נטיעת יער מאכל מקומי, ועוד.

העצמה קהילתית: שטחי טבע עירוני מפתחים מכנה משותף בין התושבים סביב . 5
קרבה לטבע המקומי ושמירה עליו. 

גם . 6 האוכלוסייה,  לכלל  נגישים  העירוני  הטבע  שטחי  וחברתי:  סביבתי  צדק 
טבע  לאתרי  להרחיק  המתקשות  מוגבלת  ניידות  ובעלות  מוחלשות  לאוכלוסיות 
קהילתיות  גינות  ציבור,  בנייני  לצדי  ערוגות  כגון  שונות,  אפשרויות  לעיר.  מחוץ 
מאכל  יער  ולטעת  מקומי  מזון  לגדל  מקומית  לאוכלוסייה  מאפשרות  וכדומה, 
לכלל האוכלוסיות  גבוהה  בנגישות  העירוני  וניהול מערכות הטבע  מקומי. תכנון 
ומפחיתים את הצורך של מטיילים בנסיעה אל  יעדים של צדק סביבתי  משיגים 
מחוץ לעיר. בשנים האחרונות מספר פרקי טבע עירוניים, כמו פרק אריאל שרון 

ופרק נחל באר שבע, מהווים שטחי טבע בתוך המטרופולין. 

קינות קהילתיות

גינה קהילתית היא גינה המוקמת ומתוחזקת על ידי הקהילה ולמענה. הגינה הקהילתית 
משמשת כר נרחב למגוון פעילויות הקהילה, כאשר הקהילה כולה לוקחת חלק בפעילות 
)החל מילדי הגן ועד בני הגיל השלישי(. מטרתה העיקרית של הגינה הקהילתית היא 

ליצור מקום המחבר בין האנשים בקהילה.

והקהילתי. הגינה  הפיזי  מישורים:  בשני  משיכה  למוקד  להפוך  עשויה  קהילתית  גינה 
בילוי  מקום  ולשמש  ונינוחה  נעימה  אווירה  משרה  ידידותית,  מזמינה,  להיות  צריכה 

ורגיעה לתושבים. 

במישור הקהילתי, פעילות בגינה הקהילתית מעודדת אזרחות פעילה ומאפשרת גידול 
מזון מקומי בצורה מקיימת. העבודה בגינה מחזקת את תחושת השייכות של הפרט 
מקומית  מסגרת  ויצירת  בקהילה  השונות  האוכלוסיות  העצמת  תוך  מגוריו,  לסביבת 
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תומכת לפעילות חברתית ותרבותית. הגינה הקהילתית מזמנת עבודת צוות בין קבוצות 

שונות ופרטים בקהילה, כאשר כולם פועלים למען מטרה משותפת תוך יחסים שוויוניים 

בקבוצות רב-גילאיות ורב-תרבותיות. היכרויות חדשות תורמות להידוק קשרי הגומלין 

בין אנשים בקהילה. פעילות משפחתית בגינה מספקת הזדמנות לזמן איכות משמעותי 

של הורים וילדים.

מעבר לכך, הגינה הקהילתית משמשת מוקד לאירועים שונים כמרכז חינוכי-סביבתי. 

מתקיימות בה פעילויות חד-פעמיות ומפגשים מתמשכים על בסיס קבוע )כגון: חוגים 

לתושבים, פעילות לקבוצות שונות, הכשרות בגינון אקולוגי, עבודה שוטפת בגינה, ועוד(.

מטרות הקינה הקהילתית 1ר7

מפגש  קהילתית;  העצמה  והקהילה;  הפרט  בין  הקשר  חיזוק  קהילתיות:  מטרות 

קהילתי  מפגש  מקום  שונים;  צרכים  עם  לאוכלוסיות  מענה  שונות;  אוכלוסיות  בין 

שמתקיימות בו פעילויות שונות; יצירת זמן איכות למשפחות.

הקשר  חיזוק  מוזנחים;  שטחים  טיפוח  פתוחים;  שטחים  שימור  אקולוגיות:  מטרות 

לאדמה; גידול ירקות ותבלינים אורגניים, נטיעת יער מאכל אורגני. 

וחיזוק  מטרות חינוכיות: חינוך סביבתי; חינוך לקיימות; חינוך לאהבת הארץ; פיתוח 

זהות סביבתית; חיסכון במשאבים; היכרות עם צמחים ועם בעלי חיים.

פיתוח הגינה  ובמחויבותם.  בגיוס התושבים  ובראשונה,  הצלחת הגינה תלויה, בראש 

קשור באופן ישיר למספר התושבים המגיעים בקביעות לפעילות השבועית. התושבים 

הם המשאב העיקרי והחשוב ביותר בגינה הקהילתית.

חיסכון בצריכת משאבים39, 40, 41

במדינת ישראל, שמצד אחד דלה במשאבי טבע ומצד שני בעלת גידול אוכלוסין גבוה, 

קיים לחץ רב על משאבי הטבע. הפער המתרחב בין הביקוש הנובע מגידול האוכלוסין 

ומצמיחה כלכלית לבין ההיצע הנוגע למשאבי טבע זמינים, מביא לעליות מחירים של 

חומרי הגלם, כגון דלקים למיניהם ומים. כמו כן, חלות התייקרויות של מוצרי יסוד, של 

הטיפול בפסולת והטמנתה, של התחבורה הציבורית, ועוד. 

39  “תג הסביבה", תכנית להתייעלות סביבתית וחיסכון במשאבים ברשויות המקומיות, מדריך לרשויות המקומיות, 

דצמבר 2010. 
אתר המשרד להגנת הסביבה.  40

אתר המרכז לשלטון מקומי.  41

60
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חיסכון בצריכת משאבים ברשות המקומית 1ר8

ראשי  בקרב  גם  אותותיו  את  נותן  המחירים  ועליית  הטבע  משאבי  הידלדלות  נושא 
הרשויות המקומיות. אלה נאלצים להתמודד עם דרישות להכנסת שיקולים סביבתיים 
ובריאותיים בניהול הרשות מצד אחד ועם ההוצאות הלא מבוטלות, ולעתים אף הגדלות 
והולכות בנושאים רבים, כגון: עלות צריכת האנרגיה והמים של מתקני הרשות, טיפול 
בפסולת, בשפכים ובמפגעים סביבתיים ובריאותיים, ניקיון, פיקוח, טיפוח חזות היישוב, 

ביצוע סקרי אנרגיה, ועוד. 

בשנת 2008, במסגרת פעילות פורום ה-15, חתמו 18 ערים גדולות ובינוניות בישראל 
על אמנה להפחתת זיהום האוויר. כתוצאה מהחתימה התחייבו העיריות להציב יעדים 
להפחתת פליטות גזי חממה וזיהום האוויר בעיר בלא פחות מ-20% עד לשנת 2020, 

ביחס לרמת הפליטה של שנת 2000. זאת, באמצעות הכנת תכנית פעולה עירונית. 

חינוך סביבתי42, 43

המקומית  ברשות  והקיימות  הסביבה  איכות  נושא  לקידום  המרכזיים  הכלים  אחד 
לאורך  בת-קיימא  והתנהלות  חשיבה  לקדם  המבקשת  חברה  הסביבתי.  החינוך  הוא 
זמן, חייבת ליצור תשתית של חינוך סביבתי לקידום מודעות סביבתית ופעילות למען 
לו,  ומחוצה  הספר  בבית  הנעשה  חינוכי  מעשה  כל  הוא  הסביבתי  החינוך  הסביבה. 
וכבוד  ידע על הסביבה הפיזית, האנושית-חברתית, לקדם אכפתיות  השואף להקנות 
למען  לפעולה  מיומנות  לפתח  סביבתי  חינוך  של  מטרתו  ולחברה.  לאדם  לסביבה, 
הסביבה הפיזית והאנושית-חברתית. חינוך סביבתי הוא המפתח להתנהלות שונה של 
בני הדור הבא במרחב שהם חיים בו, שכן הצעירים של היום יהיו מקבלי ההחלטות 
והכרה שאיכות החיים  ידיעה  יפעל מתוך  בעתיד. חינוך סביבתי מבטיח שהדור הבא 

בהווה ובעתיד תלויה בדרך שבה ישכיל לעשות שימוש במשאבי הסביבה44 .

מדוע לעסוק בחינוך סביבתי? 1ר9

לעיסוק בחינוך סביבתי יש חשיבות רבה משום שהוא:

מאפשר היכרות מעמיקה עם הסביבה הפיזית והאנושית-חברתית . 1

מפתח אכפתיות כלפי החברה והסביבה . 2

תורם להתנהגות אחראית כלפי החברה והסביבה . 3

סעיף זה כולל תכנים ממסמך עמדה של עינת פלד מקיבוץ מעברות.   42

אתר המשרד להגנת הסביבה, ערך חינוך סביבתי.  43

נציבות הדורות הבאים, כנסת ישראל.  44
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מאפשר ללמד בגישה כוללנית משום היותו בין-תחומי . 4

מפתח חשיבה ביקורתית. 5

מאפשר לגשר על פערים חברתיים ותרבותיים . 6

מהווה מסגרת חינוכית כוללת הנוגעת לתוכן הנלמד, לארגון הלמידה והפדגוגיה . 7

מאפשר לקשור בין בתי ספר לבין קהילתם ובין מערכת החינוך הפורמלית לבין . 8
החינוך הבלתי פורמלי 

מביא להכרה ולמודעות באשר להשלכות הנלוות לשימוש במשאבי הסביבה על . 9
איכות חייו של הפרט בהווה ובעתיד ועל רווחתו 

להפעיל  בעולם,  אחרים  וארגונים  ומוסדות  ספר  בתי  נקראים  מעשור  למעלה  מזה 
מדיניות של פיתוח בר-קיימא, כלומר להתנהל באופן המקטין את הפגיעה בסביבה. 
המדגישה  סביבתית-חברתית  מדיניות  ביישום  הקהילה  את  לשתף  נקרא  הספר  בית 

אכפתיות, שותפות ודאגה לקהילה ולסביבה בהווה בעתיד. 

חינוך סביבתי במערכת הפורמלית 2ר9

המשרד להגנת הסביבהא. 

חינוך  להטמעת  תכנית  מקדמים  החינוך  משרד  עם  יחד  הסביבה  להגנת  המשרד 
הנושא  הטמעת  פעולות שמטרתן  מתבצעות  זו  במסגרת  החינוך.  במערכת  לקיימות 
הטבע,  משאבי  של  נכון  ובניהול  בר-קיימא  בפיתוח  העיסוק  והגברת  הלימוד  בתכני 

צמצום צריכת משאבים ומחזור בבתי הספר. 

משרד החינוךב. 

ילדים  לגני  המותאם  הסביבה,  איכות  בתחום  עשיר  לימוד  חומר  כולל  המשרד  אתר 
ולמערכות החינוך היסודי והעל-יסודי. 

נוסף על כך, יש ארגונים רבים, ארציים ומקומיים, כמו: קק"ל, הרשת הירוקה, החברה 
להגנת הטבע, הפועלים בנושא זה )ראו הפניה באתר המשרד(. 

רכש ירוק46,45

רכש ירוק פירושו הוספת שיקולים סביבתיים וחברתיים למערכת השיקולים הקיימים 
בעת ביצוע רכישה או התקשרות לצורך אספקת שירותים. תהליכי הייצור של מוצרים 

http://www.kayamut.org.il מתוך אתר המרכז לקיימות מקומית  45

http://www.kayamut.org.il/sites/default/files/blau.pdf  46

62
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ושירותים והשימוש בהם משפיעים על החברה והסביבה. ברכש ירוק נרכשים מוצרים 
ושירותים שהשפעתם השלילית על בריאות האדם והסביבה פחותה בהשוואה למוצרים 
ולשירותים מתחרים המשמשים לאותה המטרה. דוגמה למוצרים שרשות עירונית יכולה 
בניינים,  ותחזוקת  ציוד משקי, רכבים, שירותי ניקוי  ציוד משרדי,  ריהוט,  ירוק:  לרכוש 
תחזוקת שירותים ציבוריים, תחזוקת פרקים ותאורה, בנייה ושיפוצים, אירועי תרבות 
נושא  ולהטמעת  שינוי  ליצירת  המנופים  אחד  הוא  ירוק  ציבורי  רכש  ועוד.  עירוניים, 

הקיימּות ברשויות המקומיות. לפני ביצוע רכישה חשוב לבחון את הנושאים הבאים:

• חלופה: האם באמת חייבים לרכוש מוצר חדש או אולי אפשר למצוא חלופה, כגון 	
שותפות, שכירות, תיקון, שדרוג?

• מקומיות: האם ניתן לייצר ולספק את המוצר או השירות ברמה המקומית?	

• השפעות חברתיות וסביבתיות: מהן ההשלכות של תהליך הייצור ושל השימוש 	
במוצר או השירות?

• חומרים: אילו חומרים מכיל המוצר?	

• משתמש: מה יכולה להיות השפעת המוצר או השירות על המשתמש?	

הרכש הירוק נעשה על פי כמה כללים: 

• בחינת השפעתם של מוצרים על הסביבה בדגש על מחזור חיי המוצר )חומרים 	
מסוכנים במוצר, יצירת פסולת, אחוז המוצר שהוא מחומר ממוחזר, אורך חיים(. 

• בחינת השפעתו הישירה והעקיפה של השירות על הסביבה )אריזות, אחוז המוצר 	
שאי אפשר למחזר, טיפול בחומרים מסוכנים הנוצרים בתהליך הייצור(. 

• בקריטריונים 	 ועומדים  בינלאומיות  לאמנות  המחויבים  ספקים  עם  התקשרות 
חברתיים מסוימים )אמנות להפחתת פליטות מזהמים, שימוש בחומרים ידידותיים 

לסביבה(.

כל רשות מקומית יכולה לאמץ רכש ירוק מקיים שאינו מצריך חקיקה מיוחדת, אלא 
מחויבות של הדרג הפוליטי ונכונות לשקיפות.

לרכש ירוק מספר תועלות הנחלקות לארבע רמות:

• בר-קיימא 	 לפיתוח  ותרומה  בסביבה  הפגיעה  שיעור  הפחתת  העולמית:  ברמה 
בחלקים אחרים בעולם.

• ברמה המקומית: שיפור התנאים הסביבתיים והחברתיים, שיפור באיכות סביבת 	
העבודה.

• ברמת הארגון: יתר שקיפות ויעילות במערכת ובתהליכי הרכש, שיפור התדמית 	
הפוליטית, היערכות לשינויי חקיקה, דיון פתוח ושיתוף הציבור, יתר שיתוף פעולה 

בתוך הרשות ומעורבות של מחלקות שונות בנושא.
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• המוצר, תמורה 	 חיי  מחזור  ניתוח  על  בהתבסס  כספי  חיסכון  הכלכלית:  ברמה 

המקומית,  הכלכלה  קידום  והשירותים,  המוצרים  באיכות  שיפור  יותר,  גבוהה 

שימוש יעיל ואחראי של משאבי טבע.

לסיכום, טרם ביצוע רכישה, בין אם מדובר על רכש מקיים ובין אם לא, יש לבחון 

את האפשרות להפחתת הרכש ולשאול “האם באמת אנו זקוקים לכל מה שאנחנו 

קונים"?

שיתוף פעולה עם רשויות עירוניות וכפריות 
שכנות47 

פסולת,  )לדוגמה  גבולות  וחוצה  מטרופוליני  הוא  הסביבה  איכות  נושאי  של  אופיים 

זיהום אוויר, פרוזדורים אקולוגיים(, ועל כן ההסתכלות על נושאים אלה ואופן העיסוק 

 Urbis) "Urban“ כיום הוא  זו  זאת. אחד המודלים המשקף תפיסה  בהם חייב לשקף 

biosphere initiative( שפותח על ידי ארגון 48ICLEI )ארגון הערים המקיימות בעולם(, 
ביוספירי  מרכז  בעיר  רואה  “אורביס"  מודל  ירושלים.  עיריית  היתר,  בין  חברה,  שבו 

שימור  של  שונה  רמה  מתקיימת  מהם  אחד  שבכל  אקולוגיים,  פרוזדורים  ומסביבו 

ופיתוח. התפיסה של “אורביס" דוגלת בפיתוח עירוני תוך שמירה על המגוון הביולוגי 

ושימוש בר-קיימא במשאבי הטבע49.

דוגמה נוספת לשיתופי פעולה מתקיימת בין חלק מן הרשויות בגליל המערבי )כרמיאל, 

מניעת  הכלל,  נחלת  של  נכון  ניהול   - ומטרתו  ועוד(  שעב,  כרום,   - אל  מג’ד  משגב, 

מפגעים סביבתיים וקידום ערכי הטבע והסביבה באזור. שיתוף פעולה בין רשויות חיוני 

כגון  חיובית,  בשכבת תשתיות  מדובר  אם  בין  התשתיות,  לשכבת  הנוגע  בכל  ונדרש 

שכבת הטבע הכוללת פרוזדורים אקולוגיים, שמורות טבע ונוף, מגוון צומח וחי, טבע 

עירוני ובין אם מדובר בשכבה שלילית, כגון טיפול בתשתיות פסולת, ביוב וניקוז. אחד 

התפקידים של ועדת איכות הסביבה הוא ליצור תשתית משותפת לשיתופי פעולה בין 

רשויות עירוניות וכפריות שכנות בטיפול בנושאים סביבתיים ובשמירה על תשתיות. 

  

בתאריך  הסביבה  איכות  ועדת  בנושא  לשעבר,  ירושלים  העיר  ראש  סגנית  צור,  נעמי  עם  שנערך  מריאיון    47

.10.06.2013
http://www.iclei.org/home.html 48  למידע נוסף על אודות הארגון ראו

http://archive.iclei.org/index.php?id=12861 49  למידע נוסף ראו
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שיתוף פעולה עם ארקונים סביבתיים50 

על מנת לקיים שיתוף פעולה מלא עם ארגוני הסביבה על הוועדה לדאוג לפתוח את 
ישיבותיה לפני הארגונים הסביבתיים באופן כזה שכל ארגון הרוצה להיות נוכח בדיון 
מוזמן. לשם כך יש לפרסם לרשימת דיוור מורחבת, בדומה לנעשה בעיריית ירושלים, 
ציבורית  שקיפות  לקבל  כדי  כן,  כמו  נוספים.  ופרטים  הדיון  תאריך  את  מועד  מבעוד 
מלאה אפשר לפרסם את פרוטוקולי הוועדה והמצגות המוצגות בדיונים באתר הרשות. 

שיתוף פעולה בין הרשות לארקונים ולרשויות בחו"ל 1ר12

החיבור בין רשויות מקומיות לארגונים סביבתיים בחו"ל או לרשויות אחרות בחו"ל קיים 
בישראל והופך לנפוץ יותר ויותר. דוגמאות לכך הן: 

• רשת ערים בריאות51 - פועלת בפיתוח הבריאות והקיימות במישור המקומי 	

• רשת עלייה לרגל ירוקה52 - פועלת למען הפיכת יעדי העלייה לרגל לירוקים, תוך 	
פיתוח עירוני בר-קיימא ונגישות

• ארגון ICLEI 53 - חתימה על אמנות איקלי )ירושלים, כפר סבא, רעננה(	

היערכות לאכיפה סביבתית 

הרשות  לרשות  העומדים  הכלים  ממגוון  נפרד  בלתי  חלק  היא  הסביבתית  האכיפה 
המקומית להסדרת איכות החיים ושמירה על הסביבה. 

)אכיפה  המקומיות  הרשויות  חוק  מקנה  ברשות  החיים  איכות  מהסדרת  כחלק 
מקומיות  מועצות  לעיריות,  סמכות   )2008  - התשס"ח  פקחים,  סמכויות   - סביבתית
כך  סביבתיות,  חוק  הוראות  של  שורה  לאכוף  סביבה  לאיכות  ערים  ואיגודי  ואזוריות 
למשל: חוק אוויר נקי, חוק המים, חוק החומרים המסוכנים וחוק שמירת הניקיון. סעיף 
2 לחוק מחייב רשות מקומית גדולה )למעלה מ-20,000 תושבים( ואיגוד ערים לאיכות 

סביבה לאכוף את החוקים האלה בתחומם.

סעיף 7 לחוק חוק קובע כי “קנס שהטיל פקח או שהוטל בבית משפט עקב הפעלת 
סמכותו של פקח, ישולם לקופת הרשות המקומית". 

בתאריך  הסביבה  איכות  וועדת  בנושא  לשעבר,  ירושלים  העיר  ראש  סגנית  צור,  נעמי  עם  שנערך  מריאיון   50

.10.06.2013
/http://www.healthycities.co.il  51

/http://greenpilgrimjerusalem.org/he  52

http://www.iclei.org/our-members/iclei-members.html  53

http://www.healthycities.co.il/
http://www.healthycities.co.il/
http://greenpilgrimjerusalem.org/he/
http://greenpilgrimjerusalem.org/he/
http://www.iclei.org/our-members/iclei-members.html
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בחוקים סביבתיים אלה קיימות עבירות המוגדרות כברירות משפט, ופקח הרשות יכול 
לתת בעת גילוי עבירה קנס מידי בגובה עד אלפי שקלים וזאת בתלות לסוג העבירה. 
על  העומד  העזר  בחוקי  כיום  הקבוע  המקסימלי  מהקנס  יותר  גבוהים  אלה  סכומים 
730₪. נוסף על כך, אפשר ליזום פנייה לבית המשפט בגין הטלת פסולת, זיהום אוויר, 
הטיפוסיים  הקנסות  מסוכנים.  בחומרים  כדין  שלא  שימוש  או  מים  במקורות  פגיעה 

שמטילים בתי המשפט נעים מאלפי שקלים ועד למאות אלפי שקלים. 

על מנת להפעיל את הסמכויות הנ"ל ולגבות את הקנסות יש לפעול בכמה מישורים:

• קביעת יעדים ומטרות במסגרת מדיניות אכיפה - יש להגדיר מהם צורכי הרשות 	
מחויבות  וקביעת  מתאפיינת  הרשות  שבהם  הסביבתיים  המפגעים  שקילת  תוך 

הרשות לתהליך.

• קביעת מדיניות אכיפה פרטנית - לרבות מיפוי המפגעים ברשות, קביעת סדר 	
העדיפויות לטיפול במפגעים אלה, קביעת אופן פעולה במקרים השונים, רתימת 

מחלקות נוספות ברשות לנושא )לדוגמה רישוי עסקים והנדסה(.

• )ברשויות קטנות(, השוואה 	 רלוונטיים  אימוץ חוקי מדינה   - היערכות משפטית 
לחוקי עזר פרטניים, אישור מליאת המועצה לחקיקה הנבחרת, תיאום מול משרד 
המשפטים ופרסום ההחלטה ברשומות. כמו כן, על הרשות לדאוג לתובע מוסמך 
ע"י היועץ המשפטי לממשלה שיכול לייצג את הרשות בבית משפט בנוגע לאכיפה 

שבוצעה, אם וכאשר תידרש לכך.

• אישור 	 הנדרשת,  להסמכה  בהתאם  המפקחים  הכשרת  פקחים,  גיוס   - פקחים 
הפקחים מול המשרד לביטחון פנים, פרסום הסמכתם ברשומות. 

• לוגיסטיקה - הכנת טפסים נדרשים לרבות הסדרת מסופונים/ טפסי קנסות, טפסי 	
התראות, טפסי צווים, טפסי חקירה, מדים ותעודות. כמו כן, יש להסדיר את נושא 
הגבייה במערכות הגבייה של הרשות וביצוע גבייה כנדרש לאחר ביצוע האכיפה.

• יידוע הציבור - יש לפרסם בציבור את המידע על התחלת או שינוי האכיפה תוך 	
חינוך והסברה. 

מניתוח הקמת מערכות אכיפה סביבתית ברשויות מקומיות עולה כי הצלחת המהלך 
תלויה בכך שיש נכונות של מקבלי ההחלטות להירתם להצלחת הפרויקט, כל הגורמים 
בתחום  מקצוע  אנשי  עירונית,  תביעה  )פיקוח,  למהלך  שותפים  ברשות  הרלוונטיים 
יישום מוצלח של  לצורך  גורמי מקצוע  על  והתבססות  ועוד(  רישוי עסקים  הסביבתי, 

מערכת האכיפה. 
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ועדת איכות הסביבה � פרק ז' � הצעה להשתלמות של נבחרי ציבור בנושא איכות הסביבה וקיימות

מפעם גליל מערבי הוא המפעם המתמחה בתחום איכות הסביבה. מתוך העשייה 
השנים,  במשך  הסביבה  בתחום  המקומיות  הרשויות  עם  המפעם  של  המשותפת 
בנושאי  לעשייה  הנוגע  בכל  השונות  הרשויות  בין  שונות  שקיימת  הבנה  התפתחה 
הסביבה והקיימות. ולכן, מציע מפעם גליל מערבי שתי תכניות של השתלמות לנבחרים. 
הראשונה, השתלמות לרשויות הנמצאות בראשית הדרך של העשייה בתחום הסביבתי, 

והשנייה, השתלמות לרשויות העוסקות בתחום כבר מספר שנים.

השתלמות לרשויות בראשית העשייה הסביבתית

מבוא לקיימות א. 

• מהיכן צמח התחום?	

• תמונת מצב עולמית	

• תמונת מצב בארץ	

מושגי יסוד בקיימותב. 

העוסקים ג.  הגופים  נציגי  עם  היכרות  מפגשי   - בתחום  העוסקים  הגופים  הכרת 
בתחום הסביבה והקיימות ברשויות המקומיות

מפגש עם רשויות העוסקות מזה מספר שנים בתחום הסביבתיד. 

סדנה מונחית לבניית תכנית עבודה סביבתית לוועדת איכות הסביבהה. 

משך הקורס: 14 שעות לימוד, במשך שני ימי לימודים

השתלמות לרשויות העוסקות מספר שנים בתחום הסביבתי

הצגת תמונת המצב בארץ בתחומים אלה:א. 

• מדדים סביבתיים	

• אכיפה סביבתית	

• רשויות מיישמות	

• תכניות-אב	

• תכנון סביבתי ומקיים לטווח הארוך	

• יוזמות של רשויות	

עקרונות של שיתוף ציבור בפיתוח בר-קיימאב. 

ועדת איכות הסביבה כמשפיעה על סדר היום והמדיניות הסביבתיים של הרשות כולהג. 

יצירת תשתית ליישובים ברי-קיימא, תוך התייחסות להיבטים סביבתיים, קהילתיים, ד. 
חברתיים, מנהיגותיים וחינוכיים

משך הקורס: 14 שעות לימוד, במשך שני ימי לימודים.
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ועדת איכות הסביבה � פרק ח' � מונחים )לפי סדר א' ב'(

אנרגיה מתחדשת )חלופית(: אנרגיה המופקת ממקורות מתחדשים ובלתי מתכלים, 
כמו: ים, שמש ורוח.

בנייה משמרת מים: בנייה המקצה שטח לחלחול מי נגר למאגרי מי התהום.

העלויות  את  ומשקף  הפסולת  הטמנת  של  למחיר  המתווסף  היטל  הטמנה:  היטל 
החיצוניות )הסביבתיות( של ההטמנה.

לעודף  המיוחסת  הארץ  כדור  בטמפרטורת  מתמשכת  עלייה  גלובלית:  התחממות 
ידי מניעת  ויוצר “אפקט חממה" על  ומתאן המצטבר באטמוספרה  פחמן דו-חמצני 

“בריחת חום" משטח כדור הארץ. 

זיהום סביבתי: מכלול ההשפעות המזיקות לסביבה שהן תוצר לוואי של פעילות האדם, 
בייחוד בתחומי התעשייה, החקלאות והתחבורה.

חוק התכנון והבנייה: חוק המסדיר את התכנון המרחבי הסטטוטורי בישראל באמצעות 
התכניות  סוגי  התכנון,  מוסדות  מוגדרים  בחוק  בקרקע.  המותרים  השימושים  קביעת 

וההליכים לאישור תכניות החוק, והוא מתייחס לרמה הארצית, המחוזית והמקומית.

עצמאית  להקים חברה  הרשות המקומית  את  המחייב  וביוב: חוק  מים  חוק תאגידי 
לניהול משק המים והביוב בתחומה.

מגוון ביולוגי: מדד כולל למידת השונּות והגיוון בטבע. במגוון הביולוגי נכללים המספר 
והמגוון של בעלי החיים, הצמחים והמיקרו-אורגניזמים. 

מחזור: הפחתת כמויות הפסולת על ידי הוצאת חומרים שונים מזרם הפסולת והפיכתם 
לחומרי גלם ולמוצרים שונים.

במקלחות,  שמקורם  מים  האדם.  גוף  דרך  עברו  שלא  משומשים  מים  אפורים:  מים 
במכונת הכביסה ובכיורים ויכולים לשמש להשקיה. ישנם סוגים שונים של מים אפורים 

ורמת הטיהור הנדרשת תלויה במקורם ובתכולתם.

מרחב ביוספרי: שיטת ניהול מוניציפלית השמה דגש על התפתחות האדם בסביבתו, 
תוך שמירה על ערכי הטבע והסביבה.

פורום ה-15: פורום הערים העצמאיות בישראל.

פיתוח בר-קיימא: פיתוח העונה על צורכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע בצורכי הדורות 
הבאים. 

קיימּות: פעילות שאינה פוגעת ביכולת הדורות הבאים לספק את צורכיהם. 

בגיבוש  וסיוע  תמיכה  לצורך  ההיטל  כספי  בה  שנצברים  מיוחדת  קרן  הניקיון:  קרן 
תכניות ובהקמת תשתיות לטיפול חלופי בפסולת.

מוצרים  של  רכישה  ביצוע  לקראת  וחברתיים  סביבתיים  שיקולים  שילוב  ירוק:  רכש 
ושירותים.
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משאבים  של  התחדשות  יכולת  על  מבוססים  בה  שהחיים  רשות  מקיימת:  רשות 
המים,  איכות  על  והקפדה  דאגה לבריאות  חברתי,  צדק  בת-קיימא,  כלכלה  טבעיים, 

הקרקע והאוויר.

המרחב הפתוח הדרוש להבטחת קיומם של משאבי טבע, סביבה,  שטחים פתוחים: 
נוף, נופש ותיירות.

שצ"פים: שטחים ציבוריים פתוחים לרווחת התושב במרחב העירוני.

תכנית סטטוטורית: תכנית בעלת תוקף חוקי המחייבת את הרשויות לתכנן את הבנייה 
והפיתוח בהתאם לה.





אגף בכיר לתכנון ופתוח ההון האנושי
משרד הפנים 02-6701461

www.mifamim.moin.gov.il
www.moin.gov.il
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מדריכים מקצועיים של עבודת הרשות
• המדריך לנבחר ברשות המקומית	
• ועדת איכות הסביבה	
• ועדת חירום ובטחון	
• ועדה לענייני ביקורת	
• ועדת הנחות בארנונה	
• ועדת חינוך	
• ועדת כספים	
• ועדת מכרזים	
• רישוי עסקים	
• ועדת ערר על קביעות ארנונה כלליות	
• ועדת רווחה	
• ועדה מקומית לתכנון ולבניה	
• דיני התכנון והבניה ביו“ש	
• ועדת תמיכות	
• ערוצי התקשורת עם הציבור בעידן הדיגיטלי	
• יחסי הגומלין בין נבחרים לפקידות בכירה 	

ברשויות המקומיות
• הנבחר והשלטון הדו-רובדי במועצה האזורית	
• תהליך אסטרטגי ככלי לפיתוח מקומי	

מדריך 
לנבחר 

במהדורה 
דיגיטלית

ימי הכשרה 
מחוזיים 
לחברי 
מועצה

כנס ארצי 
לראשי 
רשויות 
הכשרה חדשים

ייעודית 
ליושבי ראש 

ועדות

הכשרה 
רב שנתית 

לחברי 
מועצה

תכנית הכשרה 
ארצית לראשי 
רשויות חדשים

סל תוכניות המשך 
לראשי רשויות 
ותיקים וחדשים 
בנושאי פיתוח 

כלכלי, מנהיגות 
וממלכתיות 

אזוריות

מהדורה חמישית, תשרי תשע"ט, אוקטובר 2018


