
 
 

 עיר טובה 
 ערים כהזדמנות לאורח חיים בריא מקיים

 0202שינוי כיוון  -הנעה לפעולה  

 
והציבור הרחב כאחד. נרצה או לא, סערה אקלימית בפתח. מה בכוונתנו ראשי רשויות,  –מסמך זה הוא קריאת השכמה לכולנו 

 לעשות בנידון?
בפני ישראל עומדת  –לרשויות המקומיות תפקיד מפתח בשינוי הכיוון. המשפט "כל משבר הוא הזדמנות" קולע גם כאן 

הזדמנות שאין שנייה לה להירתם למאמץ העולמי ולשפר בכך משמעותית את איכות החיים העכשווית של אזרחיה. ערים הן 
ון, כאן חיים רוב האנשים וכאן היצירתיות האנושית מתבטאת ללא ספק מוקד פליטות גזי חממה, אולם ערים הן גם הפתר

 במיטבה. 
האקלים מצטרפים ליוזמת נשיא המדינה, אוניברסיטת תל אביב וארגוני הסביבה לפעול להאצת מדיניות , אנו ראשי הרשויות

 במקומותינו בשנה הקובה. 
ומקיים במשאבים, ביצירת חוסן ובלי להשאיר אף אחד בשימוש מושכל  - מודל חדש לחיים טובים מאמינים שנוכל לפתחאנו 

לחזק את העיר, בדגש על בטיח את היכולת התגייסות מקומית ותמיכה ממשלתית, כך שנ המאחור. בכדי לעשות זאת, דרוש
   יהפוך את הערים לדלות פחמן, לבריאות, מגוונות ותוססות. . המודלרקמים ותיקיםימרכז העיר ועל שכונות ומ

מאוכלוסיית המדינה גרים  %39 –יא מדינה עירונית עם תחזיות צמיחה ופיתוח בשיעורים הגדולים בעולם. כ ישראל ה
כמחצית מפוזרת ביישובים מחוץ וביישובים המוגדרים כעירוניים. כמחצית מאוכלוסיית ישראל מתגוררת במטרופולין גוש דן 

לי רכב פרטיים כדי להגיע כמעט לכל צורכי החיים גורמים לכך . אופי הפיתוח והתלות בכהמטרופוליןלמרחב ההזדמנויות של 
שצירים אלה פקוקים לעייפה, תורמים לפליטות גזי החממה, לבעיות של זיהום אוויר, הפרה אקולוגית, ריחוק חברתי והסטה 

 של משאבים ציבוריים. 
 ולהבטיח - לפעול לקדם מהלכים שאפתניים לצמצום פליטות גזי חממה והערכות לשינויי אקלים בערינו אנו מתחייבים

, בהישג יד לכלל האוכלוסייה יהיוע, שדיור, פרנסה וגישה לטב לדאוג לכך .איכות חיים ובריאות בכל מקום בישראל
ברחבי  בין ישוביםבתוך הישוב ושותפות ו, תנועה מקיימת על פני רכב פרטי, אורח חיים בריא ותזונה מקומיתלתעדף 

 . הארץ
, ליישום מיידי בכל ישוב, אשכול הבאים צעדיםלקדם מדיניות אקלים שאפתנית בתאם לעשרת ה אנחנו לוקחים על עצמנו

 .או מטרופולין בישראל, כדי לשפר את איכות החיים המקומיים וצמצום הפגיעה בסביבה
 

 צעדים אופרטיביים לעיר הטובה 02
   

 :ניהול מקיים .1
כמסגרת מכוונת לפעילות העירונית, תייצר תכניות  תכנית ברית ערים לאיכות חייםאת העיר תאמץ 

העיר תאמץ יעדי הפחתת פליטות שאפתניים ותכין תוכנית . 0292-עבודה ותגדיר יעדים ברי מדידה ל
 ושואפים ליותר.מתחילים ביעדי הממשלה להסכם פריז  – פעולה מקומית לשינויי אקלים

 שאפתנייםיעדים 

 אימוץ מתווה ברית ערים לאיכות חיים 
 יעדי הפחתת פליטות שאפתניים. אימוץ 

 :עיר בריאה .2
תפעל לקידום אורח חיים בריא ומקיים בעיר ולהבטחת נגישות לשירותי בריאות לכלל העיר 

 האוכלוסייה, בדגש על אוכלוסייה פגיעה וחלשה:
 שאפתנייםיעדים 
 9-6הזנה בריא ומקים למוסדות החינוך לגלאי  יישום מערך 
 שילוב נרחב של גינות ועצי מאכל בגינון העירוני 

 שיתוף הציבור:   .3
פיתוח מערכי חינוך  –את הציבור בקבלת ההחלטות למדיניות אקלים שאפתנית ומכילה  תשתףהעיר 

אישית של הרשות דוגמא בבנושאי האקלים, עידוד תושבים להפחתת פליטות ואורח חיים מקיים, 
 המקומית ועובדיה.

 שאפתנייםיעדים 
 הנגשת מידע שוטף להשפעת שינויי אקלים על העיר והשפעותיהם על המקום 
 שיתוף ציבור בגיבוש היעדים העירוניים 

  :תנועה מקיימת .4
רגל ואופניים, ותפחית את הנסועה -תן עדיפות להולכיית ,תקדם תחבורה ציבורית הרשות

 . ברכב פרטי
 שאפתנייםיעדים 
 02%-הקטנת הפגיעה בהולכי רגל מכלי רכב בעיר ב. 
  מן הנסיעות העירוניות לרכיבה באופניים על ידי רישות נתיבי רכיבה לאורך  02%מעבר ל

 הרחובות הראשיים בעיר בנפרד מן המדרכות.
  0200עד  00%הפחתת מספר המכוניות הפרטיות הנכנסות למרכזי הערים ב כ. 

 :ירוקהבנייה    .5



 
 

עקרונות בנייה ירוקה בהליכי תכנון ובנייה לשינוי משמעותי באיכות הבנייה  הרשות תטמיע
אושרה במועצה הארצית תקנה לחיוב בנייה ירוקה בדירוג  0202ובאיכות החיים בעיר. במרץ 

 בסיסי של כוכב אחד. 
 שאפתנייםיעדים 
   להגיע לפחות לארבעה כוכבים –דרישה לבנייה ציבורית 
  להגיע לפחות לשלושה כוכבים –דרישה לבנייה למגורים ולמסחר 
  מגגות העיר משמשים לייצור אנרגיה או יירוק העיר 02%לפחות 

 עיר בהישג יד ורגל: .6
, תוך הרשות תפעל למתן הזדמנויות לכלל האוכלוסייה לפיתוח אורח חיים מקיים, בריא ושיוויוני

 .ומגוון, נעים ובהישג יד מוגןוהבטחת דיור צמצום העוני האנרגטי, 
 שאפתנייםיעדים 
  ערך קרקע  בהישג יד ומיחידות הדיור בבנייה חדשה ובהתחדשות עירונית יהי %02לפחות(

2.) 

 .הטמעת חבילת סיוע לשיפוץ וחיזוק ירוק ובריא של דירות לאוכלוסיות נזקקות 

 .תמיכה בהתקנת פאנלים סולארים להורדת יוקר המחייה 
 נקייה בעיר:קידום אנרגיה  .7

פאנלים סולאריים על מבני הציבור בעיר, על שטחים התקנת  –תקדם אנרגיה מקיימת  הרשות
 . בהתקנת מערכות פרטיות, בעיקר לאוכלוסיות מעוטות יכולת, תמיכה מופרים ושטחי תשתיות

 שאפתנייםיעדים 
 022% .אנרגיה מתחדשת במבני ציבור 
  קומות 00-מגגות מבנים חדשים מתחת ל 02%פאנלים סולאריים/גג ירוק בלפחות. 

  :טבע בעיר .8
ערכי הטבע והנוף, , שמירה וטיפוח העצים ,תפעל לשימור ושיקום המערכות האקולוגיות  בעירהרשות 

 .הנחלים, החופים והים
  שאפתנייםיעדים 
  ותיקים וחדשים כאחד - 0292עד  92%הגדלת פריסת העצים בעיר בלפחות. 
 מגוננים בעירהשטחים כלל האימוץ גינון אקולוגי ל.   

  תושבים. 002,222מינוי אקולוג או צוות אקולוגים בכל עיר מעל  

  עצירת כריתה של עצים ותיקים 
 :הפחתת צריכה ופסולת  .9
   תפעל לצמצום הצריכה וייצור הפסולת במקור וניהול מקיים של הפסולת בקצה.העיר         

 שאפתנייםיעדים 
  פסולת להטמנה.ב 92%ירידה של לפחות 
 0 .בזבוז מזון בפעילות העירונית 

 הערכות לשינויי אקלים: .10
גיבוש תכנית הערכות לשינויי אקלים שמבוססת על טיפוח המערכות האקולוגיות ודאגה לאוכלוסיות 

  .המוחלשות
 יעדים שאפתניים

 .פיקוח מחמיר על תקני חילחול 

 הבנוי לשטח הפתוח.מעלות צלזיוס בין השטח  9-הפרש ממוצע של פחות מ 
 

  


