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שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

תקציר
חתימת רעננה על אמנת פורום ה –  15בשנת  ,2008חייבה את העיר לממש שלושה תוצרים:

להגדיר לנושא הפחתת פליטות גזי חממה כתובת מקצועית בעירייה 1,לערוך סקרי פליטות גזי
חממה 2ולהכין תוכנית פעולה רב שנתית לצמצומן .מסמך זה מציג את תוצרי השלב השלישי-
תוכנית רעננה לצמצום פליטות גזי חממה.
לצורך גיבוש התוכנית קבלה רעננה החלטה להוביל תוכנית אב לעיר מקיימת -מהלך המשקף את
הכרתה במשמעות הרחבה של מושג הקיימות כתפיסה מנחה כוללת ,המחייבת סנכרון בין מגוון
מהלכי צמיחה ,תכנון ופיתוח; מהלך הנדרש לקבל ביטוי חברתי ,סביבתי ,וכלכלי במשולב.
רעננה נכנסה למהלך הכנת התוכנית באוקטובר  ,2010בהובלת מחלקת הקיימות העירונית
ובראשות ראש העיר ומנכ"ל העירייה .במסגרת זו גובשה תוכנית צמצום פליטות גזי החממה ,על
בסיס דיונים ושיתוף כלל יחידות העירייה ,הדרכות ,קבוצות מיקוד ותאום עם מגוון הפרויקטים
והתוכניות ,אותן מקדמת העיר בתחומים השונים.
תוכנית צמצום הפליטות נשענת על אפיון ומיפוי העיר ,ועל מדיניות הקיימות העירונית
הכוללת .קווי המדיניות לתוכנית צמצום פליטות גזי החממה הם נקודת המוצא לתוכנית:

 רעננה תפחית פליטת גזי חממה על בסיס עקרונות אמנת .ICLEI
 העיר תפעל במגוון פעולות אופרטיביות במגזרים השונים ,תוך פיתוח
מודעות בקרב תושביה ,המובילה לפעולות והטמעה באורחות החיים
 רעננה תקדם התחדשות ,פיתוח ,צמיחה ואיכויות עירוניות בדפוסים
בהם מוטמעת מראש תפיסת צמצום פליטות גזי חממה

קווי מדיניות
לעיר מקיימת
קווי מדיניות
להפחתת
פליטות גזי
חממה

 שילוב בין מגוון המהלכים הללו הוא חלק מפועלה הכולל של רעננה
להיות למודל לאומי ואף בינלאומי לעיר מקיימת :חברתית ,כלכלית
וסביבתית .

תכנית רב שנתית
.1
.2

3

הוקמה מחלקת קיימות עירונית
בוצעו על ידי היחידה האזורית לשנים  2000ו.2007-

שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

תכנית עבודה 2011

תוכנית הפעולה הרב שנתית לצמצום פליטות ברעננה משקפת שתי נקודות מוצא ,המהווה תובנות
אסטרטגיות :
א .התחדשות עירונית – הקיים והחדש
הקיימות משמעותה צמיחה ופיתוח על בסיס התחדשות .זו כוללת את ה'קיים' ,ה'חדש' ואת הזיקה
ביניהם .חיבור יעדי צמצום הפליטות של השניים שגוי ,מוביל לקיבוע המצב הקיים ומקשה על הובלת
שינוי .הבחנה בין היעדים שמציבה העיר בשני המסלולים ,היא מהלך חיוני למימוש הפוטנציאל הטמון

בפיתוח 'החדש העירוני' -הזדמנות בלתי חוזרת לתכנון ,פיתוח ובניה בטכנולוגיות חדשות המטמיעות
עקרונות קיימות ודפוסי פיתוח המשיבים משאבים למקום מלכתחילה -כחלק ממדיניות ומתפיסת התכנון
והפיתוח.
התוכנית להפחתת פליטות גזי חממה מורה ,כי פיתוח ה'חדש העירוני' במסגרת ההתחדשות הכוללת
שמובילה רעננה ,מחייב עבודה מתודולוגית להגדרת צעדים ,דפוסי פעולה ,כלים ויעדים ריאליים  ,מתוך
שאיפה להוביל למהלך אשר לאורך זמן יקדם את העיר כסביבה שלא תידרש לתוכניות "צמצום
פליטות" ,אלא תהייה מאוזנת ,ואולי אף תספק משאבים לסביבתה.
התכנית הרב-שנתית

פיתוח
החדש
העירוני התחדשות
הקיים
היעד :מאזן אפס
השאיפה :מאזן חיובי

ב .מחויבות המכירה בחוסר וודאות

- 20%

על תוכנית צמצום פליטות גזי חממה לעשור הקרוב מוטל לייצר מחויבות ,ולספק תשתית יציבה
לביצוע ,ישום והתקדמות .בו בעת -נדרשת התוכנית להותיר מקום ,ואף לעודד התארגנות עצמית,
יוזמות חדשות ,פיתוח ושימוש בטכנולוגיות שאינן מוכרות ,יצירתיות וחדשנות .שילוב זה מחייב פיתוח
מודל עבודה המגדיר מתווה מחייב ,ברור וקשיח – במסגרתו משולבות היוזמה ,הראיה החדשנית,
היצירתיות והידע המצטבר -באופן אינטגראלי.
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על בסיס שתי נקודות מוצא אסטרטגיות אלה פותח מודל רעננה לצמצום פליטות גזי חממה:
המודל הרענני  -הפחתת פליטות גזי חממה במרקם הקיים ובפיתוח החדש

הבסיס עליו נבנה 'מודל רעננה להפחתת פליטות גזי חממה' ,בהתייחס למרקם העירוני הקיים ,כולל
חמישה מרכיבי יסוד:
 .1המתווה האסטרטגי – על בסיס ארבעת התפוחים ,בחלוקה לשלושה מרכיבים:
ליבת התפוח – המהלך האסטרטגי המרכזי
פעולות מקדימות – מהלכים הנדרשים על מנת להכשיר את הקרקע לקראת מימוש ליבת
התפוח (סקרים ,תוכניות ,בחינות התכנות ,בניית שותפויות וכד')
פעולות משלימות –מהלכים המתחייבים להשלמת ליבת התפוח (הטמעה ,תשתיות ,תחזוקה)...
 .2מערך תשתית – הכולל שני מרכיבים:
חקיקה ותכנון – מהלכי חקיקה ותכנון הנגזרים ומאפשרים מימוש המתווה האסטרטגי
חינוך – מהלכי חינוך  -פלטפורמה מובילה להנעת מעורבות ,קישור והשתלבות הקהילה העירונית
.3

הפנוי העירוני –
תחום הנדרש להתייחסות במסגרת התוכנית בהתאם לאמנה .יחד עם זאת ,הוא אינו נכלל במתווה
האסטרטגי ,שכן אינו מפחית פליטות גזי חממה באופן ישיר ומדיד  .חשיבות הנושא מרכזית ביותר
ומחייבת שילוב פעולות ה'מיירקות' את המרחב העירוני הפתוח ,ומאפשרות את מימוש התפוחים

ומגוון התוכניות.
.4

פעולות רוחב– מחויבות כמקדימות למתווה האסטרטגי ,וכן באופן שיטתי לאורך יישומו :
שיווק והסברה – קמפיין כולל ומערכתי ,תואם המתווה האסטרטגי
ניטור ואכיפה– מדידה מתמדת ושיטתית של כל מרכיב במתווה האסטרטגי ,שילוב עריכת סקרים
לפליטות גזי חממה ,וכן אכיפה בהתאם למדיניות העירייה – כחלק בלתי נפרד מיישום התוכנית

 .5חדשנות ,יוזמה מחקר ופיתוח – החדשנות נדרשת הן כ'רשת פרוסה'  -חלק אינטגראלי מכלל
מרכיבי המודל ודפוסי התכנון והביצוע שלו ,והן בשילוב שלושה מרכיבים המעודדים ומחייבים

יוזמות ועשייה חדשנית:
יוזמים קיימות – הזדמנות ליוזמות מן השטח :מן הקהילה,מן המגזר העסקי וכו'
חוקרים קיימות – עידוד מחקר ופיתוח על בסיס שותפויות עם אקדמיה ,חברות הייטק ,וכד'
מעצבים קיימות  -מתן נראות אטרקטיבית למרכיבי הקיימות בכל הרמות
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התכנית מתייחסת לתכנון ,לפיתוח ולבינוי החדש ברעננה כהזדמנות להגדרת מתודולוגיה ,דפוסי פעולה,
כלים ויעדים ,בדפוס אחר ומתאים .במסגרת התוכנית לא הוגדרו יעדי הפחתה לגבי 'החדש העירוני' ,ואולם
הוצבו מספר אתגרים מרכזיים -אותם מיועדת העיר להוביל בשיתוף עם גורמים רלבנטיים ,במהלך העשור
הקרוב .כל זאת ,מתוך שאיפה להוביל להחזרה מרבית של משאבי הפיתוח לעיר.

התכנית הרב שנתית להפחתת פליטות גזי חממה -רעננה
התוכנית מיועדת להשתלב בהתחדשות העירונית הכוללת ,ובתור שכזו מתייחסת לצמצום פליטות גזי חממה
מתוך ראיה עירונית כוללת :כלכלית ,חברתית וסביבתית -הן בהתייחס למרקם העירוני הקיים ,והן בהתייחס
לתוכניות העתידיות של העיר – המשתלבות בקיים ,יוצרות עימו סינרגיה והשפעה הדדית.
תוכנית צמצום הפליטות הרב שנתית משקפת את ישום המודל אשר פותח במסגרת התהליך  ,מתוך הכרה
ותמיכה בשינוי ,עדכון ,שילוב טכנולוגיות חדשות ויוזמות -בהתאם למציאות המשתנה .מכאן ,מציגה התוכנית:
ישום המודל ביחס לקיים – תוכנית פעולה רב שנתית ,וכן נגזרת ליישום בשנת 2011
המלצות אסטרטגיות מנחות באשר לתכנון ופיתוח 'החדש העירוני'
מנות התקדמות – המחייבות מעקב ,ניטור ,בחינה מתמדת –
המעודדת שינוי והתאמה כחלק בלתי נפרד מן התהליך
מבנה ארגוני תפעולי ליישום וביצוע התהליך

קווי מדיניות
לעיר מקיימת
קווי מדיניות
להפחתת פליטות
גזי חממה

מסלול
'החדש העירוני'

מסלול
'פיתוח הקיים'

תכנית הרב שנתית
תכנית עבודה 2011
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מהלכה למעשה -מסלול 'פיתוח הקיים'
מבוסס על 'מודל רעננה להפחתת פליטות גזי חממה' ,וכולל מתווה המקדם את העיר למימוש היעדים
שהציבה להפחתת פליטות גזי חממה -על בסיס ארבעת ה'תפוחים' :
הפרדת פסולת במקור ,ליישום מיידי החל משנת  – 2011מהלך המיועד להפחית כ 11% -מפליטות
גזי החממה ,מתייחס למגוון קהלי היעד ומחייב מגוון סוגי פעולה
קרן להתייעלות אנרגטית ,מוצעת ליישם בשנים  – 2012-3מהלך אסטרטגי המיועד להפחית 9-
 10%מכלל פליטות גזי החממה בעיר -על ידי עידוד החלפת מוצרי חשמל בעלי דרוג אנרגטי נמוך ,ב-
 50%ממשקי הבית ובכלל העסקים בעיר ,תוך הפניית הציוד הישן לטיפול בדפוסים הראויים
מערך שאטלים ,מוצע ליישום בשנים  – 2014-5מהלך המיועד להפחית כ 3% -מפליטות גזי חממה
בעיר -על ידי הפעלת שרות שאטלים ראוי ואטרקטיבי ,המאפשר להפחית את היקף הנסועה הפנים-
עירונית ברכב פרטי
התחדשות ירוקה ,מוצעת ליישום החל משנת  – 2016מהלך אסטרטגי המיועד להפחית בכ  3%את
פליטות גזי החממה בעיר -על ידי עידוד התחדשות עירונית (תמ"א  )38בדפוסים מקיימים ,וחיוב תקן
מחמיר בעבודות שיפוץ והרחבה.
בעבור כל מנה מגדירה התכנית את מגוון מרכיבי המודל -בהסתמך על מאגר הפעולות ,וכמצע לשינוי ,עדכון,
התאמה והשלמה על ידי הרשות– בהתאם למציאות המשתנה לאורך העשור הקרוב .מסלול זה מיועד
להוביל את העיר להפחתת למעלה מ 25%-מכלל פליטות גזי החממה ,ביחס לשנת .2000

מהלכה למעשה -מסלול 'החדש העירוני'
ההבחנה במסלול 'החדש העירוני' סימנה תוצר אסטרטגי ומתודולוגי משמעותי ,המשקף תובנה מרכזית

בפיתוח התוכנית .תכנית הפחתת פליטות גזי החממה מכירה במשמעות מרכיב חשוב זה ,ומציבה אתגר
לקביעת יעדי הפחתה שאפתניים ,בכל האמור לגבי תכניות עתידיות.
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על רקע אלה מגדירה התוכנית המלצות אסטרטגיות מנחות :
 .1עבודה מתודולוגית מנחה  -הנעת עבודה לפיתוח מודל בהובלת פורום לאומי  /בינלאומי – אשר יגדיר את
המתודולוגיה  ,דפוסי הפעולה והיעדים ,באשר לפיתוח החדש
 .2מימוש הזדמנויות ברעננה  -התייחסות לכל תוכניות הבינוי והפיתוח הנוגעות למרחבים חדשים בעיר כ-
 PILOTלהגדרת יעדים מקיימים ,הכוללים יעדי צמצום פליטות ברף גבוה.
תוכנית צמצום פליטות גזי החממה מתבססת ומהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הקיימות העירונית
הכוללת ,אותה מקדמת העיר -על בסיסה ובמקביל לה קיבלה רעננה החלטה לקדם תוכנית אב ,המשמשת
בסיס לתוכנית המתאר העירונית .מהלך זה פותח הזדמנויות ממשיות להטמעת תפיסת הקיימות בתכנון
המרחבי-פיסי סטטוטורי של העיר ,ומשקף את מגמת העיר לראות בקיימות תפיסה מארגנת להמשך
צמיחתה .הזדמנות ייחודית זו פותחת דלת להטמעת הקיימות בכלל ,וצמצום פליטות גזי חממה בפרט,
בתהליכי התכנון והבניה – כחלק בלתי נפרד מתפיסת התכנון ומהליכי הקידום ,הפיתוח והבינוי של 'החדש
העירוני'.

מהלכה למעשה -אבני הדרך
התוכנית הרב שנתית ,על המתווה האסטרטגי העומד בבסיסה ,מחייבת ניטור ,הערכה ומדידה ,כחלק
בלתי נפרד מיישום המודל .בכלל זאת על המודל לכלול מעקב מתמיד ,מדידה ,ריכוז מידע ,שקיפות
והסברה – ועל בסיס אלה לאפשר ולחייב בחינה עצמית והתאמת דפוסי הביצוע לעתיד.
הערכת הביצוע מיועדת להתבצע סביב כל 'תפוח' ,וסביב מהלך הפחתת הפליטות העירוני הכולל – כל זאת
על מנת לתת בסיס לקבלת החלטות באשר להתקדמות המהלך .משמעות הדבר היא ,כי הזדמנות השינוי
וההתאמה היא רכיב מובנה בכל מהלך -מוביליו נדרשים לממשה ולהופכה לדפוס עבודה מוביל בקבלת
החלטות.
תכנית עבודה 2011
מייצגת שנת 'פיילוט' -מעבר מעבודה פרויקטאלית לעבודה בראיה אסטרטגית כוללת .שנת  2011תאפשר
לרשות לבחון את המודל ,לערוך מעקב ולעדכנו בהתאם ,ובעיקר -לשלב ולהטמיע את המודל בדפוסי
העבודה השגרתיים של העיר .זאת ,במקביל למהלך המיועד להוביל לקידומה של עבודת תכנון בהתייחס
למשמעותם של מרחבי פיתוח חדשים בעיר .
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כלים למימוש ויישום
מימוש התוכנית ויישומה דורשים מהלך ארגוני–ניהולי ,המשקף הטמעה בעבודת העיר ,בתהליכי
קבלת ההחלטות ובביצוע .התפיסה העומדת בבסיס מערך היישום מדגישה כי הרשות היא הגורם
המנהיג והמוביל את התכנון ואת ישומו .היא נדרשת לשמש כ'גלעין רשת הקיימות' בעיר ,ובתור שכזו:

 לייצר התמחות וכתובת מקצועית מובהקת וברורה – יקבל ביטוי בהקמת מחלקת הקיימות כגוף
מוביל ומתכלל ,המרכז ומנהל את רשת הקיימות העירונית -על מגוון מרכיביה
 להוביל להטמעת הקיימות במגוון יחידות העירייה ותחומי פעילותה – על ידי מינוי רפרנט בכל אחת
מיחידות הרשות והקמת פורום קיימות עירוני ,בראשות ראש העיר
 לעודד מעורבות ואקטיביזם בקהילה -בהקמת ותפעול פורום ציבורי ופורום עסקי ,לעבודה המשכית
ומתואמת מול המגזרים השונים בעיר
 לפתוח מסלול והזדמנויות לייצוג ,ושותפויות סביב העשייה העירונית אל מול גורמים חוץ-עירוניים:
ערים שכנות ,פורום ה ,15-משרדי ממשלה ,ארגוני המגזר השלישי וכיוב' -יקבל ביטוי ביוזמה להקמת
פורום רפרנטים אזורי ,הקמת ועדת היגוי בין-משרדית וכו'.
המודל מחייב בבסיסו עבודה משולבת עם מגוון יחידות העירייה .השלב הראשון ,דורש ממחלקת
הקיימות לנהל את המהלך ,תוך ריכוז כלל התשומות והתקציבים הנדרשים ליישומו .עם ההתקדמות
ביישום התכנית הרב-שנתית ,והטמעת העשייה והחשיבה המקיימת והרשתית בעבודת היחידות
המבצעות -תעביר מחלקת הקיימות בהדרגה את אחריות הביצוע והניהול של התכנית -על נגזרותיה
התקציביות -לאגפים השונים .אז תשמש מחלקת הקיימות כגורם מפקח ,מרכז ,מתכלל ,מודד ומנטר ,אך

לא תיקח חלק ביישום.
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מבוא
בחודש פברואר  2008חתמה רעננה על אמנת
פורום ה 15-לצד ערים עצמאיות נוספות בארץ.
במסגרת האמנה התחייבה העיר להקים פורום
מוביל ולערוך סקר עירוני ,במטרה לקדם תכנית

אופרטיבית לצמצום פליטת גזי חממה.
בצעד תקדימי ,קבלה העיר רעננה החלטה
להגדיל ולהוביל תוכנית אב לעיר מקיימת,
כמהלך עירוני רחב המשקף את מחויבותה
והכרתה בקיימות כתפיסה מארגנת וכקוד ערכי-
חברתי ,כלכלי וסביבתי .כפועל יוצא ,לקחה על
עצמה העיר להוביל קידום תהליכים ,פרויקטים
ועשייה

בדפוסים

המטמיעים

את

הקיימות

באורחות החיים במגוון המגזרים והקהילות בעיר-
כל זאת מתוך הכרה בחשיבות פיתוח תפיסה
חדשנית ברמה לאומית ,ואף בינלאומית.
מתוך הכרה במשמעויות הרחבות של מחויבות
זו ,הקימה העיר מחלקת קיימות עירונית,
המיועדת להוביל את הטמעת הקיימות במגוון
יחידות העירייה ,תחומי פעילותה וקהילותיה.

אתר האינטרנט
של פורום ה15-
אתר הקיימות
העירוני -רעננה
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תהליך הכנת 'תוכנית האב לעיר מקיימת' החל

איסוף מידע ,ניתוח ,אפיון

באוקטובר  2010בהובלת מחלקת הקיימות
מפגשים עם
מנהלי יחידות

תפיסת עבודה
ברווחה...

עיריית רעננה .ד"ר רונית דוידוביץ-מרטון העומדת

עבודה מול
המתכננים השונים

קונצפט מנחה
לחינוך...

בע"מ ,נבחרה לעמוד בראש צוות התכנון ,ועימה

קבוצות מיקוד

שילוט...

מחלקת הקיימות
– ייעוץ שוטף

מיתוג...

פגישות שוטפות

עצים ,שתילה
ושטחים פתוחים...

ובשיתוף היחידה האזורית לאיכות הסביבה,
בראש משרד ד.מ.ר .תכנון ופיתוח ערים ואזורים

הובילו את התוכנית מומחים ממשרדה :אדר' אלון
מטוס ואדר' שלומית דקל  .בנוסף כלל הצוות את
ד"ר רון לשם ואדר' נוף מרגלית סוכוי.
התהליך כלל מיפוי ואפיון העיר ,הגדרת מדיניות
הקיימות העירונית על בסיס סדנת מדיניות ,ועיצוב
תוכנית כוללת המתייחסת למגוון מרכיבי העיר,

סדנת
מדיניות

הקהילה והמרחב .תהליך התכנון כלל היקף נרחב

הדרכה באגפי
העירייה

…

הגדרת קווי מדיניות

של דיונים בראשות ראש העיר ,מנכ"ל העירייה
וכלל יחידות הרשות ,קבוצות מיקוד ,הדרכות
ועוד .כחלק בלתי נפרד מהתהליך הכולל ,הוכנה
תוכנית הפחתת פליטות גזי החממה בעיר.

תוכנית האב
לעיר מקיימת  -רעננה

פרק שמירת האקלים וצמצום פליטות גזי חממה

הינו חלק בלתי נפרד מתכנית האב לעיר מקיימת,
ומשמש כמרכיב מוביל בה .התוכנית משקפת את
מחויבותה של רעננה למימוש אמנת פורום ה–15
עליה חתמה ,ובכלל זאת -מימוש היעדים ברוח
ארגון  ICLEIהעולמי ,קרי :הפחתת פליטות גזי
החממה בעיר ,עד לשנת  ,2020בשיעור שלא

יפחת מ 20% -ביחס לשנת .2000
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תוכנית הפחתת
פליטות גזי חממה

תקציר מצאי קיים
התוכנית להפחתת פליטות גזי חממה ברעננה ,
רשות
6%

מתבססת על אפיון כולל של העיר ,אותו ערך צוות
התכנון ,וכן על סקרי פליטות ,אותם ביצעה היחידה
האזורית לאיכות הסביבה ,עבור השנים 2000
ו.2007 -

תושבים
94%

סקר הפליטות

התפלגות פליטות עפ"י מגזרים2000 ,

משמש נקודת מוצא לעבודה ,ומאפשר לבחון,
להעריך ולמדוד את הצעדים בהם תנקוט העיר לצורך

פסולת
תושבים
21%

בייתי
36%

צמצום הפליטות .כחלק מן הממצאים ,הצביעו שני

תחבורה
16%

סקרי הפליטות על מגמה זהה ,על פיה רב מוחלט מן

מסחרי תעשייתי
7%
20%

הפליטות בעיר הן כתוצאה מפעולות במגזר הביתי
ובמגזר העסקי .הרשות היא המקור ל 6%מסך

התפלגות פליטות מגזר התושבים2000 ,

הפליטות בעיר בלבד.
בניינים
28%

תוצאות סקרי פליטות גזי החממה ברעננה בפרט,
ובערים הנוספות שערכו סקרים בכלל -מעידים כי

צי רכב
2%

האתגר המוביל עימו נדרש להתמודד על מנת להביא

תאורת
רחובות
21%

להפחתה משמעותית בפליטות גזי החממה ,הם
משקי הבית והציבור הרחב .תוצאות דו"ח הפליטות

פסולת רשות
10%

מים ושפכים
39%

התפלגות פליטות מגזר הרשות2000 ,

מצביעות על כך שצריכה אנרגטית ונפחי פסולת
במגזר הביתי ,מהווים יחד למעלה ממחצית מסך
הפליטות בעיר.
.
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סקר פליטות
גזי חממה -רעננה

ניתן להבחין כי הגידול בהיקף הפליטות שמקורן
במגזר התושבים ,אינו תוצאה רק של הצמיחה
בכמות התושבים או כמות הרכבים בעיר ,כי אם גם
בדפוסי הצריכה והשימוש במשאבים .עם זאת ,היקף
פליטות חלה ירידה בפליטת גזי החממה שמקורם

בפסולת תושבים -וזאת אפילו בטרם החלה הרשות
במהלך הפרדת הפסולת במקור.
בחינת נתוני המגזר העסקי ,מגלה גם היא כי
הצמיחה המשמעותית של המסחר בעיר אינה הסיבה
היחידה לעלייה בהיקף פליטות גזי החממה .יש
להניח כי גם בתעשייה ,לגביה חסר מידע כמותי,
מתקיימת מגמה דומה.
נתונים אלו מחזקים את הקביעה כי יש להתמקד
בשינוי אורחות החיים והטמעת שינוי בדפוסי
הצריכה כיעדים מרכזיים עבור תוכנית צמצום
פליטות גזי החממה בעיר.
נתוני פליטות גזי החממה במגזר הרשות ,בין השנים
 ,2000-2007מדגימים הישגים דומים לאלו שנסקרו
אצל תושבי העיר :היקף צריכת האנרגיה במבנים
צמח ,על אף שמספרם נותר כשהיה ,וצי הרכבים גדל
למעלה מפי שלוש (!) .עם זאת התייעלה הרשות הן
בתחום הפסולת ,והן בשירותים עירוניים כטיפול
במים ,ביוב ופסולת תושבים.
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סקר פליטות גזי החממה לשנת  2000משמש נקודת
מוצא לצרכי גיבוש תוכנית צמצום פליטות גזי
החממה; בהיותה שנת ההתייחסות ,על פיה תימדד

רשות 6%

הפחתת הצריכה ,עד לשנת .2020
מסמך האפיון

שלב אפיון העיר התבצע בדפוסים רחבים ומלאים.

שקלול פליטות גזי חממה לפי מגזרים

האפיון יצא מנקודת הנחה כי צמצום פליטות גזי
חממה מהווה חלק מתפיסת קיימות כוללת .על רקע
זה ,התייחס המיפוי למגוון היבטי העיר :פיסיים,
חברתיים ,כלכליים ניהוליים .זאת תוך התייחסות
לעברה של העיר ,לתוכניות מאושרות וליוזמות
תכנוניות במגוון התחומים.
המידע והנתונים למסמך האפיון של העיר נאספו
בעבודה תכנונית מקצועית ,על בסיס מקורות מגוונים,
בשיתוף אנשי הציבור והמקצוע בעירייה ,וכן על בסיס
קבוצות מיקוד מקרב קהילת העיר:

מפגשים עם מנהלי כלל יחידות העירייה -הכרת
היחידות השונות על צרכיהן ,ומיפוי מערכת יחסי
הגומלין ביניהן.
עבודה מול המתכננים השונים -הכרות וניתוח כלל
התכניות בעיר ,בשלבי התכנון השונים -תכניות
מאושרות ותכניות 'בצנרת' :תכנית האב לתחבורה,
תכנית האב לפסולת וכיוב'.
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רעננה-
ניתוח אפיון העיר

ניתוח מקורות המידע והתכניות במגוון תחומי
הפעילות העירונית :ברמה ארצית ,אזורית ,מחוזית
ומקומית -במשולב.
בנוסף -כלל תהליך התכנון עבודה עם ארבע קבוצות
מיקוד ,המשקפות את מגוון מגזרי אוכלוסיית העיר
וקהליה :גנים-יסודי ,חט"ב-תיכונים ,קהילה ועסקים.
קבוצות המיקוד הציפו מספר תובנות מרכזיות,
הרלוונטיות לתכנית האב לעיר מקיימת ,ובפרט לפרק
הפחתת פליטות גזי החממה:

 רעננה

נתפשת

כעיר

איכותית,

אליטיסטית

ומובילה ,אך בעלת תדמית מזדקנת.
 אוכלוסיית העיר מגוונת ומגובשת בקהילות שונות
 קיימת פעילות רבה בכל יחידות העירייה ,אך זו
סובלת

מנראות

נמוכה

ומחוסר

המשכיות,

המקבלות ביטוי בתחושת ניתוק מצד המגזר
העסקי ומגזר התושבים.
 עבור רבים מושג הקיימות מתקשר לשמירה על
איכות הסביבה ,ולא לתפיסה רחבה יותר-
סביבתית ,חברתית ,או כלכלית.
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קבוצות מיקוד-
סיכום תוצאות

האפיון הרחב והכולל אפשר להכיר את העיר,
מאפייניה ,הדינאמיקה המתאימה לפתוחה העתידי
ובעיקר  ,לסמן את האתגרים המרכזיים עימם מיועדת
העיר להתמודד אסטרטגית; זאת מתוך תפיסה כי
אלה מחייבים התייחסות ופותחים הזדמנויות לגיבוש
תוכנית צמצום פליטות גזי חממה רלבנטית למאפייני

העיר ומגמות עירוניות עתידות .זהו למעשה הבסיס
לגיבוש תוכנית אשר אינה עוד פרויקט ליחידה לאיכות
הסביבה או הקיימות ,אלא מהלך המשתלב במגוון
יחידות העיר ,תחומי פתוחה ואתגריה.
על בסיס זה גובשה תוכנית  ,כמתחייב מהאמנה,
המתייחסת לנושאי היסוד:
אנרגיה ודלקים
בנייה ירוקה
תחבורה
פסולת ומיחזור
פיתוח הפנוי העירוני
ומייחדת בעבור כל אחד מהם מהלך אסטרטגי,
המוביל להפחתת פליטות באופן

.3
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פירוט מהלכי הדגל של התכנית בעמ'  ,33-45מרחיב אודות המאפיינים
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קווי מדיניות ועקרונות להפחתת פליטות גזי חממה
מסמך קווי המדיניות של רעננה ,גובש בסדנת
עבודה בהשתתפות נציגי כלל יחידות העירייה.
המסמך כולל קווי מדיניות עקרוניים לקיימות ,לצד
פירוט מדיניות להטמעה במגוון תחומי העשייה
העירונית :המרחב הציבורי  -הפנוי והבנוי ,אדם
וקהילה ,מנהל ומשילות ,כלכלה ויזמות מקומית.
בתוך כך מפרט המסמך קווי מדיניות ייחודיים
להפחתת פליטות גזי חממה ,שקישורם עם מדיניות
העיר במגוון התחומים -מאפשר גיבוש מתווה
אסטרטגי מתאים ורלוונטי לעיר.

הקיימות ברעננה-
קווי מדיניות

קווי המדיניות משקפים השלמה לחזון העירוני,
ומייצרים מסגרת מדיניות עירונית כוללת ,כנדרש
מהאמנה ובדומה לערים אחרות בעולם.

 רעננה תפחית פליטת גזי חממה על בסיס עקרונות אמנת ICLEI
 העיר תפעל במגוון פעולות אופרטיביות במגזרים השונים ,תוך
פיתוח מודעות בקרב תושביה ,המובילה לפעולות והטמעה
באורחות החיים
 רעננה

תקדם התחדשות ,פיתוח ,צמיחה ואיכויות עירוניות

בדפוסים בהם מוטמעת מראש תפיסת צמצום פליטות גזי חממה
 שילוב בין מגוון המהלכים הללו הוא חלק מפועלה הכולל של
רעננה להיות למודל לאומי ואף בינלאומי לעיר מקיימת :חברתית,
כלכלית וסביבתית
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קווי המדיניות הובילו להגדרת שתי תובנות
מרכזיות ,המשקפות תוצרים אסטרטגיים של
התוכנית ,ומכתיבות את עקרונותיה:
התכנית הרב-שנתית

א .התחדשות עירונית -ה'קיים' וה'חדש'
אחת המשמעויות המרכזיות של הקיימות הינה
בתפיסת צמיחה ופיתוח כהתחדשות; משמעותה
שילוב וסינרגיה בין הקיים לבין החדש ,בדגש על

פיתוח
החדש
התחדשות
הקיים
העירוני

הזיקות ביניהם ,על מגוון משמעויותיהן -משקף

את

אחד

האתגרים

המרכזיים

באורבניות

מקיימת.

יעד :מאזן אפס

התפיסה המתייחסת לצמצום פליטות גזי חממה

רעננה מאזנת בין
צריכה וייצור
אנרגיה

העירוני לבין החדש המתוכנן – כבסיס להגדרת

שאיפה :מאזן חיובי

יעדי צמצום פליטות גזי חממה .זוהי תפיסה

רעננה מייצרת
משאבים עבור
הסביבה והחברה

בנפרד מתכנון ופתוח העיר ,נוטה לחבר בין הקיים

המגדירה מלכתחילה כי "מה שהיה הוא שיהיה".
כלומר ,דפוסי הבניה הנוכחיים הם אלה אשר
ימשיכו בעתיד ,ולכן כל בינוי ופתוח חדש רק מוסיף
ומעלה את רף צמצום פליטות גזי החממה המצופה
והנדרש .תפיסה זו הובילה להעמדת אתגרים
צמצום פליטות אשר מלכתחילה נתפסים כלא
ריאלים ובלתי אפשריים .או לחלופין ,הגדירה
קונפליקט מובנה בין קיימות לבין המשך צמיחה,
בינוי ופתוח עירוני.
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יעד :עפ"י אמנת
פורום ה15-
הפחתת פליטות
החממה
גזי
בעיר ,עד לשנת
 ,2020בשיעור
שלא יפחת מ-
 20%ביחס לשנת
.2000

התפיסה המוצעת בתוכנית זו משקפת גישה ההולכת
ומקבלת ביטוי במגוון תוכניות עירוניות .גישה המדגישה
את "המחויבות לשינוי" ,כחלק בלתי נפרד מהובלת
הקיימות .כלומר ,מרכיב מרכזי בתוכנית הינו התמודדות
עם הבינוי החדש כהזדמנות להוביל לסטנדרטים של
בינוי ופתוח חדשים .כך שכל בינוי לא יוסיף פליטות גזי
חממה אלא יוכיח כי אפשר גם אחרת ,ואולי אף יוביל
בסופו של מהלך ,ל"מאזן אנרגיה חיובי" .העמדת יעדים
שאפתניים וחדשניים לפתוח החדש מהווה מרכיב מוביל
בתוכנית הרעננית .שכן – העיר לא קידמה בניה
אורבאנית מאז שנות ה –  ,70ועומדת לפני מימוש
מספר תוכניות מרכזיות .זוהי ההזדמנות להוביל מהלך
אשר יקדם בניה חדשנית ,טכנולוגיות עכשוויות ,דפוסי
פתוח ירוקים ובעיקר אורחות חיים מקיימים .שאיפת
העיר הינה לקדם תכנון ,בינוי וצמיחה אשר אכן ישקפו
צמיחה מקיימת .והיעדים האסטרטגים יוגדרו בהתאמה
לטכנולוגיות הזמינות וליכולות הכלכליות במשולב.
על רקע כל אלה מדגישה התוכנית כי אין מקום לחבר
בין הקיים לבין המתוכנן בעיר .נהפוך הוא – חיוני
להפריד ,על מנת לדרבן ולתת נראות וחשיבות לטיפול
מתאים בקיים ,ובו זמנית ,להגדרת יעדים שאפתניים,
אסטרטגיים לחדש – את אלה נדרש יהיה להתאים
לטכנולוגיות ,לזמינות ולכלכליות של המהלך ,בבוא
העת .בשלב זה – הגדרתם מהווה קריאת כיוון ,מעין
מצפן לשינוי התפיסתי והמהותי החיוני לכל בניה חדשה

ופתוח חדש בעיר.
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זה לא חלום!
בניית סביבות עירוניות
יצרניות אנרגיה תופשת
תאוצה ברחבי העולם.
למשל :פרויקט BedZED
בלונדון -שכונה המייצרת
אפס אנרגיה ,אפס פסולת
ובנויה בעקרונות מקיימים.

ב .מחויבות המכירה בחוסר ודאות
על תוכנית צמצום פליטות גזי חממה לעשור הקרוב
מוטל לייצר מחויבות ,ולספק תשתית יציבה
ואופרטיבית לביצוע ,ישום והתקדמות .בו בעת-
נדרשת התוכנית להותיר מקום ,ואף לעודד

התארגנות

עצמית,

שיקול

דעת,

יצירתיות

התאמה למציאות המשתנה

סדרת צעדים אופרטיביים

תפיסה כוללת וראיה רחבה-
סנכרון בין מגוון תחומים

תכנית מובנית ומדידה

וחדשנות.
שילוב זה מחייב פיתוח מודל עבודה המגדיר מתווה
מחייב ,ברור וקשיח – במסגרתו משולבים באופן
אינטגראלי דפוסי עבודה גמישים ,המשקפים יוזמה,
ראיה חדשנית ,יצירתיות וידע מצטבר -במטרה
לאפשר התאמה למציאות המשתנה .גישה זו מייתרת
את הדיון בחסמי ביצוע וגורמים מעכבים ,שכן אלו
רבים ובלתי צפויים.
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מצע לגמישות תכנית
ושיקול דעת

2007

מודל רעננה להפחתת פליטות גזי חממה
מודל רעננה להפחתת פליטות גזי חממה משקף חדשנות,
קווי מדיניות
לעיר מקיימת

הנגזרת מהתובנות שהוצגו:
כל אחד משני מסלולים – הקיים והחדש – דורש התייחסות
שונה וייחודית :הקיים – מחייב מודל אשר יציג מהלכים

קווי מדיניות
להפחתת
פליטות גזי
חממה

אסטרטגים משמעותיים ,סביבם תפותח תוכנית המובילה
לעמידה ביעדי הפחתת פליטות בעיר הקיימת ,ובלוח זמנים
קצר ; ואילו החדש – מערך העיר המתוכנן לעתיד וכרוך
במימוש תוכניות – מחייב הגדרת עקרונות ,יעדים
שאפתניים והנחיה להוביל מהלכים של שינוי .צמיחה
מקיימת אשר לא רק שלא תוסיף פליטות אלא אף תכוון
להוסיף מקורות אנרגיה עתידיים ,לייצר אורחות חיים
מקיימים ,ובכך להוביל את העיר כולה לקיימות כוללת.
תוכנית 'פתוחה'  -על רקע שינויים טכנולוגיים מהירים
וחוסר וודאות באשר לפיתוחים עתידיים ,יש מקום להותיר
ואף לעודד גמישות ,יצירתיות ,ושילוב טכנולוגיות עתידיות.
לכן –התוכנית מגדירה עקרונות ,ולא פעולות מפורטות
לטווח הארוך .אלה ידרשו להיות תוצר של יישומה ועדכונה
בזמן אמת.
המודל עבור ה'קיים העירוני' מייצר אבני דרך .אבני דרך
עבור ה'חדש' יידרשו להגדרה כחלק מיישום התוכנית
בעבודת מטה ,ובשיתוף משרדי ממשלה ,מקבלי החלטות,
תושבים ,יזמים ,וכד' .כל זאת ,בהתאם לעקרונות המוגדרים
וליעדים המשקפים מצפן אליו נדרש לכוון.
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תכנית רב שנתית

תכנית עבודה 2011

2007

מודל רעננה -תהליך התכנון
יעדי הפחתת הפליטות ,כפי שמתווה אמנת
פורום

ה,15-

מתייחסים בראש

ובראשונה

למרקם העירוני הקיים – שהיה ויהיה המרחב
העירוני העיקרי .דפוסי התכנון ,הפיתוח והחיים
עד היום הובילו למציאות המחייבת יעד הפחתת
פליטות של לכל הפחות  20%מסך פליטות העיר-
לכך התחייבה רעננה במסגרת החתימה על
האמנה.
בשלב הראשון ,כמו בכל עיר ,רוכזו מגוון פעולות
רלבנטיות להפחתת פליטות גזי חממה – על סמך
ידע מקצועי וניסיון מצטבר -במגוון תחומי העיסוק
של התכנית.
הרשימה כוללת למעלה ממאה פעולות שונות,
ומשמשת בסיס למספר מהלכים מרכזיים:
 .1לימוד המהלכים ,באמצעות גיבוש פורמט

'כרטיס פרויקט' ,המאפשר ריכוז מידע בסיסי
המשקף את מדיניות העיר בנושא ,ומייצר בסיס
להערכה ותעדוף.
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פרויקטים
להפחתת פליטות
פורמט
כרטיס פרויקט

 .2הערכה איכותנית בסיסית ,על פי משתנים
מרכזיים :פוטנציאל הפחתת פליטות ,מידת

הערכות יישומיות
הפחתת
פליטות

נראות ,השפעה על מודעות הציבור ,הערכת
עלויות ביצוע ואחזקה ומידת החדשנות .אלו

מידת
נראות

השפעה
על
מודעות

הערכת
עלות
ביצוע

עלות
אחזקה

1

2

3

4

נמוך
מקרא

מידת
חדשנות

גבוה
5

נועדו לייצר מסגרת התייחסות ,תעדוף ודיון
עבור הרשות.
 .3שיח מקצועי עם מגוון מנהלים ואנשי מקצוע
בעירייה – על מנת לבחון ,להוסיף ,להתייחס

ולדייק את המהלכים המוצעים.
כחלק משיח זה כינסה הרשות צוותי עבודה,
לדיון במדיניות ובמהלכים ,בהתייחס לתחומי
התכנית השונים .בראש כל צוות מונה בעל
תפקיד בכיר רלוונטי ,ובין חבריה נמנו נציגים
מכלל היחידות :חינוך ,דוברות ,יעוץ משפטי,
וכיוב' -מסגרת שסייעה לשמור על הראיה
הכוללת בבחינת כל מהלך ומהלך.
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סיכום מפגשים-
צוותי עבודה

 .4מיון הפעולות על פי פרמטרים רלוונטיים:
בהתאם לקהל היעד-

להפחית,
להדגים

מגזר הרשות -ראשון כחלוץ ודוגמא -תמיד צעד אחד
לפני המגזרים הנוספים :מגזר התושבים והמגזר

רשות

העסקי.

תושבים
בהתייחס לסוג הפעולה-

לעודד,
לאפשר,
לחייב

 פעולות ישירות -שיישומן מפחית מיידית את כמות
פליטות גזי החממה ,והן אינן תלויות בגורמים
מחוץ לרשות.

עסקים

 פעולות תכנון בראיה כוללת -המחייבות תהליכי
תכנון רחבים וכוללים שבבסיסם שיתופי פעולה עם
גורמים מגוונים מחוץ לרשות ובתוכה ,ושמידת
הפחתת הפליטות בהן אינה בהכרח מדידה באופן
מיידי וישיר .
 פעולות להובלת שינוי בהתנהגות ואורחות חיים-
שיישומן אינו מפחית פליטות גזי חממה באופן

פעולות
ישירות

מדיד ,אך הן קריטיות למהלך הכולל :פעולות

הובלת שינוי
בהתנהגות
ובאורח החיים

מיתוג ,שיווק והסברה ,פעולות חינוך ,עיצוב,
שיתוף הציבור וכיוב'.
תכנון בראיה
כוללת
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בסופו של שלב התכנון הראשוני ,מחזיקה רעננה

קווי מדיניות לעיר מקיימת

ברשימת מהלכים ,שהלכה והתרחבה במהלך הדיונים
קווי מדיניות
להפחתת פליטות גזי חממה

ובכרטיסי פרויקט תואמים.
מאגר זה אינו תכנית ,אלא אסופת מהלכים

מהניסיון
המצטבר...

המשקפת את תחילתו של התהליך ,וכוללת דפוסי

שיח תכנוני-
מקצועי

עבודה מוכרים ,לשימוש מיידי ברשות.
רשימת
פרויקטים
להפחתת
פליטות

בשלב שני גובש מתווה אסטרטגי לתכנית .צוות

פורום
עבודה

התכנון פיתח מספר 'מהלכי דגל' חדשניים ומובילים,
המשקפים את חיתוך הפרמטרים המרכזיים שעלו

כרטיסיות
פרויקט

צוותי
עבודה

בשלבי האפיון והתכנון הראשוניים:
 פעולות העתידות להביא להפחתה משמעותית
בתחומים העיקריים בהם נדרש צמצום ,עפ"י סקר

הפליטות

תעשייתי
7%

 פעולות המניעות תהליכי תכנון כוללים ורחבים
 פעולות המייצרות נראות ,חשיפה משמעותית
והובלת שינוי בהתנהגות ואורחות חיים.
 פעולות הניתנות ליישום בכל המגזרים -כצעד
ראשון ברשות ,ולאחריה במגזר התושבים ובמגזר

העסקי.
מימוש מהלכי הדגל שפותחו בהתאם למאפייני העיר
ותוכניותיה ,עשוי להביא את רעננה להשגת יעדי
צמצום פליטות גזי החממה שנטלה על עצמה .יתר
הפעולות שבטבלה ובכרטיסיות ,מקודמות ברשות
כחלק מתכניות העבודה של היחידות השונות ,ותכנית
זו אינה דנה באופן ביצוען ,כי אם מתווה מודל
לשיבוצן.
25

שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

מסחרי
18%

תחבורה
16%
פסולת תושבים
20%

בייתי
34%

פורום
ראשי
צוותים

משום כך הגביר השלב הבא את הצורך במודל,

המאפשר התייחסות שיטתית ,מובנית ואסטרטגית

קווי מדיניות
לעיר מקיימת

למגוון מהלכים המיועדים להפחית פליטות גזי

קווי מדיניות
להפחתת
פליטות גזי
חממה

מתודולוגי ,כמו גם אופרטיבי ,לפיתוח מסגרת עבודה

המרקם הקיים

חממה .תפקידו של המודל האסטרטגי לשמש כלי
משולבת וסינרגטית.
בניית מודל לפיתוח המרקם הקיים התבססה על
מספר הנחות יסוד:
 על המודל לסנכרן בין מגוון תחומי העשייה של
הרשות ,תוך הטמעת תפיסה מקיימת ושינוי
דפוסי התנהלות וניהול.
 על המודל להוות עבור הרשות ,בהובלת מחלקת

הקיימות ,כלי נח לעבודה מתמשכת ועצמאית.


אי הודאות היא חלק מן המציאות.

 חיוני להותיר מקום ולעודד גילויי חדשנות ,יוזמה
והתארגנות עצמית על מנת להפוך את המודל
ויישומו לנחלת הכלל.
גיבוש המודל הוא אחד התוצרים האסטרטגים של

התוכנית -הוא נקודת התפנית ,בין רשימת פעולות
זמינות לביצוע הרשות בשנים הבאות ,לבין מהלך
אסטרטגי המניח תשתית ,ומעודד עשייה ,חדשנות
ויצירתיות .זהו הישג מתודולוגי משמעותי של
התהליך ,שאפשר להתקדם לכתיבת תכנית פעולה
רב-שנתית להפחתת פליטות גזי חממה.
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תכנית רב שנתית

פיתוח
המודל

מבנה מודל רעננה לפיתוח הקיים
 .1המתווה האסטרטגי
מניח מספר מהלכי דגל משמעותיים ,כעמוד השדרה
של התוכנית הרב-שנתית .מהלכי הדגל מכונים במודל
'תפוחים' ,והם כוללים :

ליבת התפוח -מהלך אסטרטגי ליישום בכל
המגזרים ,המקשר בין הפחתת פליטות משמעותית,
שינוי אורחות חיים והנחת תשתית לתכנון ופיתוח
בעתיד .החיפוש אחר פעולות המשלבות בין כל אלה
הוביל להגדרת חמש תוכניות משמעותיות ,חדשניות
בקנה מידה לאומי ,אשר מימושן יוביל להפחתה של כ-

ליבת התפוח

 25%מכלל פליטות גזי החממה בעיר .כך שלמעשה,
מימוש המתווה האסטרטגי הוא שמגדיר את יעדי
ההפחתה של תכנית הפליטות ,על פי המנות .
מהלכים מקדימים -סדרת פעולות המכינות את
השטח למהלך האסטרטגי .פעולות אלו כוללות מגוון

מהלכים מקדימים

צעדים ,אשר על פי רב אינם מפחיתים פליטות באופן
ישיר ,כי אם מאפשרים את מימוש 'ליבת התפוח':
פעולות לימוד ,סקרים ,גיוס משאבים וכד'.
מהלכים

משלימים-

עם

תחילת

המהלך

האסטרטגי ולאורך פעולתו ,מחייב המודל נקיטה
בשורה של צעדים משלימים ,מתוך מטרה לתמוך,
להעמיק ,להרחיב ולמנף את המהלך כולו .הנחת
המודל היא כי צעדים אלו יפחיתו במצטבר כ 5%-מסך
הפליטות לאורך העשור.
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מהלכים משלימים

 .2מערך תשתית
מהווה את השלד התומך בעמוד השדרה האסטרטגי ,
ומאפשר את חלחול העקרונות העומדים בבסיס
התכנית ,ברבדים השונים :
חינוך -תשתית חברתית מובילה לקידום המהלך
הכולל .מהלך הפחתת פליטות גזי חממה מחייב
סנכרון מלא עם מערכת החינוך ,המהווה סוכן מוביל
ליישומה בקהילה .
חקיקה ותכנון -מגוון תהליכי תכנון ורגולציה,
הנדרשים לתמוך ביישום הפעולות המתחייבות מן

מערך תשתית :חינוך ,חקיקה ותכנון

ה'תפוחים' וממגוון התוכניות המומלצות .על כן מוטל
על מערך התכנון והחקיקה העירוני להניח תשתית
כנגזר מן התוכנית.
 .3הפנוי העירוני
מרכיב פיתוח הפנוי מופיע אמנם בתחומי
העשייה שמגדירה אמנת פורום ה ,15-אולם הוא אינו
כלול במתווה האסטרטגי ולא הוגדר עבורו 'תפוח'-
מהלך משמעותי ומוביל .אופי ההתייחסות למרכיב זה
נגזר מן השוני המהותי שלו משאר תחומי העיסוק

שמכתיבה האמנה ,היות וקיימת אי בהירות באשר
ליכולת למדוד את השלכותיו על צמצום פליטות גזי
החממה .עם זאת -על רקע חשיבותו ,הנראות שהוא
מייצר וכובד משקלו כגורם משלים למהלכים אחרים
(הצללה ,עידוד הליכה ,וכד') -מוגדר מרכיב ה'פנוי
העירוני'

כמהלך רוחב בעל חשיבות יתרה -חלק

אינטגראלי מן המודל .
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הפנוי העירוני-פעולות לירוק העיר

 .4פעולות רוחב
פעולות הרוחב הן מהלכים חיוניים ,משלימים למתווה
האסטרטגי ומאפשרים את מימושו .פעולתן אינה
משפיעה לגופו של פרויקט בלבד ,כי אם בעלת תפישה
רחבה וכוללת ,באשר לתכנית כולה:
שיווק

והסברה-

כלל

מהלכי

הנראות,

ההסברה ,ההטמעה והחשיפה שנגזרים מהתהליך,
ונדרשים להיות חלק בלתי נפרד מן התוכנית .על
השיווק וההסברה להפגין 'חזית אחידה' עם התהליך

פעולות רוחב -שיווק והסברה ,ניטור ואכיפה

במישור התוכני ,וכן בהיבטים יישומיים ועיצוביים.
יתרה על כך -בהיותו ערוץ תקשורת עיקרי עם תושבי
העיר ,מנגנון השיווק וההסברה הוא בעל אחריות
ישירה לקיום ושמירה על שקיפות מלאה בהתנהלות
העיר ,והבאתה של זו לכדי נראות גבוהה.
ניטור ואכיפה –מגוון מהלכי התוכנית מחייבים

מדידה מתמדת ,מעקב ובקרה ,וכן אכיפה -בשלבים
ובמהלכים הרלבנטיים .הניטור כולל מדידה מקיפה של
פליטות אחת למספר שנים ,וכן מדידה שוטפת סביב
ה'תפוחים' ,כמו גם סביב מגוון התוכניות -על מנת
לבחון את מידת האפקטיביות שלהם לצמצום פליטות
גזי חממה ,ובהתאם -לעשות שימוש שוטף במידע
לצורך שיפור ושכלול המהלך .
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 .5רשת חדשנות ,יוזמה ,מחקר ופיתוח
העיר רעננה רואה חשיבות עליונה בפיתוח יוזמה
וחדשנות בכל תחום עשייה בעיר .טיפוח הקיימות
בעיר מחייב השקעות במחקר ,פיתוח ושכלול כלים,
טכנולוגיות וכיוב' .רשת החדשנות ,היוזמה המחקר
והפיתוח נועדה לשמש כתפישה מובילה ,המקבלת
ביטוי בכל מרכיב ומהלך בתכנית ,וכן להוביל:
מהלכי יוזמה -מובילים עם השטח ...רעננה
מעודדת את מוסדותיה ותושביה מכל המגזרים
לאקטיביזם ,ליוזמות ולסינרגיה עם מגוון שותפים:
אקדמיה ,מעצבים ואדריכלים מן הארץ והעולם וכיוב'.
המודל מחייב שילוב מהלכים מעודדי יזמות מקיימת:

רשת חדשנות ,יוזמה מחקר ופיתוח:
'מובילים עם השטח'
'מעצבים קיימות'
'חוקרים קיימות'

פעולות המשקפות אוזן קשבת לקהילה המקומית,
עשייה ,יוזמה ומנהיגות ציבורית ואזרחית מן השטח.
זהו מרכיב המאפשר למודל להפוך מרשימת מהלכים
מוגדרת בידי צוות מקצועי ,למערכת פתוחה -מעודדת
יוזמות מהעירייה ,מהציבור ומהמגזר העסקי .זוהי
תפיסת משילות עדכנית בה שיתוף הציבור נעשה
באופן אקטיבי ,ולא כחותמת על התכנון המקצועי.

מעצבים

קיימות-

מהלכים

ההופכים

את

הקיימות לחגיגה של עיצוב ,תוך הקפדה על נראות
גבוהה .על כל עשייה מקיימת להוות קמפיין מוקפד,
על מנת לעורר רצון וחשק לקחת בה חלק.
חוקרים קיימות -שילוב האקדמיה והמגזר
העסקי היצרני ביוזמות ופתרונות למינוף העשייה
המקיימת -מחקר ,פיתוח שירותים ומוצרים וכיוב'.
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מודל רעננה לפיתוח החדש
ההפרדה בין יעדי צמצום הפליטות ובין היעדים

קווי מדיניות
לעיר מקיימת

לפיתוח 'החדש העירוני' ,היא תוצר מתודולוגי

קווי מדיניות
להפחתת
פליטות גזי
חממה

מרכזי של תהליך העבודה על תוכנית הפחתת
פליטות גזי החממה של רעננה.
'החדש העירוני'

ההבחנה החדשנית מעלה צורך בגיבוש אסטרטגיה
ברמה ארצית ובין-לאומית ,תוך הגדרת יעדי
הפחתה נפרדים ושאפתניים לפיתוח העתידי .אלו

אתגר חדש
יעדים לפיתוח
החדש

חיוניים על מנת לנצל את ההזדמנות הטמונה
בפיתוח -עליית מדרגה מ'חסכון במשאבים' ,לכדי
ייצור ו'החזרת משאבים' לסביבה ולחברה.
תכנית הפחתת פליטות גזי החממה של רעננה
אינה מגדירה יעדים באשר ל'חדש' ,אך עם זאת
קוראת לגורמים הרלוונטיים בזירה הארצית
והבין-לאומית לכנס צוות חשיבה מקצועי ,שיגבש
תוצר אסטרטגי ,הנותן מענה לנקודה קריטית זו.
ואולם עד אשר יינתן מענה ,וברוח התכנון המקיים-
רעננה אינה ממתינה ומתחילה במסגרת תכנית
המתאר העירונית בניתוח תוכניות הפיתוח והבינוי,
העומדות על סדר היום העירוני .זאת במטרה שלא
להמשיך את הפיתוח בעיר בדפוסים שיחייבו

בעתיד 'צמצום פליטות'.
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תכנית רב שנתית

תהליך העבודה על תכנית הפחתת פליטות גזי חממה -סכימת התפתחות

קווי מדיניות לעיר מקיימת
קווי מדיניות להפחתת פליטות גזי חממה
מהניסיון
המצטבר...

מסלול
החדש
העירוני

רשימת
פרויקטים
להפחתת
פליטות

כרטיסיות
פרויקט

שיח
תכנוני-מקצועי

מסלול
פיתוח
הקיים

פורום
עבודה

מתווה
אסטרטגי

פורום
ראשי
צוותים

צוותי
עבודה

יעדי
אתגר
לפיתוח
'החדש'

יעדי
צמצום
פליטות

התחדשות

תכנית פעולה רב-שנתית
תכנית עבודה 2011

32

שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

התכנית הרב שנתית להפחתת פליטות גזי חממה
על רקע האתגר הטמון בצמצום פליטות גזי חממה
בעיר מתפתחת ,ובהינתן כעשר שנים בלבד ליישום
יעדי האמנה -מחויבת תכנית הפחתת פליטות גזי
החממה ברעננה להשתלב בהתחדשות העירונית

הכוללת ,ולהניח מודל עבודה רב-שנתי בשני
מסלולים' :פיתוח הקיים' ו'החדש העירוני'.
על התכנית להתייחס לצמצום פליטות גזי החממה
בעיר מתוך ראיה עירונית כוללת :כלכלית ,חברתית
וסביבתית -בהתייחס למרקם הקיים ,לתוכניות
עתידיות ,לסינרגיה ולהשפעה ההדדית ביניהם.
התוכנית הרב-שנתית משקפת את ישום המודל,
המאפשר תחילת פעולה מיידית ,ובו בעת מותיר
מסגרת גמישה  ,המכירה בצורך בשינוי ,עדכון ,שילוב
טכנולוגיות
המשתנה.

חדשות

ויוזמות-

בהתאם

למציאות

קווי מדיניות
לעיר מקיימת
קווי מדיניות
להפחתת
פליטות גזי
חממה

מסלול
מסלול
'החדש העירוני' 'פיתוח הקיים'
תכנית רב שנתית
תכנית עבודה 2011
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מהלכה למעשה -מסלול פיתוח הקיים
מתבסס על המתווה האסטרטגי ,משקף את המודל
על

מרכיביו

השונים,

ומניח

את

היעדים

הסקטוריאליים והדו-שנתיים להפחתת פליטות גזי
החממה בעיר.
השלד האסטרטגי המוביל כולל ארבעה 'תפוחים',

שיישומם המלא מצופה להביא להפחתה של
למעלה מ 25% -מסך הפליטות בעיר ביחס לשנת
:2000

הפרדת פסולת במקור
הפחתה מצופה של כ 11% -מסך הפליטות בעיר
התייעלות אנרגטית בבתים ובעסקים
הפחתה מצופה של כ 9-10%-מסך הפליטות בעיר
חדשנות,
יוזמה
ומו"פ

מערך שאטלים עירוני
פעולות
משלימות

הפחתה מצופה של כ 3%-מסך הפליטות בעיר

הפרדת פסולת במקור
התייעלות אנרגטית
בבתים ובעסקים

התחדשות ירוקה

מערך שאטלים

הפנוי העירוני

הפחתה מצופה של כ 3%-מסך הפליטות בעיר
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התחדשות ירוקה

סה"כ פוטנציאל
הפחתה מעל 25%

פעולות
מקדימות

מערך
תשתית:

פעולות
רוחב:

הפרדת פסולת במקור

עירוני להפרדת פסולת במקור .העיר החלה בפיילוט

לא מקדם

במהלך שנת  2010החלה רעננה בהכנות למהלך כלל
1

2

3

4

5

להפרדת פסולת רטובה מפסולת יבשה בתחילת
 2011ותרחיב אותו ,מתוך מטרה להגיע ליישום בכלל
שכונות העיר ,במרחב הציבורי ,במוסדות העירייה,

פוטנציאל
הפחתת
פליטות

5

בעסקים ובתעשייה.
במסגרת המהלך התבצעה הדרכה בבתי התושבים,

נראות

5

במהלכה התבקש כל בית אב להפריד פסולת .פעולות
ההסברה מלוות בקמפיין שיווקי ייעודי ובניטור -מדידת
כמויות האשפה בבתים .פעולות לאכיפת ההפרדה

השפעה על
מודעות
הציבור

5

יחלו רק בשנת  ,2013על מנת לאפשר את הטמעת
עלות ביצוע

הנושא וביצועו מרצון.

1

פרטי המהלך מפורטים בתכנית האב להפרדת פסולת.
עלות אחזקה

במידה והמהלך יבוצע בשלמותו ,הוא צפוי להפחית

1

כ 11%-מכלל פליטות העיר.
חדשנות
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5

מקדם פעולה

פסולת
תושבים
חסכון
9%
11%

התייעלות אנרגטית במגזר הביתי
רציונל

משקי הבית ברעננה מהווים נתח משמעותי מסך
צריכת האנרגיה של העיר .תהליך האפיון הכולל חשף
מגמות של עליה ברמת החיים ,לצד דפוסי צריכה,
שאינם תמיד מתיישבים עם הצניעות שאפיינה את
העיר בתחילת דרכה .המצב הסוציו-אקונומי בעיר
מעלה סברה כי מגמות אלו אינן ניתנות לשינוי באחת,
לא כל שכן הרשות אינה יכולה לשלוט באופן ישיר
בהעדפות ובהרגלי המחיה של תושביה.
בהינתן התנאים הללו ולאור רמת ההשכלה הגבוהה
בעיר -רואה הרשות את מקומה בהגברת מודעות
התושבים

להשלכות

מעשיהם,

באופן

המעודד

ומאפשר לתושבים לשנות דפוסי חיים וצריכה.
כ 90%-מסך צריכת האנרגיה הביתית ,מקורה
בשימוש בשבעה מכשירי חשמל ביתיים -מקרר,
מזגן ,מדיח ,מכונת כביסה ,מייבש ,מקפיא ,דוד חימום
ושימוש בנורות ליבון .מחקר של 'אדם טבע ודין' קובע
כי שימוש במכשירים בעלי דירוג אנרגטי גבוה ,עשוי
לחסוך בממוצע  30%מתצרוכת האנרגיה.
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מטרה
הרשות תעודד החלפת סל מכשירים זוללי חשמל

בייתי 29%

במחצית מבתי האב בעיר* ,עד לשנת .2020
* מתוך הנחה ש 50%הנותרים הם חדשים ,או יוחלפו באופן עצמאי

חסכון
5%

דפוסי עבודה
הרשות תערוך בדיקה מקיפה וסקר שוק לבדיקת

יעילים ,בהוכחת מחזור מכשירים ישנים

לא מקדם

 הקמת קרן למתן סבסוד/הנחות ברכישת מכשירים

 עבודה מול חברות ליבוא וייצור מכשירי חשמל,
למתן הנחות לתושבי העיר ,ברכישת מכשירים
יעילים
 סיוע לתושבים בהחלפה למכשירים יעלים אנרגטית,

1

2

פוטנציאל
הפחתת
פליטות
נראות

על בסיס סוציו-אקונומי
 סיוע בפינוי ישנים למיחזור פסולת אלקטרונית
:תפוקות צפויות
ניתן להפחית כ 5%-מסך פליטות גזי החממה בעיר
ביחס לשנת .2000
שותפים אפשריים

השפעה על
מודעות
הציבור

3

4

5

5

5

5

עלות ביצוע

1

עלות אחזקה

2

משרד האנרגיה והמים ,המשרד להגנת הסביבה,

חברת חשמל ,יוזמת האנרגיה הטובה ,חברות מוצרי
חשמל.
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חדשנות

5

מקדם

חלופות ושותפויות שונות ליישום ה'תפוח' .למשל:

הערכת עלויות בסיסית
₪15,000
עלות מוערכת של סל מכשירים מלא.
 165מליון ₪
עלות כוללת עבור  50%ממשקי הבית בעיר
( 11,000בתי אב)
₪300,000
עלות מוערכת להקמת הקרן
(עריכת סקר ,פרסום וכד')
מקורות מימון
הקמת קרן -במימון הרשות
עלויות יישום -תלויות במודל שייבחר ליישום .יוחלטו
על ידי הרשות ,לאחר סקר השוק.
קשר לפרויקטים נוספים
התייעלות אנרגטית במגזר העסקי ,יוזמת משרד
התמ"ת ,כרטיס תושב רעננה ,פרויקט רווחה ברשות
דוגמאות
יוזמת האנרגיה הטובה-
חלוקת נורות חסכוניות והתקנת דודי שמש בפריפריה.
מימון על ידי תרומות ו'איזון פחמני' של תושבים.
ארגון  ,MEEAאלנוי-
עידוד החלפת נורות ,החלפת מקררים ,החלפת מכונות
כביסה והחלפת מזגנים ,עבור אוכלוסיות חלשות.
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התייעלות אנרגטית במגזר הביתי -תכנית התייעלות ביתית
רציונל
היות וחוסר מודעות הוא חסם עיקרי להתייעלות
בייתי 30%

אנרגטית במגזר הביתי ,קיימת אלטרנטיבה נוספת
להתייעלות ,במודל בעל רמת מעורבות פחותה.

חסכון
4%

מטרה

דפוסי עבודה
הרשות תסבסד 'ביקור בית' של חברת יעוץ ב70%-

לא מקדם

אנרגטית.

מבתי האב בעיר .היועצים יכינו בשיתוף עם התושב
'תכנית התייעלות ביתית' מותאמת באופן פרטני עבור
משק הבית.

1

2

פוטנציאל
הפחתת
פליטות
נראות

 בדיקת מכשירי החשמל הביתיים
 בדיקת בידוד
 ניתוח חשבונות חשמל ,דפוסי התנהלות וכד'.
 בצוע פעולות מיידיות-
התקנת חסכמים ,ניקוי פילטרים וכו'.

השפעה על
מודעות
הציבור
עלות ביצוע

ההנחה היא כי עם המודעות לנתוני החזר ההשקעה,

3

4

5

4

4

5

3

תעלה הנכונות לביצוע הצעדים להתייעלות אנרגטית.
פוטנציאל הפחתה -כ 20%-מתצרוכת האנרגיה

עלות אחזקה

5

הביתית.
תפוקות צפויות

חדשנות

ניתן להפחית כ 4%-מסך פליטות גזי החממה בעיר
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5

מקדם פעולה

הרשות תפעל להגברת המודעות לצעדי התייעלות

שותפים אפשריים
בדומה לאלטרנטיבה ראשונה
הערכת עלויות בסיסית
₪250
עלות מוערכת ל'ביקור בית' הכולל סקר ותוכנית
התיעלות אנרגטית למשק הבית.
₪3,300,000
עלות כוללת עבור  60%ממשקי הבית בעיר
( 13,200בתי אב)
מקורות מימון
₪200
עלות למשק בית
₪ 50
תקציב השתתפות רשות למשק בית
₪ 660,000
סה"כ תקציב רשות לשלוש שנים
קשר לפרויקטים נוספים
הפרדת פסולת במקור ,התקנת חסכמים ,תמ"א ,38
התייעלות אנרגטית בעסקים ,בידוד מבני מגורים
דוגמאות
אתר חברת GREEN HOME CONSULTING

מציג דוגמאות לחסכון כספי ממשי במשק הבית.
הניתוח נעשה מול התפלגות צריכת האנרגיה
הביתית ,כפי שהיא באה לידי ביטוי במשקי הבית.
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התייעלות אנרגטית במגזר העסקי
רציונל

חסכון
עסקי
4%
14%

תהליך המיפוי והאפיון ברעננה ,מצביע על עליה חדה
במספר העסקים ברחבי העיר .גם אם מדובר בעסקים
קטנים (משרדים ועסקים זעירים) בעלי צריכה

אנרגטית לא גבוהה במיוחד ,הרי שלמעלה מ 2/3-מסך
צריכת האנרגיה שלהם ,מקורה בשימוש במזגנים

מתצרוכת האנרגיה.

לא מקדם

גבוה ובנורות חסכוניות עשוי לחסוך בממוצע 30%
מטרה

1

2

הרשות תעודד החלפת מזגנים ונורות ליבון בכל

פוטנציאל
הפחתת
פליטות

דפוסי עבודה
פעולה במגזר העסקי קלה יותר ליישום ,ואפשרית

נראות

בתי העסק והמשרדים בעיר ,עד לשנת .2020

3

4

5

5

5

לביצוע ברמות התערבות שונות:
 הקמת קרן לעסקים למתן סבסוד/הנחות ברכישת

השפעה על
מודעות
הציבור

5

מזגנים יעילים ונורות חסכוניות.
 חיוב החלפת מכשירים בזבזניים והתקנת מערכות

עלות ביצוע

1

בקרה לצריכת אנרגיה בחקיקה עירונית ,תנאי רישוי
עסק וכיוב'.

עלות אחזקה

' תו תקן רענני' -מתן נראות לעסקים שבצעו

2

התייעלות אנרגטית במסגרת המהלך.
תפוקות צפויות
ניתן להפחית כ 4%-מסך פליטות גזי החממה בעיר
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חדשנות

5

מקדם פעולה

ובנורות ליבון .שימוש במזגנים בעלי דירוג אנרגטי

שותפים אפשריים
משרד האנרגיה והמים ,המשרד להגנת הסביבה,
המגזר העסקי ,חברת חשמל.
הערכת עלויות בסיסית
עבור הקמת קרן התייעלות אנרגטית במגזר העסקי-
 ₪ 150עלות מוערכת מיזוג  +נורות למ"ר עסקים.
 295,000מ"ר עסקים ברעננה (לפי חיובי ארנונה).
₪ 44,250,000
עלות כוללת החלפת מזגנים  +נורות בעסקים.

 ₪200,000עלות מוערכת להקמת הקרן
(עריכת סקר ,פרסום וכד')
עבור התקנת מערכות בקרת אנרגיה-
₪ 1500
עלות מוערכת למערכת בקרה לצריכת אנרגיה.
 10,000מערכות
כמות דרושה משוערת ,עבור עסקים ומשרדים בעיר.
₪ 15,000,000
עלות כוללת להתקנת מערכות בקרה לצריכת אנרגיה,
בעסקים בעיר.
מקורות מימון
הקמת קרן -במימון הרשות
עלויות יישום -תלויות במודל שייבחר ליישום .יוחלטו
על ידי הרשות ,לאחר סקר השוק.
קשר לפרויקטים נוספים
התייעלות אנרגטית במגזר הביתי ,מועדון עסקי,
התחדשות מרכז העיר ,התחדשות אזור התעשיה
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מערך שאטלים עירוני
רציונל
אפיון ומיפוי העיר רעננה מגלה ,כי מדובר בעיר

קומפקטית

ונוחה

להליכה

ורכיבה

על

אופניים

(טופוגרפיה נוחה ,מבנה עירוני המאפשר קרבה לרחוב
אחוזה מכל מקום בעיר ,מדרכות רחבות ומצלות וכיוב').
רעננה משקיעה מאמצים רבים בעידוד תושבי העיר
להליכה ,רכיבה ושימוש בתחבורה ציבורית .העיר

מקדמת פרויקט  ,BRTתכנית אב לשבילי אופניים,
תכניות חינוכיות לעידוד ההליכה לבתי הספר ועוד .עם
זאת 6% -מסך הפליטות בעיר ,מקורם בנסועה פנים
עירונית ברכב פרטי .לרב מדובר בנסיעות קצרות,
שהתקבעו בדפוסי החיים הפרבריים -נסיעה למכולת,
לביה"ס ,למרכז וכיוב' .אלו אחראיות לא רק על היקף
פליטות גזי החממה ,אלא מהוות מקור עיקרי (עד יחיד)
לפליטות מזהמים בעיר.
מטרה
הפחתה של  50%מן השימוש ברכב פרטי לנסיעות
פנים-עירונית.
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דפוסי עבודה

הרשות תקים מערך שאטלים עירוני ותעודד את
השימוש בו .על השירות להיות אטרקטיבי ,זמין ,נח

תחבורה13%

וזול בכדי להוות אלטרנטיבה בת-תחרות לנוחות

חסכון
3%

שמציע הרכב הפרטי:
 מסלולים קבועים לאורך ולרוחב העיר.

לא מקדם

 חיבורים למערכת ה ,BRTלכניסות לעיר ,לאזורי
התעסוקה ולמרכזי תחבורה.

1

2

3

4

5

 תשלום 'חופשי שנתי'.
 רכבים אופנתיים ובולטים בשטח – פרסומת בתנועה
כמו כן ניתן לשקול הפעלת שאטלים ייעודיים לבני נוער-
הסעות לבתי הספר ,לתנועות הנוער ,לאזורי בילוי

וכיוב'.
תפוקות צפויות
רעננה מציבה כיעד לחסוך כ  3%מסך צריכת

פוטנציאל
הפחתת
פליטות
נראות

השפעה על
מודעות
הציבור

4

5

5

האנרגיה בעיר.
עלות ביצוע

1

שותפים אפשריים
משרד התחבורה ,נתע ,חברות האוטובוסים ,מנהלת
מרכזי מסחר ותעסוקה גדולים (אזורי תעסוקה ,הקניון,

עלות אחזקה

3

ביג ,סינמה סיטי וכו').
חדשנות
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5

מקדם פעולה

 עלייה וירידה ללא תחנות – איפה שרוצים.

הערכת עלויות בסיסית
₪ 400,000
רכישת מיניבוס עירוני
₪ 150,000
עלות תפעול לשנה
₪ 3,000,000
רכישת  6רכבים ,תפעול ופרסום
מקורות מימון
יישקלו בהתאם למודל הנבחר
קשר עם פרויקטים נוספים
 ,BRTאיחוד אמצעי תשלום ,כרטיס תושב ,תכנית אב
לשבילי אופניים ,היסעים לאזור התעשייה ,התחדשות
מרכז העיר ,הליכה לבתי הספר ,חוזי זכיין לרכבים
מעוטי פליטות
דוגמאות

חברת  Oracle -בפארק העסקים Thames Valley
באנגליה ,מפעילה אוטובוס המיועד לעובדים מכל
החברות בפארק וכן למבקרים .החברה מספקת
חמישה אוטובוסים מפוארים עם מושבי עור ,חיבור
אלחוטי

לאינטרנט

ומזגן.

האוטובוסים

פועלים

באמצעות ביודיזל לפי התקן של . Euro4
בעקבות הכנסת השירות ,מספר המכוניות הנכנסות
לפארק פחת בכ. 13%-
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התחדשות ירוקה
רציונל
ברעננה  1200בניינים בבניה רוויה (מגורים ג' ומגורים
בייתי 31%

ב' דמוי ג') .בניגוד לתדמיתה של העיר ,כ 60%-מן
התושבים בה אינם גרים בבנייה צמודת קרקע .משמע-

 20%מסך פליטות העיר ,הם מתצרוכת חשמל בבניה

חסכון
3%

רוויה .פוטנציאל חסכון האנרגיה בשדרוג בניינים

הרשות תעודד ותסייע בשיפוץ מבני מגורים,

לא מקדם

מטרה

1

2

3

4

5

בהתאם לתקן ירוק מחמיר' .התחדשות ירוקה' של

מחצית מכלל הבניה הרוויה בעיר (כ 600-בניינים).
דפוסי עבודה
אגף ההנדסה יפעל לפיתוח תמ"א  38ירוקה ,כדאית
ואטרקטיבית ליישום .למשל:

פוטנציאל
הפחתת
פליטות
נראות

4

5

 לווי ויעוץ לתהליך
 הגדלת זכויות בניה המותרות לפי התמ"א
 האצת הליכי רישוי

השפעה על
מודעות
הציבור

4

 סיוע במתן בטחונות בנקאיים
הטבות בהיטלי השבחה

עלות ביצוע

5

 הרחבת אפשרויות הבניה (שינוי קווי בניין וכיוב')
 שיווק

עלות אחזקה

כמו כן ניתן לשקול הרחבה של יישום התמ"א בעבודות

5

שיפוץ דורשות היתר ,ובבניינים חצי-ישנים ,שאינם
עומדים בתנאי התמ"א הקיימת.
תפוקות צפויות
ניתן לחסוך כ  3.3%מסך צריכת האנרגיה בעיר

חדשנות

5

מקדם פעולה

בתקן ירוק הוא .30%

שותפים אפשריים
משרד הבינוי והשיכון ,המשרד להגנת הסביבה ,תרבות
הדיור ,המועצה הארצית לתכנון ובניה ,יזמי תמ"א 38
הערכת עלויות בסיסית
הרשות אינה נוטלת בהוצאות ישירות לשיפוץ המבנים.
 100%מעלות השיפוץ מוטלת על היזם.
 ₪ 200,000הערכת עלויות לעבודת פיתוח המסלול
(סקר התכנות ,קביעת סטנדרטים וכיוב').
 ₪ 100,000הערכת עלות שנתית לתפעול
(תקן למרכז התחום וכיוב')
קשר עם פרויקטים נוספים
תכנית מתאר ,בידוד בתי מגורים ,התחדשות עירונית,
תמ"א .38

דוגמאות
מודל לתמ"א ירוקה ,במסגרתו מטופלים מספר תחומים:
 מעטפת הבניין -בידוד ,פתחים ,הצללה וחומרי גמר
 מערכות מים -הכנה לטיפול במים אפורים ,איסוף מי

מזגנים ,חלחול מי נגר עילי וכיוב'
 גינון  -צמחיה מתאימה ,מערכת השקיה חסכונית וכו'.
 חסכון בחשמל -מערכות אקטיביות לחסכון בחשמל,
שימוש בתאורה חסכנית
 שיפור האוורור בבניין
 פסולת -תשתיות להפרדת פסולת ולקומפוסטציה.
 בניית היחידות החדשות בתקנים ירוקים מחמירים,
תוך התחשבות בעקרונות בניה נבונה.
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יישום מודל 'פיתוח הקיים'
על הרשות ,ובראשה מחלקת הקיימות ,מוטלת
האחריות 'להרכיב' בכל שנה את תכנית העבודה על

כלל כרטיסיות
פרויקטים להפחתת
פליטות גזי חממה

בסיס המתווה האסטרטגי ,בהתבסס על גאנט מנות
היישום ,אינוונטר הפרויקטים ,ובהמשך לפעולות
שהחלו בשנים קודמות.
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כלל כרטיסיות
פרויקטים לפיתוח
הפנוי העירוני

התוכנית השנתית נדרשת לשקף "תפיסת הזדמנויות" ,להשתלב בצורה מיטבית בתוכנית
העבודה הכוללת .כל זאת -תוך הרחבה ועדכון על בסיס הצרכים ,הידע והניסיון של
היחידות הרלוונטיות ברשות ,ומתן מענה ליוזמות התושבים וצרכי השטח.
כרטיסיות הפרויקטים ליישום מיידי כוללות מהלכים

אותם החליטה הרשות ליישם בזמן הקרוב ,בהתאם
לתכניות העומדות בה על הפרק.
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יישום המודל הרענני משקף ראיה בין-תחומית
וכלל עירונית ,שלא על בסיס רשימת פרויקטים.
יחד עם זאת – הוא מובנה ומקיף את כל מסלולי
האמנה .הלוח שלהלן מציג את מסלולי האמנה על
פי אבני הדרך ,לביצוע הפעולות הישירות
הנגזרות מהמודל והתוכנית הרב-שנתית.

הפרויקטים המוצגים בלוח משתלבים במודל
ומשקפים עשייה שוטפת (אשר בחלקה כבר העיר
התחילה ליישם).

כמו גם מהלכים מרכזיים

במימוש התוכנית האסטרטגית .סיכום הלוח
מצביע על הפחתה של כמעט  35%מסך
פליטות גזי החממה ,ביחס לשנת .2000

עם צבירת הניסיון בארץ ובעולם,
נראה כי אכן יש מקום להפריד בין
מהלכי  – MUSTמוכרים וידועים,
אותם

מקדמות

כל

הרשויות

המעוניינות בנושא (נורות חסכניות,
חסכמים  ,רכיבת אופניים ,הליכה
לבתי הספר וכד') ,לבין מהלכים
אסטרטגיים – אשר משקפים ייחודיות
עירונית וחדשנות.

נראה כי הערך

המוסף של התוכניות האסטרטגיות
אכן טמון בשילוב המתאים ביניהם.

'ההפחתה הנדרשת' ,שאופן חישובה מוסבר
בתחתית הטבלה ,מדגימה את ההשלכות של
הגישה

התוספתנית-

המבקשת

לחזות

את

המציאות העתידית עד לשנת  .2020גישה זו
מתעלמת באופן גורף מכל מרכיב של השתנות:
מחד גיסא -חוסר ודאות ,המחייב גמישות
תכנונית ; ומאידך גיסא -התקדמות טכנולוגית וידע
חדש ,המחייבים התחדשות בדפוסים עדכניים,
שלא ידרשו לתיקון ומזעור נזקים בעתיד.

50

שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

תובנות אסטרטגיות
בבסיס התכנית
 חוסר ודאותתובנות אסטרטגיות
בבסיס התכנית
 -החדש העירוני

דו"ח מסכם -פירוט
הפעולות
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מהלכה למעשה -מסלול 'החדש העירוני'
מסלול ה'חדש העירוני' בתכנית הפחתת הפליטות של
העיר ,רואה בתכנון ,בפיתוח ובבינוי העתידי בעיר
הזדמנות להובלת שינוי בדפוסי הפיתוח של רעננה.
על רקע זאת ,מציבה רעננה אתגר בשתי זירות
ביצוע:
.1

עבודה מתודולוגית מנחה -רעננה מעלה את
סוגיית

'החדש

העירוני',

ופונה

לגורמים

הרלוונטיים בזירה הארצית והבין-לאומית :פורום
ה ,15-המשרד להגנת הסביבה ,ארגון ICLEI
העולמי ושאר בעלי עניין ,בבקשה לכנס צוות
חשיבה מקצועי ,לגיבוש אסטרטגיה ,הגדרת
מתודולוגיה,

דפוסי

פעולה

ויעדים,

באשר

לפיתוח החדש.
.2

מימוש הזדמנויות ברעננה -במקביל -היות
וחלק ניכר מן התוכניות העתידיות ברעננה נמצא
עדיין בשלב התכנון -העיר רואה הזדמנות בלתי
חוזרת לתת תשומות משמעותיות לעיצובן
המקיים ,מתוך מטרה להוביל למאזן בין ייצור
וצריכת האנרגיה בעיר ,ושאיפה לייצור מאזן
חיובי.
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2007

תוכנית הפחתת פליטות גזי החממה במרחב
העירוני החדש ,מהווה אתגר למגוון העוסקים
בתכנון ופיתוח העיר העתידית ,על מגוון
מרכיביה .תוכנית המתאר המגובשת בימים אלה
משקפת תפיסת קיימות ומיועדת להוות מהלך
ראשון

להטמעת

הקיימות

בדפוסי

הבינוי

והפיתוח העתידיים בעיר.
בתהליך גיבושה של תכנית המתאר נבחנו
סוגיות שונות בתכנון העיר -יעדי אוכלוסיה ,אזורי
פיתוח,

התחדשות

עירונית

וכיוב',

בראיה

מקיימת ,והתוו את הדרך בבחינת החלופות.
זהו ביטוי אופרטיבי ישיר למדיניות שהתוותה
רעננה -קידום התחדשות בדפוסים בהם
מוטמעת מראש תפיסת הקיימות.
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2007

מהלכה למעשה -אבני הדרך
במסלול 'פיתוח הקיים' מהווים 'התפוחים החמים' את אבני הדרך -נקודות ציון לאורך
התוכנית הרב שנתית של מחלקת הקיימות ,המגדירות את הבסיס ליעדי ההפחתה
שמציבה רעננה:

מתוך הכרה בדינאמיות של המערכת ,נעשית הערכת התכנית ועיצובה בזמן אמת.
יעדי הפחתת פליטות גזי החממה השנתיים של העיר ,נקבעים על בסיס ניטור ומדידה
מתמדת -הנמשכת לאורך כל התהליך ,תוך בחינה עצמית והתאמת דפוסי הביצוע
לעתיד .משמעות הדבר היא ,כי הזדמנות השינוי וההתאמה היא רכיב מובנה בכל
מהלך -מוביליו נדרשים לממשה ולהופכה לדפוס עבודה מוביל בקבלת החלטות.
מגוון הפעולות הנלוות -מהלכים מקדימים ומשלימים ,פעולות תשתית ,טיפוח הפנוי
העירוני ,שיווק ,הסברה ואכיפה -יסייעו ויקדמו את העיר בהגעה ליעדים שהציבה.
החדשנות ,המחקר והפיתוח יובילו אותה לקראת רף חדש בכל תחום ותחום:

58

שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

 2013-14מקבץ פעולות אפשרי
פעולת ליבה -התייעלות אנרגטית בבתים ובעסקים
פעולות הכנה
למהלך הבא:
שבילי אופניים בעיר ובמרחבהסובב
 לוח ( CAR POOLנסיעותמשותפות) עירוני

פעולות משלימות:
 מעבר לאנרגיה נקייה בחימום בתים. מערכות סולאריות על מבני עסקים. ניהול מערכות תאורת רחוב. -נורות חסכניות בתאורת רחוב.

1

מערך תשתית
חקיקה ותכנון:

חינוך:

 חקיקה ותכנון בתחום האנרגיה תכנון ברמת האזור והשכונה -פינוי פסולת פניאומטי בשכונות חדשות

פיתוח הפנוי העירוני

 לומדים לחסוך אנרגיה הטמעת תוצרי 'קיימא חברותא' -הכשרת בני נוער לניטור ופיקוח

נטיעת עצים להצללה על חזיתותדרומיות במבני ציבור
פיתוח רשת ההליכה-קתדרה בנושא הפחתת צריכה

2

3

פעולות רוחב
פעולות ניטור ואכיפה:

פעולות שיווק והסברה:

הפקת לקחים והערכות ביןהיישום במגזר הפרטי והעסקי
סקר פליטות עדכני-מחלקת הקיימות -מעקב ובקרה

קמפיין מתמחה -חסכון באנרגיה. תכנית ריאליטי בנושא התייעלותאנרגטית

4

חדשנות ,יוזמה ,מחקר ופיתוח
מהלכי יוזמה-
'מובילים עם השטח'
קול קורא ליוזמות תושבים בתחוםהאנרגיה
רעננה מייצרת אנרגיה :שמש ,רוח,תנועה ,פסולת וכו' -מחקר ופיתוח.
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מעצבים קיימות
משיכת אדריכלים בקנ"מ עולמי לתכנוןמבנים חוסכי אנרגיה
חוקרים קיימות
הזמנת גופים אקדמים לערוך ניסוייםומו"פ בתחומי אנרגיה ובניה ירוקה
--

5

 2015-16מקבץ פעולות אפשרי
פעולת ליבה -מערך שאטלים עירוני
פעולות הכנה
למהלך הבא:

פעולות משלימות:
 קשר עם מעסיקים לעידוד הגעהבתחבורה ציבורית ואופניים לעבודה
 מערכות מידע חדשניות לתח"צ הפחתת תקני חניה במרכז העיר סעיפים מחייבים לרכבים מעוטיפליטות בחוזי קבלנים

 חלוקת מיכל ממותג לאיסוףמי מזגנים
 תקינה וחקיקה לבניה ירוקה' -קיוסק ירוק'

1

מערך תשתית
חקיקה ותכנון:

חינוך:

 חקיקה ותכנון בתחום התחבורה תמ"א  38רעננית -תקן ירוק רענני מחמיר

 פרויקט רכיבה לביה"ס הפקת חוברת מסלולי אופניים שאטלים לבני הנוער :לתנועה,לאזורי בילוי וכו'.

2

פיתוח הפנוי העירוני
 שילוט על עציםאירוע חקלאות עירוני-רשת גינות קהילתיות

3

פעולות רוחב
פעולות ניטור ואכיפה:

פעולות שיווק והסברה:

ניטור תנועה לפני ואחריהפעלת מערך השאטלים
 אכיפה בנושא הפרדת פסולת-מחלקת הקיימות -מעקב ובקרה

קמפיין מתמחה -נסיעה בתח"צ. עידוד יזמות בנושא רכבים מעוטיפליטות

4

חדשנות ,יוזמה ,מחקר ופיתוח
מהלכי יוזמה-
'מובילים עם השטח'
 חלוקת אופניים כשי לחג בעירייהובמערכת החינוך
... -
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מעצבים קיימות
מודל חדשני לתחנות המתנה לתח"צעיצוב השאטלחוקרים קיימות
הזמנת גופים אקדמים לערוך ניסוייםומחקרים עירוניים בתחומי תחבורה
--

5

 2017-18מקבץ פעולות אפשרי
פעולת ליבה' -התחדשות ירוקה'
פעולות העמקה
למהלכים קודמים:

פעולות משלימות:
 מחזור פסולת בנייןהתחדשות ירוקה במבני ציבורחיוב מתן מפרט והוראות הפעלהלבניה ירוקה
חיוב חזית ירוקה במבני עסקים-איסוף מי מזגנים באחוזה

 שימוש באנרגיה סולאריתבתאורה ובשילוט עירוני
 פינוי אשפה פניאומטי מערכת PRT)(Private Rapid Transportation

1

מערך תשתית
חקיקה ותכנון:

חינוך:

 חקיקה ותכנון בתחום הבניה הירוקה תקן בידוד גבוה לעסקים גדולים מתן זכויות לפי תמ"א  38למבנים חצי-ישנים
 -יצירת רשיון בניין' דורש חידוש

פיתוח הפנוי העירוני

 קורסים והכשרות -גינון קהילתי,גינון גגות וכו'.
 -פעילות תוכן בשטח הפתוח

הצללות בשטח הציבוריחניות על מצע מחלחלמערכת מיפוי לטבע עירוני-ניקוי מים באמצעות צמחיה

2

3

פעולות רוחב
פעולות ניטור ואכיפה:

פעולות שיווק והסברה:

בדיקת החזרת ההשקעה בבניהירוקה -עלות מול רווח
-מחלקת הקיימות -מעקב ובקרה

קמפיין מתמחה -התחדשות ירוקה. חיוב הצבת שלטי הסבר עלבניינים ירוקים

4

חדשנות ,יוזמה ,מחקר ופיתוח
מהלכי יוזמה-
'מובילים עם השטח'
'קול קורא לתושבים' ליוזמותבתחום הבניה הירוקה
 -תחרויות ומלגות לסטודנטים
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מעצבים קיימות
-תחרות תכנון בבניה ירוקה

חוקרים קיימות
הזמנת גופים אקדמים לערוך ניסוייםומחקרים עירוניים בתחומי בניה ירוקה
--

5

2007

במסלול 'החדש העירוני' ,וכחלק בלתי נפרד מפיתוח מתחמים חדשים,
העומדים על סדר היום בעיר וסביבתה -על רעננה לבחון ולהציב יעד שאפתני אך
ריאלי ,הניתן להשגה ע"י תקנים מחמירים בבניה ,בפיתוח ,ובהקמת תשתיות
חדשות ,לצד בחינת אפשרויות חדשניות לייצור אנרגיה בדפוסים מקיימים.
היעדים אותם תציב רעננה הם בסיס לבחינה ועדכון מתמיד ,לאור עבודת
התכנון ברמה הלאומית והבנ"ל ,ולאור המציאות המשתנה.

דוגמא למדרג יעדי פליטות גזי חממה עבור בניה עתידית
למשל:

בניה קיימת
תכניות מאושרות

תמ"א  38ירוקה
למשל :רע(2014/באישור)
למשל:

תכניות 'בצנרת'

רע2011/
למשל:

תכניות עתידיות
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רע,2010/
הפארק המטרופוליני

שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

יעד:

-20%
יעד:

-30%
יעד:

-40%
יעד:

-50%

(מלכתחילה)

תכנית פעולה לשנת 2011
שנת

2011

מפנה

משקפת

תפישתי

מעבודה

פרויקטאלית ,במסגרתה קודמו מגוון מהלכים ופעולות,
לדפוס עבודה שיטתי ,מערכתי ואסטרטגי .מסיבה זו
תהיה שנת  2011בבחינת 'פיילוט' -שנת 'הרצה'
ליישום המודל ,שתאפשר לרעננה להתחיל מיידית
ביישום התכנית הכוללת ,על מגוון מרכיביה -תוך
תיאום והשתלבות עם תהליכים עירוניים קיימים.
שנת הפיילוט משמשת ככלי בקרה עבור מחלקת
הקיימות ,האמונה על המעקב אחר יישום המודל,
באמצעותו

תוכל

את

לבחון

משמעויותיו

המתודולוגיות והמעשיות בפועל.
המתווה האסטרטגי
ליבת התפוח -הפרדת פסולת במקור
במימוש מיטבי יוביל המהלך להפחתת כ 11%-מסך
הפליטות ,כמפורט בתכנית האב לפסולת .הודות
לעבודה תכנונית-אופרטיבית ,שהתבצעה במקביל
לבניית התכנית ,החלו שלבי ההכנה למהלך כבר
בשנת  ,2010ובשנת  2011הוא צפוי להיכנס לעשייה
במלואו.

תכנית אב
לפסולת
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שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

מהלכים משלימים
מרכז מיחזור עירוני -מיועד לתת מענה תפעולי לסוגי
פסולת שונים ,כמו גם לקדם פעולות מודעות וחינוך
בנושא.

מוקד ירוק -יספק מענה לפניות הציבור -כתובת למגוון
השאלות שיעלו סביב הפרדת הפסולת ונושאים
נוספים.
מהלכים מקדימים
על רקע סקר התייעלות אנרגטית במבני ציבור,

שערכה

הרשות

בשנת ,2010

יקודמו

פעולות

משמעותיות כהכנה לתפוח הבא ,המשקפות המשכיות
בעשייה:
תקן לניהול אנרגיה 50,001
החלפה לנורות חסכוניות והתקנת חסכמים בכל מבני
העירייה -כחלק מצעדי התייעלות ברשות ,בבחינת
דוגמא אישית והכנה לתפוח הבא' -התייעלות אנרגטית
במגזר הפרטי והעסקי בעיר'.
גגות סולאריים בבתי הספר -בשנת  2010הותקן גג
סולארי אחד .בשנת  2011יותקנו שני גגות נוספים.
קיימת חשיבות רבה לתת למהלך נראות ,למשל על ידי
עיצוב ייחודי ,או שילוט על מבני בתי הספר.

כרטיס פרויקט-
התקנת חסכמים
כרטיס פרויקט-
גגות סולאריים

החלפת מזגנים בבתי הספר -בשנת  2010הוחלפו כ-
 170מזגנים זוללי אנרגיה .בשנת  2011יוחלף מספר
דומה של מזגנים בבתי הספר.
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שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

כרטיס פרויקט-
החלפת מזגנים

מהלכי תשתית
חינוך
לומדים להפריד פסולת
פרויקט הליכה לביה"ס -המשך והרחבה
אתר קיימות עירוני -השקת אתר חדשני ,מקיף
ואינטראקטיבי.
קורסים ומסגרות למידה -קורס אקטיביזם לנוער ומגוון
קורסי קיימות לתושבים.
בנוסף-
שנת  2011הוכרזה על ידי מערכת החינוך ברעננה
כשנת למידה ומעבר מקיימות פרויקטאלית ,לקיימות
כתפיסה מארגנת בחינוך .לצורך גיבוש התכנית תקיים
העיר מודל של "קיימא חברותא" -משותף למנהלי
בתי הספר ול'צוות עיר'.

קיימא חברותא

תכנון וחקיקה
עיריית רעננה מקדמת הכנת תוכנית מתאר עירונית .
במסגרת שנת  2011תוגדר פרוגראמה מקיימת ,
כבסיס מנחה לעיצובה של תוכנית המתאר .במסגרת
זו יכללו מגוון מהלכי תכנון עירוניים ,המשקפים את
הטמעת תפיסת הקיימות במרכיבי תוכנית המתאר
העירונית .
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שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

אתר
תכנית המתאר

פיתוח הפנוי העירוני

בשנת  2011יתרכזו פעולות בתחום זה,
במיפוי הקיים בעיר ,כמו גם בהנעת מהלכים רב-
שנתיים ,שיקבלו ביטוי לאורך כל העשור:
סקר טבע עירוני -מאגר מידע לשטחי טבע עירוני,
וסיווג השטחים על פי מידת קיימות.
סקר עצים -הקמת מאגר מידע לתכסית העצים
הקיימים בעיר ,לשם הערכה ותכנון עתידי.

כרטיס פרויקט-
סקר טבע עירוני
כרטיס פרויקט-
סקר עצים

מבצעי שתילה -נטיעת עצים ברחבי העיר ותחזוקתם.
גינה קהילתית -פיילוט הקמה ,בעקבותיו תמשיך

כרטיס פרויקט-
מבצעי שתילה

העיר לפתח גינות קהילתיות בשנים הבאות.
כמו כן תחל העיר בגיבוש תכנית אב לפארק רעננה.
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שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

כרטיס פרויקט-
גינות קהילתיות

מהלכי רוחב
שיווק והסברה
קמפיין הסברה -ברמת משקי הבית ,בדגש על מהלך
הפרדת הפסולת.
תיעוד מהלך הפרדת הפסולת ,למען תשמש העיר דוגמא
לבאות אחריה ,ולמען ההיסטוריה.
אירועים -העיר תקיים מספר אירועים בדגש קיימות.
פורום עסקים -העיר תיזום הקמת מועדון כלכלי ,שירכז את
מובילי החברות בעיר ,וישמש כמועדון להתייעצות ,ייזום
והידוק שיתופי פעולה ,ליישומה של הקיימות ומינופה
הכלכלי בעיר.
אזור התעשייה אתגרים -סביבה מקיימת ואטרקטיבית

לציבור -משיכת אירועים עירוניים לאזור התעסוקה כחלק
מתפיסה המעודדת עירוב שימושים ,פתיחת האזור
לפעילות ציבורית ,והידוק יחסי הגומלין עם המגזר העסקי.
ניטור ואכיפה
מדידת כמויות פסולת -כחלק מפרויקט הפרדת הפסולת.

תקן בנייה ירוקה -ביוני  2010אמצה העיר את תקן 5281
כמחייב עבור כל הבניה החדשה בעיר .שנת  2011תהווה
התנסות ראשונה ,ותאפשר לעיר לעקוב אחר משמעויות
התקן ויישומו.
סקר פליטות עדכני -העיר תיערך לסקר פליטות עדכני,
שיתבצע בשנת 2012
מעקב אחר יישום התכנית -על ידי מחלקת הקיימות
67

שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

חדשנות ,יוזמה ,מחקר ופיתוח
מהלכי יוזמה
'קול קורא' ליוזמות תושבים בתחום מיתון צריכה ופסולת.
'רעננה רוכבת על בטוח' -העיר החלה את יישום הפרויקט
במערכת החינוך ,ולכן מוצע לשקול הכרזה על נסיעת

אופניים בכל רחבי העיר ,במשולב עם קידום שימושים
זמניים לעידוד הליכה ונסיעה על אופניים בצירים ראשיים.
מעצבים קיימות
תחרות עיצוב –העיר תכריז על תחרות סטודנטים לעיצוב
פחי מחזור .
חוקרים קיימות
שיתוף פעולה למו"פ

–העיר תזמין גופים אקדמים

ומסחריים להשתמש בה כאתר ניסוי לטיפול ,שימוש
ועשייה חדשנית ,בדגש על תחום הפסולת.
עבודות מחקר ,מלגות לדוקטורנטים וכד' -עידוד מחקר
בתחומי פסולת .
בנוסף ,תקפיד רעננה על אופי מקיים וחדשני במסגרת
כל תחומי העשייה של התכנית -החל ביישום מתווה
האסטרטגי ,וכלה באחרון מרכיביו.
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שמירת האקלים וצמצום
פליטות גזי חממה -עיריית רעננה

כלים והמלצות למימוש ויישום
מודל רעננה להפחתת פליטות גזי חממה הוא פרי

עבודת פיתוח ייחודית של העיר ,ומהווה חידוש
מתודולוגי ויישומי בתפיסת המשילות העירונית.
בבסיס המודל עומדים עקרונות תפיסת הקיימות ,המחייבים
דפוסי עבודה סינרגטיים במגוון הרמות ,המשך פיתוח
ומחקר ,לצד מעקב והפקת לקחים מן הביצוע בפועל.
על השימוש במודל להתבצע תוך איגום משאבים ,סנכרון

מגוון סוגי העשייה ,ומאמץ ליצור ביניהם קישוריות
וסינרגיה .לצורך מימוש התוכנית ויישומה נדרש מהלך
ארגוני–ניהולי ,המשקף את הטמעת התוכנית בעבודת
העיר ,בתהליכי קבלת ההחלטות ובביצוע.
התפיסה העומדת בבסיס מערך היישום מדגישה כי הרשות
הינה הגורם המנהיג והמוביל את התכנון וישומו .היא
נדרשת לשמש כ'גלעין רשת הקיימות' בעיר ,ובתור שכזו:
 לייצר התמחות וכתובת מקצועית מובהקת וברורה
למגוון היבטי הקיימות
 להוביל להטמעת הקיימות במגוון יחידות העירייה
ותחומי פעילותה

 לעודד שיח ,מעורבות ואקטיביזם בקהילה
 לפתוח מסלול והזדמנויות לייצוג ושותפויות

סביב

העשייה העירונית אל מול גורמים חוץ עירוניים
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על רקע זאת ,מומלץ כי הרשות תקדם הקמתה של 'רשת
קיימות עירונית' ,שתכלול מספר מרכיבים מרכזיים:
קיימות ברשות המקומית
 .1מחלקת הקיימות
פורומים בינלאומיים ולאומיים מדגישים את חשיבות
הגדרת כתובת מובהקת ובעלת מעמד ציבורי-מקצועי

ברשות המקומית ,לצורך התנעת תהליך הטמעת הקיימות
בדפוסי עבודת הרשות .רעננה הקימה את מחלקת
הקיימות על מנת להניע את המהלך ועל מנת להמשיך
ולהוביל אותו כגורם מתכלל ,ובכך למעשה נותנת מענה
לתפיסה זו.
מחלקת הקיימות מובילה את 'רשת הקיימות העירונית' על
מגוון מרכיביה ,ונדרשת למלא מספר תפקידים מרכזיים:
 כתובת מקצועית מתמחה – לשרות העיר והעירייה
 אמונה על תכנית הפחתת פליטות גזי החממה -תכנון,
הנעה ,הובלה וביצוע
 מעקב ובקרה על ישום התוכנית – כולל ריכוז מידע
שיטתי ,פרסומו ,שימוש במידע וכד'

 תיאום בין מחלקות הרשות באמצעות הפעלת רפרנטים
אגפיים לקיימות
 הטמעת הקיימות בתהליכי קבלת החלטות ברשות:
תקציב ,תוכניות מדיניות בכל התחומים וכו'
 ניהול ,הובלה ותחזוקת פורומים משתפים
' הרחבת מעגלים' ושתופי פעולה
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תפקידה העיקרי של מחלקת הקיימות הוא להניע את
מהלך הפחתת פליטות גזי החממה ,ולהניח תשתית
להטמעתו ומימושו לאורך זמן .עם בשלות הרשות ,כניסת
התהליך לשגרת עבודה והטמעת הקיימות בעבודת
המנהלים ,יש לבחון את ביזור הסמכויות ותחומי האחריות
של מחלקת הקיימות בין יחידות הרשות השונות ,מתוך
שאיפה לשלבה בעשייה היומיומית שלהן .נראה כי שלב
זה יגיע עם ישומו של המתווה האסטרטגי ,על מגוון
ה'תפוחים' אותם הוא כולל ,כך שלמעשה המתווה
האסטרטגי מיועד להטמיע את הקיימות בשגרת
העשייה

המוניציפאלית

החברתית,

הכלכלית

והסביבתית.

 .2רפרנט אגפי-
מינוי רפרנט קיימות בכל אחת מיחידות הרשות,
שמתפקידו להקל על עבודת התאום בין היחידות השונות,
ובעיקר לקדם את מהלך הטמעת הקיימות בשגרת
העבודה היחידתית.
בתחילת העבודה על כל 'תפוח' ,על כל רפרנט ,בעזרת
מחלקת הקיימות ,לרכז את נתח העבודה התחומי
שבאחריות יחידתו.
 .3פורום קיימות עירוני – בראשות מנכ"ל העירייה,
בהובלת מחלקת הקיימות ובשיתוף כלל הרפרנטים,
יתקיים בשני מסלולים -ה'קיים' ו'החדש' -במקביל לגיבוש
תכנית העבודה השנתית .כל יחידה תציג נגזרות אותן היא

מקדמת ,מול מגוון היחידות.
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קיימות בקהילה

מחלקת הקיימות תיזום שני פורומים מרכזיים ,כבסיס
לעידוד שותפויות ומעורבות מצד הקהילה בהטמעת
הקיימות ,כחלק מאורחות העיר:

.1

פורום ציבורי – בהובלת מחלקת הקיימות

ובשיתוף גורמים רלבנטיים מקרב הקהילה
העירונית ,על מגוון האוכלוסיות הקיימות בה.
נציגי הפורום ייקחו חלק בועדות העבודה של
הרשות ,בישיבות מועצת העיר וכיוב'.

.2

פורום עסקי – 'מועדון כלכלי' רב-תחומי ,אשר

ישלב את המגזר העסקי כשותף מלא במאמצי
העיר ,תוך פתיחת פתח ליוזמות ושותפויות על
בסיס עסקי-קהילתי .את הפורום העסקי יובילו
ראש העיר ומנכ"ל העירייה ,במטרה לחבר באופן
מיטבי בין תכניות הרשות ובין משאבי המגזר
העסקי.

פורומים אלה משקפים שיתוף ציבור מתמשך כחלק
בלתי נפרד מתהליכי תכנון ,קבלת החלטות
ומהעשייה בפועל .זהו תשקיף שיתוף הציבור
המקיים לאורך זמן.
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בנוסף -כתכנית החורטת על דגלה את עקרונות
הקיימות ,נדרשת התכנית להפחתת פליטות גזי
חממה לייצר מהלך לשיתוף כל הציבור בעיר.
שיתוף הציבור צריך להיערך במתכונת המשלבת
אירועי מעקב תקופתיים ,לצד מעורבות המשכית
הרותמת את הציבור למהלך העירוני ,ומאפשרת לו

לעקוב אחר ההתקדמות לעבר יעדי ההפחתה.
.1

בהשקת המהלך -הצגת החזון העירוני ויעדי
ההפחתה באירוע עירוני פתוח .בהזדמנות זו
חשוב לייצר 'כלי מעקב' נראה לעין ,המאפשר
לציבור לדעת את המצב בכל רגע נתון  .למשל:
'שעון פליטות' עירוני במרכז העיר המסמן את
מצב המוצא ,היעד הרצוי והמצב הנוכחי.
ניתן לשקול הפצת 'גרסא הסברתית' של עיקרי
התכנית לציבור הרחב.

.1

לקראת כל 'תפוח חם' -פרסום 'קולות קוראים'
ליוזמות תושבים רלוונטיות למהלך ,ומתן במה
ליוזמות הזוכות באירוע השקה עירוני .במסגרת
האירוע יסקרו תוצאות ניטור עדכניות ,וכן יוצגו
לציבור

הרחב

ה'תפוח'

החדש

והמהלכים

המשלימים לו ,לצד יעדי ההפחתה המצופים -תוך
יצירת עניין והד תקשורתי ,ורתימת התושבים
להשתתפות פעילה ושיח.
.2

במועד הסיום המשוער -אירוע עירוני לסקירת
המצב הרצוי מול המצב המצוי ,לאור המהלכים

שהתבצעו ,והצגת האתגרים להמשך.
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קיימות במרחב
הקיימות מדגישה את חשיבות העבודה בראיה
"חוצת גבולות" .כחלק מתפיסה זו ,יובילו רעננה
והיחידה האזורית לאיכות הסביבה ,יוזמה להקמת
פורום אזורי של רפרנטים ,ראשי רשויות וכד' ,לעניין
הקיימות

–

בהתאמה

לסדר

היום

ולהקשרים

המתאימים .מסגרת זו תאפשר לובי אזורי לקידום
פרויקטים בקנה מידה אזורי וארצי.
נושאים רלוונטיים לשיתופי פעולה אזוריים:
 אתר טיפול פסולת אזורי
 טיפול אזורי במים ושפכים
 פיתוח אזור הנופש המטרופוליני
 לובי מול פרויקטי תחבורה ארציים...531 ,BRT :

 ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים
 פיתוח משותף של אזורי תפר :הרצלייה ,כפר-סבא,
 מועצה אזורית דרום השרון.
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קיימות בזירה הארצית
 .1שותפות בפורומים ארציים ובין-לאומיים ,דוגמת
פורום ה ,15-לפתיחת ערוצי פעולה ושותפויות ברמה
הלאומית והבין-לאומית.
 .2וועדת היגוי בין משרדית -רעננה תקפיד לקיים
מסגרת מעקב ויעוץ שנתית מול כלל הגופים

הרלוונטיים :משרדי ממשלה ,המגזר השלישי וכיוב'.
מסגרת זו תאפשר לרשות לייצר זיקות והדדיות בינה
לבין רשויות נוספות ,משרדי ממשלה וגורמים שונים
ורלבנטיים במרחב הלאומי ,ואולי אף הבינלאומי.
המערך הארגוני והניהולי בשלמותו הוא באחריות
מחלקת הקיימות העירונית .זו תדאג לשמירה על
קשרי עבודה שוטפים עם כל בעלי העניין ,לתחזוקת
הפורומים,

כינוסם

ועבודה

מולם

בדפוסים

המתאימים והרלבנטיים.
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רשת הקיימות העירונית
תותווה על ידי מחלקת הקיימות ,ותפעל בניצוחה.
מחלקת הקיימות תופקד

על הטמעת התכנית

להפחתת פליטות גזי חממה בתכניות העבודה של כל
הגופים -ברשות ומחוץ לה ,תוך חיבור ורישות בין
הגורמים השונים' ,התנעת' מהלכים ,ו'שיחרורם'
בחזרה לאחריות היחידות השונות.

שותפויות
עם
פורומים
ארציים
ובנ"ל

עסקים

מגזר
שלישי

משרדי
ממשלה

ערים בארץ
ובעולם

היחידה
האזורית
החברה
הכלכלית

ועדת
היגוי בין
משרדית

פורום
אזורי

פורום
עסקים

מחלקת
הקיימות

תושבים
פורום
ציבורי

פורום
קיימות
עירוני

הועדה לאיכות סביבה

רפרנט
אגפי

רשות
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עקרונות עבודה
מודל רעננה להפחתת פליטות ,ובתוך כך -יישום
המתווה

האסטרטגי,

מחייב

דפוסי

עבודה,

המאפשרים מעורבות שוטפת של מגוון מרכיבי
'רשת הקיימות העירונית':
 הקמת פורום משימה סביב כל תפוח -צוות
חשיבה ,הכולל נציגים מכלל היחידות :יעוץ משפטי,
רכש ולוגיסטיקה ,חינוך וכד' ,וכן נציגים מכלל
המגזרים ,משרדי הממשלה ,ושאר בעלי עניין
 ניטור ,מדידה והערכה שוטפת – בפורומים
הרלבנטיים – כל תפוח ,בכל שנה ובראיה רב
שנתית ,בהקשרים לאומיים ובין-לאומיים
 ריכוז מידע והפצתו כחלק בלתי נפרד מעבודת
מחלקת הקיימות והרשות בכלל
 דיון חצי שנתי לצורך בחינת הנעשה ,והתאמת
דפוסי המימוש בראיה לעתיד
 בניית תכנית העבודה השנתית של הרשות מתוך
ראיה אסטרטגית -סביב ה'תפוחים' ,תוך בחינת

מעורבותה של כל יחידה בביצוע התוכנית
 הנחיה גורפת לכל גופי הסמך שבתחום הרשות-
חברות עירוניות ,תאגיד המים וכיוב' -לקחת חלק
בתהליך הכולל שעוברת העיר ,בתאום ועבודה מול
מחלקת הקיימות.
 תקצוב מרוכז המאפשר בקרה
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ניהול ותקצוב בראיה לעתיד
המודל מחייב בבסיסו עבודה משולבת עם מגוון יחידות
העירייה .שלב 'הנעת התהליך' דורש ממחלקת
הקיימות לנהל את המהלך ,תוך ריכוז כלל התקציבים
הנדרשים ליישומו .עם התקדמות הביצוע של התכנית
הרב-שנתית ,תוטמע העשייה בעבודת היחידות
המבצעות ,ובהתאם יחולק התקציב בין האגפים
הרלוונטיים .מטרתה של מחלקת הקיימות להעביר
בהדרגה את אחריות הביצוע והניהול של כל אחד
מתחומי התכנית ,עד ליישומו המלא של המתווה
האסטרטגי.

מחלקת הקיימות תשאף לשמש בסופו של התהליך,
כגורם מפקח ,מרכז ,מתכלל ,מודד ומנטר ,אך לא
תיקח חלק ביישום ובתקצוב הכרוך בו:
 עיבוי מתמיד של רשת הקיימות העירונית וטיפוח
השותפויות השונות בכל המגזרים ,כמנוף לעידוד
השקעות בעיר .
 תחזוקת הפורומים השונים והעצמתם
 העברת הביצוע לאגפים ,ומתן כתובת לייעוץ שוטף
 ניטור ,מדידה ופיקוח על ביצוע מקצועי ו'שקוף',
תוך הקפדה על נקודות עצירה למטרת הערכה
ועדכון דפוסי עבודה.
 תקצוב משולב בתכניות העבודה של היחידות

השונות
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סיכום
מסמך זה מציב יעדים אסטרטגיים מובילים להפחתת
פליטות גזי חממה בעיר רעננה .היעדים מעמידים
פלטפורמה לעבודה שוטפת ולהטמעה במגוון יחידות

הרשות ,על בסיס מודל עבודה ייחודי שפיתחה העיר.
התוצר התכנוני ,פרי עבודה מקיפה עם כלל יחידות
העירייה ,שומר על גמישות ופתיחות ,ומעודד שינוי,
עדכון והתארגנות ,בהתאם לצרכים ולטכנולוגיות
הנתונות.
על מנת לממש את המהלך בו החלה העיר באופן
מיטבי ,חיוני להותיר תשתית ארגונית מתאימה,
שתדאג לקידום ויישום התכנית לאורך זמן ובכל תחומי
העשייה העירוניים.
בנוסף -חשוב לייצר שיח ציבורי רחב בנושא הקיימות
בקהילה ,על מנת להוביל ולאפשר הטמעתה באורחות
חיי העיר  ,ודפוסי צמיחתה.
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נספחים

חזון העיר
ניתוח אפיון רעננה
סקר פליטות
סיכום קבוצות מיקוד
הקיימות ברעננה -קווי מדיניות

סיכומי קבוצות העבודה
כרטיסיות פרויקטים ליישום מיידי
כרטיסיות פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה
כרטיסיות פרויקטים לפיתוח הפנוי העירוני
'התפוחים החמים'
ʭʥʹʩʩʺʥʰʮ
הפחתת פליטת גזי חממה ברעננה -דו"ח מסכם
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עדכוני התכנית להפחתת פליטות גזי חממה
עדכון מס'  -1צמצום פליטות מזהמי אויר -מאי 2012
פעולות התכנית המשפיעות על זיהום אויר
לפי סקר הפליטות לעיריית רעננה משנת  ,2007פליטות מזהמי האוויר ברעננה ,רובן
ככולן ,נובעות מגורמים תחבורתיים .צעדים להפחית נסועת כלי רכב פרטיים בעיר,
המתוכננים במסגרת התכנית להפחתת פליטות גזי חממה ,יפחיתו בד בבד את
פליטות מזהמי האוויר מתחבורה בעיר.
חישוב השפעות התכנית על פליטות מזהמי אויר
תכנית האב להפחתת פליטות גזי חממה ברעננה מציעה פתרונות להפחתת נסועה
ברכבים פרטיים בעיר וגם מעבר לרכבים פחותי פליטות.
פליטות מזהמי אויר בשנת הבסיס:
לפי סקר הפליטות לרעננה משנת  ,2007פליטות גזי חממה מתחבורה עמדו על
 74,446טון  .CO2פליטה זו חושבה על בסיס נתוני נסועה וצריכת דלק של סוג הרכב
השונים ,כמוצג בטבלה מס' :1

סוג רכב

נסועה
(ק"מ/שנה)

צריכת דלק
(ליטר/שנה)

אופנוע
פרטי-בנזין
פרטי-דיזל
משא קל-בנזין

9,492
199,883,779
5,546,621
3,794,169

399
21,187,681
526,929
542,566

משא קל-דיזל
משאית
אוטובוס

12,072,216
4,385,115
1,241,916

1,545,244
1,710,195
397,413

טבלה מס'  :1נתוני נסועה וצריכת דלק לפי סוגי רכב בשנת 2007
(מתוך סקר פליטות גזי חממה ברעננה)
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על בסיס נתונים אלו ,חושבו פליטות מזהמי אויר מתחבורה בשנת  ,2007כמוצג
בטבלה מס' :2

מזהמי
האוויר
CO
HC
NOX
PM
SOx

טון/שנה
803.22
558.49
158.25
7.50
988.78

טבלה מס'  :2פליטות מזהמי אויר מתחבורה ברעננה ,בשנת 2007
חיזוי פליטות מזהמי אויר בעיר ללא תכנית הפחתה:
לפי חיזוי פליטות גזי חממה ,פליטות מתחבורה ברעננה לשנת  2020צפויות להגיע
לכ 66,203 -טון  ,CO2כאשר הפליטה מרכבים פרטיים צפויה לעמוד על  83%מתוך

פליטה זו .כלומר ,פליטה של כ 55,532 -טון  .CO2לפי מקדמי הפליטה של הדלקים
כיום ,פליטה זו נגרמת ע"י נסועה של כ 177,730,000 -ק"מ בשנה בעיר של רכבים
פרטיים המונעים בדלק מסוג בנזין ,וכ 4,933,000 -ק"מ בשנה בעיר של רכבים
פרטיים המונעים בדלק מסוג דיזל.
לפי חיזוי הפליטות הנ"ל ,ניתן לגזור גם פליטות של רכבי משא קל ,אוטובוסים
ומשאיות לשנת  ,2020ומתוכם לחשב נסועה משוערת לשנת  .2020על בסיס הנחות
וחישובים אלו ,חושבו פליטות של מזהמי אוויר מתחבורה הצפויות לשנת  2020במצב
של עסקים כרגיל .תוצאות החישוב מוצגות בטבלה מס' :3

מזהמי האוויר

טון/שנה

CO
714.20
496.59
HC
NOX
140.73
6.67
PM
879.19
SOx
טבלה מס'  :3פליטות מזהמי אוויר מתחבורה בשנת  2020בתרחיש עסקים כרגיל
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פליטות מזהמי אויר בעיר בהשפעת תכנית האב:
תכנית האב להפחתת פליטות גזי חממה מתייחסת ליעד של שינוי בצריכת דלקים
בשני מישורים :הפחתת נסועה ברכבים פרטיים ,והגדלת אחוז הרכבים בעיר אשר
הינם רכבים מעוטי פליטה ,הצורכים פחות דלק .לפי התכנית ,סה"כ הפחתת הנסועה
המתוכננת בכלי רכב פרטיים בתוך תחומי העיר ,עד לשנת  ,2020נאמדת בכ.50%-
לפי תכנית האב ,סה"כ הפליטות מרכבים פרטיים יהיו פחותות בשנת  2020מהצפוי
לתרחיש עסקים כרגיל ,כך שהפליטה הצפויה של גזי חממה מרכבים פרטיים ,נאמדת
בכ 39,573-טון  .CO2לפי נתון זה הוערכה הנסועה לפי סוג רכב לשנת ( .2020הונח
כי נסועה של אוטובוסים ומשאיות תהיה בהתאם לצפוי לשנת  ,2020בתרחיש
הרגיל) .הטבלה שלהלן מציגה את תוצאות חיזוי פליטות מזהמי האוויר מתחבורה
לשנת  ,2020בתרחיש של תכנית האב.

מזהמי האוויר

פליטות
(טון/שנה)

CO
HC
NOX
PM
SOx

410.63
285.59
117.65
6.67
538.92

טבלה מס'  :4פליטות מזהמי אוויר מתחבורה בשנת  2020בתרחיש תכנית האב
בטבלה מס'  ,5מוצגת השוואה של פליטות מזהמי האוויר הצפויות בשני התרחישים:
תרחיש עסקים כרגיל ותרחיש של יישום תכנית האב להפחתת הפליטות ,תוך הצגת
ההבדל (הירידה) בפליטות החזויות בשני התרחישים.
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שנת 2007

עסקים כרגיל

ההבדל בין
שנת 2007
ל2020-

(טון/שנה)

(טון/שנה)

עסקים כרגיל (טון/שנה)

שנת 2020
מזהמי
האוויר

שנת 2020
תרחיש תכנית אב

ההבדל בין שנת
 2007ל2020 -
ביישום
תכנית האב

CO

803.22

714.20

-11%

410.63

-49%

HC

558.49

496.59

-11%

285.59

-49%

NOX

158.25

140.73

-11%

117.65

-26%

PM

7.50

6.67

-11%

6.67

-11%

SOx

988.78

879.19

-11%

538.92

-45%

טבלה מס'  :5השוואת פליטות צפויות של מזהמי אויר לשנת  2020בשני תרחישים
ניתן לראות לפי הטבלה ,שתכנית האב להפחתת פליטות גזי חממה ברעננה תביא
להפחתה בפליטות מזהמי אויר בשיעור מהותי (פרט לפליטות חלקיקים שמקורם
בשריפת דלקים של משאיות ואוטובוסים) .חשוב לציין ,שתהליך כלל-ארצי של עליה
באיכות סוג הדלק המשווקת לרכבים מסוג זה ,גורמת בימים אלה לירידה בפליטות
אלו ,ללא קשר לתכנית האב.
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