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דברי פתיחה - דוח משמר המועצה 2018
אנו נמצאים בפתחה של מערכת בחירות לרשויות המקומיות שהשפעתה על איכות החיים של התושבים תהיה 

עצומה. בעידן בו הציפוף העירוני גדל, והתחזיות מורות שבשנת 2030 יחיו בישראל 11 מיליון בני אדם, ויותר 

מ90% מהם יתגוררו בערים, החשיבות של שימור איכות החיים בערים, והאיזון בין צדק סביבתי לצדק חברתי 

מצויים בראש סדרי העדיפויות. בעידן כזה, נדרשות החלטות פיתוח שישפרו את איכות החיים ויבטיחו שגם 

הדורות הבאים יזכו לה.

קהילת תל אביב יפו והסביבה של החברה להגנת הטבע עוסקת בקידום נושאים של טבע, סביבה וקיימות 

במרחב העירוני. המחויבות שלנו לשמור על איכות חיים בערים למען רוב תושבי המדינה גבוהה ביותר ואחת 

הדרכים לקדם זאת היא ביכולת שלנו כתושבים להשפיע על נבחרי הציבור שלנו לקבל החלטות מושכלות, 

ולהוביל מדיניות שתקדם את נושאי הסביבה ברשות. חשוב לזכור שהחלטות רבות המשפיעות על איכות חיינו 

ועל כיווני ההתפתחות העירוניים מתקבלות, מאושרות ומנוטרות על ידי הרשות המקומית.

על מנת לעקוב אחר החלטות אלו, תדירותן ואופיין, הוקם משמר המועצה לפני כשני עשורים כיוזמה של הפורום 

הירוק לאיכות החיים בעיר. מטרתו העיקרית של משמר המועצה היא פיקוח על העשייה הסביבתית של נבחרי 

הציבור ומחויבותם לקידום סדר יום סביבתי. דוח משמר המועצה מתייחס להיבטים שונים הקשורים לעשייה 

של חברי המועצה במהלך הקדנציה החולפת: הוא חושף את הסוגיות הסביבתיות בהן עסקו חברי מועצה, נותן 

דעתו להליך הדיון באישור התקציב השנתי וממפה את הנושאים הסביבתיים הבוערים המצויים על סדר יומה 

של העיר תל אביב-יפו. 

חשיבותו של דוח משמר המועצה היא במסירת מידע לציבור על פעילותם של חברי מועצת העיר בקדנציה 

החולפת בתחום הסביבה. הדוח מסתמך על פגישות עם חברי המועצה, מעקב אחר פרוטוקולים של מועצת 

העיר והוועדות העירוניות, איסוף מידע על תחומים מהותיים לאיכות החיים בעיר )גם אם חברי המועצה לא 

קידמו אותם( ובחינת התקציבים המוקצים לקידום הנושאים השונים. הדוח מספק לבעלי זכות הבחירה מידע 

אודות פעילותם של חברי מועצת עיר בסיעות השונות ומחויבותם לנושאים הסביבתיים, והוא עוזר לכל מי ששם 

את איכות החיים בראש סדר העדיפויות לעשות בחירה מושכלת בנבחרי הציבור שייצגו את האג’נדות הללו 

בבחירות הקרובות שיערכו באוקטובר 2018. 

אין ספק שהשנים האחרונות מצביעות על הישגים רבים בתחומי איכות הסביבה בעיריית תל אביב-יפו, במיוחד 

בנושא ההכרה בטבע העירוני ובשטחים הפתוחים בתחומי העיר ובשיפור בתהליכים שיתופיים ובקידום רמות 

שקיפות גבוהות יותר. אך לצד ההישגים הללו, נותרו על כנן כמה בעיות, שעליהן יש לתת את הדעת גם בעתיד 

ובהן: משמעת קואליציונית המסכלת לעתים תמיכה בהחלטות סביבתיות והתנהלות תקציבית המתבצעת 

ללא שיתוף ציבור. אנו מקווים שמערכת הבחירות תביא לתוצאות שישימו את הנושא הסביבתי בראש סדרי 

העדיפויות כדי לחזק את העיר ככוח סביבתי חשוב ומניע תהליכים.

ד”ר גליה חנוך-רועה
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קהילת תל אביב-יפו והסביבה של החברה להגנת הטבע מובילה פעילות מגוונת בתחומי הסביבה ב-14 רשויות 
במחוז תל אביב, לרבות תכניות חינוכיות בבתי ספר ובגני ילדים שמגיעות לכ-4,000 ילדים; עבודה עם יותר 
מ-80 גננות ומורים בליווי פרטני, חוגי סיירות שבהם משתתפים כ-150 בני נוער; קבוצות תושבים נאמני טבע 
עירוני שפעילים בנושאי סביבה וקיימות ברחבי המחוז; 14 גינות קהילתיות בערים שונות; סיורים והרצאות באתרי 
טבע עירוניים במחוז ופורומים לתושבים בנושאים שונים, בהם הפורום הירוק, פורום משמר המועצה ופורום 
נאמני עצים. בנוסף, עוסקת הקהילה בתחום התכנון הסביבתי, יושבת כנציגת הארגונים הירוקים בוועדת התכנון 
המחוזית וכמשקיפה בוועדת התכנון המקומית, ומקדמת מאבקים על שטחים פתוחים, ועל נושאים של עירוניות 

מתחדשת – תחבורה בת קיימא, טבע עירוני, שקיפות ותהליכי שיתוף ציבור בתכנון.

 משמר המועצה, אני מאמין
ותפקידי משמר המועצה

משמר המועצה של קהילת תל אביב-יפו בחברה להגנת הטבע, פועל קרוב לשני עשורים כדי לשפר 
את איכות החיים ואיכות הסביבה בתל אביב-יפו, והוא עושה זאת באמצעות מעקב אחר הפעילות 

של נבחרי הציבור במועצת עיריית תל אביב-יפו בתחומי הסביבה, הקיימות והקשר עם הציבור. 

תפקידי משמר המועצה: 

לפקח על ביצועי חברי המועצה, כדי לוודא שהם ממלאים את הבטחותיהם בתחום הסביבה.  •

לעודד את חברי המועצה לפעול למען איכות החיים ואיכות הסביבה בעיר.  •

לקדם שקיפות בתל אביב-יפו, ולידע את הציבור על ההשלכות הסביבתיות של החלטות העירייה.  •

אני מאמין – משמר המועצה:

אנו מאמינים בדמוקרטיה ובחובת הציבור להשפיע על ניהול ענייני עירו.  •

אנו פועלים כדי לקדם את האג’נדה הירוקה, ולא כדי לקדם מועמד או מפלגה מסוימים.   •

אנו מתחייבים לדיווחים הוגנים, אובייקטיביים וענייניים.  •

קהילת תל אביב-יפו והסביבה, 
החברה להגנת הטבע
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שיטת העבודה ואופן הפעולה של משמר המועצה

לאורך הקדנציה צוות משמר המועצה יוצר קשר ישיר עם נבחרי הציבור1  בבקשה לקבל מידע על עשייתם 
במועצת העיר לקידום הנושאים שתורמים לאיכות החיים ואיכות הסביבה בעיר בהתאם להתחייבותם לפני 
הבחירות. כמו כן, לאחר עיון בהסכמים קואליציוניים, נפגש משמר המועצה עם רוב ראשי הסיעות וחברי המועצה 
המקדמים נושאים שבהם עוסק משמר המועצה. כל הפגישות והממצאים מתועדים ומצטרפים לפרוטוקולים 
מישיבות מועצת העיר והוועדות השונות כמו ועדת הכספים וועדת איכות הסביבה. נוכחות חברי הצוות של משמר 
המועצה בוועדות איכות הסביבה וועדת תכנון ובניה בעיר תרמה להבנה מעמיקה יותר של הנעשה בעיר ושל 
הפעילות של נבחרי הציבור. בנוסף, צוות משמר המועצה אסף מידע מבעלי תפקידים בעירייה במיוחד בנושאי 

התקציב, זיהום האוויר, הסביבה החופית, ופיתוח מרחבי לטובת אופניים, תוך קיום פגישות עמם.

1   ראו בנספחים מכתבי שנשלחו לנבחרי הציבור
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פתח דבר ותמצית עיקרי הדוח 

איכות החיים בעיר תלויה בתפקוד של הרשות המקומית, אך אנו מאמינים כי מעורבות תושבים בנעשה בעירם 
יכולה להאיץ בשלטון לשפר את ביצועיו. משמר המועצה מנסה לשקף את הביצועים של נבחרי הציבור בעיריית 
תל אביב-יפו בנושאי איכות החיים, איכות הסביבה והקשר עם הציבור. לאורך השנים במשמר המועצה הבנו כי 

עבודתנו משפיעה על סדר היום העירוני בתחומי עשייה רבים בעיר. 

ב”אמנה למען תל אביב-יפו והסכם הקואליציוני - מועצת עיריית תל אביב-יפו ה-20”2 נכתב: “באיכות החיים 
של תושבי העיר ואיכות הסביבה של תל אביב-יפו יבחנו מעשי ידינו”. נשאלת השאלה: איך ניתן לוודא יישום 
הצהרות אלו?3  ועל כן במשמר המועצה שמנו לנו למטרה לוודא אם הצהרות אלו הפכו למעשים, וכפי שנראה 

בדוח זה, מלאכת השיפור של איכות החיים והסביבה בתל אביב-יפו עוד רבה.  

הדוח, מסכם כארבע שנות פעילות ומתמקד בנושאים: פעילות חברי מועצת העיר לשיפור איכות החיים ואיכות 
הסביבה; טבע עירוני, שטחים פתוחים ירוקים ועצים; התקציב ה”ירוק”; שקיפות ושיתוף הציבור; שמירה על הסביבה 

החופית; הפחתת זיהום האוויר; פיתוח המרחב הציבורי לטובת שימוש באופניים. להלן עיקרי הדוח:

החלשת הזירה של מועצת העיר: האיסור שחל על התושבים להיות נוכחים במליאת מועצת העיר לצד הרחבת   •
המשמעת הקואליציונית בעיר מגבילים את יכולתה של המועצה לפעול בצורה עצמאית, מה שמחליש את 

יכולתו של הציבור להשפיע על המדיניות העירונית, ופוגע בתהליכים הדמוקרטיים. 

טבע עירוני, שטחים פתוחים ירוקים ועצים: המדיניות שגובשה מסמנת צעד חיובי בשיפור הגדלת איכות החיים   •
בעיר אך יש לבסס את מעמדה הסטטוטורי ולייצר מנגנוני פיקוח ואכיפה על שמירת אתרי הטבע בעיר. לאור 
צמצום הנטיעות והגברת כריתות העצים בעיר יש חשש להמשך התפתחות היער העירוני ונדרשת מחויבות 
גדולה יותר של ראש העיר, מועצת העיר ובעלי התפקידים בעירייה להמשך מגמת הפיתוח ושימור הסביבה 

הירוקה והטבע העירוני בתל אביב-יפו.

שקיפות ושיתוף הציבור: כל עוד העומדים בראש הרשות בעיר אינם רוצים לשמוע את קולם של התושבים,   •
קשה יהיה לציבור להשמיע ולהשפיע. לעיתים, שיתוף הציבור )ואף שיתוף נבחרי הציבור( נעשה רק לאחר 
שהתקבלו החלטות חשובות, כשכבר כמעט לא ניתן להשפיע עליהן. יש לברך על פרסום הנוהל “התייעצות 

עם הציבור בתהליכי תכנון עירוני” אך יש לצמצם את המקרים שבהם העירייה מסתפקת ביידוע ציבור.

הסביבה החופית: לחץ בלתי פוסק של יזמי נדל”ן והזרמת שפכים מאיימים על נכס יקר ערך של תושבי העיר.   •
להפחתת זיהום הים והסביבה החופית נדרשת תכנית ניקוז בר-קיימא בעיר.

זיהום האוויר: אף שהזיהום ברחובות העמוסים בעיר לא נמדד כראוי, הרי שהבדיקה שנעשתה ברחוב אלנבי4   •
והסביבה, מלמדת כי ברחובות אלה קיימת רמת זיהום חריגה ומסוכנת. היעדר נתונים ושקיפות צריכים להדאיג 

את כל מי שגר או מבקר בעיר, לצורכי עבודה או בילוי. 

פיתוח המרחב הציבורי לשימוש באופניים: עדיין לא הוסרו החסמים הרבים לרכיבה באופניים בעיר, ובהיעדר פתרונות   •
הולמים נאלצים הרוכבים להתמודד עם מגבלות וסכנות ברחובות העיר ואף לסכן הולכי רגל או את עצמם.

הסכם קואליציוני-מועצת העיר ת”א-יפו 2013  2 
לתשובה לשאלה “איך נוודא יישום הצהרות בנושא שיפור איכות החיים” יש לציין שארגוני התקינה ובראשם הארגון ISO עמלים על   3 
הגדרת מדדים ואינדיקטורים המספקים מסגרת שבאמצעותה ניתן לאמוד את איכות החיים בסביבה העירונית. יש לציין שמכון התקנים 

הישראלי אישור כבר ליישום בארץ את התקן ISO-37120 “פיתוח בר-קיימה בקהילות- מדדים שירותים עירוניים ולאיכות חיים”.
זיהום האוויר מתחבורה ברחוב אלנבי- 2015, סיכום שולחן עגול זיהום אוויר מתחבורה רחוב אלנבי 16.9.15   4

https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib1/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%20%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%AA%D7%90%201,%20%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20%D7%91%D7%98%D7%95%D7%97%D7%94.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib1/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%20%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%AA%D7%90%201,%20%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20%D7%91%D7%98%D7%95%D7%97%D7%94.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZXZ0ZWwxfGd4OjI5NzQ0MzQxNDgyZTNiMA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZXZ0ZWwxfGd4OjI5NzQ0MzQxNDgyZTNiMA
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א. סקירת פעילות חברי מועצת 
העיר ה-20 לשיפור איכות 

הסביבה ואיכות החיים5 

הצעות לסדר היום שהוגשו בקדנציות 19 ו-20

שטחים פתוחים - 
חי וצומח בעיר

16

14

12

10
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4

2

0
תכנון המרחב העירוני: תחבורה בת קיימא

שבילי אופניים/ הליכתיות
זיהומים ומפגעים/ 

קיימות
צדק סביבתי, שיתוף 

הציבור ושקיפות

קדנציה 19
קדנציה 20

בחינת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר ה-20 מראה שנושאים שקשורים לשיפור איכות החיים ושיפור איכות 
הסביבה בעיר מהווים רק כ-8% מהנושאים אשר מועלים בישיבות המועצה. מי שיקרא את הפרוטוקולים הללו 
יגלה שרוב חברי מועצת העיר אינם מוזכרים, הם לא מדברים ולא מעלים הצעות לסדר ושאילתות מכל סוג 
שהוא. לא פחות מדאיג הוא שבישיבות מועצת העיר רק מעט מחברי מועצת העיר מעלים או מתייחסים לנושאים 
שקשורים לאיכות הסביבה ואיכות החיים. נבחרי הציבור שבולטים בהעלאת נושאים אלה הם: רון חולדאי, מיטל 
להבי, גבי לסקי, ציפי ברנד, ושלי דביר. הסיעות שמובילות בקידום נושאים אלה הן: סיעת מרץ וסיעת עיר לכולנו.

רוב ההצעות לסדר היום בתחומים האלו הועלו במועצת העיר ה-20 על ידי סיעות מרצ, רוב העיר ו”שימו לב 
הורים”, אך רובן נדחו או הועברו לדיון בוועדות, ולא ברור כיצד טופלו ואם הן יושמו במדיניות העירונית ובשטח. 

הרושם שמתקבל הוא של “יישור קו”, סמוי או גלוי, עם החלטות ראש העיר. 

עיון בפרוטוקולים של הוועדות השונות שמנוהלות על ידי חברי מועצת העיר מלמד, כי הוועדות לא מתכנסות 
בתדירות סבירה וכי בחלק מהמקרים אין פרוטוקולים לוועדות שכן התכנסו. העניין בולט במיוחד בוועדה לאיכות 
הסביבה, שמחויבת על-פי חוק להתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה, אך בפועל בשנים 2013 ו-2014 התכנסה 
רק פעם אחת, בשנת 2015 לא התכנסה כלל, בשנים 2016 ו-2017 התכנסה רק פעמים וב-2018 שלוש פעמים. 
יש לברך על כך שחל שיפור משמעותי בקיום ואיכות הישיבות של ועדת איכות הסביבה עם כניסת עו”ד ראובן 
לדיאנסקי לתפקיד יו”ר הוועדה. עניין מטריד לא פחות הוא, שאין שקיפות לתיעוד של תהליכי הבקרה בעירייה, 

שעוקבים אחרי היישום של ההחלטות שהתקבלו בוועדות השונות. 

לאחר סקירת הפרוטוקולים של מועצת העיר כדי לאמוד את היקף ההצעות לסדר היום שהועלו בישיבות מועצת 
העיר ואת התחומים השונים שבהם הן עוסקות, הצבנו אותן מול נתונים מקבילים שפורסמו בדוח של משמר 
המועצה משנת 2013. בגרפים שמתפרסמים בדו”ח זה ניתן לראות את מספר ההצעות לסדר היום בתחומים 

השונים שהועלו בקדנציה ה-19 )הקודמת(, לעומת אלה שהועלו בקדנציה ה-20 )הנוכחית(.

5  מתוך סקירת פרוטוקולי מועצת העיר ת”א-יפו ובהשוואה מול ממצאי דו”ח משמר המועצה מ-2013

גרף מספר 1 - מספר הצעת לסדר בתחומים שונים במועצת העיר בקדנציות ה- 19)הקודמת( וה-20 )הנוכחית(.

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/Pages/CityCouncil.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/Pages/CityCouncil.aspx
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ההשוואה בין הקדנציות ה-19 וה-20 מראה על ירידה משמעותית במספר הסיעות שמעלות הצעות לסדר היום  
בנושאים סביבתיים בקדנציה הנוכחית ביחס לקודמתה. הקדנציה ה-20 מסתיימת כך שניתן  לשער כי לא יחולו 

שינוים בדפוסי הפעילות במועצת העיר.

גרף מספר 2 - הצעות לסדר שהסיעות העלו במועצת העיר בקדנציות ה-19)הקודמת( וה-20)הנוכחית(

כדי לוודא את מידת המחויבות והנחישות של נבחרי הציבור לשיפור איכות החיים ואיכות הסביבה בעיר, פנינו אל 
חברי המועצה במכתבים אישיים וקיימנו פגישות עם ראשי הסיעות. יש לציין לטובה את ההיענות והמקצועיות 
להן זכינו מצד הסיעות: הגמלאים, מרצ, עיר לכולנו, ומהפך ירוק בעיר, ובפרט את חברי המועצה: מיטל להבי, 

יהודה מאירי, גבי לסקי, מירי דביר, מהרטה ברוך-רון, איתי פנקס ארד וראובן לדיאנסקי.

מכתבים ושאלונים שהפצנו בקרב כל חברי המועצה לא זכו לתגובה. יוצאים מן הכלל הם יהודה מאירי, מהרטה 
ברוך-רון, איתי פנקס, גבי לסקי וראובן לדיאנסקי שענו בפירוט ובענייניות, ועל כך יש לשבחם, שכן הם מבינים 
את החשיבות הרבה שיש בקשר עם הציבור הרחב ועם ארגוני החברה האזרחית, בהם החברה להגנת הטבע. 

25

20

15

10

5

0

קדנציה 19
קדנציה 20

סיעות שמעלות הצעות לסדר היום
בקדנציות 19 ו- 20

כח לגימלאילתת לחיותהירוקיםעיר לכולנוליכודמרצרוב העיר
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עיריית תל אביב יפו משקיעה משאבים רבים לפיתוח שטחים פתוחים בעיר, כפי שבא לידי ביטוי במרחבים 
ירוקים, בפארקים עירוניים, בגינות ובדאגה לעצים. זאת, תוך קביעת הנחיות מרחביות בנושאים רבים כגון הגדלת 
שיעור ההצללה, יצירת סביבות ובתי גידול לבעלי חיים, טיפוח טבע עירוני ועוד. מסמכי מדיניות כגון: תכנית האב 
לטבע עירוני-עת”א6  )ת”א 5000( ומדיניות ארצית לטבע עירוני - 2017 של המשרד להגנת הסביבה7 , ותדריכים 
להקצאת קרקע שיצוינו בהמשך, משקפים גישה ברורה לטיפוח סביבה ירוקה בעיר. ואולם, מסמכים לרוב 
מעמדם הסטטוטורי אינו מבוסס, ונראה שחסרים תקנונים וחוקי עזר המחייבים את האזרחים ובעלי התפקידים 
בעירייה בענייני שטחים פתוחים בעיר ויכולים לייצר מודעות ומחויבות לשמירה ופיתוח של סביבה ירוקה בעיר. 
יש לכך חשיבות רבה כדי שמקרים כמו ייעוד פארק החורשות8 לבניה צפופה או תכניות לכריתת העצים בשדרות 

ירושלים מראש לא יעברו אפילו את שלבי התכנון. 

שטחים ציבורים פתוחים בעיר, ירוקים או בעלי ייעוד אחר, מהווים אתגר משמעותי בכל הקשור לתכנון, פיתוח 
ושימור על סביבה עירונית אטרקטיבית, נעימה ומזמינה לתושבים ומבקרים בעיר, והנושא זוכה למקום ראוי 
בתדריך להקצאת קרקע לצורכי ציבור של מנהל התכנון9  שפורסם בשנת 2016 )עמוד 118(. הסדרת השטחים 
הפתוחים לנפש מקבלת אמנם משנה תוקף, אך הטבע העירוני והקצאת שטחים ירוקים ועצים לא מקבלים ביטוי 

ראוי במסגרת התדריך, מאחר שגם סוג ואיכות השטחים הפתוחים חשובה ולא רק גודל השטח. 

מאפייני מיקוםתכונה ומאפייני שימושדרישות שטחסוג השטח הפתוח

3 מ”ר לנפש.פארק עירוני
לפחות 100 דונם

שטחי ספורט עירוניים, 
גינות משחק, פינות ישיבה, 

הצללה ועוד

הבטחת גישה להולכי 
רגל ורוכבי אופניים 

מאיזורי מגורים

2 מ”ר לנפש.פארק רובעי
גודל 10-50 דונם

גינות משחק, הצללה, דשא, 
שטח למשחקי כדור, מתקני 

ספורט ועוד

ביישובים עירוניים 
גדולים, בצמוד למרכז 

חינוך וקהילה רובעי

3 מ”ר לנפש.פארק שכונתי
5-10 דונם

בסמיכות לאזור מגורים, בדומה לפארק רובעי
במרחק הליכה ללא 

חציית כבישים ראשיים

גן משחק פנים 
שכונתי

2 מ”ר לנפש.
2-5 דונם

ניתן לאתר גינות 
קטנות יותר

מתקני משחקים, ישיבה, 
הצללה

בצמידות לאזור מגורים

פינות ישיבה ורחבות 
פתוחות

בהתאם למקוםגינון, ריצוף ונטיעותעד 1 דונם

טבלה מס 1  - הקצאת שטחים לצורכי ציבור בהתאם להנחית מנהל התכנון10 2016  

ב. טבע עירוני, שטחים 
פתוחים ירוקים ועצים

תכנית אב לטבע עירוני - ת”א-יפו )ת”א 5000(   6
מדיניות ארצית לטבע עירוני-2017, המשרד להגנת הסביבה   7

פארק החורשות יישאר ריאה ירוקה - ארובנולוגיה - 2017   8
תדריך להקצאת שטח לצורכי ציבור - ספטמבר 2016   9

סקירת תכניות מתאר כוללניות במחוז תל אביב - 2016, עידן עמית, קהילת תל אביב יפו של החברה להגנת הטבע  10

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%91%20%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%AA%D7%90-%D7%99%D7%A4%D7%95-2016.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%91%20%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%AA%D7%90-%D7%99%D7%A4%D7%95-2016.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0844b.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0844b.pdf
http://urbanologia.tau.ac.il/the-residents-won-and-the-park-will-remain/
http://urbanologia.tau.ac.il/the-residents-won-and-the-park-will-remain/
http://www.iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/Professional%20Tools/PublicLand/AllocationsDirectory12.pdf
http://www.iplan.gov.il/SiteAssets/Pages/Professional%20Tools/PublicLand/AllocationsDirectory12.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Mitar_30.08.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Mitar_30.08.pdf
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אם נבחן עד כמה הנחיות התדריך להקצאת קרקע )כמפורט לעיל בטבלה מס’ 1( מיושמות ברובעים השונים 
בתל אביב-יפו, כפי שנבדק במסמך “סקירת תכניות מתאר כוללניות במחוז תל אביב”11 ובהתבסס על נתוני 
הלמ”ס מ-2008 )ראו טבלה מס’ 2 בהמשך( רואים שישנם רובעים )רובעים 3 עד 6( הסובלים ממחסור בשטחים 
פתוחים. בהתאם לאמור בתדריכים לעיל נדרשים לפחות 10 מ”ר לנפש שטח פתוח )ברמת השכונה 5.0, ברמת 

הרובע 2.0, ברמת העיר 3.0(, והטבלה אף משקפת חוסר איזון בחלוקת השטחים הפתוחים בעיר.

 אוכלוסיהאזורי תכנוןאזור
)סוף 2009(

שטח מיועד 
לשצ”פ )דונם(

שטח קיים 
לנפש )מ”ר(

שטח נדרש 
לנפש

101+10318.90065034.410מערב  רובע 1

102+104-10734.30086425.28מזרח  רובע 1

201-20523.10034214.8מערב  רובע 2 

206-21126.40054020.5מזרח  רובע 2

30160.1001682.8רובע 3

40144.2004369.9רובע 4

501-60242.4002115.0רובע 5+6

701-70746.00099621.7רובע 7

801-80428.90047016.3רובע 8

901-90435.40039111.0צפון רובע 9

905-90743.90053912.3דרום רובע 9

403.600560713.9סה”כ

טבלה מס 2 – הקצאה בפועל של שטחים פתוחים בתשעת הרובעים בתל אביב-יפו 12

טבע עירוני: המודעות לשימור ופיתוח המרקם האקולוגי בסביבה העירונית הכרחית לשמירה על האיזון העדין 
בין האדם לסביבה האקולוגית, הן מבחינה אקלימית והן לצורכי שימור ערכי הטבע, הצומח והחי סביבנו. לזמינות 

הטבע לציבור יש תרומה ישירה לאיכות החיים ולבריאות הציבור. 

אתרי טבע עירוני מפוזרים לרוב ללא רצף, והם כוללים שטחים פתוחים, פארקים, וסביבה חופית. שימור ערכי 
הטבע ששרדו במרחבים העירוניים מצריך מודעות ותהליכי תכנון ותחזוקה הרגישים למשאבי הטבע והמתחשבים 
בשיקולים אקולוגיים. כדי שתהליכי התכנון והבניה יוכלו להתחשב בערכי הטבע העירוני יש להיעזר, לצד מדיניות 

נכונה, גם בסקר טבע עירוני בכל המרחב העירוני ואף בקרבתו. 

סקירת תכניות מתאר כוללניות במחוז תל אביב - 2016, עידן עמית, קהילת תל אביב יפו של החברה להגנת הטבע  11
סקירת תכניות מתאר כוללניות במחוז תל אביב - 2016, עידן עמית, קהילת תל אביב יפו של החברה להגנת הטבע  12

https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Mitar_30.08.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Mitar_30.08.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Mitar_30.08.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Mitar_30.08.pdf
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מפת אתרי טבע עירוני, בהסתמך על סקר שנערך ב-2012  13

הסקר שבוצע בתל אביב בשנת 2012 מתייחס ל-52 מכלולי טבע ול-38 אתרי טבע נקודתיים, חלקם נמצאים 
באזורים שמיועדים לשטחים פתוחים, על פי תכנית המתאר העירונית וחלקם נכללים באזורים המיועדים 
לבנייה!14 לסקרי הטבע העירוני יש כמה שימושים, ובהם: לאתר, למפות ולסווג תשתיות טבעיות בעיר, לשמור 
ולטפח תשתיות טבעיות לטובת טבע עירוני בהיבט הציבורי )לצורכי קהילה, נופש ופנאי וכדומה( וליצור מסד 

נתונים נגיש לצורכי תכנון.

13  סקר טבע עירוני 2012 – אתר עיריית תל אביב-יפו
14  אתרי טבע עירוני באזור תל אביב-יפו
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אתר סקר טבע עירוני

אתר סקר טבע עירוני נקודתי
גבול העיר

אזורי יעוד תא/5000
אזור מגורים בבניה נמוכה

אזור מגורים בבניה מרקמית נמוכה
אזור מגורים בבניה מרקמית

אזור מגורים בבניה רבת קומות
אזור תעסוקה מקומי
אזור תעסוקה עירוני

אזור תעסוקה מטרופוליני
אזור מעורב לתעסוקה ומגורים
אזור מוסדות ציבור עירוניים

אזור פעילות מיוחד
שטח פתוח עירוני

שטח פתוח מטרופוליני חופי
שטח פתוח מטרופוליני
מעגנת נופש ספורט ודיג

בית עלמין
אזור לתכנון בעתיד

ים בתחום שיפוט עירוני
רחוב עירוני

 1:20,000

עיריית תל-אביב - יפו
מינהל ההנדסה

היחידה לתכנון אסטרטגי - אגף תכנון העיר

TextText

הסקר מתייחס ל-52 מכלולי טבע ול-38 אתרי טבע עירוני נקודתיים. 
על פי תכנית המתאר העירונית - תא/5000:

חלק מהמכלולים נמצאים באזורים שמיועדים לשמש כשטחים פתוחים  
וחלקם נמצאים באזורים המיועדים לבנייה .  

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%9E%D7%A4%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%20%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%9E%D7%A4%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%20%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Mitar_30.08.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Mitar_30.08.pdf
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תכנית האב לטבע עירוני15 שואפת להביא ל”תכנון רב-ממדי המשמר ערכי טבע, מורשת וסביבה”, ומחלקת את 
מגוון אתרי הטבע העירוני לשלוש סביבות: הנחלים, מישור החוף )רכסי כורכר, דיונות( וחוף הים )החוף החולי, 
מצוקים, חופים(. יש לברך על קיום תכנית זאת, אך הסוגיה של טבע עירוני היא הרבה יותר רחבה מהסדרת ייעוד 
השטחים שמדברים על טבע. יש לשים לב שכמו שהטבע מהווה מרקם מאוזן, שמכיל ותומך בקיום של מגוון 
הדברים )החי, הצומח והדומם(, מן הראוי שהחשיבה על טבע עירוני תורחב ותכלול את כל הנושאים, לרבות 
מגוון המינים ושימור סביבות אקולוגיות. כמו כן, בתכנית לטבע עירוני בתל אביב-יפו אין התייחסות לערכי הטבע 

שבסביבה הימית )מלבד החוף הים(.

ההנחיות לשמירה וטיפוח טבע עירוני של המשרד להגנת הסביבה16, מאפשרות לרשויות המקומיות לייצר ולקיים 
פרקטיקה עקבית ואחידה ואף לעבוד בשיתוף פעולה לשיפור איכות החיים בסביבה העירונית תוך שימור ערכי 
הטבע. לצד זה סקר הטבע העירוני בתל אביב-יפו ותכנית האב לטבע עירוני יצרו בסיס להטמעת הנושא בתכנון 

העתידי של העיר, אך נדרש ביסוס התוקף הסטטוטורי וכלי בקרה ופיקוח ליישום המדיניות.  

העצים בסביבה העירונית, הצפופה, והרועשת מהווים אחד מעמודי התווך לשמירה על איכות החיים ויצירת איזון 
עדין בין פעילות האדם אל מול הסביבה האקולוגית. במסמך מדיניות של מינהל התכנון בנושא “נטיעות והגנה 

על עצים במרחב העירוני”17 מודגשת התרומה של העצים למרחב העירוני בכמה מישורים:

“מחקר יפני קבע כי לנוכחותם של עצים השפעה בריאותית מיטבית.    •

נוכחותם של עצים הוכחה כמצמצמת תופעות פשיעה כגון ונדליזם והשלכת אשפה, וכן אלימות.   •

לעצים תרומה ניכרת בהפחתת איי החום בערים זאת ע”י הצללה של מדרכות ואספלטים, עץ בוגר מפחית   •
בממוצע את הטמפרטורה סביבו בשיעור של 5-2 מעלות ויש לכך השלכות גם בנושא חסכון אנרגטי.

לעצים תכונה ביולוגית ייחודית המצמצמת רמות זיהום האוויר באמצעות פליטת חמצן לחלל.   •

לנוכחותם של עצים השפעה כלכלית מידית על עליית ערכי הנכסים”.  •

מחקרים מראים שסביבה מטופחת בעצים בעלי עלווה שופעת משפיעה באופן חיובי על תחושת התושבים 
והפחתת מחלות בכל הגילאים18. בנוסף, מחקר שבוצע לאחרונה בנושא מיתון עומס החום בבאר שבע19 מראה 
שהעצים תורמים להפחתת החום בעיר בצורה משמעותית, כ-3-5 מעלות באופן נומינלי אך ברמה הפיזיולוגית 
ניתן להגיע עד 20 מעלות. בנוסף מראה המחקר שסוג הצמחייה והעצים משפיע על מידת ויסות החום, ונתונים 
דומים עולים מערים אחרות בעולם דוגמת טוקיו. נתונים כגון אלה מעודדים להיכנס למחקר ותכנון מקיף של 
הסביבה הירוקה בתל אביב יפו, לאור היתרון הכלכלי העצום בזכות החיסכון באנרגיה20 ורווחת התושבים )ויסות 

הטמפרטורה מפחית את הצורך בהפעלת מערכות מיזוג(. 

העצים הם גורם חשוב בהצללה, אך הדיון אינו רק על יצירת צל אלא גם על איכות וסוג הצל, שכן מתקני הצללה 
אינם תחליף ראוי לעצים. ניתן לטעון שאין תחליף לעצים ו/או סביבה ירוקה כדי לשמור על סביבה נעימה ובריאה 
בערים עם עומסי תנועה וגורמים מזהמים ולכן ההמלצה היא להכין בתל אביב-יפו תכנית אב להצללה במעמד 

סטטוטורי.

15  תכנית אב לטבע עירוני )ת”א/5000( - 2016
16  מדיניות ארצית לטבע עירוני - פברואר 2017

17  נטיעות והגנה על עצים במרחב העירוני-מחוז תל אביב-מינהל התכנון-2015
Trees Grow on Money: Urban Tree Canopy Cover and Environmental Justice  18

19  מיתון עומס חום בערים מדבריות באמצעות צמחים - באר שבע כמקרה בוחן, עודד פוצ’טר וחברים, 2012, אקולוגיה וסביבה 
- כתב עת למדע ומדיניות הסביבה

Green Infrastructure in the Energy sector  20

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%91%20%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%AA%D7%90-%D7%99%D7%A4%D7%95-2016.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%91%20%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%AA%D7%90-%D7%99%D7%A4%D7%95-2016.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0844b.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0844b.pdf
http://www.iplan.gov.il/Mechozi/telaviv/SiteAssets/Pages/telaviv/Police_documents/policeDocument1.pdf
http://www.iplan.gov.il/Mechozi/telaviv/SiteAssets/Pages/telaviv/Police_documents/policeDocument1.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122051
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122051
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=237
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=237
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=237
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/pdf/Green%20Infrastructure/GI_energy.pdf
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במסמך “עצים ומעמדם בהליכי התכנון העירוני”21 מ-2010 הודגש הצורך לתפישה מערכתית לנושא העצים 
בתהליכי התכנון. עם זאת בתל אביב-יפו עדיין נשאלת השאלה מדוע תשתיות כגון חשמל או מים מקבלות 
התייחסות פרטנית בתהליכי התכנון בעיר ואילו גורל העצים, שתורמים כה הרבה לאיכות האוויר, להפחתת 

רעש וזיהומים, להצללה ולמניעת “אי-החום” העירוני אינו מובטח. 

מדאיג לראות שלמרות החקיקה בנושא התכנון והבניה מ-2008, המחייבת “סימון העצים בתשריט התבנית לעיני 
המתכננים ומוסדות התכנון” כדי לתמוך בתכנון נטיעות ושמירה על עצים, עדיין הפרקטיקה הנהוגה בעיריית תל 
אביב-יפו מראה שהעצים עוד לא קיבלו מעמד של תשתית שיש להתחשב בה בשלבי התכנון והביצוע בצורה 
מדוקדקת ופרטנית.  אמנם קיימת שכבת עצים במערכת GIS העירוני )לא כולל עצים בשטחים פרטיים( ובוצע 
סקר של אתרי טבע עירוניים22, אך מכיוון שלא נעשה סקר עצים מקיף בעיר הכולל שטחים ציבוריים ופרטיים 
הרי שהמחסור בנתונים והשקיפות לגביהם פוגעים ביכולתם של התושבים ובעלי העניין לנהל שיח מסודר 

בנושא שימור ופיתוח היער העירוני. 

מדינות וערים בעולם מציבות כיום יעדים להצללה כדי להביא בין היתר ליציבות וחוסן אקלימי בעיר23. במסמך 
“שכונה 360° מדדים לתכנון ופיתוח סביבות מגורים”24  נקבעו דרישת מינימום של 30 אחוזי הצללה בעיר ומדדים 
של 60 עד 90 אחוזים בתסכית הצל האופקי” במדרכות ושטחים פתוחים שמיועדים להולכי הרגל ופעילות, דבר 
המצביע שתל אביב-יפו סובלת מהעדר הצללה ראויה עם 13% הצללה בלבד. אזורים מרכזיים בעיר כמו ככר 
הבימה או צמת קפלן-דרך בגין לא מתוכננים עם צל כלל, מה שהופך את השהייה שם לבלתי נסבלת.  לעיריית 
תל אביב-יפו חסר סקר צמרות עדכני )מצב הצללה - Urban Tree Canopy-UTC( והסקר הקיים משקף פערים 
בעיר בין כמויות העצים וההצללה )מפאת גיזום קיצוני(. יחד עם זאת עיריית תל אביב-יפו הפסיקה את גיזום 
העצים בעונת הקינון לטובת שימור בתי הגידול של בעלי חיים המשתמשים בעץ, וקבעה שנדרש גוזם בעל 
תעודת “גוזם מומחה” של משרד החקלאות, מה שדורש פיקוח על קבלנים ובפרט על חברת החשמל שגוזמת 

עצים ללא התחשבות בהיבטים הסביבתיים. 

נטיעות וכריתות עצים הן מדד למאמצים של בעלי התפקידים בעירייה לקדם מדיניות פיתוח יער עירוני. יש לזקוף 
לזכות עיריית תל אביב-יפו את נטיעתם של יותר מ-35 אלף עצים ב-12 השנים האחרונות, אך הנתונים מצביעים 
על מגמה מדאיגה של ירידה בנטיעות עצים לעומת עלייה בכריתות העצים )מאז 2011 ניטעו רק כ-6,000 לעומת 

כ-29 אלף עצים בעשור הקודם(.

בעניין כריתות והעתקות העצים המדיניות של הוועדה המקומית היא להימנע מכריתה או עקירה של עצים 
בוגרים. העדיפות הראשונה היא לשמר את העצים המוגנים תוך שילובם בתכנון הבנייה. בכל מקרה אחר שבו 
נדרש לכרות או לעקור עץ, צריך להוכיח שלא ניתן להמשיך ולבנות בגלל העץ. רק לאחר חוות דעת של אגרונום 
והמלצת מהנדס העיר, תחליט הוועדה המקומית על גורלו של העץ. למרות ההנחיות והחוקים ובהיעדר פיקוח, 
קבלנים שונים אינם פועלים על פי ההוראות האלה. בנוסף, כדי לכרות או להעתיק עץ צריך לקבל אישור מפקיד 

היערות האחראי, אך בתל אביב-יפו, פקיד יערות עירוני מועסק על ידי העירייה, דבר היוצר ניגוד עניינים. 

רוב האזרחים אינם מודעים לזכות שיש להם להתנגד לכריתה של עץ ולהגיש ערר עד 14 יום לאחר פרסום 
אישור הכריתה. יידוע הציבור באופן זה לוקה בחסר והשאיפה היא לקדם מדיניות המיידעת את הציבור על הגשת 
בקשת הכריתה ולא רק אפשרות להגיש ערר לאחר אישורה. חברת המועצה עו”ד גבי לסקי מנסה לשפר את 

הליכי יידוע הציבור ומתן אפשרות להגשת התנגדות לבקשת הכריתה לפני אישורה. 

עצים ומעמדם בהליכי התכנון העירוני- ניתוח התייחסות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה,   21
הפורום הירוק- קהילת תל אביב יפו-החברה להגנת הטבע, 2010

סקר תשתיות טבע עירוני- ת”א-יפו 2012  22
סקר צמרות עצים עירוני  23

שכונה 360° מדדים לתכנון ופיתוח סביבות מגורים | בנייה חדשה 1.0 | ספטמבר 2017  24

https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Etzim.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Etzim.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Etzim.pdf
https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Etzim.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%202012.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%202012.pdf
https://toolkit.climate.gov/tool/urban-tree-canopy-assessment
https://toolkit.climate.gov/tool/urban-tree-canopy-assessment
http://www.nd360.org/wp-content/uploads/2017/09/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-360_1.0_5.9.17.pdf
http://www.nd360.org/wp-content/uploads/2017/09/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-360_1.0_5.9.17.pdf
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גרף מספר 3 - מגמות בנטיעות, העתקות, וכריתות עצים בתל אביב-יפו25 

סיכום – טיפוח טבע עירוני, עצים ושטחים פתוחים, מהווה נדבך חשוב בתכנון ובפיתוח של העיר. מחקרים 
שונים מדגישים את הצורך ביצירת סביבה ירוקה בערים למען שיפור איכות החיים26, הפחתת מזהמים, וויסות 
טמפרטורות וייעול אנרגטי27. עד כה עיריית תל אביב-יפו לא יצרה תקן מוסדר לאקולוג עירוני כמו בעיריות נתניה 

וירושלים ופועלת עם האקולוגי ליאב שלם על בסיס בלתי מוסדר וקבוע.  

מספר גורמים במועצת העיר ובעירייה ראויים לשבח על קידום השטחים הפתוחים הירוקים, טבע עירוני ועצים, 
ביניהם חברי המועצה גבי לסקי וראובן לדיאנסקי, הרשות לאיכות הסביבה ומנהל ההנדסה בעיר. אך כפי שהראנו 
המלאכה עוד רבה בכל הקשור לפיקוח על יישום המדיניות שגובשה, ולבסס את מעמדם הסטטוטורי. כמן כן יש 
להעלות את המודעות בקרב הציבור ובתוך העירייה לחשיבות הנושאים הללו, ולשפר את הליכי שיתוף הציבור. 
פרויקטי תשתית כמו הרכבת הקלה או חידוש שכונות הם בעצם הזדמנות עירונית להרחיב את כמות העצים 
ויחד איתם את ההצללה בעיר. בנוסף יש תחומים כמו קירות וגגות ירוקים שמן הראוי שיקודמו בתל אביב-יפו, 
כפי שנעשה בערים בגרמניה או בטוקיו, מקסיקו ופורטלנד28. אלה ידרשו מחויבות של ראש העיר, מועצת העיר 

ובעלי התפקידים בעירייה להמשך המגמה של יצירת סביבה ירוקה ונעימה וטיפוח טבע עירוני בתל אביב-יפו.

בכל הפניות שהיו אל חברי המועצה, מלבד עו”ד ראובן לדיאנסקי ועו”ד גבי לסקי אף חבר מועצה לא ציין שהוא 
מקדם את הנושאים הקשורים לטבע העירוני, לשטחים פתוחים ירוקים ולעצים.

25  נטיעות, העתקות וכריתות עצים בהתאם לנתונים של אגף שיפור פני העיר עיריית תל אביב-יפו, 2018 – רפאל חזני 
Promoting ecosystem & human health in urban areas using Green Infrastructure: Science Direct  26

How Do Trees Save Energy?  27
Green Roof Policies: Tools for Encouraging Sustainable Design 2004  28
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204607000503
http://www.deeproot.com/blog/blog-entries/how-do-trees-save-energy
https://www.coolrooftoolkit.org/wp-content/uploads/2012/04/Green-Roof-Policy-report-Goya-Ngan.pdf
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 ג. תקציב פיתוח המוקדש 
לנושאים ירוקים -”תב”ר ירוק”29 

תקציב תב"ר- תקציב בלתי רגיל, נועד לפרויקטי פיתוח, המוגדרים כהשקעה או הוצאת משאבים בהווה למען 
העתיד. התב"ר אמור לשקף את מדיניות העירייה בנושאים ציבוריים, ומבטא את תכניות העבודה שלה. ואולם, 
תקציב העירייה אמנם מתפרסם באתר העירוני, אך הפרטים שגלויים לעין נוגעים רק לתכנון התקציב ולא 
לביצוע ולהוצאות כספי הציבור בפועל. מידע חלקי זה מקשה על בחינה נאותה, ולא מאפשר לתושבים לעקוב 

אחר הנעשה בכספי המיסים שלהם. 

במבוא לספר התקציב של עיריית תל אביב-יפו לאורך השנים, נכתב כי "נושאי איכות הסביבה ממשיכים להיות 
מהיעדים המרכזיים של העירייה", אך בהיעדר מידע מפורט קשה לעקוב אחר ההוצאות העירוניות. לאור הצהרה 
זאת במבוא לתקציב, ניסינו לבדוק כיצד היא מיושמת בפועל. תקציב העירייה מחולק לתקציב רגיל ולתקציב 
פיתוח או תב"ר )תקציב בלתי רגיל(, התקציב הרגיל נועד לפעילות שוטפת ולרוב קשיח. לעומת זאת הת"בר 

גמיש לשינויים וניתן להתאימו לאילוצים ולצרכי השעה. בחרנו לנתח את התב"ר מהסיבות הבאות:

התקציב משקף את הקשר בין צרכי ההווה והתכנון לעתיד לבין המשאבים הנתונים  •

התב"ר גמיש יחסית ולכן השינויים בו יכולים להיות גדולים משנה לשנה ולהעיד על מגמות  •

מאחר שהתקציב מיועד לפיתוח ניתן ללמוד ממנו על התחומים שאותם רוצה העירייה לפתח  •

המעורבות של חברי המועצה בתב"ר צריכה להיות גדולה יותר מאשר בתקציב הרגיל  •

אגף התקציבים וההנהלה מגבשים הצעת תב"ר לפרויקט מסוים, ללא מעורבות של חברי המועצה ובשני   •
שלבים: 1. אישור של התוכנית בוועדת הכספים )מורכבת מנציגי ציבור אך הדיונים בה אינם פתוחים לציבור(. 
2. אישור שנתי של התב"ר, להבנתנו מושפע לרוב על-ידי המשמעת הקואליציונית ולא על-ידי הצורך המהותי.

 ממצאי בחינת התב"ר הירוק בשנים 2014 - 2018

תקציב התב"ר גדל במשך 5 השנים האחרונות )ב 47% מ-2014 ל-2017(, ואיתו גדל בהדרגה גם ה"תקציב   .1
הירוק". מ-2014 ועד 2017 גדל התב"ר ב-77% )תקציב 2018 עדיין לא סופי אך הוא כבר גבוה מתקציב 2017(. 

גם כאחוז מסך התקציב עלה החלק הירוק של התב"ר מ- 11% ל-17%.

29  הצעת תקציב תב”ר 2018

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib5/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99%20%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202017.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib5/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%20%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99%20%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202017.pdf
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תקציב “ירוק” כאחוז מסך תקציב התב”ר
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גרף מספר 4 – תקציב “ירוק” כאחוז מסך תקציב תב”ר  )נלקח מספרי התקציב לשנים הרלוונטיות(
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הנתונים מתוך התקציב בשנים 2016 ,2017 ו-2018 משקפים את חלוקת "התקציב הירוק" כמפורט בהמשך:

201620172018נושא/המספרים במיליוני ש"ח

293030אופניים

6484167שפ"ע

553131תחבורה ציבורית

422515תיעול

161326תאורה

191915ניקיון

519316חופים

4415אחרים

CAR RENTAL2163

300305317סה"כ תקציב ירוק

1,3502,2501,846סה"כ תקציב תב"ר

22%14%17%תקציב ירוק כ % מסך התקציב

טבלה מספר 3 – הקצאה תקציב בתל אביב- יפו לנושאים ה"ירוקים" בשנים האחרונות 

תקציב התב"ר מתעדכן 11 פעמים בשנה. התקציב צריך להיות מגובה בכסף "צבוע" בבנק, ולכן ניתן לתקצב   .2
את הפרויקטים בסוף השנה רק לפי ההכנסות המובטחות. בהמשך השנה מתקבלות הכנסות נוספות 
ולכן מגדילים את התקציב. מכיוון שהתהליך מחויב על פי חוק וידוע מראש, הרי שדיוני התקציב הראשוני 
נערכים למצב ומאשרים פרויקטים בסכום הרבה יותר גבוה מאשר הסכום שמאושר בספר התקציב, 
וכאשר מתקבל הכסף הנוסף, מאושרים הפרויקטים מרשימת הפרויקטים המחכים לכסף. אף שהתהליך 
 מנוהל בצורה ראויה, יש לשים לב שהתקציב המעודכן בשנת 2017 היה גבוה ב-114% מהתקציב המקורי. 
נקודה נוספת היא שלמרות שהתקציב גדל באחוזים גדולים במשך השנה, הרי שהביצוע בכל שנה היה נמוך 
מהתקציב שאושר. הדבר יוצר "הר של יתרות מזומנים" שהעירייה יושבת עליהן בכל נקודת זמן ולא יכולה 

להשתמש בהם כי הם "צבועים" )דברי ראש העיר מר חולדאי בישיבת מועצת העיר מספר 20(.

שקיפות ותקינות תהליכים: תהליך אישור התקציב אינו שקוף מספיק לנבחרי הציבור ולציבור כולו. כמה   .3
דוגמאות לכך: 

הכלים שמשקפים את סדרי העדיפויות מוגבלים, למשל חלוקת התקציב בין רובעים אינה ברורה - ולא   •
ניתן לפלח את התקציב לפי רובעים/אזורים במידה וברצוננו לבחון את התקציב בראיה גאוגרפית.

לא ניתן לבצע השוואה בין סעיפי התקציב המקורי, בשל קושי טכני בהצגת השימושים בתקציב ודווח חסר   •
של תקציב מול ביצוע. מר גל קיסר, מנהל מחלקת תקציב ופיתוח בעירייה הבטיח, שתוך שנתיים תהיה 

מערכת חדשה שבה ניתן יהיה לקבל את תמונת הביצוע30. 

30  בהסתמך על פגישות של מר אמיר כהן ממשמר המועצה עם מר גל קיסר בחודש במהלך 2017 ו- 2018
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נבחרי הציבור אינם מעורבים בבניית התקציב אלא רק באישורו. לאורך השנה מובאים לאישור המועצה   •
שינויים והגדלות התקציב. יש לציין כי ההגדלות משמעותיות מאוד ויכולות להגיע ליותר מ-100% מהתקציב 

המקורי.

כאשר ביקשנו לקבל נתונים כמותיים על התקציב, לדוגמא מספר הקילומטרים של שבילי אופניים שתוקצבו,   •
לא קיבלנו אותם.

לא ניתן ללמוד מספר התקציב את התקציב הרב שנתי של הפרויקטים שהם רב שנתיים באופים.  •

שיפור חל בדיווחי ועדת הכספים, והפרוטוקול של הישיבה מ 1/5/18 התפרסם באתר העירייה, )נקווה   •
שהדבר יקרה גם בישיבות הבאות(.

נושאים שדורשים שיפור בניהול ובקרת תקציב התב"ר:   .4

נדרשים כלים לבחינה וניתוח התקציב, להצגת סדרי העדיפויות שמבטא התקציב, כדי לערוך השוואות בתקופה   
מסוימת, באופן רב שנתי, לסווג סעיפים ועוד. נדרש שדרוג של מערכות המידע לנוהל התקציב העירוני, בפרט 
לשיתוף הציבור ושיתוף נבחרי הציבור. חברי המועצה אמנם מצביעים על אישור התקציב, אך נראה כי אין 
בידם כלים מספיקים כדי לנתח ולהבין אותו. בתנאים אלה, קשה לציבור להשפיע אף באמצעות נבחריו על 

המדיניות התקציבית, על סדרי העדיפויות ולבקר את השימוש בכספיו. 

בכל הפניות שהיו אל חברי המועצה אף חבר מועצה לא ציין שהוא מקדם מהלכים לשיפור תהליכי הניהול   
והבקרה התקציבית במועצת העיר ובכלל. 
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עיריית תל אביב-יפו מתהדרת ברמת שקיפות גבוהה, יחסית לרשויות אחרות בשלטון המקומי בישראל. אחד 
הכלים לשקיפות ולקשר עם הציבור אמור להיות אתר העירייה31, אך די לעיין בו, כדי להבין שעיריית תל אביב-יפו 
אינה מבינה או מיישמת שקיפות ושיתוף ציבור. האתר אמנם הביא תהילה לעיר כעיר חכמה, אך הוא מתמקד 
בשירותים שמספקת העירייה, ומתייחס לגולש באתר כאל צרכן של שירותים. מי שינסה למצוא תכנים שקשורים 

בשיתוף ציבור ומעורבות אזרחית לא ימצא אותם בקלות. 

עיריית תל אביב-יפו עשתה ועושה תהליכי שיתוף ציבור בעיקר בכל הקשור לתכנית המתאר העירונית או 
להתחדשות בשכונות בעיר, אך שיתוף הציבור הוא לא אירוע חד פעמי שבו מציגים לתושבים תכנית, אלא תהליך 
ממושך שעוסק בנושאים מהותיים בחיים בעיר, ואמור לעודד את התושבים להיות מעורבים ומשפיעים. יש לציין, 
כי פעמים רבות מקיימת העירייה אירוע שיתוף ציבור לאחר שתוכנית הבנייה כבר כמעט הושלמה, והתושבים 
נדרשים להגיב על מעשה מוגמר במקום להיות שותפים ליצירה שלו. יותר מעשור חלף מאז שהחלו בהכנת 
תכנית המתאר העירונית, ובזמן שעבר מאז נוספו עוד נושאים שראויים לדיון ציבורי באמצעות תהליכים של 
שיתוף ציבור. האתר העירוני אמור לעודד שיתוף ציבור בתהליכי קבלת ההחלטות בעיר, אבל כיום קשה אפילו 
למצוא בו את ההודעות על סדר היום של מועצת העיר. תל אביב-יפו שואפת להיות עיר חכמה, אבל אם נושאי 

התפקידים בה לא משתפים את הציבור בקביעת המדיניות, אז תהליכי שיתוף הציבור יהיו חלקיים ושוליים.

ישנם מקרים רבים בהם נקבעה המדיניות או תוכנית העבודה, ורק לאחר מכן הוחלט לבצע הליך )חלקי( של 
שיתוף ציבור. העירייה אמנם משתפת לעיתים את הציבור, אך לא פעם זה נעשה בעיתוי שאינו מאפשר לתושבים 
להשפיע באמת. דוגמאות בולטות בנושא זה הן אישורי בניה בשטחים שמוטב שיתוכננו בצורה סביבתית 
וחברתית יותר, כמו במקרה של התכניות לכיכר אתרים. היעדר השקיפות ושיתוף הציבור באים לידי ביטוי בכל 
אחד מהתחומים שדוח זה עוסק בהם: במדיניות תקציבית, בהיענות ללחצים בבניה בסביבה החופית, ובחוסר 

שקיפות לגבי גודל הסכנה שנשקפת מזיהום האוויר.  

דוגמאות לחוסר שקיפות ו/או שיתוף הציבור בעיריית תל אביב-יפו:

בידוד הקהל מישיבות מועצת העיר בטענות שונות שיש לטפל בהן בדרך אחרת ולא בהפרדת הציבור מדיוני   •
מועצת העיר.

הפרוטוקולים של הוועדה לאיכות הסביבה לא התפרסמו כסדרם, מה שהעיד גם על אי קיום סדיר של הישיבות   •
של ועדת איכות הסביבה )עד שחבר המועצה עו"ד לדיאנסקי לקח על עצמו לנהל את הוועדה(. ועדת איכות 
הסביבה שואבת את כוחה מפקודות העיריות32 ונועדה לאפשר לנציגי הציבור והארגונים הארציים להשפיע 

על איכות הסביבה בעיר.

הצגת התקציב של העיריה באופן שמקשה להבין איך כספי הציבור מנוהלים. ועדת הכספים לא פתוחה לציבור.   •
התקציב שמפורסם באתר כולל פירוט אבל לא ניתן לראות את התקציב הכולל של הנושא.

ד. שקיפות ושיתוף הציבור

31  אתר אינטרנט עיריית תל אביב-יפו
32  פקודת העיריות

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Pages/Live.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Pages/Live.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/general/klali73.pdf
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באתר של עיריית תל אביב-יפו הנושא "שקיפות ושיתוף הציבור"33 בולט, וניתן ללמוד איך העירייה רואה   •
ומיישמת את הנושא, בפרט בעניין תכנית העיר ותהליכי תכנון ובניה, בעיר.  ניתן למצוא את רשימת השכונות 
והמיקומים שבהם העירייה מזמינה את התושבים להתייעצות והשתתפות בתהליכי תכנון. כמו כן העירייה 
מפנה את הציבור לנוהל "התייעצות עם הציבור בתהליכי תכנון עירוני"34, שמשאיר הרבה חופש בידי מוסדות 
העירייה כך שהיא יכולה להסתפק רק ב"יידוע ועדכון של הציבור". בנוסף בנוהל גם לא מפורט כמה זמן 

משאירה ההודעה בידי התושבים כדי להביע התנגדות. 

חוסר סנכרון ותיאום בעירייה עצמה מתוך העדר שקיפות ושיתוף ציבור: כך, למשל, פועלת העירייה לעיגון   •
הסטטוטורי של תכניות אב לפיתוח העירוני, אך נגררת במקביל לבניה לא חוקית כמו בחניון חנה וסע סמוך 
לבריכות החורף בדרום העיר )צומת חולון( או כמו תכניות בינוי שקודמו למגורים בשטח פארק החורשות. 

יוצא שיד אחת מטפחת שטחים פתוחים וטבע עירוני והיד השנייה מאפשרת בניה לא חוקית. 

היעדר תהליך שיתוף הציבור לפני עיצוב מדיניות/תוכנית תקציבית/תוכנית בנייה.   •

פרסום מוגבל של פעילויות העירייה בנושא קיימות ואיכות הסביבה. למשל: "תו ירוק לעסקים".   •

בדוח היחידה לפניות הציבור לא ברור איך ומי קובע איזו פניה מוצדקת ואיזו לא.   •

קושי להגיע למידע בנוגע לאישורי כריתת עצים.  •

יש לציין את מיקי גיצין שבמהלך חברותו במועצת העיר לקח על עצמו לקדם נושאי השקיפות ושיתוף הציבור 
בעירייה ובעיר. אך בכל הפניות שהיו אל חברי המועצה אף חבר מועצה לא ציין שמקדם את נושא השקיפות 

ושיתוף הציבור במועצת העיר ובכלל. 

  

33  עיריית תל אביב-יפו - שיתוף ציבור
34  נוהל “התייעצות עם הציבור בתהליכי תכנון עירוני” עיריית תל אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/Pages/Share.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/Pages/Share.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99.pdf
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בתל אביב-יפו יש כ-13 קילומטרים של חוף ים, בהם 13 חופי רחצה מוכרזים. על הנכס הציבורי הזה מאיימים מערכת 
הניקוז העירונית ותכניות בנייה באזור החוף. כל מערכות הניקוז של תל אביב-יפו מוזרמות אל מי הים. מי נגר אלה 
מכילים זיהום רב הכולל דלקים ושמנים, אשפה, ביוב, חיידקים ושפכים המוזרמים לנחלים ולים. הזיהום המגיע אל חופי 
הרחצה, לא רק שמזהם את הים, אלא גם שוקע בחול ומסכן את הציבור. בנוסף, בשכונות התקווה, נוה-צדק ושבזי אין 
הפרדה בין מערכות הביוב למערכות הניקוז. ניתוח המצב הקיים של מערכת התיעול באזורים רבים בעיר )דוגמת רמת 
אביב, הדר יוסף,  אבן גבירול, שכונת התקווה( מעלה שאינם עומדים בספיקות  הנדרשות35. מלבד זה כפי שאנו למדים 
גם מתכנית מתאר לביוב )ת”א/5000(36 מערכת השפכים של תל אביב-יפו אינו עומד תחת הנטל, תכנית המתאר לביוב 
אומנם בשלבי ביצוע אך אין לו”ז מוגדר ומחייב לסיומו, לפי תכנית המתאר הביוב אמור להגיע אל המכונים לטיהור 

שפכים, במקרים מסוימים כדי להימנע מקריסת מערכת השפכים “משחררים” את הביוב הגולמי לנחלים ומשם לים. 

בשנת 2013 שכרה העירייה את חברת ה.מ.ד. כדי להכין תכנית אב לניקוז37. אליה צורף צוות מקצועי של הנוף סטודיו 
אורבנוף אדריכלות נוף, לבחינת פתרונות נופיים סביבתיים כחלופה לתיעול הקיים כיום. הרעיון היה, באמצעות תכנון 
מתקדם, לחסוך במשאבים רבים, לשפר את פני המרחב הציבורי ולמנוע את זרימת הנגר אל הים. בנוסף, מוצעים פתרונות 
לשימור נגר ברחבי העיר, למשל שינוי מבנה הגינות הציבוריות ברמת אביב, הקמת ביו-פילטר בגן הכובשים, הקמת 
ערוגות גשם בשכונת התקווה ועוד. התכנית ממתינה להתייחסות גורמים שונים בעירייה ולא ידוע אם נקבע לה לו”ז מחייב. 

בשנת 2016 יצא דוח מקיף של החברה להגנת הטבע, שעסק באתגרי השמירה על החופים במחוז תל אביב בנושאי 
תכנון ובנייה. עיקרי הדוח מעלים שהגנות שחלו על חופי המחוז הוסרו בשנים האחרונות והם נפתחו לתכנון מסיבי והקיפי 
בנייה גדולים. האיומים המרכזיים שהועלו בדוח הם: תכניות בנייה רחבת היקף בעורף החוף במערב תל אביב ובאזור 
שדה דב; בנייה לגובה בחזית העירונית, כפי שמתוכננת בכיכר אתרים ובאזור הירקון והרברט סמואל; בתחום התשתיות: 
הקמה של איים מלאכותיים, הוספת יחידת ייצור לתחנת הכוח רידינג וניקוז נחל האיילון לחוף גבעת העלייה; תכנונים 

היוצרים ניתוק של רצף המעבר בין העיר לים: כיכר השעות היפות ביפו ומתחם הדולפינריום. 

עיריית תל אביב-יפו עושה מאמצים לשמירת החופים וכיום 9 מתוך 13 חופי העיר נושאים את תו התקן “הדגל הכחול” 
)תו בינלאומי הבוחן ארבעה קריטריונים: חינוך סביבתי ומידע, איכות המים, ניהול סביבתי ובטיחות ושירותים(. בנוסף, 

הונגשו חופי העיר לנכים ולבעלי מוגבלויות, ובוצע מהלך לטיפול בגובה המחירים בחופים, ולהסדרת מחירון מפוקח. 

השימוש האינטנסיבי בסביבה החופית מחייב מודעות לשמירה עליה למען כל התושבים היום ובעתיד. חוף הים הוא 
משאב טבעי, ייחודי ופתוח, שנמצא במחסור, שייך לכל הציבור ומשפיע על איכות החיים בעיר. השמירה עליו צריכה להיות 
בעדיפות עליונה. יש להוסיף שבכנס רשויות החוף שהתקיים ב-29.1.18 הודיעה חברת אתרים שהיא לוקחת אחריות 
על הנעשה בסביבה החופית בתל אביב-יפו ובקרוב תוציא דו”ח בנושא. כמו כן בוועדת איכות הסביבה מ-9.4.18 נדון 
נושא זיהום הים בשל כשלים במערכות ניקוי ומערכת הביוב / שפד”ן, והתבררה תמונת מצב חמורה ביותר שמעידה על 

אוזלת ידה של העירייה במניעת זיהום מי ים. 

בכל הפניות אל חברי המועצה לא ציין אף אחד מהם שהוא מקדם את הנושאים הקשורים לשמירה על הסביבה החופית, 
אף שנעשה הרבה בעיר לשיפור השירותים שניתנים בחופים.

35  תכנית האב לניקוז תל אביב יפו –נספח ניהול נגר / נספח מנחה לתכנון פיתוח - סטודיו אורבנוף אדריכלות נוף, 2013
36  עדכון תכנית אב לביוב – לעיר תל אביב יפו, תא/5000 , דצמבר 2016

37  תכנית האב לניקוז תל אביב – נספח הערכה כלכלית סביבתית לנספח ניהול מי נגר, 2014

ה. שמירה על הסביבה החופית

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%20%D7%A0%D7%92%D7%A8.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%20%D7%A0%D7%92%D7%A8.pdf
https://gisn.tel-aviv.gov.il/taba_raster/5000_biuv.pdf
https://gisn.tel-aviv.gov.il/taba_raster/5000_biuv.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9E%D7%99%20%D7%A0%D7%92%D7%A8.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9E%D7%99%20%D7%A0%D7%92%D7%A8.pdf
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ו. הפחתת זיהום האוויר

זיהום האוויר הוא אחד האתגרים המרכזיים בערים, אך למרות הסכנה העצומה לבריאות הציבור ולאיכות הסביבה, 
הוא עדיין לא מקבל מקום בולט בסדר היום הציבורי. מחקרים מצביעים על קשר ישיר בין זיהום אויר לבין מחלות 
חשוכות מרפא במיוחד אצל ילדים ובני הגיל השלישי. מחקר שנעשה לאחרונה בשיתוף משרד הבריאות קובע כי 
“זיהום האוויר הוא גורם התחלואה הראשון בישראל, והאיום הגדול ביותר על התושבים בישראל”38. “המחקר מצא 
שבישראל מתים בכל שנה ממחלות הקשורות לזיהום אוויר 2,253 איש - יותר מקורבנות תאונות הדרכים, פעולות 

האיבה, מקרי הרצח וההתאבדות גם יחד”39. 

רק כמה סיעות במועצת עיריית תל אביב-יפו ה-20 הדגישו בהסכם הקואליציוני את החשיבות של הטיפול בזיהום 
האוויר בעיר. עם זאת, עיריית תל אביב-יפו מציגה רשימה ארוכה של פעולות שקודמו בנושא זה ולצדן פעולות שיש 

לקדם כדי להתמודד עם זיהום האוויר40 )הרשימה פורסמה לפני כשבע שנים(. 

לדעתנו, אין מספיק מידע מפורט, ומונגש לציבור בנושא זיהום אויר, חרף ההתראות הרבות בנושא ודרישת החוק 
לאוויר נקי התשס”ח- 2008. נראה שבמקום נקיטת כללי וצעדי זהירות, הגישה שמיושמת בפועל היא: נאפשר את 
הזיהום ואחר כך נתמודד עם הנזקים. ההשלכות החברתיות והכלכליות של גישה כזו יכולות להיות נושא למחקרים 
רבים ונוגדת את כללי הזהירות הבסיסיים. די להתבונן על האופן שבו התכנית למניעת זיהום אוויר מתקדמת בישראל41, 
כדי להיווכח שנבחרי הציבור ורשויות המדינה בכלל, ועיריית תל אביב-יפו בפרט, אינם פועלים מספיק, למרות שברור 
לכל כי מדובר בסכנה גדולה. ההחלטות מתקבלות בעצלתיים, לא ברור הלו”ז ליישום התכניות, אין ודאות באשר לכל 
המזהמים ומוקדי הזיהום, ונוח כנראה למועצת העיר ולעיריית תל אביב-יפו להסתפק בהנחיות המשרד להגנת הסביבה. 

מדוע ראש העיר ונבחרי הציבורי לא מטפלים בזיהום האוויר באותה מידת חשיבות ודחיפות שבה הם מטפלים בתקציב? 
כפי שעולה מפרוטוקול ישיבת מועצת העיר מ-10.8.2015, יודעים ראש העיר והעירייה להתגייס בדחיפות נגד “שיטת 
תקצוב דיפרנציאלי” שאותה רצתה המדינה להנהיג. אך בנושא זיהום האוויר מתנהגים בגישת עסקים כרגיל. כדי 
לחדד טענה זו, מספיק לקרוא את ממצאי ניידת זיהום האוויר שהוצבה ברחוב אלנבי בתל אביב42, שמראים את מה 

שהמשרד להגנת הסביבה לא השכיל להנגיש. 

אומנם ביוזמתה של מיטל להבי, סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק התחבורה, הוקמה “יחידה לתחבורה ציבורית” בעיר, 
ובתחילת 2018 החלו לפעול מספר אוטובוסים חשמליים בעיר, אך המלאכה עוד רבה וחסרים רגולציה ותכנון בכל 

הנוגע לעמדות טעינה לרכבים חשמליים בעיר.

מה צריך לקרות כדי שיערכו מדידות תכופות וטובות יותר של זיהום האוויר ברחובות ובאזורים שבהם יש עומס 
תחבורתי? מדוע התוצאות של ביקורות איכות הסביבה שמבוצעים בעיר על ידי צוותי “ביקורת הגנת הסביבה” אינם 
מפורסמים לציבור? ומתי נבחרי הציבור יקימו קול זעקה על כך שצי הרכבים של העירייה אינו מוחלף? או מדוע פיתוח 

תשתיות לרכבים ואוטובוסים חשמליים אינם על סדר היום העירוני?

בכל הפניות שהיו אל חברי המועצה, מלבד מיטל להבי, המקדמת בין היתר הנושא של אוטובוסים חשמליים בעיר, 
אף חבר מועצה לא ציין שהוא מקדם מהלכים להפחתת זיהום האוויר בעיר.

Israel Journal of Health Policy Research- 2016-38   תחלואה ותמותה מזיהום האוויר בישראל
39   מחקר על תחלואה ותמותה בישראל –זווית סוכנות ידיעות למדע ולסביבה-2016

40   רשימת פעולות שבוצעו בעבר להפחתת זיהום האוויר בעיריית ת”א
41   יישום חלקי של התכנית הלאומית להפחתת זיהום האוויר בישראל – המרכז להעצמת האזרח – 2017

42   זיהום האוויר מתחבורה ברחוב אלנבי- 2015

https://www.researchgate.net/publication/310233821_Mortality_hospital_days_and_expenditures_attributable_to_ambient_air_pollution_from_particulate_matter_in_Israel
https://www.researchgate.net/publication/310233821_Mortality_hospital_days_and_expenditures_attributable_to_ambient_air_pollution_from_particulate_matter_in_Israel
http://www.zavit.org.il/%d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%97-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%98/
http://www.zavit.org.il/%d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%97-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%98/
https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%AA%20%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A8.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%AA%20%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A8.pdf
http://www.ceci.org.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-
http://www.ceci.org.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZXZ0ZWwxfGd4OjI5NzQ0MzQxNDgyZTNiMA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZXZ0ZWwxfGd4OjI5NzQ0MzQxNDgyZTNiMA
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אף שרבים סבורים כי השימוש באופניים בתל אביב-יפו נמצא בעלייה, בגלל עומסי התחבורה ובזכות מדיניות 
העירייה, הרי שעדיין קיימים חסמים רבים להרחבת השימוש באופניים בעיר. כיום יש בתל אביב-יפו יותר מ-130 
ק”מ של שבילי אופניים והיעד הוא להכפילם תוך חמש שנים. בנוסף, הוכנה תכנית אב לאופניים המשקפת חזון 
של רישות מלא בשבילי אופניים, וניתן לעיין בה דרך מפה אינטרנטית, ואף על פי כן רוכבי האופניים מוצאים את 
עצמם בסכנת חיים בכבישים, או שהם מתקשים לפלס את דרכם בין הולכי הרגל בשבילי האופניים, ומסכנים 
אותם.  מאז סוף שנות ה-90 פותחו שבילי האופניים בעיר בהתאם לשיטות שהיו מקובלות אז, אך כיום קבעה 
העירייה סטנדרט חדש לפיתוח. כדי לייצר רצף של שבילים, נדרשת הפרדה פיזית ברורה בין שבילי האופניים 
לבין שבילי הולכי הרגל, ובזאת פועלת העירייה על פי ההנחיות של משרד התחבורה בנושא. ממינהל ההנדסה 
בעירייה נמסר למשמר המועצה )בישיבה מ-18.8.17( שקיימת החלטה בעירייה להתמקד בשבילים שניתן 

לפתחם במהירות. אבל לצד איכות השבילים, חסר גם תכנון של פיתוח תומך, לרבות הצללה. 

גרף מספר 6 – שביעות רצון משבילי אופניים בתל אביב-יפו

שביעות רצון משבילי אופניים - בקרב רוכבים על אופניים”45
ציון ממוצע בסולם בין 1 ל-5

רציפות 
השבילים

גבוהה 
מאוד

נמוכה
מאוד

5

4

3

2

1
כמות מתקני 

העגינה*
בטיחות הרכיבה 

על השבילים
שילוט/תמרור 

השבילים
סימון ברור על 
שבילי האופניים

3.7 3.6 3.7

3.3
3.2 3.2 3.3

3.1
2.9 2.9

3.0

2.7

2016
2014
2012

3.0
2.9

43   תכנית לשבילי אופניים בתל אביב וגוש דן
44   הנחיות משרד התחבורה לתכנון שבילי אופניים ואתר משרד התחבורה - הנחיות לתכנון דרכים

45   המרכז למחקר כלכלי וחברתי - שביעות רצון משבילי האופניים

* נבדק לראשונה בסקר 2014
קיים מתאם של 0.53 בין רציפות השבילים לבין כמות שבילי האופניים  בעיר 

ושל 0.59 בין כמות שבילי אופניים בעיר לכמות השבילים באזור המגורים

ז. פיתוח המרחב הציבורי 
לטובת שימוש באופניים

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1X14aSd2dYmTnBfy6UDmumcvshcw&hl=en_US&ll=32.07123536962242%2C34.798298158527814&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1X14aSd2dYmTnBfy6UDmumcvshcw&hl=en_US&ll=32.07123536962242%2C34.798298158527814&z=13
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/BicyclePlanning.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/BicyclePlanning.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib6/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib6/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
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ההצלחה של השימוש בשבילי האופניים תלויה באיזון שבין תנועת הולכי הרגל לתנועת רוכבי האופניים והיא 
גם תלויה בתרבות ובכללי ההתנהגות של התושבים. אף שבעירייה יש הבנה לנושא, הרי שלא ברור כיצד היא 
מקדמת אותו, ואחד הביטויים המדאיגים לכך היא הירידה המתמדת בשימוש בתל אופן46. בעיה חמורה לא פחות 
היא מחסור בשבילי אופניים במיוחד בדרום ובמזרח העיר, שבהם עשוי להיות ביקוש רב יותר לשבילי אופניים, 
בפרט בהשוואה לצפון העיר. כניסתה של החברה לשיתוף אופניים 47mobike עשויה להביא לתפנית חיובית 

במצב השימוש באופניים בעיר.

בכל הפניות שהיו אל חברי המועצה אף אחד מחברי המועצה לא ציין שהוא מקדם את הנושאים הקשורים 
לפיתוח המרחב הציבורי לטובת השימוש באופניים. 

46  ירידה מתמדת בשימוש בתל אופן בתל אביב
47  שירות שיתוף אופניים

https://www.themarker.com/markets/reports/1.2890703
https://www.themarker.com/markets/reports/1.2890703
https://www.mobike-israel.co.il/
https://www.mobike-israel.co.il/
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דברי סיכום 

עיריית תל אביב-יפו משקיעה מאמצים רבים כדי לשפר את איכות החיים ואיכות הסביבה בעיר, אך כפי שעולה 
מממצאי הדו”ח, המלאכה עוד רבה. הדבר בולט במיוחד בנושאים שנמצאים בליבת העשייה לשיפור איכות החיים, 
כמו הפעולות להפחתת זיהום האוויר או אכיפת המדיניות בנושא עצים והצללה באמצעות עצים. נושאים אלה 
אמנם זוכים להתייחסות, אך הם אינם מיושמים בהיקף ובדחיפות הנדרשים, ויש אזורים בעיר שאינם כלולים 
במאמצים העירוניים. תושבי העיר לא יכולים להשפיע כנדרש על הנעשה בעיר, על סדר היום העירוני ועל חלוקת 
המשאבים, בין היתר כי אין בידם המידע ראוי שמאפשר מעורבות מלאה, כפי שבא לידי ביטוי בתקציב הפיתוח 

של העירייה )תב”ר(. 

עם זאת יש לציין לטובה את הפעילות הענפה בתחומי הסביבה והקיימות, שאותה מקדמות הרשות לאיכות 
הסביבה, חטיבת התפעול בעירייה ומחלקות נוספות. בין יתר הפעילויות שהן מובילות ומפתחות ראוי לציין את 
הפיתוח המתמיד של אתרי טבע בכל רחבי העיר, אירועי השבת מינים ושימור מגוון המינים שנעשים בשיתוף 
הציבור, תמיכה בעסקים מקיימים, אירועים קהילתיים ושכונתיים ועוד. חשוב גם להבין, שבמציאות של ישראל 
כיום, הפעילות הזאת בולטת על פני הנעשה ברוב הרשויות המקומיות בישראל. כמו כן במרץ 2018 עיריית תל 
אביב-יפו הצטרפה לברית ערים לאיכות החיים וסביבה48 של הפורום ה-15, דבר המבשר על צעד נכון ליצירת 

יכולת ב-”ניהול האיכות” החיים והסביבה בעיר.

החלשת הזירה של מועצת העיר והיעדר שיתוף אמיתי של הציבור בקביעת המדיניות בעיר, צריכים להדאיג כל 
תושב שרוצה לשמר דמוקרטיה בעיר. אנו סבורים, כי יש לשפר את מערכות המידע לניהול ובקרה תקציבית בעירייה, 
ולצדם לקדם שימוש בכלי מדידה מוסכמים, שיאפשרו בחינה אובייקטיבית יותר של ביצועי נבחרי הציבור והעירייה. 
 שימוש במדדים כאלה יוכל גם לאמת את ההבטחות שנתנו נבחרי הציבור בנושאי איכות הסביבה ואיכות החיים. 

48  ברית-ערים-לאיכות-חיים-וסביבה

http://www.forum15.org.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
http://www.forum15.org.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94
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 נספח א’ -
התחייבויות של הסיעות

זו האמנה למען תל אביב-יפו שכל הסיעות שבקואליציה התחייבו עליה וחתמו עליה ואנו סימנו את הנושאים 
שקשורים לאיכות החיים ואיכות הסביבה.
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מכתב לראשי הסיעות 

נספח ב’ – מכתבים שנשלחו 
על ידי משמר המועצה לראשי 

הסיעות וחברי המועצה

 

 
 
 
 

 2016 ראורבפ         

 

 ,בר םולש

 ."הצעומה רמשמ" ח"וד תא םימסרפמ ונא ,תוילאפיצינומה תוריחבה תארקלו היצנדק ףוס ידמכ

  .םייתביבסה םיאשונל רושקה לכב ריעה תצעומ תוליעפ תא םכסמ חודה

  :םיאבומ ח"ודב

 תוריחבה ינפל םהיתוחטבה תמועל וזה היצנדקב ונהיכש תועיסה לש עוציבה םוכיס .א

 .ורחביו הדימב הביבסה יאשונב םתוליעפ לע הנשה הריחבל תודמועה תועיסה לש תובייחתה .ב
 

 ,היטרקומדו תופיקש לש תויגוס ןיבל םייתביבס םיאשונ ןיב רשוק "הצעומה רמשמ" יכ ןייצנ 

  .הצעומה ירבח תוליעפ לע ירוביצה רוטינהו חוקיפה תובישחו םייביצקת םיטביה

 םיבשותל ןתונו תוריחבב םידדומתמה תוליעפ םע תורכיה ,רתיה ןיב ,רשפאמ ח"ודה םוסרפ

 .םלוק תא תתל ימל תלכשומ הטלחה לבקל תורשפא

 
 שדוחכ םייקנ רשא םיאנותיע תביסמ / סנכב הצעומה רמשמ ח"וד םוסרפ תא קישהל ונתנווכב

 םויה רדס לע תויוצמה תויתביבס תויגוס יבגל םידמעומה םע ןויד םייקנ ,סנכב  ;תוריחבה ינפל

 .ינוריעה

 

 תויגוס וליא לע עומשל תנמ לע ,תועיסה ישאר לכ  םע שגפיהל ונתנווכב בורקה שדוחה ךלהמב

 םייתביבסה םיאשונה תא הבורקה היצנדקה ףוס דע םדקל תנמ לע ,לועפל בייחתהל םכתנווכב

 .ופי-ביבא לתב

 

 הלועפ ףותישל הדונ

 

 ,בר דובכבו הכרבב

 

 

  הביבסהו ופי ביבא לת תליהק תלהנמ העור-ךונח הילג ר"ד

  הביבסהו ופי ביבא לת תליהק ,יתביבס ןנכתמ תימע ןדיע

 הצעומה רמשמ יזכר  ינזח לאפרו ןמלה ינב
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מכתב לכל חברי מועצת העיר תל אביב-יפו – מאי 2017 
)לדוגמא מכתב אשר נשלח לחברי סיעת תל אביב 1(

 

 
 
 
 

 2017 יאמ      ופי-ביבא לת תייריע תצעומ –1 ביבא לת תעיס :דובכל 
 

 ,בר םולש

 ," 2016-17 הצעומה רמשמ םייניב ח"וד " לש םוסרפל םיכרענ ונא ,הרבעש הנש ךלהמב ונמייקש תושיגפל ךשמהב

     .ופי ביבא לתב הביסה תוכיאו םייחה תוכיא רופישל תועיסה בור לש המורתהו תונוכנהמ הבוטל ונמשרתה

 תועיסה לש תוביוחמה ךשמה טרפיו םייתביבסה םיאשונב הכ דע ועציב תועיסהש תוליעפה תא םכסמ ח"ודה

  :םיאבומ םייניבה ח"ודב .ולא םיאשונה םודיקב תונושה

 .תוריחבה ינפל םהיתוחטבה תמועל וזה היצנדקב ונהיכש תועיסה יעוציבה םוכיס -

 .ינויצילאוקה םכסהב תויובייחתה תמועל וזה היצנדקב ונהיכש תועיסה יעוציבה םוכיס -

 .היצנדקה ףוסל דע םיאשונ םודיקל תועיסה לש תויובייחתה -
 

 םייחה תוכיאו הביבסה תוכיא יאשונל םיינויצילאוקה םימכסהה תרגסמב השדקוהש בלה תמושת לע םיכרבמ ונא 

 1 "20-ה ופי-ביבא לת תייריע תצעומ -ינויצילאוקה םכסהו ופי ביבא לת ןעמל הנמאה"-ב ןיוצש יפכ טרפב ,ריעב
 קר רתונ תעכ ."ונידי ישעמ ונחבי ופי-ביבא לת לש הביבסה תוכיאו ריעה יבשות לש םייחה תוכיאב"  : םילימב

 .ולא תובייחתה םימשוימו םימדוקמ המכ דע אדוול

 

 היטרקומדו תופיקש לש תויגוס ןיבל הביבסה תוכיאו םייחה תוכיא יאשונ ןיב רשוק "הצעומה רמשמ" יכ ןייצנ

  : םיאבה םיאשונה תעבראב דקמתהל הרחב הצעומה רמשמ וז היצנדקב .ינוריעה בחרמה חותיפו

   ,ריוואה םוהיז תתחפה .א
  ,הצחרה יפוח תוכיאו הרימש .ב
  ,רוביצה ףותישו תופיקש .ג
 תויתכילהו םיינפואב שומיש תבוטל ירוביצה בחרמה חותיפ .ד

 
 ,הכ דע םכלש העיסה יעוציב תודוא שרדנש לככ םילשהלו ךשמהב הלבטב וטרופש םיאצממל םכתוסחייתהל הדונ

 .31.5.17 דע ונל ריזחהל ,ליעל וטרופש םיאשונה תעברא טרפבו םייתביבסה םיאשונב םכלש תויובייחתה טרפלו
 

 הלועפ ףותיש ךשמה לע הדונ
 

 ,בר דובכבו הכרבב

  הביבסהו ופי ביבא לת תליהק תלהנמ העור-ךונח הילג ר"ד

  הביבסהו ופי ביבא לת תליהק ,יתביבס ןנכתמ                       תימע ןדיע

 תירוביצ תוליעפו הליהק תזכר             ביגש רומיל הילג

 הצעומה רמשמ יזכר      ינזח לאפרו ןמלה ינב

                                                
1https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib1/ החוטב %20 ביבא %20 לת %20 תעיסו %20 םיאלמגה %20 תעיס %20,%201 את %20 תעיס %20-%20 ינויצילאוק %20%20 םכסה .pdf 
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דוגמא לטבלה שצורפה למכתב לכל חברי המועצה – מאי 2017

מצע לקראת 
הבחירות 2013

התחייבויות במסגרת הסכמים הקואליציוני- 
מועצת העיר 20 ת”א-יפו

מה נעשה עד כה בהתאם 
לאמנה ו-4 הנושאים 

שבמיקוד משמר המועצה

התחייבויות 
הסביבתיות עד 

סוף הקדנציה 
הנוכחית

חיזוק תל 
אביב-יפו כמרכז 
כלכלי ותרבותי, 

הפיכת העיר 
לעיר כל תושביה, 
הגברת השקיפות 

בממשל 
העירוני ופיתוח 
סביבה עירונית 

אטרקטיבית.

האמנה למען ת”א-יפו וההסכם הקואליציוני : שימור על איזון עדין בין 
רווחת האדם לבין טיפוח הסביבתי והחברתי. “באיכות החיים של תושבי 

העיר ואיכות הסביבה של תל אביב-יפו יבחנו מעשה ידינו”.

)יחד עם סיעת מרצ( 
• שקיפות ושיתוף הציבור, הנגשת מידע רלוונטי לציבור, שקיפות 

תהליכי קבלת החלטות. 
• שימור ופיתוח שטחים ירוקים, גינות קהילתיות. שילוב של עקרונות של 

בניה ירוקה וקיימות בתהליכי תכנון.
• שיפור מערך התחבורה,  עידוד שימוש בפתרונות חלופיים לתחבורה 

לרבות אופניים הליכתיות במקום רכב פרטי, קידום יוזמות של פתרונות 
תחבורה מתקדמים.

• העירייה תמשיך להיות מובילה בנושאי איכות הסביבה וקיימות , 
הפחתת זיהום האוויר כיעד מרכזי של העירייה, שימור טבע עירוני 

והגדלת השטחים הירוקים, המשך הסדרת המרחב הציבורי בחופי הים 
ומניעת הזרמת שפכים לים 

)יחד עם סיעת רוב העיר( 
• שיפור מערך התחבורה, שטחים ירוקים בדרם העיר, 

• המשך פעילויות למען עיר ירוקה ואיכות הסביבה בעיר לרבות מודעות 
סביבתית, אכיפת החוק נגד עסקים שמזהמים את האוויר.

)יחד עם סיעת כח לגמלאים( 
• סביבה בטוחה להולכי רגל, 

• איכות האוויר, איכות הסביבה, 
• הגדלת שטחים ירוקים.

)יחד עם הסיעה עיר לכולנו( 
• שיתוף הציבור ושקיפות בתהליכי קבלת החלטות, 

• שיפור מערך התחבורה, קדימות של להולכי רגל, הורים עם עגלות 
ובעלי מוגבלויות, הרחבת שבילי אופניים,

• העירייה תמשיך להיות מובילה בנושאי איכות הסביבה וקיימות , 
הפחתת זיהום האוויר כיעד מרכזי של העירייה, 
• שימור טבע עירוני והגדלת השטחים הירוקים.

)יחד עם סיעת הליכוד(
• המשך תנופת הפיתוח בעיר,

• שיפור התחבורה בעיר ועידוד מעבר מרכב פרטי לאמצעים חלופיים, 
• שיפור מערכת הניקוז והביוב למניעת הפגיעה בחופים, המשך פעולה 

לחיסול בורות ספיגה. 
• שיפור איכות האוויר, איכות הסביבה והגדלת שטחים ירוקים.

)יחד עם סיעת מהפך ירוק בת”א( 
• שיפור איכות האוויר, עמידה ביעדי פורום ה-15 למניעת זיהום האוויר, 

החלפת רכבים תפעוליים של העירייה לרכבים לא מזהמים, 
• שיפור מערך התחבורה, עידוד שימוש בפתרונות חלופיים לתחבורה 

לרבות אופניים הליכתיות במקום רכב פרטי, 
• שימור טבע עירוני והגדלת השטחים הירוקים, המשך פיתוח ותמיכה 

בגינות קהילתיות, 
• המשך הסדרת המרחב הציבורי בחופי הים ומניעת הזרמת שפכים 

לים.

)יחד עם סיעת צדק חברתי( 
• שיפור התחבורה בעיר ועידוד מעבר מרכב פרטי לאמצעים חלופיים, 

הרחבת שבילי אופניים. 
• שיפור איכות האוויר, איכות הסביבה. הגדלת שטחים ירוקים ופיתוח 

החופים.

• תכנית מתאר ת”א

• קידום בניה ירוקה

• הגבלת בניה בחופים )לא 
לטובת מגורים(

• פיתוח שטחים ירוקים 
ופארקים: מדרון יפו, פלורנטין 

)גינת דרויאנוב ?(, הירקון.

• פיתוח והרחבת שבילי אופניים

• פרויקט
 CDM- Clean Development 

Mechanism

 המאפשר הפחתת גזי החממה 
)50 אלף טון הפחתה בשנה(.

• קידום נושא בדיקת קרקע 
בתחנות דלק.

• קידום ואישור “נוהל התייעצות 
עם הציבור” לשיתוף ציבור 

בתהליכי תכנון ובניה.

• תכנית האב לטבע עירוני .
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מכתב לכל חברי מועצת העיר תל אביב-יפו – יוני 2018 

 

 

 

 

2018 ינוי  

 ופי-ביבא לתב הביבסה תוכיאו םייחה תוכיא ןעמל ךתוליעפ םוסרפ :ןודנה

 ,בר םולש

 תצעומ תוליעפ תא םכסמה ."הצעומה רמשמ" ח"וד תא םימסרפמ ונא ,תוילאפיצינומה תוריחבה תארקלו היצנדק ידמכ

 םידדומתמה תוליעפ םע תורכיה ,רתיה ןיב ,רשפאמ ח"ודה םוסרפ .ריעב הביבסה תוכיאו םייחה תוכיא יאשונב ריעה

 .םלוק תא תתל ימל תלכשומ הטלחה לבקל תורשפא םיבשותל ןתונו תוריחבב

 תוכיא רופישל םימרותו ומרת רשא תיחכונ היצנדקב ךיתויוליעפ לש תמכסמ הנומת לבקל ךשקבא ,ח"ודה םוסרפ תארקל

 לת תייריע תצעומ -ינויצילאוקה םכסה"-ב ופי ביבא לת ןעמל הנמאה תרגסמב תבייחתהש יפכ ,ריעב הביבסה תוכיאו םייחה

 .1"ונידי ישעמ ונחבי ופי-ביבא לת לש הביבסה תוכיאו ריעה יבשות לש םייחה תוכיאב" הלא םילימבו "20-ה ופי-ביבא

 בחרמה חותיפו היטרקומדו תופיקש לש תויגוס ןיבל הביבסה תוכיאו םייחה תוכיא יאשונ ןיב רשוק "הצעומה רמשמ" יכ ןייצנ

 :םיאבה םיאשונה תשמחב דקמתהל רחב הצעומה רמשמ וז היצנדקב .ינוריעה

 ריוואה םוהיז תתחפה .א
 םיצעו םיקורי םיחותפ םיחטש ,ינוריע עבט .ב
 הצחרה יפוח תוכיאו הרימש .ג
 רוביצה ףותישו תופיקש .ד
 לגרה יכלוהו םיינפואב שומיש תבוטל ירוביצה בחרמה חותיפ .ה

 
 תוכיאו םייחה תוכיא יאשונב תומזוי וליא ,רזוח ךמסמב טרפל ךשקבא ,ח"ודב םיטרופמה םיאצממב קיידל לכונש ידכ

 תצעומ תובישיב ךדי לע ולעוה רשא םויה רדסל תועצה וא תותליאש םג לולכל לוכי ךמסמה .וז היצנדקב תמדיק הביבסה

 תשגה תארקל ונחלשש המוד היינפל תסחייתה םאב( .ופי ביבא לת ןעמל הנמאה תרגסמב ךתובייחתה תא םדקל ידכ ריעה

 . 18.6.18 'ב םוי דע םכתוסחייתהל הדונו הלועפ ףותיש לע הדות ,)רמוחה ןוכדע לבקל הדונ ,םייניב ח"וד

 ,בר דובכבו הכרבב

 הביבסהו ופי ביבא לת תליהק תלהנמ העור-ךונח הילג ר"ד

 הביבסהו ופי ביבא לת תליהק ,יתביבס ןנכתמ   םוחנ ןתמ

 תירוביצ תוליעפו הליהק תזכר             ביגש רומיל הילג

 הצעומה רמשמ יזכר      ינזח לאפרו ןמלה ינב

                                                             
1https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib1/ החוטב %20 ביבא %20 לת %20 תעיסו %20 םיאלמגה %20 תעיס %20,%201 את %20 תעיס %20-%20 ינויצילאוק %20%20 םכסה .pdf 

 



קהילת תל אביב יפו והסביבה


