
   

 
 

     
 

 

 מסמך רקע לתהליך שיתוף ציבור רחב:
 01.9.01-00צות וירטואלי יעיהת| אתר  01.9.01אירוע שולחנות עגולים 

 
 

 איכות סביבהנושא: 
 

 רעש וקרינה, אוויראיכות  ǀ בעירטבע  ǀ בנייה ירוקה ǀ קיימות ǀ מיחזור ǀ טיפול בפסולת  :תתי נושאים

 :איכות סביבההיחידות העירוניות העוסקות, בין היתר, בנושאי  .א

 :ההרשות לאיכות הסביב

לקדם את במטרה  ,באופן יזום וכמענה לפניות הציבור -יפו פועלת באמצעות הרשות לאיכות הסביבה -אביב-עיריית תל
ולאפשר לתושבי העיר, לבעלי העסקים, לעובדים ולמבקרים בה לקבל יפו לרמת איכות סביבה מיטבית -אביב-העיר תל

 הרשות פועלת .לבין צרכיה הסביבתיים ,תוך איזון בין התפתחות העיר והמטרופולין ,מענה אופטימלי לבעיות הסביבה
עם  הלועפובשיתוף  רבים כגון אכיפה, פיקוח ובקרה על מטרדי רעש וזיהום ושמירה על איכות הסביבה בעירבתחומים 

 להרחבה .להגנת הסביבה המשרד

 :שפ"ע )שיפור פני העיר(אגף 

להעניק לתושבי יפו, במטרה -אביב-האגף לשיפור פני העיר אמון על תכנון, פיתוח ואחזקה של שטחים ירוקים בתל
העיר, לבעלי העסקים, לעובדים ולמבקרים בה עיר בעלת חזות מסודרת, מעוצבת, נאה למראה ובעלת איכות חיים 

 להרחבהה. גבוה
דונם גנים ציבוריים, חורשות  0,666ופיקוח על פרויקטים לפיתוח גנים ציבוריים, אחזקת תפקידי אגף שפ"ע הם: תכנון 

עצים ברחובות ובגנים, התקנה ואחזקת ריהוט רחוב ומתקני משחק, התקנת  006,666 -כיכרות ושדרות וטיפול בכ
תקני משחק ובמערכות הגינון( שילוט רחוב ומספרי בתים, אחזקת חצרות גני ילדים ובתי ספר )טיפול בניקיון, ריהוט, מ

 להרחבה .ועוד

 :תברואההאגף 

שיפור  ., שנעים לגור ולבקר בהוממחזרת יפו הינו עיר נקייה, היגיינית, אסתטית-אביב-חזון התברואה והניקיון של העיר תל
שיתוף פעולה עם האזרחים  .והתייעלות ברמת שירותי התברואה הניתנים לתושבים ולבאים בשעריה לשביעות רצונם

  להרחבה .בשמירה על ניקיון העיר

 :אדריכל העיר

 להרחבה. מטרת אגף אדריכל העיר הינה להבטיח את האיכות העיצובית של הבניה ופיתוח המרחב הציבורי בעיר
המתכננים,  הנחיות תכנון וליווי מקצועי של צוותי -מיוחדים ריכוז הטיפול העיצובי בפרויקטים עירוניים  :תפקידי האגףבין 

בדגש על פיתוח המרחב הציבורי והחללים העירונים לרבות: פיתוח שדרות, רחובות מסחריים, כיכרות, רצועת טיילת חוף 
ה לא ממונעת ובלת תכנון המרחב, בדגש על שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, העדפה מתקנת לתנוע, ההים ופארקים

 .סה ועודגיבוש הנחיות ועקרונות לבניה ירוקה בתהליכי התכנון והאישור במינהל ההנד, ושיפור איכות הסביבה העירונית
 להרחבה

 

http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Envirounment.aspx?tm=70&sm=0&side=261
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Improvement.aspx?tm=70&sm=0&side=254
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/Parks.aspx?tm=2&sm=19&side=306
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Sanitation.aspx?tm=70&sm=0&side=253
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Architect.aspx?tm=70&sm=0&side=233
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Architect.aspx?tm=70&sm=0&side=233
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Architect.aspx?tm=70&sm=0&side=233


   

 
 

     
 

 :נעשה בחמש השנים האחרונותמה .ב

יפו שמה לה למטרה להתמודד עם משבר האקלים העולמי ולצמצם את ההשפעה -אביב-עיריית תל -בנייה ירוקה
 להרחבה. השלילית של הבנייה בתחום העיר על הסביבה, על התושבים ועל באי העיר

 להרחבהיפו הציבה לה כמטרה לקדם את נושא איכות הסביבה ו"הריאה הירוקה" בעיר. -אביב-עיריית תל -עיר ירוקה

תושבי העיר להתנהגות מקיימת, להצטרף לפרויקטים יפו מעודדת את -אביב-עיריית תל -קיימות -פרויקטים ירוקים
קהילתיים ירוקים ולחנך את תלמידי העיר ותושביה למודעות ולמחויבות לנושאי הסביבה כמובילי שינוי בקהילה 

 להרחבה בפרויקטים כגון גינות קהילתיות ושימור טבע עירוני .

יפו מקדמת פרויקטים תפעוליים, חינוכיים וקהילתיים להגדלת כמות האשפה למיחזור -אביב-עיריית תל -מיחזור
 להרחבה .הנאספת וסוגיה ולהגברת המודעות ומעורבות הציבור בתהליכי המיחזור והשמירה על הסביבה

הרשות לאיכות הסביבה שותפה בתהליכי תכנון ומקיימת תהליכי מדידה, בקרה ופיקוח על  -קרינה אלקטרומגנטית
 להרחבה .ם של קרינה בלתי מייננתמקורות קרינה ברחבי העיר, במטרה להבטיח סביבה בטוחה בהיבטי

. בפרויקט רעש מתחבורה בעיר )על פי אזורים(החשיפה ל הרשות לאיכות הסביבה מיפתה את .-רעש ואקוסטיקה
 Sound רכב ורכבות, נוכחיות ועתידיות, תוך שימוש בתוכנת חיזוי ומיפוי מסוג הוכנו מפות חשיפה לרעש מתנועת כלי

Plan 5. .להרחבה כמו כן הרשות אוכפת מטרדי רעש מעסקים ומקורות אחרים 

יפו הקימה ומממשת מספר תכניות להקטנת רמת זיהום האוויר בעיר ועוקבת אחר -אביב-תלעיריית  -ירוואיכות הא
שינויים במגמות בריכוזי המזהמים הנמדדים, לצורך זיהוי מקורות זיהום אוויר בעייתיים וקביעת מדיניות לגבי האמצעים 

ויר וחלה ירידה ותי במדד איכות האבשנים האחרונות חל שיפור משמעו .שיש לנקוט כדי להביא לשיפור באיכות האוויר
 להרחבה בעיר. רהאוויבזיהום 

הרשות לאיכות הסביבה הכינה מאגרי מידע לגבי מקומות ואתרים שבהם יש חשש לזיהום קרקע  – זיהום קרקע ומים
 ומים. במסגרת היתרי בנייה ורישוי עסקים ניתנות הנחיות ודרישות לטיפול במזהמים.

וי בהליכי הריש ותשוי עסקים בעיר. במסגרת זו ניתנהרשות לאיכות הסביבה מהווה תחנה בהליך רי – רישוי עסקים
 השונים דרישות והנחיות למניעת מטרדים של עסקים בעיר.

הרשות לאיכות הסביבה מבצעת פיקוח בקרה ואכיפה על עסקים מחזיקי חומרים מסוכנים הפועלים  – חומרים מסוכנים
 בעיר, ומשתלבת במערך כוננות ארצי לטיפול וסיוע בעת אירוע חומרים מסוכנים.

יבה שותפה ומעורבת בהיבטי איכות סביבה בהליכי תכנון העיר, רישוי בנייה, הרשות לאיכות הסב – תכנון סביבתי
ומשתתפת כנציג השר להגנת הסביבה בדיוני הועדה המקומית. הרשות, באמצעות מכון תכניות בניין עיר( )תבעו"ת 

 הרישוי העירוני כוללת דרישות והנחיות סביבתיות בהיתרי הבנייה בעיר.

צוותי המפקחים הסביבתיים של הרשות לאיכות הסביבה מבצעים פיקוח, בקרה ואכיפה  –פה סביבתית יכפיקוח וא
 מול עסקים ומטרדים בעיר ברוב שעות היממה.

הקמת גינות קהילתיות ברחבי העיר: גינה קהילתית היא שותפות של קבוצת אנשים, הרואים עצמם  –גינות קהילתיות 
הגינה הקהילתית מזמנת קשרי גומלין בין תושבים ומצמיחה פעילות  מחויבים לאימוץ ולטיפוח שטח פתוח נבחר בעיר.

 להרחבה  .קהילתית סביב מטרה משותפת

http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/development/Pages/Ecobuilding.aspx?tm=0&sm=0&side=464
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/EcoCity.aspx?tm=2&sm=19
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/EcoEducation1.aspx?tm=2&sm=19&side=635
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/Projects.aspx?tm=2&sm=19&side=317
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/Radiation.aspx?tm=2&sm=19&side=327
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/Noise.aspx?tm=2&sm=19&side=322
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/AirQuality.aspx?tm=2&sm=19&side=323
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/Commgardens.aspx


   

 
 

     
 

שלום, נס לגוים ומבואות יפו, נפתח  הממוקם בסמוך לשכונות: פלורנטין, נווה עופר, שפירא, קרית – פארק החורשות
דונמים נוספים  356דונמים, כשבעתיד מתוכנן הפיתוח של  06 -. שלב א' של הפארק עומד על כ3602לציבור בקיץ 

 שונים. עובר בין מוקדים אקולוגייםה ,שביל חינוכיגם שבילי הולכי רגל ו ,עוברים שבילי אופניים)שלב ב'(. בפארק 

, על שטח שהיה מיועד למגורים והוסב מחדש בעקבות 3602-3603הגן הוקם במהלך השנים  – הקמת גן קריית ספר
צורך של תושבי האזור בפארק שכונתי. תהליך תכנון הפארק לווה בתהליך של שיתוף הציבור, במטרה לבצע תכנון 

 להרחבה .מתגוררות בהה קהילתיים של תושבי השכונה והקהילות השונותהו םהייחודייצרכים מותאם ל

 

 :אתגרים לשנים הבאות .ג

 קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי. 

 חלופות לרכב הפרטי תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, בדגש על. 

 .וגם להרחבה

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Community/Pages/kiryat_sefer.aspx
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Documents/goals2013/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94%202.pdf
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Documents/goals2013/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94%202.pdf
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Documents/goals2013/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94%204.pdf

